HUSNY VRCH 775m n. m.
Mnohí naši spoluobčania (nemajme im to za zlé), isto ani len netušia, kdeže sa to v našej Turčianskej
záhradke týči kopček tohto názvu? Diviacki turisti si zaumienili, že Husny vrch 775m „zviditeľnia“ aspoň
medzi komunitou Klubu Slovenských turistov
a priateľov prírody. Na tomto kopci, ktorý sa vypína
východným smerom nad čarovnou dedinkou
Čremošné diviacki turistickí organizátori pravidelne
realizujú „zatiaľ“ jediné turistické podujatie svojho
druhu na Slovensku, STRETNUTIE TURISTOV
ABSTINENTOV. Keďže sú odtiaľ krásne výhľady na
takmer dve tretiny našej Turčianskej záhradky,
rozhodli sme sa, že na vrchole osadíme aj smerovník
s vrcholovou tabuľkou miestneho názvu.
Prípravu
a realizáciu projektu diviacki turisti
uskutočnili v priebehu roka 2014. Regionálna komisia
značenia nám síce smerovník dodala, ale ten bol
natretý spôsobom, ktorý sa dá nazvať s prepáčením za výraz, ako „ogrcaný“ žltou farbou. Bolo potrebné
staré nátery najprv namáhavo brúskou, pilníkom
a na záver aj smirkovým plátnom odstrániť a tak
pripraviť konštrukciu smerovníka vrátane čiapky na
nové nátery. Na konštrukcii boli prevedené tri
základné nátery a tri nátery vrchné. To isté aj na
čiapke a vrcholovej tabuľke miestneho názvu. Takto
zaručíme životnosť tohto diela minimálne na desať
rokov. Ešte dať vyrobiť fóliu s textáciou, nalepiť ju
na tabuľku miestneho názvu a mohli sme sa vybrať
nainštalovať toto dielo na vrchol Husneho vrchu.
Prác na tomto projekte sa zúčastnili: Ján Fekeč,
Marek Straka (zapožičali aj svoje osobné autá), Ján
Fekeč ml., Jaroslav Matúš, Radoslav Andel, Ján Duchoň, a Štefan Hudák, pričom odpracovali spolu 52 hodín.
Tieto práce, toto dielo v hodnote viac ako 100.- €
vytvorili členovia Prvého klubu turistov Diviaky
brigádnicky vo svojom voľnom čase v prospech Klubu
Slovenských turistov, širokej turistickej verejnosti a
v neposlednom rade aj pre potešenie ducha všetkých
turistov abstinentov. Bez vyzvania, bez nárokov na
odmenu. (Keď sme však požiadali vedúceho značkára
nášho regiónu aspoň v minimálnej miere nahradiť čas
a hlavne materiálové náklady na tento projekt – vznikol
problém).
Žiadame teda, aby táto skutočnosť bola vhodným
spôsobom verejne prezentovaná ako v našich
zemepisných šírkach a pri súčasnej zúriacej „demokracii“ neobvyklý a nasledovania hodný počin.
Návštevníkov na Husnom vrchu 775m veľmi prosíme, aby sa k „nášmu“ smerovníku správali
„zhovievavo“, aby zámerne neskracovali nami poskytnutú záruku na dielo.
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Predseda Prvého klubu turistov Diviaky
Turčianske Teplice 30. 12. 2014

