20. a 21. augusta 2011
Oficiálny článok pre média:
Partizánčania v Košiciach, Prešove a v Ruskej Novej Vsi
Osemdesiatročný Šimonovanec Štefan Dunčko, rodák zo Spiša, sa dostal do Prešova a
Košíc po 60-ych rokoch. Mnohí ďalší Partizánčania v metropolách východného Slovenska
neboli vôbec, rodáci dlhé roky. Šancu ponúkli organizátori z Klubu východniarov a KST
Kamarát Partizánske na výlete 20. a 21. augusta...
Pohľad na Košice a okolitý veniec hôr z vtáčej perspektívy si ako prvé dopriali
Partizánčania z vyhliadkovej veže na Hradovej, na mieste, kde kedysi stál Košický hrad.
Prírodu a náučný chodník v okolí rozhľadne vystriedala historická časť mesta. Tu spoločne
navštívili Slovenské technické múzeum s výstavou ľudovoumeleckej tvorby Slovrige a v
individuálnej ponuke boli ďalšie muzeálne expozície, vrátane Miklušovej väznice z
mučiarňou. Všetci sa najviac tešili na najväčšiu gotickú stavbu na Slovensku - na Dóm
svätej Alžbety, kde sa v ten deň vystriedala desiatka neviest a ženíchov. V objatí ďalších
historických skvostov srdca Košíc strávili šesť hodín v príjemnom letnom počasí až do noci.
Na jednom konci Hlavnej ulice pivný festival, na druhom pohoda kaviarenských posedení
ako v Paríži, pod Urbanovou vežou bazár ručných výrobkov najmä mladých ľudí, pred
divadlom šumenie tancujúcej farebnej fontány s hudbou...
Na druhý deň bol cieľom Prešov, kde nedeľné bohoslužby a organ v Kostole sv. Michala
znásobili sviatočnosť onoho dňa. Z dokonale obnoveného historického centra Prešova s
tromi kostolmi, s bohato zdobenými meštianskymi domami, so Šarišským múzeom, s
fontánou s Neptúnom, ale aj s množstvom moderných, pre turistov očarujúcich prvkov... si
našinci odskočili do blízkej obce Ruská Nová Ves, nad ktorou sa čnie bralo s ruinou
Zbojníckeho hradu. Prišli sem na pozvanie východniara Partizánčana Františka Navrátila a
jeho brata Milana, ktorý pracuje vo vedení samosprávy tunajšej obce už dlhé roky. Okrem
iného sa hovorilo aj o veciach, ktoré máme spoločné. Napríklad Rómovia tu tvoria štvrtinu
obyvateľstva, sú šikovní remeselníci, bývajú vo vlastných murovaných domoch, ktoré si na
rozdiel od našich - neničia. Obec má tiež folklórny súbor a veľmi obetavých občanov – veď
napríklad pri nedávnych oslavách sa z vyše tisícky obyvateľov do súťaže o najchutnejší
koláčik zapojilo až 120 rodín! Za posedenie s pohostením vo vynovenom kultúrnom dome
Partizánčania, rodáci z východného Slovenska, podarovali hostiteľovi monografiu o meste,
kde našli svoj druhý domov.
Neoficiálne...
Pekné počasie robí divy. Ak sa vydarí, tak je každý výlet krásny. Ani ten náš, kde bola
polovica účastníkov z Klubu východniarov a polovica z Klubu Kamarát, nemal chybu, iba...
Jedinou veľkou chybou bolo ubytovanie. Autokemping Salaš Barca v Košiciach ponúkal
síce najlacnejšie ubytovanie ( za 14 eur!), aké sa dalo v tejto metropole zohnať, ale bolo
úbohé. Priam strašné. Nikdy viac v tomto kempe! A neodporúčame to nikomu...
Ala
PS: Ospravedlňujem sa všetkým, pre ktorých som toto ubytovanie vybavovala...

