4. decembra 2010 - Tradičný Mikuláš na horách
Ako deti a čerti zdolávali Uhrovský hrad
Prvá decembrová sobota sa prebudila do mrazivého rána. Tam, kam sme si to nasmerovali
my a desiatky odvážnych detí so svojimi učiteľmi a pár rodičmi, bolo takmer mínus 15
stupňov. V tento deň sme totiž organizovali tradičného, v poradí deviateho Mikuláša na
horách, pod Uhrovským hradom...
Ešte tri dni pred akciou bolo nahlásených 117 detí a preto sme nakúpili sladkosti a nabalili 120
mikulášskych balíčkov. Postupne však učiteľky deti odhlasovali a v sobotu sa ich viezlo dvomi
autobusmi bezmála osemdesiat.
Z Uhrovského Podhradia sme v hlbokom snehu stúpali na hrad Uhrovec, odkiaľ boli nádherné
výhľady na okolité i vzdialené hrebene hôr. Tu nás privítal miestny kastelán Pavol Pavlis a od neho
sme sa dozvedeli nielen o histórii hradu a jeho rekonštrukcii vďaka Nadácii pre záchranu
kultúrneho dedičstva, ale aj o povesti o doline Striebornica, ktorá je časťou obce Uhrovec. A práve
sem smerovali kroky malých statočných turistov, ktorí sa nezľakli mrazu ani originálnych
čertovských, riadne prepotených strašidiel – turoňov (veď mali čo nosiť na hlavách...) priamo pod
hradom.
Na chate Alexandra Dubčeka v Striebornici nás čakali ďalšie rozprávkové bytosti – čert a čertica,
ale aj dvaja anjeli a po opekačke i úctyhodný Mikuláš. Každému malému turistovi za jeho
statočnosť sa ušiel nielen horúci čaj, ale aj mikulášsky balíček plný sladkostí. Navyše, medzi nás
prišli aj dve miestne uhrovské Lucie s originálnym vinšom a pesničkou, ktoré deťom priniesli
fotografie miestnych slávnych rodákov Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Potom si dievčatá
zasúťažili v speve o originálne tričká superstar a chlapci zas o šiltovku. A rodičia potom, či skôr
pani učiteľky, spievali alebo recitovali vianočné a mikulášske pesničky a básničky, aby mohli pre
deti získať ďalšie pekné vecné ceny.
Naša mikulášska akcia na horách sa skončila spoločnou fotografiou a tradičným vyprevadením detí
k dvom autobusom. Nielen deti, ale aj pani učiteľky a rodičia si za svoju odvahu stráviť mrazivý,
ale krásny deň v prírode zaslúžia náš obdiv a uznanie. Len keby takýchto rodičov a bolo v
Partizánskom viac... (V podstate, priamo z mesta, nebol nikto...)
Ala
ĎAKUJEM ZA FINANCIE:
•
Regionálnej rade KST Topoľčany za príspevok na mikulášske balíčky (130 eur)
•
podnikateľovi Jurajovi Krasulovi z Partizánskeho za finančný príspevok za dopravu (100 eur)
ĎAKUJEM ĎALEJ ZA POMOC:
•
Peťovi, Ale, Majke, Dominike a Emilovi za prípravu mikulášskych balíčkov
•
Peťovi za nákup, odvoz a dovoz potrebných vecí
•
čertom: Mirovi 1 a Maťovi 1, ktorí vyšli v maskách až na hrad, Mirovi 2, Maťovi 2 a Majke za
pomoc pri chate, anjelom: Ale a Dominike a Mikulášovi – Peťkovi za dôstojné stvárnenie
kostýmových úloch
•
ostatným kamarátom za nežistnú pomoc okolo chaty.
ZA ODVAHU V MRAZE ĎAKUJEM:
•
pani učiteľke Zuzane Dolnej z Veľkého Klíža, že na hrad išla s tak malými deťmi, a vôbec... že
prišla s toľkými deťmi, napriek problémom s cestovaním domov
•
pani učiteľke Gabike Dragulovej z Veľkých Bielic, že sa zúčastňuje všetkých našich
najdôležitejších akcií, vrátane Mikuláša
•
ostatným učiteľkám a vedúcim krúžkov – Martinke Krhútovej z Jacoviec, Anne Ondrušovej z
Veľkej okružnej a Evke Haluškovej z Veľkých Uheriec
… že vôbec s deťmi prišli a naše snaženie opäť malo zmysel...

