Výlet dôchodcov 2019
Dňa 12. septembra sa kľušovskí dôchodcovia vybrali na tradičný celodenný výlet organizovaný Obecným
úradom.
Už pred siedmou hodinou ráno sme vyštartovali smerom k našej prvej zastávke, k rodákovi kňazovi Jozefovi
Marčinovi v Kapušanoch pri Prešove. Po jeho srdečnom privítaní nasledovala svätá omša, pričom počas
homílie náš rodák poďakoval za tridsať rokov kňazstva a povedal, že je veľmi vďačný, že sa po toľkých
rokoch stretá s ľuďmi, ktorí boli prítomní aj na jeho vysviacke. Svätú omšu ukončil požehnaním so
Sviatosťou oltárnou. Po svätej omši nasledovala krátka prezentácia kostola s dvoma vstupmi medzi ktorými
vystúpil Kresťanský zbor Glória pod vedením Pavla Germušku.
Po tomto duchovnom povzbudení nás náš rodák pozval na bohaté raňajky do reštaurácie Farmer, kde
starosta Kľušova odovzdal darčekové predmety nášmu rodákovi, ako aj starostke obce Kapušany.
Následne sme sa presunuli k ďalšiemu bodu programu, ktorým bola exkurzia soľnej bane na Solivare.
Prezentácia múzea Solivaru, ktorý je zároveň aj národnou kultúrnou pamiatkou trvala asi 90 minút, počas
ktorých nám sprievodkyňa podrobne popísala históriu ťažby soli v tomto regióne. Solivar v Prešove patrí
medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na
čerpanie a varenie soli zo Soľanky, pochádzajúci zo 17. Storočia.
Aby sme doplnili chýbajúcu energiu , pochutili sme si na dobrom obede na Spišskom Salaši, pri ktorom
nechýbalo čapované pivko.
Ako posledný bod programu nás čakali Vysoké Tatry. Popoludní sme dorazili do Starého Smokovca, kde
sme sa vyviezli pozemnou lanovkou na Hrebienok, kde sme si za krásneho počasia vychutnali krásu našich
veľhôr. Poniektorí si dali ešte menšiu prechádzku, počas ktorej navštívili Bilíkovu chatu, kde po ceste mali
možnosť vidieť priamo až na Skalnaté pleso.
Asi o 17:30 sme sa vybrali domov. Po ceste sme sa zastavili na salaši u Franka, kde nás čakala veľmi chutná
večera a o pol deviatej sme spokojní dorazili domov.
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