Vodníci zamykali poloprázdnu Domašu
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Sezóna v rekreačnej oblasti Domaša - Valkov je oficiálne ukončená. Popri uzamykaní nádrže
sa prezentovali športovci, ktorí si zmerali sily v nohejbale a volejbale, súťažilo sa aj vo varení
gulášu a iných slovenských špecialít.
BŽANY. Svoj stánok tu mala občianska iniciatíva Zachráňme vodnú nádrž Domaša, ktorá
začiatkom augusta rozbehla petičnú akciu a doteraz sa jej podarilo zozbierať 4 000 podpisov.
O tretej popoludní sa František Marcinčin alias vodník Fero s celou svojou vodnou suitou pobral
na pláž, kde slávnostne zamkol hladinu Domaše. Ešte predtým vystúpili Kelemeskí furmani,
ktorí vo svojej piesni veľmi výstižne a vtipne zhodnotili práve končiacu sezónu.
„Náš súbor vznikol pred ôsmimi rokmi a chodíme na každé otváranie a zamykanie Domaše.
Dnes sme tu pätnástykrát,“ povedali nám sympatickí furmani.
„Každého trápi nedostatok vody na Domaši. A keď dnes ide niekto tvrdiť, že nebola vybudovaná
na rekreačné, ale na hospodárske účely, je to obyčajné zavádzanie. Do ďalšej sezóny prajeme
Valkovu najmä dostatok vody, pretože len vtedy sa tu vráti život, optimizmus, ľudia budú opäť
chodiť na pláž. Pre mnohých je táto rekreačná oblasť srdcovou záležitosťou a určite by sa tu
radi vracali, keby bola nádrž plná,“ zhodli sa.
Prvýkrát bola aj vodná dáma
Vodník Fero spolu s majiteľom kultovej valkovskej krčmy Lacim Vrábľom sa ponorili do vôd
Domaše a obrovským kľúčom oficiálne zamkli jej hladinu.
Vôbec po prvýkrát sa k nim za veľkého potlesku pridala aj usmiata a otužilá vodná dáma. „Voda
bola celkom príjemná,“ pochvaľovala si.
Džentlmenom sezóny sa stal Marián Marcinko, hubárom sezóny Mária Jenčíková, rybárom
sezóny Peter Mižík. Najlepší guláš uvarilo trio Dlhý, Široký a Bystrozraký.
Zaujímalo nás, ako končiacu letnú sezónu hodnotia skalní rekreanti.
„Bola to jedna z najslabších sezón. Veď sa pozrite, chodíme vlastne po vyschnutom dne
Domaše, nie po jej brehu. Všetkým chatárom aj rekreantom prajem v sezóne 2013 hlavne plnú
vodnú nádrž, a taktiež, aby si voda nikoho nevzala. Bohužiaľ, tento rok sme na Valkove jeden
prípad utopenia mali,“ povedal vodník Fero a zaspomínal si na éru spred dvadsiatich rokov, keď
na Valkove robil plavčíka. „Prial by som si tu opäť zažiť takú krásnu sezónu, ako vtedy.“
Čítajte viac:
http://bardejov.korzar.sme.sk/c/6536330/vodnici-zamykali-poloprazdnu-domasu.html#ixzz26tkZI
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