Básnický chodník -- alebo -- Nás hranica nerozdeľuje....
Tento spoločný projekt mesta Kunovice na Morave a obce Lubina, obsahuje
niekoľko zastavení v Zlínskom a Trenčianskom kraji. S pôvodnou myšlienkou
a projektom prišla Mgr. Lenka Karhanová, religionistka a poetka. Projekt zaujal
a podporili ho starostka mesta Kunovice-- Mgr. Ivana Majíčková a starosta Lubiny -Ing. Martin Beňatinský. Na cestu za poéziou sa môžeme vybrať od sútoku riek
Morava a Olšava, cez Veľkú Javorinu, až k pamätníku SNP na vrchu roh v Lubine.
Cieľom projektu je -- vytvoriť pre návštevníkov oboch krajov „básnický chodník“
a zanechať budúcim generáciám nezmazateľnú stopu posolstva našich predkov
o spoločných koreňoch, tradíciách a hodnotách ľudí, žijúcich na oboch stranách
Veľkej Javoriny. Chodník tak poskytne turistom nielen príjemnú prechádzku
prekrásnym a historicky zaujímavým krajom, ale i zamyslenie nad tým, čo sa v ňom
udialo.
Javorina bola vždy miestom stretávania ľudí z oboch jej strán a nedelila nás
žiadna hranica. Až po vzniku Slovenského štátu a Protektorátu Čiech a Moravy
osadili tu mohutný kameň, ako symbol rozdelenia. Až po 2. svetovej vojne a vzniku
Československa -- 1.septembra 1945 -- keď sa na Javorine zišlo veľké množstvo
ľudí a konala sa národná púť -- symbolicky hraničný kameň odvalili so slovami
Ladislava Novomestského – „Nás hranica nerozdelila ani dobách najťažších!“
Tento pamätný kameň sa stal symbolom 1. zastavenia básnického chodníka
u nás a básnickéj stezky u našich moravských susedov. Už 28. júla t. r na Stretnutí
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, videli ho na hranici našich republík
účastníci osláv a mohli čítať:
I. JAVORINOU, V JAVORÍ CHODNÍČEK ČI STEZKA,
O SLÁVE TI HOVORÍ,SPOMÍNA I DNESKA...
Ľ. Podjavorinská

NEBOLO KEDYSI HRANICE MEDZI SLOVENSKOM A MORAVOU,
ALE VŠETKO BOLA ZA STARÝCH ČASOV JEDNA SPOLOČNÁ VLASŤ
ZBRATRENÝCH SLOVANSKÝCH NÁRODOV A PRETO NEMÁ BYŤ ANI
NAPOTOM MEDZI DVOMA KRAJINAMI HRANICA, KTORÁ BY DELILA
ZBRATRANÉ KMENE SYNOV JEDNEJ MATKY. J.M. Hurban 1848
Ak sa vyberiete z Javoriny lesnou cestou smerom na Miškech Salaše, uvíta vás
pri tlstom buku 2. zastavenie. Tento mohutný strom je svedkom našej histórie. Tu si
môžete oddýchnuť a zamyslieť sa nad Národným povstaním v rokoch 1848 a nad
partizánskym bojom v SNP v našich horách.
II. ZA TEBA, NÁROD SLOVENSKÝ,
IŠLI SME CESTOU TŔNISTOU A ŤAŽKOU

Ľudovít Štúr

Po príjemnej chôdzi v tôni lesa, dostanete sa k najvyššie položenej osade -Miškech salaše. Očarí vás panoráma historickej obce Lubina s početnými
kopaničiarskymi usadlosťami.
III. OBZRI SA NA TENTO KRAJ!
TÁTO ZEM JE SKROPENÁ POTOM NAŠICH PREDKOV
A KRVOU POVSTANIA Dušan Haruštiak
A už vás vedie cesta dolu kopcom, popri osadách U Kováčov, U Otiepkov,
U Pavlových, až do Podkoziniec. Tam, na konci osady uvidíte odokryté bralo a
repliku „lubinského hradu“ . Je to miesto na odpočinok i zamyslenie.
IV. TOTO MIESTO DÝCHA HISTÓRIOU!
A MY, V NEKONEČNOM PRÚDE ČASU, ODOVZDÁVAME DEDIČSTVO
MINULOSTI ĎALŠÍM GENERÁCIÁM...
z knihy Lubina 1392-1992 Ľudmila Fraňová a

Oľga Hrabovská

Ešte necelá hodina pohodlnej chôdze cez Hrnčiarové (obchod a pohostinstvo)
a začnete stúpať k pamätníku SNP na vrchu Roh. Celý areál je harmonicky, citlivo
zasadený do krajiny. Pod hlavnou tumbou je pochovaných 44 partizánov so svojim
veliteľom Milošom Uhrom, lubinským rodákom. Po oboch stranách areálu je 7 tumb
s menami obcí a osád zapojenými do odboja pod Javorinou. Areál uzatvára zo
severnej strany socha partizána.
V. ZASTAV SA S ÚCTOU !
LEBO TU MŔTVI ŽIJÚ A ICH MENÁ ROZPRÁVAJÚ... Ján Kostra
Položte kytičku poľných kvetov k hlavnej tumbe a kamienky na tumbu LUBINA, kde
sú tabuľky Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu – utečencov z Osvienčimu a partizánov
Uhrovej skupiny.
Na zhodnotenie „putovania“ básnickým chodníkom vám ponúkame príjemné
posedenie s výbornou kuchyňou a vzornou obsluhou v Penzióne Roh. Pre
unavených turistov čaká i komfortné ubytovanie.
Veríme, že „Básnický chodník“ bude slúžiť terajším i budúcim generáciám
k oživeniu posolstva veľkých osobností našich dejín, ktoré pripomínajú naše
bratstvo. Dúfame, že hlavne učitelia budú podporovať túto zmysluplnú turistiku
a svojich žiakov naučia nielen vnímať krásu prírody, ale i odkaz našich predkov, pre
udržiavanie pravých ľudských hodnôt a tradícií.
Oľga Hrabovská

Zastavenie v Kunoviciach, zľava M. Beňatinský,
I. Majíčková a L. Karhanová

1. Zastavenie na Veľkej Javorine

