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MILÍ ÈITATELIA,
otvárate publikáciu, ktorá „hmotným“ spôsobom zachytáva nehmotný
èas. To, èo neustále plynie, ale – v ¾udskom chápaní – sa dá ohranièi, dokáže
to meni osudy ¾udí aj ich sídel. Je to nieèo fascinujúce, inšpirujúce, nieèo,
z èoho sa možno pouèi.
Vzdialená, i tá pomerne nedávna história, spracovaná na stránkach predkladanej knihy, je totiž hodná toho, aby písmom zachytené dobré aj horšie
okamihy, opísané pokojné i nepokojné èasy, zaznamenané etapy budovania
aj èasy stagnácie boli ponauèením pre ïalšie generácie.
Práca odborníkov, pôsobiacich v oblasti výskumu dejín, nie je vôbec ¾ahká.
V prúde èasu totiž musia nájs také udalosti, momenty alebo èiny, ktoré výraznejšie ovplyvnili nasledujúce dianie na lokálnej i všeobecnejšej úrovni.
Publikácia o obci Ostrovany, ktorú držíte v rukách, má ambíciu zhrnú tie
najpodstatnejšie udalosti, to, èím je naša dedina jedineèná v rámci užšie èi
širšie chápaného regiónu.
Hoci je zrejmé, že minulé èasy v najväèšej miere ovplyvòovali skutky alebo
rozhodnutia tých mocných, skutoèný obsah, každodennú náplò im dávali
bežní, pracujúci ¾udia. To oni našu obec budovali, zve¾aïovali, skráš¾ovali.
Nám ju odovzdali v prirodzenom následníctve s tým, že i my musíme v jej
vývoji zanecha výraznú, hlavne však pozitívnu stopu, aby sme nemuseli
s hanbou skláòa hlavu pred našimi potomkami, ktorí dedinu po nás raz
urèite prevezmú.
Dnešné globalizaèné tlaky nasto¾ujú uniformitu, stieranie toho jedineèného,
originálneho. Našou ambíciou je ale zachova si to naše, aby Ostrovany zostali
„našou“ dedinou so všetkými svojimi špecifikami.
Odha¾te teda osudy konkrétnych ¾udí, spoznajte dôležité udalosti, ktoré
ovplyvnili tok života v tejto èasti východného Slovenska. Urèite si tu nájdete
nieèo, o èom ste doteraz netušili a èo, dúfame, obohatí vaše poznanie. Lebo
práve poznanie a priblíženie „malej“ histórie v kontexte „ve¾kých“ dejín
bolo zámerom kolektívu autorov.
A tí, èo do Ostrovian zavítajú? Dobrí ¾udia sú u nás vždy vítaní...
Každá samospráva – samozrejme, s podporou a pomocou miestnych obyvate¾ov – by mala ma ambíciu nadviaza na dobré rozhodnutia z minulosti
a vyhnú sa tým zlým so zámerom vytvori zo sídla, ktoré iba doèasne
spravuje, dobré miesto pre život. Pre všetkých – mladších, ale aj tých starších.
Ing. Cyril Revák, starosta obce
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Kaštie¾ z polovice 50. rokov 20. storoèia
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