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ZASTAVENÍ S DENNÍKOM

Povodím Svinky sa prehnala
vraždiaca a ničiaca prívalová vlna
Ten, kto videl potok Malá
Svinka za normálnych okolností, by nikdy nepovedal, že
sa môže zmeniť na ničivý živel. Ale stalo sa tak v roku
1998. Záplavová vlna vody,
bahna, balvanov a stromov
20. júla najviac zasiahla obce
Renčišov, Uzovské Pekľany
a predovšetkým Jarovnice.
Bilancia vyvoláva zimomriavky aj po rokoch – vzala si
58 ľudských životov.
Začalo sa to prietržou mračien
v oblasti Levočských vrchov. Prišla lokálna povodeň a brala so sebou všetko. Aj chatrče na brehu Svinky v Jarovniciach, kde si starší Rómovia
užívali, lebo v ten deň brali sociálne
dávky. A deti sa hrali pri potoku. Aj
preto zomierali najmä ony. Následky
povodne v Jarovniciach boli hrôzostrašné – 47 mŕtvych ľudí a traja nezvestní, ktorých napokon súd po niekoľkých rokoch vyhlásil za nebohých.
Finančné škody boli vyčíslené na
vtedajších zhruba miliardu korún.

„Prehľadávame pomocou armády celý tok Svinky. Na pomoc
nám prišli aj kynológovia z Košíc so
štyrmi špeciálne cvičenými psami.
V priebehu dnešného dňa sme
identifikovali 28 mŕtvych z nášho

okresu,“ povedal zástupca prednostu Okresného úradu v Sabinove Jozef Bíroš.
Ako uviedol, v obci Jarovnice,
kde vodný živel zmietol z povrchu
veľkú časť rómskej osady, postavili
stany, v ktorých našlo prechodné
ubytovanie 260 Rómov.
Zároveň hľadajú možnosti na
ubytovanie pre 27 obyvateľov Uzov-

ských Peklian, v ktorých záplavová
vlna úplne zničila alebo vážne poškodila 15 rodinných domov.
Ťažké mechanizmy včera pracovali na výstavbe cesty do obce
Renčišov. Tá je naďalej odrezaná od
sveta. Zásobovanie obyvateľstva aj
včera zabezpečovali vrtuľníkmi.
V postihnutých obciach intenzívne pracujú na opätovnom zapojení elektrického prúdu a oživení telefonických trás. Na žiadosť poľského veľvyslanectva v SR zisťovali aj
podmienky pre 32 detí z poľského
Lublinu, ktoré sú na prázdninách
v Dubovici. „Keďže cesta do hotela
Holcija je zničená, chceli sme ich
evakuovať pomocou vrtuľníka,“
uviedol J. Bíroš. Hotel ale disponuje
vlastným zdrojom kvalitnej pitnej
vody, obnovili v ňom dodávku elektrickej energie a má dostatočné
zásoby potravín, pracovníci hotela
denne donášajú čerstvý chlieb
a pečivo. „Nič nám nechýba. Ostávame do konca, teda do 28. júla,“
uviedol pre vedúci Wojciech Heczko.

Všetci, Rómovia i Nerómovia sa
nádejali, že po záplave dostanú takú
finančnú injekciu, ktorá ich život raz
a navždy zlepší.To sa nestalo. Chudoba
z Jarovníc nezmizla, no za posledné
roky badať, že obec nestagnuje.
Postavili obecný vodovod, kana-

lizáciu, rozvod plynu, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, most, cesty.
V súčasnosti tam žije vyše 6 580
obyvateľov a každým rokom pribudne okolo dvesto detí. Aj preto sa
okrem ciest a chodníkov snažia zrekonštruovať škôlku a zväčšiť kapa-

citu školy. Najväčším problémom
naďalej zostáva bývanie a práca.
Tragédiu, od ktorej v lete uplynie 20 rokov, pripomína kamenný
pomník na betónovom podstavci,
ktorý odhalili v roku 2000. Mená
obetí sú vyryté do jeho stien.

JÚL 1998...

1999

BLAHOŽELANIE
„Denník Korzár vnímam, ako veľmi
úspešné a mienkotvorné lokálne médium. Už niekoľko rokov ráno nesmie
chýbať na mojom stole.
Oceňujem profesionalitu viacerých
zamestnancov denníka Korzár, ktorí sa
pri svojej práci novinára neboja ísť do
hĺbky veci a konfrontovať aktérov priamymi otázkami na telo. Umením nie je
len udalosť zreferovať, ale vysvetliť ju aj
nezainteresovanému človeku tak, aby ju
pochopil. V tom odvádzate kus dobrej
roboty.
Vyzdvihol by som dôležitú úlohu,
ktorú už roky zohrávate pri odhaľovaní
lokálnych káuz, informovaní verejnosti
a riešení miestnych problémov.
Nezávislé médiá majú v demokracii
nezastupiteľnú úlohu.
Korzáru prajem, aby sa Vám naďalej
úspešne darilo vykonávať Vašu úlohu
tzv. „strážnych psov demokracie“.
Želám veľa kvalitných podnetov na
písanie a veľa čitateľov do budúcnosti.
Rastislav Trnka,
predseda Košického
samosprávneho kraja

PO ROKOCH...
Obyvatelia Jarovníc dodnes nechápu, prečo to postihlo práve ich.
Ako mohla pokojná Svinka zrazu
„narásť“ a vytvoriť šesťmetrovú vlnu.
Vlna solidarity, ktorá spontánne
vznikla, rýchlo opadla.

Rudolf Schuster sa stal prvým
priamo zvoleným prezidentom
Z doterajších štyroch prezidentov samostatného Slovenska toto kreslo získali traja východniari. To nemôže
byť náhoda. A v máji 1999,
v historicky prvej priamej
voľbe zvíťazil rodák z Medzeva a primátor Košíc Rudolf
Schuster.
Popularitu si získal nielen preto,
že za svojej primátorskej éry zrekonštruoval centrum Košíc a urobil
z neho atraktívne miesto, ale ľudí bavili aj veľkolepé akcie, ktoré sa konali
za jeho primátorovania, keď 70-tisíc
ľudí tancovalo na Hlavnej ulici macarenu alebo v šesťstometrovom makovníku hľadali zlaté prstene.
Začiatky Schusterovho prezidentovania dnes už vyvolávajú úsmevy. Spočiatku býval len provizórne v podkroví Prezidentského paláca a na víkendy chodil domov, do
Košíc. Cestoval vlakom, čo mu vy-

čítali ako mimoriadne drahý špás
a chceli, aby radšej využíval lietadlo.
Pamätnou sa stala aj „story“ s dvojplatničkou. Po tom, čo sa posťažoval, že si nemá ani na čom uvariť
jedlo, ako jeden z prvých darov dostal dvojplatničkový varič. Darovali
mu ho členovia HZDS, ktorí vo vo-

stal R. Schuster, ktorý získal v druhom kole 1 727 481 hlasov (57,18 percenta).
15. 6. – Konala sa slávnostná inaugurácia novozvoleného slovenského prezidenta. Traja najvyšší
ústavní činitelia pri tejto príležitosti symbolicky zviazali tri Svätoplukove prúty ako symbol spolupráce.
4. 7. – Rudolf Schuster udelil prvú kolektívnu amnestiu. Týkala sa
51 ľudí.
7. 7. – Oficiálne navštívil Českú
republiku. Išlo o prvú oficiálnu zahraničnú návštevu vo funkcii hlavy štátu. Na stretnutí s Václavom
ľbách podporovali jeho konkurenta Havlom a premiérom Milošom Zemanom zdôrazňoval vzájomnú
Vladimíra Mečiara.
spoluprácu medzi Bratislavou
a Prahou. Politici konštatovali, že
prekážkou v rozvoji bilaterálnych
vzťahov nie je ani nedokončené
30. 5. – Víťazom prvých pria- delenie zvyšku federálneho majetmych prezidentských volieb v SR sa ku.

rácia, vlastne reoperácia, ktorá mala
napraviť chyby tej prvej. No ani tá
nebola veľmi úspešná.
Rudolf Schuster zakrátko upadol do kritického stavu a lekári povedali príbuzným, aby sa pripravili
na najhoršie. Dávali mu jedno percento na prežitie. Našťastie, všetko
dopadlo inak.
Rodina ho nechala previezť do

rakúskeho Innsbrucku, kde ho lekári doslova vytiahli hrobárovi z lopaty.
Päťročné funkčné obdobie ukončil Rudolf Schuster 15. júna 2004.
„Ťažko sa mi hodnotí samého seba.
To nechám na ľudí. Čo môžem povedať je, že mám a vždy som mal svoje
zásady, ktorých som sa držal. Aj preto sa stávalo, že som ako prezident

LETO 1999...

PO ROKOCH...
Prvé výročie vo funkcii Rudolf
Schuster neoslavoval. Znemožnil
mu to vážny zdravotný stav.
Spočiatku sa zdalo, že 66-ročný
prezident len skolaboval z horúčav,
ktoré vtedy vládli. Až o niekoľko dní
lekári zistili, že mu prasklo hrubé
črevo a časť obsahu sa dostala do
brušnej dutiny. Okamžite ho operovali. Potom nasledovala druhá ope6

nebol vždy pochopený,“ povedal
v jednom z rozhovorov húževnatý
muž, ktorý aj v 84 rokoch srší obrovskou energiou a užíva si život.
Keď oslavoval osemdesiatiny povedal pre Korzár len jedno skromné
želanie: „Chcem len prežiť z roka na
rok. V júni 2000 mi v Innsbrucku vystavili lekári nový rodný list s garanciou na pätnásť rokov.

Nenechali sme
sa nakaziť
Keď odfiltrujem osobné emócie, spomienky, víťazstvá i prehry, vytŕča z dvadsiatich rokov môjho pôsobenia v Korzári
ako Everest hneď ten prvý.
Nenechali sme sa nakaziť Mečiarom
a nepodľahli sme ako ten milión a pol
zblúdilcov hroznej pliage, ktorá vtrhla na
Slovensko po parlamentných voľbách
1994. Štyri najohavnejšie roky slovenskej
štátnosti s valcom zo Zlatej Idky, únosom prezidentovho syna, vraždou Róberta Remiáša a mafiánskym besnením boli ideálnym marazmom pre zrod niečoho
takého ako Korzár.
Nezmiatlo nás nič, aj keď nás mnohí
mali za otravný hmyz a ohadzovali nás
svojím opovrhnutím. Je fajn pocit, že nemusím svojmu svedomiu vysvetľovať,
prečo som nič neurobil.
Závan doby temna ma kde-tu ofúkne
aj dnes. Želám sebe, ale i východniarom,
že ak už aj nikdy nezažijeme bezvetrie,
nech aspoň žiadny vetrík nevženie do našich nozdier ten odporný smrad spred 20
rokov.
Peter Jabrik,
vedúci spravodajstva

