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TLAČOVÁ SPRÁVA
Tri hrady – Šebeš, Soľnohrad a Obišovský hrad budú mať spoločného správcu
PREŠOV – Občianske združenie Rákociho cesta spolu s obcami Podhradík, Ruská Nová Ves
a Obišovce v piatok 24.6.2016 o 15:00 v Prešove na pešej zóne pri pútači Prešovskej hradnej
cesty, predstavia spoločného správcu, ktorý sa bude starať o hrady Šebeš, Soľnohrad
a Obišovský hrad. Je to pokračovanie doterajšej spolupráce dobrovoľníkov a starostov obcí
na záchrane hradných zrúcanín.
Za správcu bol vybraný Prešovčan Ján Ducár. „Veľmi dobre pozná hrady, ich históriu
i zaujímavosti, no v prvom rade ako dlhoročný dobrovoľník dokazuje, že hlavným zdrojom
jeho motivácie je nadšenie.“ povedal Martin Sárossy, predseda OZ Rákociho cesta, ktoré so
správcom hradu uzavrelo pracovnú zmluvu.
Všetky náklady na financovanie tohto nového projektu do konca roka združenie uhradí z
dobrovoľného príspevku jedného z členov, ktorý túto sumu daroval, lebo ju zdedil, ale neželá
si byť menovaný. A nie je to prvýkrát, čo sa aktivity združenia financujú z darovaných
financií vlastných členov. Od budúceho roka by mali na mzdu správcu prispieť už aj
samosprávy. To však musia ešte odobriť poslanci obecných zastupiteľstiev. Obišovskí
poslanci už tak urobili minulý týždeň.
Starosta obce Podhradík Ing. Ladislav Stanek tento zámer podporuje. „Je to dobrý projekt. S
Rákociho cestou spolupracujeme piaty rok. Výsledkom je znovuobjavenie nášho hradu
Šebeš, ktorý do obce priláka každý týždeň vyše stovky turistov“. Kontakt s návštevníkmi
bude podstatnou časťou pracovnej náplne správcu. V prípade záujmu poskytne sprevádzanie
zdarma, bude monitorovať návštevnosť hradov, viesť hradnú knihu. Bude tiež pomáhať pri
projektoch obnovy hradov a zabezpečovať údržbu hradných areálov vrátane parkovísk
a prístupových ciest. To všetko v rozsahu 13 hodín týždenne na jeden hrad.
Po Veľkom Šariši a Kapušanoch, ktoré už zaviedli správcovskú službu na svojich hradoch,
budú mať aj ďalšie tri hrady Prešovskej hradnej cesty zabezpečenú pravidelnú údržbu a servis
pre návštevníkov. Ostáva ešte Lipovský hrad, na ktorom sa zatiaľ s prácami na obnove hradu
nezačalo. Obec Lipovce je zámeru obnovy hradu naklonená a s OZ Rákociho cesta
spolupracuje na príprave podkladov pre začatie s prácami na hrade v roku 2017.
- KONIEC Martin Sárossy – predseda OZ Rákociho cesta 0911-663377, martinsarossy@gmail.com
Ing. Ján Ducár – správca hradov Šebeš, Soľnohrad, Obišovský hrad 0948-773775
Pracovná náplň správcu hradov je na www.hrad.wbl.sk

Naším poslaním je obnovovať a zachovávať historické pamiatky a tradície. / Our mission is to keep and renew the historical monuments and traditions.

