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GEOCACHING  NA  SLOVENSKU 

 

1.  keška – Lesna #1 - Bila hura 

 

Keška vás zavedie do Lesníckeho náučného chodníka Bila hura. 

 

ŠTART - trošku si zacvičte v prírodnej "telocvični" na kondičnom okruhu . 

 

 

                              

Začnite prechodom po kladine, preskokom cez prekážky, udržte sa čo 
najdlhšie na hrazde, ťažší cvik sed-ľah, skok roznožno, a nakoniec            
cez tento úsek aj dvíhanie klady. Ak sa budete vracať, tak druhou cestou 
vás čakajú  ešte 2 disciplíny. 

Dúfam že aj táto keška vám pomôže niektorým zhodiť nadbytočné kilá 
po sviatkoch a samozrejme byt a prechádzať sa v krásnej prírode. 

Keška je na zadaných súradniciach: 

START:  N 48°53.065' E 021°41.826' 

VÝSTUP:  N 48°53.218' E 021°41.844' 
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2.  keška - História vranovských  Židov 

 

Židovský cintorín bol založený v 18. storočí. Pôvodná plocha cintorína 
ohradená betónovým múrom je asi 2,5 ha. Najstaršie pieskovcové 
náhrobné kamene sú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov                   
18. storočia. Mnoho nádherných náhrobníkov pochádza z 19. storočia. 
Sú to vzácne umelecké pamiatky vyznačujúce sa hlbokým rytím písmen 
a plastickým jemným ornamentom. Predstavujú motívy kvetov, vencov, 
listov, sŕdc, vtákov a levov. Náboženský význam má motív krčahu, ktorý 
označuje pochovaného levita (potomok kmeňa Levi a pomocník kohena), 
a motív žehnajúcich rúk označujúci kohena (židovský kňaz, potomok 
Aronov). V roku 1963 bol vranovský židovský cintorín zapísaný                         
do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Mnohé náhrobníky sú 
vzácne, vyznačujú sa hlbokým rytím písmen a plastickým jemným 
ornamentom.  

Cintorín sa v priebehu posledných rokov stal opakovane tercom útokov 
vandalov. Veľká časť náhrobných kameňov bola zničená. Vandalizmus 
na židovskom pohrebisku nenesie známky antisemitizmu. Náhrobky sú 
pováľané a rozbité v duchu bezcieľnej agresivity. 

Asi prečo je problém s chátrajúcim cintorínom: Deportácie Židov                        
do koncentračných táborov sa organizovali aj v našom okrese. Prvý 
židovský transport odišiel z Popradu 25. marca 1942. Do nákladných 
vozňov v Poprade muselo nastúpiť tisíc mladých žien a dievčat                         
zo Šarišsko-zemplínskej župy. Bolo v ňom aj niekoľko stoviek 
Vranovčaniek a dievčat z Humenného. Z popradskej stanice sa vlak 
pohol o 20.20 hod. a slovenské územie pri Čadci opúšťal krátko                      
po 4. hod. ráno 26. marca. V ďalšom chlapčenskom transporte bolo 
odvezených z Vranovského okresu niekoľko stoviek mladých Židov. 
Druhá vlna deportácií začala 11. apríla 1942. Z okresu Vranov                          
nad Topľou, resp. z Čemerného 18. mája 1942 bol vypravený rodinný 
transport s 1007 Židmi. Transport smeroval cez Zwardon priamo                          
do koncentračného tábora v Poľsku a v menšom počte do Popradu. 

Keška je na zadaných súradniciach: 

N 48°53.211' E 021°41.742' 
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3. keška - Vranovské povstanie 

K najvýznamnejším udalostiam starších dejín Vranova patrí 

Východoslovenské roľnícke povstanie ,ktoré sa udialo v roku 1831.        

Z celej vtedajšej Zemplínskej stolice malo povstanie najdramatickejší 

priebeh práve vo vranovsko - zámutovskej oblasti. Vypuknutie povstania 

podnietila neúroda roku 1830, hlad a bieda. 

Signál k začatiu povstania vo vranovsko - zámutovskej oblasti vyšiel                   
zo Zámutova. Po prepadnutí zámutovskeho kaštieľa odobrala sa skupina 
povstalcov do Merníka, kde došlo k najväčšiemu krviprelievaniu.                         
Po spoločnej porade sa skupiny z Merníka a Čaklova obrátili                         
proti Vranovu. Povstalci v meste rabovali zemianske domy, židovské 
obchody a neušetrili ani kaštieľ. Keďže priamym popudom k sedliackej 
rebélii boli správy o tom, že pani sypú prášky do studní, aby otrávili 
poddaný ľud, povstalci zdemolovali jedinú vranovskú lekáreň vybavenú 
vzácnymi viedenskými nádobami a českým sklom. 

Časť povstalcov sa po týchto udalostiach vo Vranove pohla                                 
do Majeroviec, kde sa v tom čase ukrývali vranovsky doktor a lekárnik. 
Posledne akcie povstalcov v okolí Vranova prebiehali už v čase, keď                        
do Vranova, Soli a Zámutova začali prichádzať prvé vojenské jednotky. 
Vojsko povstanie potlačilo, hlavných pôvodcov vzbúr pochytalo a uvrhlo 
do grófskych pivníc vo Vranove. Na smrť obesením bolo odsúdených a 
popravených 41 povstalcov. 

Tri kríže symbolizujúce sedliacke povstanie v roku 1831 stoja na mieste 
popravy troch richtárov (z Komáran, Juskovej Vole a Merníka) v lokalite 
zvanej Bila hura nad Vranovom. Kríže požehnali farári katolíckej, 
gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. 

Keška je na zadaných súradniciach: 

N 48°53.538' E 021°41.856' 

 


