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Vážení spoluobčania, rodáci, milí priatelia našej obce

d okrúhleho výročia 700 rokov prvej písomnej
zmienky o obci Myslina uplynulo desať rokov.
Do rúk sa vám dostáva nová publikácia, ktorá zachytáva život našich obyvateľov v kolobehu času.
Dúfam, že vás svojím obsahom zaujme.
Naša obec patrí medzi najstaršie v okrese Humenné.
Je obklopená krásnou prírodou a je domovom ľudí, ktorí sa tu narodili, alebo si ju vybrali pre svoj život. Po celé
roky prichádzali z najrôznejších oblastí a odohrávali sa tu ich príbehy. Striedali sa tu osudy
rodín s rôznymi menami. Mnohé sa v priebehu
rokov vytratili, zároveň pribudli nové. História Slovenska sa v malom rozsahu odzrkadlila
aj v našom najbližšom okolí. Ubúda tých, čo si
ešte mnohé veci pamätajú. Niektoré udalosti
sú zapísané v kronikách, iné sú zachytené len
na fotografiách vo vašich albumoch.
Aj z tohto dôvodu sa obec a obecné zastupiteľstvo rozhodlo vydať pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej
zmienky o obci túto publikáciu, ktorá je súhrnom toho,
čo sa podarilo z dejín obce zaznamenať, čo je uložené
v súkromných archívoch a v pamäti obyvateľov.
Snažili sme sa, aby v publikácii boli zachytené čo najstaršie udalosti s prelínaním do súčasnosti. Z fotografií
boli zaradené tie, ktoré majú dobou svojho vzniku histo-

rickú hodnotu, alebo sa týkajú vzhľadu dediny tak, ako
sa rokmi menila. V prevažnej väčšine sa jedná o rodinné fotografie.
Je určená všetkým tým, ktorí sa o osudy obce zaujímajú. Starším obyvateľom, aby si pripomenuli minulé časy,
ale i mladým, aby sa dozvedeli, ako ich predkovia žili.
V knižke môžete vidieť, ako sa mení kultúra, architektúra, obliekanie, príroda. Je v nej vidno bežného človeka,
ktorý pracuje, stará sa o svoju rodinu, buduje
a zveľaďuje svoju obec, prostredie, v ktorom
žije a teší sa so svojimi blízkymi a priateľmi.
Verím, že čitateľov, ktorí nie sú obyvateľmi
našej obce, táto publikácia natoľko zaujme,
že Myslinu navštívia.
V závere sa chcem poďakovať všetkým, ktorí k spracovaniu a vydaniu publikácie prispeli
svojou prácou, príspevkami a fotodokumentáciou. Pomohli nám vytvoriť odkaz pre budúce generácie. Odkaz, že v Mysline sa žije spokojne a družne.
Že ľuďom, ktorí tu žijú, záleží na minulosti, z ktorej vyrastajú ich korene, súčasnosti, ktorá napĺňa ich sny, ale
aj budúcnosti, ktorú pripravujú pre svojich potomkov.
Helena Podolinská
starostka obce



Z najstarších dejín
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ajstaršiu písomnú zmienku o Mysline vydalo hodnoverné
miesto – kláštor v Lelesi. Zaznamenáva výmenu majetku,
ktorá sa uskutočnila v roku 1307. V ďalších dokumentoch sa názov obce uvádza v tvare Misle, resp. Mysle. V roku 1598
sa aj Myslina stala súčasťou prvého súpisu domov v Uhorsku. Vďaka tomu vieme, že v obci stálo 14 poddanských domov a zemepánmi boli Homonnayovci. Podobný stav obce zachytil aj ďalší súpis
– v roku 1715 tu bolo 17 poddanských domácností. No už v roku
1828 napočítali v obci 56 príbytkov, v ktorých žilo 414 obyvateľov. Minimálne od polovice 18. storočia poznáme aj presnú polohu
obce, ako ju zachytilo 1. a 2. vojenské mapovanie v Uhorsku.
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1

Výrez z mapy z 2. vojenského mapovania (1810 – 1869),
na ktorej je zaznamenaná poloha Mysliny
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Súpis hláv rodín v obci v roku 1715
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Pečať rodu Drugethovcov, majiteľov obce Myslina
v 14. storočí

4

Regnikolárny (čiže daňový) súpis z roku 1828
zachytáva mená rodín, žijúcich v Mysline



6

7
8

5

9

A

rchitektúra v obci sa nijako výrazne neodlišovala od okolia.
Obyvatelia využívali domáce zdroje a stavali z dostupných
prírodných materiálov. Takmer všetky domy v obci boli
drevenice, prikryté strechou z ražnej slamy, zviazanej do otepov,
ktoré nazývali „župa“. Rozvoj, paradoxne, priniesla až vlna vysťahovalectva, ktorá za prácou do sveta „vyhnala“ mnoho živiteľov
rodín. Tí, čo mali šťastie a zarobili, zmenili po návrate domov aj pohľad na bývanie – v dedine sa začali objavovať murované domy,
prikryté bľachou (plechom) alebo pálenou škridľou. Do módy prišiel aj eternit. Dnes je však toto všetko už len históriou. V obci stoja
už iba tri či štyri domy, ktoré dokumentujú starý spôsob bývania.
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Typická zástavba zo začiatku 20. storočia – drevenica
pokrytá župou
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Hostinec Pivo i víno prevádzkoval v 30. rokoch 20. st.
Michal Lichman
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Dom Mackových, postavený v roku 1915
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Pred krčmou
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Regrúti (1935)
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Cirkevný život v obci
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áboženstvo veľmi silne ovplyvňovalo život a zvyky
obyvateľov Mysliny. Prvá zmienka o kostole v obci
pochádza z roku 1549, zo súpisu kostolov v humenskom dištrikte. Obyvateľstvo obce bolo rímskokatolíckeho vierovyznania. Prebiehajúca reformácia sa Mysliny dotkla rovnako ako okolitých farností, pretože podľa patronátneho práva
museli veriaci vyznávať rovnakú vieru ako ich zemepán. Keď
sa v 17. storočí usadili v Humennom jezuiti, pomohli v roku
1615 aj s obnovou farnosti v Mysline. Od tých čias sa pokojne
slávili významné sviatky, medzi ktorými výrazne vyčnievajú
Rusadľe, čiže slávenie sviatku Zoslania Ducha Svätého, s procesiou, do ktorej sa zapájala celá obec.
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Svadobný sprievod
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Hasiči v slávnostných uniformách pri krížovej ceste
v roku 1930
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Posvätenie novej krížovej cesty cca 40. – 50. roky 20. st.

Procesia na Rusadľe v 50. rokoch 20. st.
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ímskokatolícky drevený kostol, zasvätený Nanebovstúpeniu Pána, stál v obci už v prvej polovici 18. st. V kostolnej
veži vyzváňali dva zvony, väčší bol zasvätený mučeníkovi Eppi Donatimu a menší svätej Helene, žiaľ, nezachovali sa.
V rokoch 1755 – 1763 si Myslinčania postavili nový murovaný
barokový kostol, zasvätený opäť Nanebovstúpeniu Pána. V roku
1836 sa zmenilo zasvätenie (patrocínium) kostola na Povýšenie
svätého Kríža. Farská kronika uvádza, že „...na veži sú dva zvony z r. 1925 od firmy Fr. Egry, Gejovce – Užhorod a okrem toho
je tu jeden vyradený zvonček z 13. storočia.“ V roku 1979 bola
realizovaná oprava kostola. Bola pristavaná sakristia, spevnené
obvodové múry, nové omietky, podlahy, vchodové dvere, nový
krov s plechovou krytinou a fasádou.
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Centrum Mysliny v zime – kostol pred rekonštrukciou
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Ukrižovanie Ježiša Krista

19

Betlehem pred vstupom do kostola

Interiér kostola pred rekonštrukciou v roku 2012
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I

niciátormi rekonštrukcie kostola boli v roku 1994 kňazi, slúžiaci v obci – Štefan Bielak a Peter Kassai. Neskorší správca farnosti Marián Radimák koordinoval prípravy
a návrhy riešenia a v roku 2011, keď sa správcom farnosti stal
Slavko Sivák, začala generálna rekonštrukcia. Bez zásahu zostala iba kostolná veža. Obnovený Kostol Povýšenia Sv. Kríža bol
posvätený 30. mája 2015 J. E. Mons. Alojzom Tkáčom, košickým emeritným arcibiskupom. Náklady rekonštrukcie kostola
predstavovali 175 500 €. Rekonštrukcia kostola bola financovaná zo zbierok obyvateľov obce a z blízkeho okolia. Samospráva
obce Myslina sa podieľala na financovaní vybavenia kostola.
20

Súčasná podoba kostola Povýšenia Sv. Kríža

21

22

23

Zachovaná pôvodná maľba

24

Kaplnka Panny Márie

25

Podstavec kamenného kríža, postaveného v roku 1913
(Text: Drevený kríž, ktorý dal postaviť v roku 1856 SIVI
GERGELY, bol zničený búrkou v roku 1913. Na jeho mieste
sa postavil tento kamenný kríž za podpory nadácie kríža 1913)

Nový interiér kostola
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Súčasnosť obce
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bec Myslina leží 5 minút cesty západne od Humenného,
je obklopená výbežkami Ondavskej vrchoviny. Mierne
zvlnený chotár obce má rozlohu 938 ha. Technická infraštruktúra obce sa postupne kompletizuje. Vybudovaný je rozvod zemného plynu, káblová televízia, optická sieť, vodovodná
sieť, ČOV a zrekonštruované verejné osvetlenie. Kanalizačná
sieť s domovými prípojkami je vybudovaná na 60 %. V areáli
miestneho cintorína je vybudovaný moderný, s okolitou prírodou harmonicky zladený dom smútku.
26

V centre obce, v bezprostrednej blízkosti kostola,
stojí kamenná kaplnka zasvätená Panne Márii,
postavená v roku 1995 a dva pamätné gaštany, ich vek
sa odhaduje na 150 – 170 rokov
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Na kopci v lokalite „Za kaplicou“, pri starej ceste
v smere do Humenného, bola v rokoch 1880 – 1890
postavená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. V roku
2014 kaplnku zrekonštruoval Jozef Ďurian.

Dom smútku, postavený v rokoch 2000 – 2002
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bcou preteká potok, ktorý vyviera v lese „Sosnina“.
Obzvlášť hodnotnou je zachovaná ľudová architektúra, ktorú charakterizujú murované stĺpy na priedomí.
Dnes v obci, ku ktorej patrí aj oddelená rómska osada, žije
takmer 600 obyvateľov. Pracovné príležitosti nachádzajú v neďalekom Humennom, ale aj v samotnej obci pôsobí niekoľko úspešných firiem: rodinná farma na chov oviec, spoločnosť
MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. a GSH GROUP s.r.o.
33

Pohľad na súčasnú Myslinu
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32
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V obci sú zachované domy, predstavujúce typickú
ľudovú architektúru z konca minulého a začiatku tohoto
storočia. Túto zástavbu reprezentujú trojpriestorové
domy z nepálenej tehly z prvej tretiny 20. storočia.

34

Kolorit obce dotvára kamenný most s nápisom Myslina
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Dejiny školy
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áklady čítania, písania a počtov získavali deti v Mysline už v polovici 19. storočia. V roku 1847 sa uvádza,
že miestnu cirkevnú školu navštevuje 40 žiakov. Prvá
ľudová škola v Mysline bola založená v roku 1868. V roku
1932 bola táto škola nahradená štátnou ľudovou školou a zároveň sa začalo s výstavbou školskej budovy. Počas 2. svetovej vojny, keď bol riaditeľom Štefan Lapšanský, bola škola
úplne zničená. Po skončení vojny bola v obci založená dvojtriedna štátna ľudová škola. Riaditeľom sa stal Juraj Belas
a učiteľkou Ľudmila Fujačková. Od roku 1947 bol riaditeľom
školy Andrej Jákym a učiteľkou Margita Jákymová. V roku
1950 bol menovaný za riaditeľa Jozef Potočňak a učiteľkou
bola Terézia Horňáková. Pôsobili na škole jeden rok. Po nich
nastúpil Július Chabý s manželkou Agátou.
35

Asi najstaršia školská fotografia zachytáva žiakov
v 20. rokoch 20. st.

36
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Na hodine vlastivedy v prírode

39

Spoločné školské fotografie dokumentujú,
že škola bola vždy naplnená
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40

V roku 1951 začala oprava vojnou zničenej budovy školy, pri
ktorej pomáhal aj MNV. V školskom roku 1954/55 sa prejavil nedostatok detí – školu navštevovalo len 35 žiakov 1. – 5.
ročníka. Preto riaditeľ školy požiadal o zmenu dvojtriednej
školy na školu jednotriednu. Pre dostatočný počet žiakov
bola v roku 1959/60 opäť zriadená dvojtriedna škola. Od šk.
roku 1962/63 končí na škole vyučovanie piatich ročníkov
s počtom 57 žiakov. V nasledujúcom novom školskom roku
sú štyri ročníky s počtom žiakov 55. Školu opäť opravovali
v roku 1960. Od šk. roku 1959/60 do šk. roku 1975/76, najdlhšie v histórii školy, bol riaditeľom školy Ladislav Závadský, učiteľkou bola Katarína Závadská. Táto dvojica sa zaslúžila o rozvoj kultúrnoosvetovej činnosti a spoločenského
života v obci. Od šk. roku 1976 na škole vyučuje Katarína
Závadská. V šk. roku 1976/77 škola má už iba 3 ročníky
a 17 žiakov. Od šk. roku 1977/78 funguje znovu ako jednotriedka s vyučovaním v 1. a 2. ročníku s počtom žiakov 17.
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Jedným z najobľúbenejších „predmetov“ bol
školský výlet

42
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Niekedy bol problém zmestiť sa do záberu

41
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43
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Tento počet žiakov zostáva v priemere až do roku 1986. Riaditeľom a učiteľom školy bol Štefan Boronkaj. Od šk. roku
1986/87 novou riaditeľkou sa stala Mária Obrochtová. V roku 1988 sa začalo s výstavbou materskej školy. V rokoch 1990
– 1991 bola realizovaná rozsiahla rekonštrukcia obecnej školy
a ukončená výstavba materskej školy. Materskú školu navštevovalo 22 detí a riaditeľkou škôlky bola Paula Šimurdová. V roku
2007 pre nízky počet žiakov a detí bolo ukončené pôsobenie Základnej školy s materskou školou v Mysline. K 31. 8. 2007 bola
Základná škola s materskou školou v Mysline vyradená zo siete
škôl a školských zariadení.
44

Poznáte sa?

45

Karneval v škôlke (1980)
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Jeden z posledných karnevalov

47

Oslavy v roku 1997 pozdravili aj škôlkári
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Spoločenský život v obci

49

50
51

48

52

V

53

obci pôsobí niekoľko organizácií, ktoré spolu s vedením
obce pripravujú kutúrne a spoločenské akcie. Seniori
v Mysline môžu od roku 2015 využívať denný stacionár,
ktorý zabezpečuje poskytovateľ sociálnej služby ARIADNA,
n.o. Humenné v budove základnej školy. Je to jedna z foriem
starostlivosti o našich starších občanov a pre nich zároveň príležitosť pravidelne sa stretávať a aktívne prežívať jeseň života.
Obľubu si získali spoločné opekačky, oslavy jubileí, spoločenské
hry a súťaže. Pri organizovaní kultúrnych a spoločenských aktivít v obci počas celého roka pomáhajú hasiči i členky Červeného
kríža, poľovníci, futsalisti, urbárnici i poslanci obecného zastu48

Posedenie v mesiaci úcty k starším

49

Deň matiek

50

V dennom stacionári panuje veselá nálada

51

Obľúbená seniorská opekačka v záhrade

52

Na výstave ručných prác

53

Čo nám priniesol Mikuláš?

27

54

55

piteľstva. DHZ je najstarším spolkom v obci. Od svojho vzniku
je spätý s obcou a jej občanmi, čo sa prejavuje aj v miestnych
zvykoch a tradíciách, ako je napríklad stráženie Božieho hrobu.
Miestny spolok Červeného kríža v Mysline bol založený v roku
1959. Najdlhšie, v rokoch 1982 – 2011, ho viedla súčasná starostka obce Helena Podolínska. Po nej prevzala vedenie spolku
Agáta Kerekáčová, ktorá svoju funkciu vykonáva dodnes. Členky ČK sa zúčastňovali školení prvej pomoci, praxovali v nemocnici, organizovali besedy s lekármi, skupinové darcovstvo krvi,
rôzne brigády v obci a v poľnohospodárskom družstve a hrali
divadlo. Aj v súčasnosti pripravujú besedy, výstavky ručných
prác v sále KD, brigády pri úprave okolia kaplnky a kostola,
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54

Hasičská Pragovka vždy pritiahne pozornosť

55

Varenie gulášu v podaní družstva „Pohostinstvo“
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Deň rodiny poteší najmä deti
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Maľovanie na tvár – kto bude najkrajší?
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Priestor pre spoločné posedenie
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oddychové zájazdy a duchovné púte a v spolupráci s územným
spolkom v Humennom pomáhajú sociálne slabým občanom finančnými zbierkami a potravinovými balíčkami. Najnovšou akciou, ktorá si získala sympatie verejnosti je Deň rodín. Vznikol
z potreby lepšie sa poznať, tráviť spoločne viac času, obnoviť
život komunity, ako ho poznali naši predkovia. Je to stretnutie,
ktoré pripravujú všetci pre všetkých. Ústrednou témou prvého
Dňa rodín bolo súťažné varenie guláša. Ako dokumentujú fotografie, zúčastnili sa naozaj všetci.
59

Členky Červeného kríža pripravené podať prvú pomoc
gulášu

60

Rozvoniava „najfajnejší“ rómsky guláš

61

Aj hasiči rozkladajú oheň – keď chystajú guláš

62

Poslanecký guláš najlepšie chutí v medzivolebnom
období

63

Poľovnícky guláš má špeciálne ingrediencie
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Dobrovoľný hasičský zbor

65
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D

obrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1925. Oficiálne
pôsobil od roku 1928. Jeho prvým predsedom bol Bači Horváth, zvaný Mindák. Prvou významnou udalosťou bolo zakúpenie dvojkolesovej ručnej striekačky v roku 1929. Bola uskladnená
v drevenej požiarnej zbrojnici neďaleko kostola, nazývanej „búdka“,
kde sa často organizovali spoločenské veselice. Z predvojnovej techniky sa však nezachovalo nič. Prvé významné ocenenie získali hasiči
v roku 1934, keď na Podskalke vyhrali tzv. poľnicu – trúbu. V roku
1938, pri príležitosti osláv 10. výročia založenia, DHZ dostal hasičský
prápor, ktorý je odvtedy ich symbolom. Po 2. svetovej vojne postavili
novú požiarnu zbrojnicu, ktorá vytvorila lepšie podmienky pre prácu
členov DHZ. Hasiči úspešne zasahovali pri hasení požiarov v obci
alebo v blízkom okolí. Od roku 1988 bol predsedom DHZ Milan Kochan a veliteľom Michal Sivý. Združoval 34 hasičov.
64

Najstaršia dochovaná fotografia dobrovoľných hasičov
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Oslavy 50. výročia založenia DHZ v roku 1978

69

Pamätná zástava DHZ Myslina z roku 1938, pýcha hasičov

68

Myslianski hasiči v akcii – na súťažiach
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obrovoľný hasičský zbor v Mysline má v súčasnosti 25
aktívnych a 37 zaslúžilých členov. Cenným prínosom
sú aj 10 mladí požiarnici. DHZ plní predovšetkým svoju
primárnu funkciu, ktorou je ochrana života, zdravia a majetku
občanov pred požiarmi, povodňami a inými živelnými pohromami. Súčasným predsedom DHZ je Andrej Haluška. V roku 2015
odovzdal JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister
vnútra SR, DHZ hasičské auto IVECO Daily. Na slávnostnom
odovzdaní sa zúčastnili Ing. Marián Sadloň PhD., štátny tajomník MV SR, PhDr. Jana Vaľová, poslankyňa NR SR a primátorka
mesta Humenné, gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru a Vendelín Horváth, generálny
sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
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Starostka obce v sprievode gen. JUDr. Alexandra Nejedlého
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Najnovší prírastok vo výzbroji DHZ Myslina
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Doposiaľ funkčné hasičské vozidlo Praga RN z roku 1948

74

Slávnostné odovzdanie nového hasičského auta v roku 2015
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Šport v Mysline
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80

utbal v Mysline sa hral od 40. rokov 20. st. Ihrisko bolo
na Vyšných lúkach – pod Pulaninom. K hráčom patrili Ján
Matta, Jozef Palko, Andrej Baláž, Michal Polák, Ján Haluška a Ján Tomkovič, ktorý aj opravoval lopty, tzv. fizolne. Od začiatku 60-tych rokov v TJ Myslina hrávali Andrej Šimurda, Michal
Hivko, Andrej Boško, Michal Sivý. Predsedom bol Štefan Kordyľ,
prezývaný „Džef“. Činnosť futbalového oddielu skončila v roku
2000. Od roku 2007 pôsobí Myslina v 2. mestskej futsalovej lige
v Humennom. Z Mysliny pochádza viacero výrazných športových
osobností: futbalisti Vladimír Sivý (1962), Jozef Valkučák (1966),
Martin Polák (1982) a hokejista Marcel Šimurda (1980).
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Multifunkčné ihrisko v areáli bývalej základnej školy
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Pred výkopom majstrovského zápasu
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Futbalová vášeň horí v každom veku (v 70. rokoch 20. st.)
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Urbárska spoločnosť
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U

rbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina,
obnovila svoju činnosť v roku 1988. Nadviazala tak
na tradíciu urbárskej spoločnosti, založenej po 2. svetovej vojne, ktorá združovala 70 členov a okolo 490 podielnikov (vlastníkov) s celkovou výmerou 120 ha. Od 4. mája
2014 bola urbárska spoločnosť pretransformovaná na spoločnosť s právnou subjektivitou. V súčasnosti obhospodaruje
191 ha pozemkov. Podľa stavu k 31. 12. 2016 podiel v pozemkovom spoločenstve má 255 známych podielnikov a 145
neznámych podielnikov. Prácu urbárskej spoločnost riadi 5členný výbor. Dôležité otázky prejednáva s členmi dozornej
rady a OLH, v prípade potreby aj s členmi zmierovacej komisie. Hlavnou hospodárskou činnosťou spoločenstva je ťažba
drevnej hmoty.
V „Sosnine“
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Koridor obecného potoka
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Jazvečie diery v „Sosnine“
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Poľovnícke združenie Daniel

86
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P

oľovnícke združenie PZ Daniel Myslina vzniklo v roku
1989. Združenie vykonáva svoju poľovnícku činnosť
na 1 198 ha v katastri obcí Myslina, Brestov a v malej
časti mesta Humenné. V poľovnom revíri je prevažne srnčia
a diviačia zver. Značný záujem o poľovníctvo sa prejavuje
aj v tom, že združenie má v súčasnosti 31 členov a 3 čakateľov
na členstvo. Združenie sa snaží prezentovať, že úlohou poľovníkov nie je len zver loviť, ale predovšetkým ju chrániť a v období núdze sa o ňu starať prikrmovaním. Poľovníci organizujú
aj rôzne spoločenské akcie. Medzi významnejšie patrí Svätohubertská sv. omša v Mysline a v Brestove, či poľovnícke plesy.
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Hlavnou náplňou práce poľovníkov je starostlivosť
o zver
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Svätohubertská sv. omša v Mysline v roku 2016
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Družstevníctvo v obci
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J

ednotné roľnícke družstvo v obci Myslina bolo založené
v auguste roku 1952 ako JRD III. typu. Do tohto družstva
museli, či už dobrovoľne alebo pod nátlakom, vstúpiť všetci roľníci v dedine. Napriek propagande a ideologickému tlaku
sa však družstvo koncom augusta v roku 1953 rozpadlo – paradoxne pre nedostatok pracovných síl. V roku 1959, poučení
z predchádzajúcich nezdarov nasilu zakladaných družstiev, začali
v obci s presvedčovacou akciou občanov. Cieľom bolo vytvoriť
roľnícke družstvo na báze dobrovoľnosti a postupne ho rozširovať.
Akcia končila úspechom – 13. marca 1960 bolo v Mysline založené nové jednotné roľnícke družstvo, do ktorého vstúpili takmer
všetci roľníci, okrem občanov Mastiľaka, Maturu, Capa a Zuzany
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Kôň s rebrinákom slúžili aj po nástupe techniky
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Ukladanie slamy začiatkom 60. rokov 20. storočia
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Kto bude rýchlejší pri obracaní sena
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Pomáhala aj ťažká technika
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Nový kombajn a dosluhujúca Tatra 111 pri žatve
v roku 1976
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99
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100
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Boškovej. Napriek snahe ani toto družstvo dlho nevydržalo. V roku 1962 prišiel tretí pokus o založenie družstva. Jeho predsedom
sa stal Jozef Palko, po ňom Jozef Čerňak, ktorý bol predsedom
do roku 1980. V roku 1971 sa JRD Myslina zlúčilo s JRD Brekov
a Závadka. Po roku 1980 bol predsedom zlúčeného družstva Ján
Matta zo Závadky. V roku 1988 viedol družstvo Ing. Juraj Pristáš. Vzhľadom na charakter chotára sa družstvo zaoberalo predovšetkým pestovaním obilia a zemiakov. Na hospodárskom dvore
bola živočíšna výroba (104 kráv, 187 teliat a 75 býčkov). Po roku
1990 poľnohospodárske družstvo prežívalo veľkú krízu. Postupne
sa dostalo do zlej ekonomickej situácie, až musel byť vyhlásený
konkurz. O prácu prišiel rad obyvateľov Mysliny. Od roku 2002
v areáli bývalého družstva pôsobí Rodinná farma Myslina, ktorá
sa zaoberá poľnohospodárstvom a chovom oviec.
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Pamiatka z družstevných výletov
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Nielen prácou je človek živý
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Prestávka v práci

102

Dojičky hodnotia svoju prácu
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Rodinná farma Myslina
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R

odinná farma Myslina vznikla v roku 2002. Postupne
odkupovala chátrajúci areál bývalého družstva a rekonštruovala ho do dnešnej podoby. Na farme sa venujú
chovu oviec, prvé stádo malo 20 kusov. V súčasnosti je chov
rozšírený na 400 oviec slovenského plemena cigája. Mlieko
sa spracúva na klasické salašnícke výrobky – syr, bryndzu, žinčicu. Časť oviec je určená na jatočné účely a obnovu stáda. Pred
4 rokmi začali na farme pestovať rakytník rešetliakový, ktorý spracovávajú na šťavy, čaje a olej. Na prevádzkovaní farmy
sa podieľajú štyria stáli zamestnanci, počas sezóny zamestnávajú aj brigádnikov.
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Rodinná farma Myslina obhospodaruje 300 ha pôdy
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Stádo oviec sa rozrástlo na súčasných 400 kusov
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Produkty farmy ponúkajú aj na farmárskych trhoch
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Koľko práce sa ukrýva za týmto romantickým obrázkom
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Po dvoch rokoch úmornej práce zber úrody
rakytníka rešetliakového
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Muller Textiles Slovakia, s.r.o.

110
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S

poločnosť MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v auguste roku 2004 spoločnosťou Müller Textil
GmbH, sídliacou na Industriegelände 8, Wiehl – Drabenderhöhe, Spolková republika Nemecko. Od roku 2011 spoločnosť
sídli vo vlastných priestoroch v priemyselnej zóne obce Myslina. Skupina Müller Textil vyvíja, vyrába a dodáva trojdimenzionálne high-tech textílie a vďaka dlhoročným skúsenostiam
a vedomostiam je lídrom na trhu priestorových textílií. Rodinný
podnik Müller Textil Group už viac ako 110 rokov úspešne vyrába textílie a aktuálne je činný na troch kontinentoch a aj vďaka
tomu je celosvetovo známou firmou. V súčasnosti je takmer celá
produkcia spoločnosti MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s.r.o. určená na export. Koncovými zákazníkmi sú takmer všetci najväčší producenti áut v Európe, USA, Číne, Japonsku a Kórei.
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Výrobná hala firmy Muller Textiles Slovakia, s.r.o.
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Impresie
Vyznanie rodnej obci
Vždy, keď uvažujem nad tým, kam všade ma osud
zavial, skončím pri veršoch môjho obľúbeného
básnika Pavla Horova:
Zacnelo sa mi za valalom
o chladnom sinom svitaní
Za chyžkou ako hniezdo malou
že sa mi zmestí do dlaní…
Ale tá chyžka slamou krytá
už roky predsa nestojí
A mňa tam zavše teplo víta
nový dom v hrdom pokoji...
… a vraciam sa domov, do dedinky, ktorú poznám
od prvých krokov a slov, ktorá aj mňa pozná. Patríme
k sebe. Dáva mi silu a nádej a vieru, že všetko, čo robím,
má zmysel, hoci to možno v danom okamihu nevidím.
Rád sa túlam naším chotárom, kde ma vždy niečo
prekvapí. Máme okolo seba toľko pokladov a často
si to ani poriadne neuvedomujeme, zdajú sa nám také
obyčajné, všedné, naše…
Rodná dedina a jej okolie je ako hrejivá náruč, ktorá
ma vždy prichýli. A nech sa deje, čo chce, usínam tu
s pocitom bezpečia, veď som DOMA.
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