Obec Vysoká nad Kysucou

Pani šéfredaktorka
Nora Slišková
P E R E X, a.s.
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava 3

Vaša značka:

Naša značka:
/2016

Vybavuje:
Mgr. Anton Varecha

Telefón:
041/4204161

Vysoká nad Kysucou
Dňa 24. 01. 2016

Vážená pani šéfredaktorka.
Vo Vašom denníku PRAVDA bol dňa 18. januára 2017 uverejnený článok „EUGENE
CERNAN: Pamätajme, na Zemi sme na jednej lodi.“, ktorého autorom je pán Vladimír Jancura.
Nakoľko nemám na pána redaktora priamy písomný kontakt verím, že prostredníctvom Vás sa
k nemu dostane naša nasledovná realcia:

Vážený pán redaktor Vladimír Jancura.
Plne chápem náročnosť novinárskej či redaktorskej profesie, ktorej cieľom je ľudí včas
a pravdivo informovať s cieľom prinášať im nové témy, udalosti či skutočnosti. V snahe
priniesť im čo najaktuálnejšie informácie však redaktor môže ľahko sklznúť do roviny, kedy
v snahe využiť aktualitu témy už nepíše ako redaktor, ale ako obyčajný „kaviarenský“ autor
slohových prác.
Chápem, že i Vy ste chceli čitateľov zaujať aktuálnou témou, ktorá sa odvíjala od smrti
posledného človeka, ktorý pristál na mesiaci amerického astronauta E. A. Cernana. Akým
právom ste si však dovolili verejne klamať a písať absolútne nezmysly o jeho návšteve v našej
obci v roku 1974 v článku „EUGENE CERNAN: Pamätajme, na Zemi sme na jednej lodi.“
zverejnenom v denníku PRAVDA číslo XXVII/14 z 18. januára 2017. Keď sa Vám nechce
vycestovať, tak ako Vašej kolegini Renáte Jaloviarovej, ktorej článok „Kysucké korene nikdy
nezaprel. Do rodiska predkov sa vrátil.“ je zverejnený priamo pod tým Vašim a tá si fakty
overila v teréne, v dnešnej dobe si stačí sadnúť za počítač a pozrieť si informácie na internete
a konkrétne k tejto téme i na našej oficiálnej stránke obce. Kde ste prosím Vás prišli na taký
nezmysel, citujem Vás, že: „Vo Vysokej nad Kysucou sa nedočkal ani predsedu MNV, ani
predsedu JRD.“ (ďalej Vás nejdem ani citovať, lebo na tie nezmysly je škoda papiera). Kto mu
nerozumel? Veď Vysočania mali ako drotári precestovanú celú Európu už na prelome storočí.
Hovoria Vám niečo mená ako Štefan Hunčík, Martin Chalan, Imrich Dočár či osobnosti
novodobej histórie akademický maliar Miroslav Cipár, Jozef Martikán, Jozef Ninis?
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Obec Vysoká nad Kysucou
Vážený pán „redaktor“.
V prílohe Vám zasielam fotografie ako to vyzeralo počas návštevy E. A. Cernana v našej
obci. Dobre si ich prezrite a porovnajte s tým, čo ste napísali! Amerického astronauta tu
očakávalo množstvo ľudí. Veď rozdal viac ako 1100 fotografií so svojim podpisom, ktoré majú
ľudia vo svojich súkromných archívoch dodnes!!! Očakávala ho delegácia vtedajšieho MNV
a ONV v Čadci. Navštívil svojich príbuzných a zúčastnil sa slávnostnej večere. O akom
predsedovi JRD to píšete? Veď v našej obci nikdy žiadne JRD neexistovalo. Svojimi
tvrdeniami hrubo urážate obyvateľov našej obce, ale predovšetkým ľudí, ktorí návštevu E. A.
Cernana pripravovali. Ak si myslíte, že vtedajší predstavitelia obce a okresu boli iba akýmisi
„hlúpymi komunistami“, ktorí nevedeli čo sa patrí, hlboko sa mýlite. Ako celá návšteva
prebiehala verne vo svojom článku opísal pán Štefan Šurlák, ktorý Vám prikladám v prílohe
tohto listu. Ten tiež vznikol ako reakcia na tvrdenia pána Grygára, ktorý sa zrejme takisto
vyžíva v šírení podobných lží a očierňovania Slovákov. Odporúčam Vám si ho v kľude
prečítať, lebo či sa Vám to bude, alebo nebude páčiť taká je PRAVDA.
Prečo neustále Vy a Vám podobní hľadáte senzáciu tam kde nie je a nepracujete s reálnymi
faktami? Nepáčia sa Vám? Ale to neznamená, že keď E. A. Cernan pochádza z Vysokej nad
Kysucou a nie z Bratislavy, že mu nedokážeme vzdať patričnú úctu a byť na neho právom hrdí.
Aj ľudia na vidieku sú šikovní, rozhladení a sveta skúsení, to nie je výsadou iba obyvateľov
miest. Neustále sa však musíme brániť ľuďom, ktorí pred rokom 1989 vyštudovali v zahraničí
či na predstížnych Československých vysokých školách a dnes sú údajnými disidentmi, ktorí si
svojich päť minút slávy chcú užiť na každej téme a radi sa prezentujú trebárs i šírením lží
o návšteve E. A. Cernana v našej obci. Nepodporujte ich scestné tvrdenia a lži, ale informujte
ľudí pravdivo vďaka overeným faktom, aby ste mohli svoju profesiu vykonávať hrdo
a nedeformovať tak krásne slovo PRAVDA, podľa ktorého je nazvaný i denník, s ktorým
spolupracujete.
Osobne, ale i v mene všetkých obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou a predovšetkým
ľudí, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a i tých, ktorí sa zúčastnili návštevy
amerického astronauta E. A. Cernana v našej obci 2. októbra 1974 Vám i denníku
PRAVDA budem vďačný, ak sa k tejto téme ešte vrátite a tento krát ju spracujete poctivo
s prihliadnutím na všetky známe fakty.
S úctou

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Príloha:
- fotografie z návštevy E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou dňa 2. októbra 1974
- fotokópia článoku Štefana Šurláka
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