
Obec Medzibrodie nad Oravou – príhovor ku knihe:  

„Spomienky na Medzibrodie nad Oravou“ po vyhlásení súťaže Kniha Oravy 2019 

Keď prišla začiatkom roka 2019 na obecný úrad Mgr. Angelika Fogášová a informovala 

ma o zámere zostaviť novú publikáciu v ktorej budú môcť  naši občania a rodáci prezentovať  

svoje spomienky a príbehy, ktoré sa v minulosti v obci odohrali,  bol som v prvom momente 

trochu zaskočený a hlavou mi prebehli myšlienky,  či sa v našej malej obci nájde toľko občanov, 

ktorí budú ochotní svoje spomienky dať na papier aj s možnosťou ich publikovania. 

Tieto pochybnosti boli okamžite rozptýlené potom, keď ma autorka informovala o tom, 

že sa už s viacerými našimi občanmi o možnom vydaní knihy rozprávala a že sú touto 

myšlienkou nadšení. 

 Okamžite potom, čo  s vydaním knihy súhlasilo aj naše Obecné zastupiteľstvo, sme 

obecným rozhlasom a na našej webovej  stránke informovali občanov, aby sa do jej vydania 

svojimi príbehmi z minulosti aktívne zapojili. 

Autorke Mgr. Angelike Fogášovej sa podarilo zozbierať  30 poviedok od dvadsiatich 

dvoch našich spoluobčanov. Nestarneme preto, že čas uteká a plynie, ale starneme preto, že 

na nás dolieha to, čo sme prežili. Aj  z týchto dôvodov sme sa rozhodli, podporiť vydanie našej 

spomienkovej publikácie a tým  zachovať pre naše budúce generácie spomienky a udalosti, 

ktoré  naši otcovia a matky v minulosti prežili. 

Publikáciu sa nám podarilo vydať v tlačiarni Vrábeľ v novembri 2019 z finančných 

prostriedkov našej obce. Na základe našej žiadosti vydanie finančne podporil aj   Žilinský 

samosprávny kraj. Aj preto mohla byť zaradená do súťaže „Kniha roka 2019“ v kategórii 

Odborná literatúra, ktorú vyhlásila Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

V polovici mája som sa od pracovníčky Oravskej knižnice dozvedel vynikajúcu správu, 

ktorej som sa veľmi potešil, že naša kniha „Spomienky na Medzibrodie nad Oravou“ sa 

v hlasovaní  čitateľskej verejnosti prostredníctvom hlasovacích lístkov vo svojej kategórii 

umiestnila na prvom mieste. 

 Aj z uvedených dôvodov preto úprimne ďakujem zostavovateľke tejto publikácie za  

vynikajúcu myšlienku a jej následnú realizáciu a tiež autorom príspevkov. Zároveň týmto 

ďakujem aj ďalším spolutvorcom tejto publikácie, Zdenkovi Zaťkovi, Angelike Klimčíkovej 

a Gabriele Sotoniakovej, ktorí sa na jej vydaní spolupodieľali po odborno - technickej úprave, 

aby bola v rámci  grafickej či jazykovej  stránke bezchybná. 

Zároveň úprimne ďakujem všetkým tým hlasujúcim občanom, ktorí poslali hlasovací 

lístok do súťaže a vybrali si našu knihu „Spomienky na Medzibrodie nad Oravou“ 

V Medzibrodí nad Oravou, dňa 15 mája 2020 

 

                                                                     Mgr. Michal Janota 

                                                     starosta obce Medzibrodie nad Oravou 


