
                                    Návšteva  v ŽYWCU. 
 

     Na pozvanie „STAROSTWO POVIATOVE W ŽYWCU - Wydzial Zarzadzania 
Kryzysowego„ sprostredkovaného rádioklubom SP9PSB navštívila dňa 26.2.2011  
delegácia KKC ARES Žilina v zostave Milan OM6SZ, Martin OM6ZB a Milan 
OM6AMC, mesto Žywiec. Po spontánnom uvítaní „zahraničnej delegácie“ z poctami 
v aranžovaní slovenskej, poľskej a európskej vlajky, po prvých stiesnených pocitoch 
sme rýchlo našli spoločnú reč aj bez tlmočníka. .   
  V rámci realizácie programu európskeho fondu regionálneho rozvoja 
„Euroregión BESKYDY –  č. WTSL.02.03.00-82-171/10 pod názvom  Cezhraničná 
spolupráca Poľská republika -  Slovenská republika 2007-2013. Podľa prospektov, 
ktoré sme dostali aj v podobe DVD spolupracujú rôzne dobrovoľné organizácie 
rovnakého zamerania, ale i mesta na báze vzájomnej informovanosti a  pomoci 
v mimoriadnych udalostiach a záchrane života. Z prezentácie ich krízového centra  
sme pochopili hlavné zameranie.  Oblasť  postihujú časté povodne a rozmáčaná zem 
spôsobuje zosuvy pôdy . Pri pohľade na fotodokumentáciu , ktorú nám prezentovali, 
kde došlo k zosuvu pôdy a bolo zničených cca 100 objektov , s ľútosťou konštatujeme 
že  podobné udalosti postihujú aj Slovensko. V oblasti majú inštalovaných 20 
meteomajákov , ktoré každé dve minúty udávajú o.i. aj množstvo spadnutých vôd. 
Po vyhodnotení  týchto  informácii vedia určiť mieru ohrozenia a vyhlásiť varovanie. 
A akú úlohu majú rádioamatéri? V jednej z kancelárii majú zriadený „hamšek„ 
vybavený KV a VKV zariadením.  V prípade vyhlásenia varovania rádioamatéri 
zabezpečujú obojstrannú informovanosť v celej oblasti okresu Žywiec. Po prezentácii 
našej organizácie ARES sme došli k názoru že službu, ktorú my len budujeme oni už 
dlho prevádzkujú , a ani si to neuvedomujú.  
 
Dohodli sme sa na spoločných akciách : 
 

- V jarných mesiacoch vykonať spoločné Poľsko – Slovenské cvičenie – 
simulovaný tiesňový test . Propozície uvedieme na stránkach. 

- Na KÓTE Veľká Rača,  na bode meteomajáku SP, inštalovať prevádzač na 70 
cm, ktorý by pokryl celý región a bol prínosom i pre núdzovú  komunikáciu. 

- V spolupráci s rádioklubom OM3KHE, OK2... a SP9PSB vydať spoločný 
diplom „Euroregión BESKIDY“. 

 
Osobné spoznanie, propagácia svojich regiónov a pohostinnosť prispelo k tomu, že 
rádioamatéri sa oprávnené titulujú –  priateľ .     
 
Ďakujeme kolegom z klubu SP9PSB.  73 ! 
 
OM6SZ Milan 


