Zásielku spracovala spoloãnosÈ:
HENRIETTA - direct marketing, s.r.o.
P.O.BOX 1, 820 08 Bratislava 28, „D+4“
PO·TOVNÉ ÚVEROVANÉ
820 08 Bratislava 28

Kto stratil majetok, nestratil veľa.
Kto stratil slobodu, stratil mnoho.
Kto stratil vieru, stratil všetko.

Vydávajú
Politickí väzni
Zväz protikomunistického
odboja – III. odboj
Obchodná 52
811 06 Bratislava

roãník 28
október 2018
cena 1 euro

10

ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Stĺkli ho na tridsaťpäť kíl
NÁŠ ROZHOVOR
Pavol BrodÀansk˘ bol bratrancom Pavla Turãinu, s ktor˘m sme sa zhovárali v minulom ãísle Svedectva.
Bol najstar‰ím spomedzi jedenástich súrodencov. ·tudoval
na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave. Rodina BrodÀansk˘ch, ako mnoho rodín zo
Îa‰kova, neprijala nov˘ reÏim,
likvidáciu slovenského ‰tátu
a to sa jej stalo osudn˘m. Pavla
odsúdili na 22 rokov väzenia.
Jeho básne dodnes Ïijú na pietnych spomienkach a „otvárajú
dvere do trinástej komnaty,
v ktorej museli ÏiÈ a ãakaÈ na
odkliatie zakliati chlapci“, pí‰e
v predhovore jeho básnickej
zbierky Svedectvo Rudolf Dobiá‰. V predhovore k BrodÀanského publikácii Moja cesta napísal vtedaj‰í predseda PV ZPKO
Arpád Tarnóczy, Ïe je to i na‰a
cesta. Táto útla kniÏoãka je silnou v˘poveìou o histórii Slovenska v ÈaÏk˘ch 50. rokoch.
Pavol BrodÀansk˘ sa narodil
23. decembra 1930 v Îa‰kove

V čísle

Ján Litecký Šveda

Výročie pamätníka
v Žiline
2
Otvorený list
Jaroslavovi Rezníkovi
3

Foto Eva Zelenayová

Jozef BrodÀansk˘

a zomrel 21. mája 2004 v RuÏomberku. V roku 1952 bol za
svoje zm˘‰ºanie vylúãen˘ zo
‰túdia, odsúden˘ a uväznen˘.
Pre‰iel viacer˘mi tábormi na Jáchymovsku. V roku 1960 sa vrátil domov na amnestiu. S podlomen˘m zdrav˘m. Po zloÏitom
hºadaní práce ho zamestnali Pozemné stavby v Istebnom, kde
kopal kanály. Po roku 1989 stál
pri zrode organizácie politic-

Eva Zelenayová

Bludy poslanca
Ľuboša Blahu

3

Anna Fodorová

Tu sa začala písať
novodobá história
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k˘ch väzÀov a zapojil sa aj do
komunálnej politiky. Spolupracoval s chrámov˘m Spevokolom sv. Andreja v RuÏomberku
a s periodikami Svedectvo a RuÏombersk˘ hlas. Skvelého poslucháãa a dôverníka na‰iel vo
svojom najmlad‰om bratovi
Jozefovi, s ktor˘m sme sa zhovárali v ich rodnom dome v Îa‰kove.
Pokraãovanie na 10. strane

Seminár v Košiciach 6
Ako to bolo s trnavskou
posádkou
6

Peter Mulík

Ján Košiar

Július Homola

Jubileum Jána Sokola
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Genocída pokračovala
aj v mieri
8
Prečo nepovedať
celú pravdu?
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Predseda PV ZPKO Ján Litecký Šveda prehovoril pri pamätníku obetiam komunizmu v Žiline

Bol odhalený pred 20 rokmi
Hlboko sa skláÀame pred pamätníkom
obetiam ãerveného teroru. Tak˘to vzácny –
aj preto, Ïe v na‰ich konãinách veºmi zriedkav˘ – pamätník si vyÏaduje nielen úctu, ale
zároveÀ od nás vyÏaduje, aby sme sa aj
správali podºa odkazu obetí, ktor˘m bol
postaven˘. A teda aj hovorili to, ão je podstatné.
V tomto krátkom príhovore spomeniem iba tri veci.
Pripomeniem dvoch velikánov Európy a veºmi struãne to
hlavné nebezpeãenstvo súãasnosti.
Prv˘ z velikánov Alexander SolÏenicyn je v kruhoch
prenasledovan˘ch a obetí komunizmu veºmi dobre známy. Tu chcem pripomenúÈ jeho slávnu vetu „NeÏite
v klamstve“. Povedal ju v roku 1974, v ãasoch vlády komunizmu, ktor˘ bol najzloãineckej‰í a najvraÏednej‰í
systém v ºudsk˘ch dejinách. V 70. rokoch minulého storoãia to síce uÏ nebolo masové vraÏdenie ako v 20. ãi 30.
rokoch alebo u nás v 50. rokoch. Ale hoci v men‰om meradle, vraÏdilo sa stále. TakÏe to bola od SolÏenicyna obrovská odvaha, ale aj jasnozrivosÈ, povedaÈ nieão také.
Veì nakoniec práve permanentná loÏ tak podkopala a vyprázdnila stavbu zaloÏenú na nezmyseln˘ch predpokladoch, Ïe sa nakoniec rozsypala. Îiaº, majstri lÏi, ktorí tú
stavbu udrÏiavali, nám tu zostali aj naìalej. A ão je najhor‰ie, aj naìalej ‰íria svoje lÏi, i keì zatiaº e‰te nemajú za
sebou takú zverskú ma‰inériu, ako mali do roku 1989.

Nebojme sa!
Preto neokominterna musela zmeniÈ taktiku. Na‰u
kresÈanskú a európsku pravdu hodnôt, na ktorej vyrástla
zatiaº najprekvitajúcej‰ia civilizácia ºudskej histórie, vyhlásili za nieão veºmi pochybné a relatívne, len ako kon‰trukciu ãi názor v mori in˘ch názorov. No je zaujímavé, Ïe ak
vy ão len trochu spochybníte to, ão oni povaÏujú za pravdu, ãi uÏ gender, multikulturalizmus, rasizmus, feminizmus alebo komunistické sviatky, rovno vás oznaãia za
zloãinca a máte na krku orwellovskú inkvizíciu Veºkého
brata. PretoÏe ich kon‰trukcie to uÏ nie je iba jeden názor
z mnoh˘ch. To uÏ je tá najsvätej‰ia pravda a ão i len trochu relativizujúce vyhlásenie na ich adresu je hor‰ie ako
hrdeln˘ zloãin. Nakoniec je to logické, stavba zaloÏená na
klamstvách je vratkej‰ia ako domãek z karát, preto sa do
nej nesmie ani fúknuÈ. Mladí aj starí boº‰evici majú presne
tie isté spôsoby - „zakalené“ dlh˘mi desaÈroãiami teroru.

A tu som pri druhom velikánovi európskej histórie, sv.
pápeÏovi Jánovi Pavlovi II. Nebudem spomínaÈ jeho obrovsk˘ v˘znam pre povalenie komunizmu. Spomeniem
iba jeho známy v˘rok: „Nebojte sa!“, pretoÏe to teraz potrebujeme ako soº. Aby nás Kominterna nezahnala aÏ do
potkaních dier. Veì ide o cel˘ ná‰ Ïivot – ãi bude kvalitn˘
a v pravde a ãi v pravde a slu‰nosti budeme môcÈ vychovávaÈ aj na‰e deti. Pravdu netreba hovoriÈ iba doma, ale aj
medzi priateºmi a hlavne na verejnosti. NebáÈ sa je na‰a
morálna povinnosÈ. Len takto môÏeme od seba odsúvaÈ
zákopy, ktor˘mi nás chcú obohnaÈ a spraviÈ si prirodzen˘
priestor na preÏitie kvalitného, poÏehnaného Ïivota. Ak
nebudeme ÏiÈ v pravde a ‰íriÈ ju, hoci len v okruhu svojich
známych, potom sa nemôÏeme ãudovaÈ, Ïe ani vo
veºkom meradle celej spoloãnosti sa niã len tak samé od
seba nezmení na dobré.

Žime v pravde!
Na záver prichádzam k tomu, preão práve teraz sú
tieto dve veci: ÏiÈ v pravde a nebáÈ sa, mimoriadne dôleÏité. Oni sú samozrejme dôleÏité vÏdy, ale najväã‰iu váhu
a dôleÏitosÈ majú v ÈaÏk˘ch ãasoch. A tie práve teraz Ïijeme. Preto, Ïe Ïijeme vo vojne. Neúprosnej vojne, v ktorej
ide o v‰etko. Európa je napadnutá imigrantsk˘mi hordami, podporovan˘mi rovnako rozsiahlou logistickou ma‰inériou, ako aj obrovsk˘mi finanãn˘mi prostriedkami. Îe
sa to v‰etko deje nezákonne, to hádam ani netreba pripomínaÈ, veì kedy uÏ vo vojne platili zákony? A votrelci ju
nechcú iba vyrabovaÈ, ale vymeniÈ biele obyvateºstvo Európy a nastoliÈ svoj islamsk˘ poriadok. A hlavne zniãiÈ
kresÈanstvo, ktoré je pre Kominternu vÏdy ten najnenávidenej‰í nepriateº uÏ od roku 1917. Toto je smrteºné nebezpeãenstvo pre kresÈanskú Európu. Na tejto vojne je
mimoriadne nebezpeãné to, Ïe treba nielen takreãeno
chrániÈ hradby, ale Ïe nepriateºa, ktor˘ nám zúrivo ide po
krku, máme uÏ aj vnútri hradieb. Ako vidíme, veºké peniaze stvárajú divy. Za v‰etk˘ch spomeniem novinárov, bohato platen˘ch t˘mito antikresÈansk˘mi a antieurópskymi
peniazmi.
Podºa toho sa teda musíme správaÈ, ÏiÈ svoj Ïivot
v pravde a zároveÀ sa nebáÈ. Napríklad aj voliÈ svojich demokratick˘ch zástupcov, ktorí bránia na‰e tisícroãné európske hodnoty, bez ohºadu na zákernú manipuláciu masmédií, ktoré platí neokominterna.
Medzititulky redakcia
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Otvoren˘ list generálnemu riaditeºovi RTVS

Dlhodobý nenávistný postoj RTVS voči kresťanstvu
Spoloãenstvo kresÈanské Slovensko zaslalo na‰ej organizácii otvoren˘ list generálnemu riaditeºovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi, s ktor˘m sa plne stotoÏÀujeme. Uvádza sa v Àom:
„Slovenskej spoloãnosti dáva veºmi zl˘ príklad rozvrátením spoloãenskej atmosféry a verejn˘m pohor‰ením „moderátor“
Michal Havran. Je preto veºmi Ïiaduce, aby RTVS s ním ukonãila akúkoºvek spoluprácu.
Je na zamyslenie, ako pán Havran môÏe aj naìalej po v‰etk˘ch kontroverzn˘ch vyhláseniach, za ktoré je mediálne zodpovedn˘, aj na pôde RTVS, pracovaÈ pre verejnoprávnu RTVS
financovanú z koncesionárskych poplatkov.
Svojím ãlánkom publikovan˘m v denníku Sme na vlastnej
autorskej stránke pí‰e: „Po‰lite Kuffu do cirkusu“ s podtextom
„Prelátom vyhovujú ão najdebilnej‰í veriaci“, 27. júna 2018
napáda svojimi nenávistn˘mi v˘rokmi kÀaza aj celú kresÈanskú
verejnosÈ.
Nejde o platformu jeho osobného presvedãenia na veºmi
známe stanovisko Katolíckej cirkvi a in˘ch cirkví k Istanbulskému dohovoru a jeho celospoloãenskej závadnosti, ale o bezoãivú formu nenávistn˘ch útokov na vzorného kÀaza, ktor˘ toto
stanovisko spoloãne s predstaviteºmi Aliancie za rodinu repre-

zentuje v slovenskej spoloãnosti. Pritom chce vystupovaÈ pod
zásterkou „teológa“, ão vyvoláva smiech, pohor‰enie a rozhorãenie.
Havran útoãí na ãloveka, na veriacich a nie na ich názor,
a v tom je jeho pom˘lenie. Nebojuje duchovne ãist˘m spôsobom, lebo ‰íri nenávisÈ, ão je v spoloãnosti precedensom umoÏÀujúcim dopú‰ÈaÈ sa ºubovoºnej krutosti. Verejn˘ priestor by
mal byÈ oãisten˘ od nenávistn˘ch v˘rokov adresovan˘ch nositeºom názorov, ktoré môÏu byÈ pri di‰kurze aj pom˘lené.
Slovenské kresÈanské povedomie neakceptuje nenávistné
v˘roky Michala Havrana, ktoré falo‰ne a bezoãivo uplatÀuje na
verejnosti. Je toho uÏ veºa, ãoho sa v slovenskej spoloãnosti
cielene dopú‰Èa. Nie je to cesta dialógu s kresÈanstvom, nie je
to ani cesta zodpovednosti Havrana ako obãana; a nikdy to
nemôÏe byÈ cesta vzájomného porozumenia v spoloãnosti.
VáÏen˘ pán generálny riaditeº RTVS, zdvorilo Vás Ïiadame, aby ste pôsobenie moderátora Havrana vo verejnoprávnej
RTVS riadne a so v‰etk˘mi dôsledkami posúdili. S dôverou
oãakávame Va‰u odpoveì, podpísanú osobne Vami v pozícii
‰tatutárneho zástupcu RTVS, prezentovanú Va‰im osobn˘m
stanoviskom.“

Bludy poslanca Ľuboša Blahu
Hoci tabuºa na bratislavskej Univerzitnej
kniÏnici je nápadne veºká, nie kaÏdému padne
do oka. Informuje, Ïe v rokoch 1802
aÏ 1848 v budove zasadal Uhorsk˘
snem. Fotografiu zo zasadania snemu
uverejnila Iva Vranská Rojková vo svojej
kniÏke Tatrínski orli. (Krátku recenziu
kniÏky priná‰ame na str. 13.) PriestrannosÈ, pompéznosÈ a veºkosÈ sály iste
nejedného ãitateºa prekvapí. Veì pred
dvesto rokmi bola Bratislava centrom
Uhorska. IbaÏe ako národ Slováci takmer nejestvovali. Revoluãné vystúpenie
za práva národa v roku 1848 prinieslo
aj obete na Ïivotoch. Pamätník Du‰ana
Jurkoviãa pri ·ulekove patriaci Viliamovi ·ulekovi a Karolovi Holubymu,
popraven˘m veliteºom Slovenského povstania v roku 1848 je toho jasn˘m
svedectvom. ·ulek si mohol zachrániÈ
Ïivot, keby bol prisahal na maìarskú
zástavu a prestúpil na maìarskú národnosÈ. Odmietol to, preto ho 20. októbra popravili. O ‰esÈ dní neskôr aj

Holubyho. Hoci tohto roku si pripomíname 170 rokov od ich popravy, kto si
na Slovensku spomenul na prv˘ch mart˘rov za práva Slovákov?
Na‰a organizácia sa neraz vyjadrila
k vysielaniu verejnoprávneho média
a aj v aktuálnom vydaní sa pripája
k otvorenému listu Spoloãenstva kresÈanské Slovensko. V auguste, keì list
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bol pripraven˘ na uverejnenie, autori
nemohli tu‰iÈ, Ïe okrem Michala Havrana RTVS zmobilizuje aj Juraja Mravca,
aby otvorene propagoval nenávistné
prejavy voãi Cirkvi. V obnovenej relácii
Reportéri sa ocitol v spoloãnosti odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka,
aby spolu s ním hºadal pravdu. Akú?
Tú Bezákovu? Lebo sa postavil proti
rozhodnutiu dvoch pápeÏov, hláv
Cirkvi?
Organizácia PV ZPKO, teda organizácia politick˘ch väzÀov, ktorá vznikla
v roku 1990 pod vtedaj‰ím názvom
Konfederácia politick˘ch väzÀov, zvlá‰È

citlivo vníma takmer v˘luãné poskytovanie mediálneho priestoru kÀazom rebelujúcim v Cirkvi. SpomeÀme Antona
Srholca, ktor˘ Cirkev nazval poslednou
ba‰tou totality. Îiaº, nielen útokov na
Cirkev, ale aj prejavov spochybÀovania
zloãinov komunizmu sa dopú‰Èajú i súãasní poslanci NR SR. Spomedzi nich
vyniká ªubo‰ Blaha, ktor˘ dokonca na
svojom FB napísal, Ïe „komunisti zobrali slobodu k‰eftárom, podvodníkom, zlodejíãkom a nemorálnym cynick˘m a arogantn˘m milionárskym prasatám“. Bolo na neho podané trestné
oznámenie, ale NAKA ho zamietla.
A Blaha k tomu poznamenal, Ïe je samozrejme rád, Ïe to polícia zmietla zo
stola, lebo autor podania zaútoãil na
jeho slobodu slova spôsobom, „ak˘ bol
vÏdy v dejinách typick˘ pre fa‰istov...“
V tomto mesiaci zasadá v˘konná
rada PV ZPKO. Zrejme zaujme postoj
nielen k Havranovi, Mravcovi, ale
najmä k ºavicov˘m bludom poslanca
Blahu.
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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V Žiline 19. septembra
Pri príleÏitosti 20. v˘roãia odhalenia prvého pamätníka obetiam komunizmu na verejnom priestranstve na Slovensku, uskutoãnila sa v Îiline pietna spomienka. Zorganizovala ju b˘vala politická väzenkyÀa
Anna Fodorová, predsedníãka regionálnej organizácie
PV ZPKO v Îiline. Anna Fodorová mala 20 rokov, keì
ju komunistick˘ reÏim odsúdil na ‰tyri roky väzenia za
údajnú ‰pionáÏ. Vo väznici v Prahe Na Pankráci sa jej
aj narodilo prvé dieÈa.
Pietna spomienka sa zaãala sv. om‰ou v katedrále Najsvätej‰ej Trojice v Îiline. Koncelebrantom bol politick˘
väzeÀ vdp. Ladislav Stromãek, v súãasnosti dekan v âadci.
Na sv. om‰i pôsobivo úãinkoval spevácky zbor Máj. Po jej
skonãení sa úãastníci a hostia presunuli k Pamätníku obetiam komunizmu, ktor˘ sa nachádza na Námestí obetí
komunizmu pred budovou mestského úradu.

Spomienka sa zaãala slovenskou hymnou. Po nej predniesla vnuãka Anny Fodorovej Monika Michalcová báseÀ
od Alojza Paldana ,,Memento“. Vence k pamätníku poloÏili zástupcovia PV ZPKO, VÚC, SNS, KPVS a viceprimátor
mesta Îiliny. Hostí privítal podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj. Za PV ZPKO prehovorili ãestn˘ predseda PV ZPKO Arpád
Tarnóczy a predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda. Príhovor
regionálnej predsedníãky PV ZPKO Anny Fodorovej preãítala jej dcéra. Sama sa zo zdravotn˘ch dôvodov nemohla
slávnostného aktu zúãastniÈ. V‰etci jej Ïeláme skoré uzdravenie.
Po prejavoch zaznela hymnická pieseÀ ,,Hoj, vlasÈ moja“ za sprievodu speváckeho zboru Máj. Pre úãastníkov
stretnutia bol pripraven˘ spoloãn˘ obed.
Juraj Vrábel
ãlen redakãnej rady Svedectva

Príhovor predsedníčky RO PV ZPKO v Žiline Anny Fodorovej

Tu sa začala písať novodobá história
Zi‰li sme sa pred pamätníkom,
ktor˘ bol odhalen˘ pred 20-timi rokmi
na veºk˘ sviatok patrónky Slovenska
Sedembolestnej Panny Márie. Tento
pamätník symbolizuje veºké utrpenie,
muãenie a bitie pri v˘sluchoch, popravovanie a dlhé roky väznenia po ‰tyri desaÈroãia v komunistick˘ch väzniciach. V poãiatkoch komunistického
reÏimu boli politicky motivované pro-

V Îiline pred sv. om‰ou.
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cesy vrcholnou formou perzekúcie najvy‰‰ej tvrdosti, ktoré postihovali v‰etky
sociálne vrstvy.
Neºudsk˘ komunistick˘ reÏim vyprodukoval niekoºko tisíc politick˘ch
procesov so státisícmi obetí, ktoré
slúÏili ako ‰oková terapia, ako veºké divadlo pre milióny divákov a poslucháãov. Operatívne útvary ·tB mali
veºmi prepracované spôsoby ako do

svojich osídiel dostaÈ nepoddajn˘ch
a neposlu‰n˘ch tzv. „triednych nepriateºov“.
DesaÈtisíce osôb bolo na Slovensku zatknut˘ch len preto, Ïe sa nestotoÏnili so zloãineck˘m politick˘m systémom a jeho násilnou ateizáciou.
Okrem zatknut˘ch trpeli aj ich celé rodiny vyhadzovaním z práce, detí zo
‰kôl. Rodiny zostávali bez sociálnej

Foto archív
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Foto archív

A po sv. om‰i.

podpory, osoãované a povaÏované za
menejcenn˘ch obãanov.
Politickí väzni komunizmu v neznesiteºn˘ch podmienkach, vo vlhk˘ch
tmav˘ch celách na samotkách pri ÈaÏkej drine v uránov˘ch baniach sa modlili a prosili o silu prekonaÈ zimu, hlad
a drastické zaobchádzanie zo strany
dozorcov.

Slováci súdení
za vlastizradu
Dnes si pripomenieme aj ãas, kedy boli na príkaz komunistickej moci
zatknutí slovenskí biskupi. Kedy veriaci museli stráÏiÈ svojich kÀazov pred
zat˘kaním, kedy dochádzalo ku krvav˘m zráÏkam, ba cel˘m vzburám veriacich proti komunistickej polícii. V 27
mestách a obciach boli vzbury tvrdo
potlaãené a ‰tátnou bezpeãnosÈou bolo zatknut˘ch 1136 osôb.
O pár dní, 6. októbra 2018, si pripomenieme 80. v˘roãie vyhlásenia autonómie Slovenska v Îiline. Tu sa zaãala písaÈ novodobá história ná‰ho
národa. V tom období sa zjednotili
v‰etky politické strany. K tomuto zjednoteniu nebola prizvaná komunistická strana. Tá o pár rokov neskôr v Îiline pozat˘kala vy‰e 700 obãanov.
Úradníci, lekári, uãitelia, kÀazi boli
ºudov˘mi súdmi b˘valého reÏimu odsúdení na ÈaÏké roky väzenia za vlastizradu.
Bilancia obetí komunistického teroru, ktor˘ pravidelne a hrubo poru‰oval základné ºudské práva je v‰eobecne známa. Nie v‰ak mlad˘m ºuìom
a ‰tudentom, ktorí aj po viacer˘ch re-

Vdp. Ladislav Stromãek

Foto archív

formách v ‰kolstve nepoznajú otrasné ‰tatistiky z doby ukrutného komunizmu. V roku 1990 bolo 70 tisíc politick˘ch väzÀov rehabilitovan˘ch, teda
zbaven˘ch viny. P˘tam sa teda, preão
trpeli, keì sa nedopustili Ïiadneho
poru‰enia zákona? Dnes, po 29 rokoch slobody nebol nik za tieto zloãiny postihovan˘ ani odsúden˘.

Položili život za vlasť
Najviac nás bolí poãet mlad˘ch ºudí, ktorí obetovali svoje Ïivoty za víziu
samostatného Slovenského ‰tátu,
v ktorom vìaka Bohu dnes Ïijeme.
Dnes okrem na‰ej organizácie si na
t˘chto mart˘rov nikto ani nespomenie. Pritom v rokoch 1951-1955 bolo
popraven˘ch 50 mlad˘ch Slovákov.

Zo Ïilinského regiónu boli popravení :
29-roãn˘ Pavel Babík zo Îiliny,
popraven˘ v Prahe,
25-roãn˘ Tomá‰ Chovan z RuÏomberka, popraven˘ v Bratislave,
28-roãn˘ Bernard Ja‰ko z RuÏomberka, popraven˘ v Bratislave,
24-roãn˘ Alois Miluãk˘ z Veºkého
Rovného, popraven˘ v Prahe,
30-roãn˘ Bernard Nemãek
z Likavky, popraven˘ v Prahe,
27-roãn˘ Ladislav PrieloÏn˘
z âadce, popraven˘ v Bratislave,
32-roãn˘ Franti‰ek ·piriak
z Neslu‰e, popraven˘ v Bratislave,
38-roãn˘ Viliam Îingor z Martina,
popraven˘ v Bratislave.
Nedávno na oslavách v˘roãia SNP
v Banskej Bystrici zaznelo z úst viacer˘ch ‰tátnikov - nesmieme zabudnúÈ!
Áno na dejinné udalosti by sme nemali zabúdaÈ. Ale ão obete, ktoré poloÏili
Ïivot preto, Ïe nesúhlasili s nastolen˘m
reÏimom, preto, Ïe chceli ÏiÈ v samostatnom kresÈanskom Slovenskom ‰táte. âo s tisícami politick˘ch väzÀov,
ktorí dlhé roky trpeli vo väzeniach, pri
ÈaÏkej práci v Jáchymovsk˘ch baniach.
V roku 2008 dostali politickí väzni
na Slovensku veºk˘ dar od mestského
zastupiteºstva v Îiline. Pamätník obetiam komunizmu, prv˘ na Slovensku
realizovan˘ na verejnom priestranstve.
Aj vìaka vtedaj‰iemu primátorovi Jánovi Slotovi. ëakujeme v‰etk˘m, aj za
pomenovanie Námestia obetí komunizmu, ktoré je dodnes jediné na
Slovensku.
Medzititulky redakcia
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ZO ŽIVOTA PV ZPKO

Nezabudnuteľný Dezider Greguš
Pri jeho hrobe v LuÏiankach si
ãlenovia RO PV ZPKO v Nitre pripomenuli piate v˘roãie smrti
b˘valého predsedu regionálnej
organizácie v Nitre Dezidera Gregu‰a.
PoloÏením kytice, zapálením svieãok a tichou modlitbou sa poklonili
jeho pamiatke AlÏbeta Loudová, Eva
Sopóciová, Jozef Turãek, Agáta Fi‰erová a Jana Vere‰ová. Na pozvanie na‰ej
dlhoroãnej ãlenky Krescencie Galkovej
sme sa od hrobu ná‰ho b˘valého
predsedu presunuli k nej domov, kde
nás srdeãne a láskavo prijala a pripravila pohostenie. Tam nás pri‰la pozdraviÈ
sestra Dezidera Gregu‰a pani Mária,
ktorá sa poìakovala za to, Ïe nezabú-

Sprava Jana Vere‰ová, Jozef Turãek, AlÏbeta Loudová a Agáta Fi‰erová
pri hrobe D. Gregu‰a.
Foto archív

dame na jej brata. Dlho sme e‰te na
neho spomínali, lebo nám veºmi ch˘-

Seminár v Košiciach
V dÀoch 9.-11. októbra sa v Ko‰iciach uskutoãnil
odborn˘ seminár na tému: Politickí väzni 20. storoãia,
III. ãasÈ.
Odzneli na Àom predná‰ky Michala Hospodára
(Prenasledovanie gréckokatolíckych kÀazov v 50. rokoch a obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku), Ivana Mrvu (Politické perzekúcie v ãasoch prvej

ba. Pote‰ilo nás, Ïe jeho sestra pri‰la
medzi nás.
AlÏbeta Loudová

âeskoslovenskej republiky), Martina Lacka (Prenasledovanie Slovákov v období rokov 1945-1950), Juraja
Vrábela ml. (O zavraÏden˘ch kÀazoch ko‰ickej diecézy v 20. storoãí), Jozefa Deãa (Právne aspekty
povstania) a Viliama Jablonického (Osudy politick˘ch
väzÀov v literárnych pamätiach zo slovensk˘ch
väzníc). Seminár pripravila na‰a organizácia
a podrobnej‰ie budeme o Àom informovaÈ v budúcom ãísle Svedectva.
(red)

Ako to bolo s trnavskou posádkou
Ná‰ ãitateº MUDr. ªubomír S˘kora
si v reklamnom ãasopise poslanca Igora Matoviãa v ãasti Zlatomoravecko
preãítal, ako „do SNP odi‰lo z Trnavy
30. augusta 1944 okolo 3500 prezenãne slúÏiacich vojakov, záloÏníkov
a zmobilizovan˘ch dobrovoºníkov.“
Doãítal sa ìalej, Ïe ich trasa viedla
„z Trnavy smerom na Îarnovicu. Vojaci sa zapojili do bojov v oblasti Hronsk˘ BeÀadik, Zlaté Moravce, Píla...“
Doktor S˘kora nám napísal, Ïe to sú
bludy, písal Matoviãovi, ale ten „Ïiadne listy nepreberá, a vracajú sa späÈ“.
Poslal teda do na‰ej redakcie svoje stanovisko, v ktorom tvrdí, Ïe v Zlat˘ch
Moravciach a v jeho okolí poãas
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druhej svetovej vojny neboli Ïiadne
boje.
Vo Svedectve ã.2/2016 sme uverejnili rozhovor s Ing. Mariánom ·uranom, ktor˘ takto spomínal na posádku Slovenskej armády v Trnave: „Jej
veliteºom bol Mikulá‰ âordá‰. Keì
konãila 2. svetová vojna, posádka
chcela tieÏ povstaÈ. S dobr˘m
úmyslom. Zajali nám prezidenta,
ideme si ho brániÈ, ideme brániÈ
slovenskú vlasÈ. Vtedy me‰Èanosta Franti‰ek Orlick˘ s ìal‰ími funkcionármi mesta Trnavy zobrali
âordá‰a na mestskú veÏu a ukázali mu smerom na západ. Na Cífer,
kde boli nemecké tanky-tigre. Pri-

tom mu povedali, Miki, keì tu vybuchne ão len jedin˘ granát, tak
zrovnajú Trnavu so zemou. Bude‰
to maÈ na svedomí i tvoja posádka. Pochopil, posádka dostala rozkaz smerom na v˘chod na Banskú
Bystricu. Pre‰li Brestovany, Buãany
a vo vy‰e dvojmetrovej kukurici sa
rozi‰li domov. Preto sa trnavské
povstanie volá kukuriãné.“
Pán S˘kora má teda pravdu. Trnavská posádka nebojovala pri Zlat˘ch
Moravciach, ale ani v oblasti Hronského BeÀadiku, Píly, Horn˘ch a Doln˘ch
Hámrov, Novej Bane, Îarnovice
a Kremnice, ako uviedli noviny Igora
Matoviãa.
(zl)

PROFILY

Jubileum Jána Sokola
Prv˘ a jedin˘ metropolita Slovenskej cirkevnej provincie arcibiskup Ján Sokol oslávil 9. októbra svoje Ïivotné
jubileum 85 rokov. Prekroãil vek, o ktorom Ïalmista hovorí: Vek ná‰ho Ïitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri
sile, osemdesiat (Î 90,10).
Pochádza zo skromn˘ch pomerov z obce Jacovce
(neìaleko Topoºãian). Po maturite na topoºãianskom
gymnáziu vstúpil do kÀazského seminára v Bratislave
a pred vy‰e 60-timi rokmi bol 23. júna 1957 vysväten˘ za
kÀaza.
Jeho kÀazské pôsobenie zav⁄‰ené sluÏbou arcibiskupa má v istom zmysle rozmer biblickej plnosti. TotiÏ
Ján Sokol ako kÀaz (biskup a arcibiskup) pôsobil na
siedmich miestach a sedem je ãíslo predstavujúce symbol plnosti. Po ·uranoch a Leviciach treÈou zastávkou
kaplána Jána Sokola bol bratislavsk˘ Blumentál (1959
– 1966), kde ovplyvnil Ïivot veºkej skupiny vysoko‰kolákov. Dodnes zachované meno „Kaãabar“ vyvoláva spomienky na dobre preÏitú mladosÈ v spoloãnosti kaplána
Jána Sokola. Dohºad „‰tátu nad Cirkvou“ v‰ak spôsobil,
Ïe aktívny mlad˘ kÀaz z Blumentálu musel odísÈ do ·túrova.
Za Dubãeka zavanuli vetry nádeje a v tom ãase sa
jedn˘m z predstaven˘ch v bratislavskom kÀazskom seminári – prefektom – stal práve Ján Sokol (1968 – 1970).
„Normalizácia“ v‰ak zasiahla aj Ïivot Cirkvi v kÀazskom
seminári, odkiaº boli prepustení v‰etci predstavení. A tak
sa Ján Sokol opäÈ vrátil do prvej línie, za kaplána do Serede. Neskôr pôsobil v Seredi ako administrátor farnosti
a napokon ako dekan.
Biskup Július Gábri‰ 9. apríla 1981 ho menoval za
ãlena Zboru konzultorov, ão bol jeho poradn˘ orgán,
majúci podºa ‰tatútu aj úlohu po smrti ordinára zvoliÈ
nástupcu. O sedem rokov sa Gábri‰ov˘m nástupcom na
ãele Trnavskej diecézy (14. novembra 1987) stal práve
Ján Sokol. Jeho voºbu Vatikán hneì uznal telegramom,
a potvrdil ju t˘m, Ïe 19. mája 1988 pápeÏ Ján Pavol II.
Jána Sokola vymenoval za biskupa – apo‰tolského
administrátora. Vysviacka sa konala v Katedrále sv. Jána Krstiteºa pred tridsiatimi rokmi, 12. júna 1988. O rok
neskôr (26. júla 1989) bol ná‰ jubilant ustanoven˘ za
arcibiskupa – metropolitu Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá vznikla 30. decembra 1977. Dnes uÏ v t˘chto
rozmeroch a hraniciach táto provincia neexistuje a preto
Ján Sokol ostáva po sv. Metodovi jedin˘m rímskokatolíckym metropolitom celého Slovenska. Po novembri 1989
arcibiskup Ján Sokol privítal národno-emancipaãn˘
slovensk˘ pohyb a preto ho vtedaj‰í predstavitelia verejného Ïivota na ãele s Vladimírom Meãiarom a Ivanom
Ga‰paroviãom pozvali na slávnostn˘ akt vyhlásenia
zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992.
Prvého januára 1993 BoÏím poÏehnaním v Dóme sv.

Martina v Bratislave vystrojil do Ïivota druhú Slovenskú
republiku a 2. marca 1993 v tom istom historickom
chráme poÏehnal jej prvého prezidenta Michala Kováãa.
K neopakovateºn˘m chvíºam v Ïivote Jána Sokola
patria príhovory pred pápeÏom Jánom Pavlom II. pri jeho
troch náv‰tevách na‰ej vlasti: v rokoch 1990, 1995
a 2003.
V Ïivote kÀaza a arcibiskupa Jána Sokola neboli len
radostné chvíle. Rozdelenie diecéz nebola jednoduchá
záleÏitosÈ, a aj útoky zo strany médií, najmä po menovaní a odvolaní jeho nástupcu arcibiskupa Róberta Bezáka,
patrili k t˘m hor‰ím dÀom. Svoju ãesÈ arcibiskup musí
dokonca aj v súãasnosti brániÈ pred súdom, ktor˘ trvá od
roku 2009! Kuriózne na tomto prípade je, Ïe sa v rámci
súdnych pojednávaní stretli traja arcibiskupi a jeden známy politik, ktor˘ bol ist˘ ãas aj predsedom slovenského
parlamentu. AÏ Ústavn˘ súd SR uznal arcibiskupovi Sokolovi právo na ochranu cti a dobrého mena pred novinárskymi klamstvami a prípad vrátil na Okresn˘ súd do
Trnavy na stanovenie rozsahu pochybenia novinárov. Pojednávania a vypoãúvania svedkov trvajú uÏ skoro desaÈ
rokov a zatiaº trnavská sudkyÀa JUDr. Jana Hanzlíková
sa pobrala na veãnosÈ...
Ako ãlenovia PV ZPKO vyz˘vame pána sudcu, aby
konal ãím skôr a vyniesol spravodliv˘ rozsudok. Má sa
o ão oprieÈ. Chceme veriÈ, Ïe sa nevracajú päÈdesiate
roky 20. storoãia so svojimi súdnymi fra‰kami, keì
rozsudky súdov boli komunistickou stranou dopredu
pripravené.
Sám arcibiskup Sokol hovorí, Ïe „Ïivot kÀaza a biskupa to nie je len hosanna na Kvetnú nedeºu, ale
aj ukriÏuj na Veºk˘ piatok. A to sa tak strieda.“
Otec arcibiskup, ad multos annos!
Ján Ko‰iar
duchovn˘ PV ZPKO
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Genocída pokračovala aj v mieri
Hoci poãas 2. svetovej vojny v‰etci
odporcovia nemeckej rasovej politiky
odsudzovali princíp kolektívnej viny
uplatÀovan˘ nacistami voãi Ïidom, po
nastolení mieru sa neprípustn˘ princíp
kolektívnej viny a odplaty zaãal pouÏívaÈ voãi Nemcom a to aj voãi nemeck˘m men‰inám, ão Ïili v krajinách
strednej a v˘chodnej Európy ako vo
svojom domove skoro 700 rokov.
âeskoslovenská vláda sa rozhodla
vyãistiÈ krajinu od Nemcov. Rie‰ilo sa
to ich vyhnaním, ão sa eufemick˘ naz˘valo „odsun Nemcov“. Pre karpatsk˘ch (slovensk˘ch) Nemcov boli zriadené tri zberné tábory: Poprad na Spi‰i, PetrÏalka na západnom Slovensku
a Nováky pre Hauerland (stredoslovenské nemecké osídlenie). Z t˘chto
táborov sa potom Nemci zaãali vysídºovaÈ smerom na západ. V rozpore
s ºudsk˘mi právami museli opustiÈ
svoje domy, majetok i svoju stároãnú
vlasÈ. Zloãiny a masakre, ktoré boli
spáchané na t˘chto ºuìoch sa opisujú
veºmi zriedka a sú málo známe. Pre tisíce nevinne zavraÏden˘ch detí, Ïien
a starcov niet nijak˘ch pomníkov
a pamätníkov.
Poãas prvej Slovenskej republiky

sa v rokoch 1941 – 1944 pri Novákoch v ãasti Laskár nachádzal sústreìovací tábor pre slovensk˘ch Ïidov,
v ktorom boli pôvodne pripravovaní
na deportácie do Nemecka, ale po zastavení deportácií v októbri 1942 slúÏil ako pracovn˘ tábor. Nováky boli
obsadené âervenou armádou 5. apríla 1945. Do b˘valého koncentraãného tábora boli sústredení Nemci
z okolit˘ch dedín a miest. Tam ich pozatvárali, lebo na základe Bene‰ovho
dekrétu ã. 33 im odÀali ãeskoslovenské obãianstvo a mali byÈ vysídlení do
Nemecka resp. do Rakúska.
Evakuácia slovensk˘ch Nemcov sa
v‰ak zaãala oveºa skôr, keì sa zaãal
v˘chodn˘ front veºmi nebezpeãne blíÏiÈ k Slovensku. Najprv na zaãiatku
novembra 1944 evakuovali ‰kolopovinné deti. V druhej fáze Ïeny a star‰ích muÏov. Alexius Moser, pôvodom
z Vondri‰la (Nálekova) spomína na
osud Nemcov v lete 1945: „V Îiline
sme boli bez ohºadu na vek a pohlavie nasadení na nútené práce. Bola to
ÈaÏká práca a pracovali sme len
o riedkej káve na ráno a vodovej polievke na veãer. Jedného dÀa nám
povedali, Ïe budeme presunutí do

Zápisnica

Prezlud: 10/45
1

napísaná dÀa 7. augusta 1945 miestopredsedom
okresného ºudového súdu v Prievidzi v záleÏitosti ubytovania a stravovania politick˘ch zaistencov.
Prítomní:
Dr. Antonia Lí‰ková, a s.
miestopredseda okr. ºud. súdu.

Dr. Július Beniaã
zdravotn˘ poradca
Dr. Ján Neumann,
‰tát. obvod. Lekár

miestopredseda okresného ºudového súdu Dr. Antonia Lí‰ková sa v prítomnosti znalcov Dr. Júliusa Beniaãa
a Dr. Jána Neumanna ustanovila do zaisÈovacieho tábora
v Novákoch a prehliadkou tábora zistili toto:
Stav zaistencov ãiní 5305 osôb, z toho je 234 Slovákov,
5066 Nemcov, 4 âesi a jeden Maìar. Z poãtu zaistencov je

8

Novák a vyhráÏali sa nám, Ïe uÏ nebudeme dlho ÏiÈ. Skutoãne o dva
t˘Ïdne star˘ch a chor˘ch naloÏili na
vozy a my sme sa museli vy‰e 100 kilometrov trmácaÈ popri vozoch. V Novákoch nás okradli aj o posledné veci,
ão sme mali. Museli sme odpratávaÈ
zhorenisko na mieste barákov. Boli
sme zhrození, keì sme medzi ohoren˘mi brvnami na‰li zvy‰ky ºudsk˘ch
kostí a lebiek. Neskôr nám miestni
Slováci povedali, Ïe koncom mája
a zaãiatkom júna 1945 nahnali do barákov Nemcov z okolia, baráky poliali
benzínom a podpálili.“
V roku 1950 boli v tábore umiestnené aj rehoºné sestry Rádu Notre Dame, ktoré od roku 1942 mali v Novákoch dievãenskú ‰kolu. Komunistick˘
reÏim im ‰kolu zobral a z klá‰tora ich
dal do tábora v Laskáre, ktor˘ sa zmenil na zariadenie na prev˘chovu nespoºahliv˘ch elementov a nepriateºov
reÏimu.
Peter Mulík
Redakcia Svedectva získala
autentick˘ odpis zápisnice
z kontroly tábora v Novákoch.
UverejÀujeme ju na
stranách 8, 9 a 16.

detí do 2 rokov 298 a detí do 3 rokov vy‰e 600.
Ob˘vací priestor je toho ãasu o 1/5-inu väã‰í, ako bol
v ãase, keì v tábore boli zaistení Ïidia v poãte 1000 osôb.
Zaistenci nemajú postele, ba ani priãne, leÏia na zemi
bez slamy, postlané majú pod sebou len vlastné kabáty
a handry.
Zaopatrenie vodou, menovite pitnou, je nedostatoãné,
hygienick˘m zásadám vyhovuje jedine artézová studÀa
v druhom objekte barákov, ktorá v‰ak dodáva malé mnoÏstvo vody pre tábor, následkom zniãenia ãerpacej stanice.
Prv˘, druh˘ a tretí objekt vôbec nie je zásoben˘ pitnou vodou, v treÈom objekte je nevyhovujúca studÀa, zaistenci
pijú z otvoreného potoka, do ktorého práve vtekajú odpadové vody z tábora.
O osvetlenie tábora nie je postarané, záchody sa nevyhovujúce, latríny, ktoré sa tam umiestnené, sú príli‰
primitívne. V tábore niet moÏností na kúpanie, ani na
sprchovanie, ba ani na riadne um˘vanie.
Ohºadom stravovania zistené boli nasledovné nedostatky:
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Stalo sa veºmi ãasto, Ïe zaistenci nedostanú pravideln˘
prídel chleba. V poslednom ãase nebol pridelen˘ chlieb po
dobu 9 dní, strava pozostáva z hrachovej, fazuºovej polievky a zemiakovej polievky, ktorej v˘Ïivná hodnota absolútne
je nedostatoãná, lebo prideºuje sa na jednu osobu 1 gram
masti. Túto stravu dostávajú aj deti do 2 rokov, aj kojace
matky. Nedostatoãné a nehygienické je umiestnenie chor˘ch v zaisÈovacom tábore.
Nie je dostatoãne postarané o ambulantné lieãenie
a transport chor˘ch do nemocnice. V poslednom ãase bolo

zistené 17 prípadov bru‰ného t˘fusu, ale je pravdepodobné, Ïe je poãet väã‰í, ºudia v‰ak nevyhºadávajú lekársku pomoc a zatajujú chorobu.
Následkom podv˘Ïivy zomrelo v ãase od 7. júla 1945
do 31. júla asi 17 detí vo veku do 3 rokov.
Ubytovanie absolútne nevyhovuje. Na mnoh˘ch objektoch niet dverí, ani oblokov a podlaha je na mnoh˘ch
miestach prehnitá. O ãistotu tieÏ nie je postarané. Podlahy
sú ‰pinavé, zanesené blatom. KuchyÀa je úplne otvorená
a len primitívne dachom pokrytá.
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11/. PrideliÈ nákladné auto, ktoré má dodávaÈ potraviny do tábora.

Navrhujem tieto opatrenia:
1/. Následkom nedostatoãného priestoru pre ubytovanie tak veºkého poãtu zaistencov, navrhujeme decentralizovanie tábora. Tábor staãí po dôkladnej oprave len pre
1200-1500 zaistencov.
2/. UstanoviÈ bezodkladne hospodárskeho správcu
v tábore, ktor˘ by sa staral o stravovanie vôbec. Teraj‰ie
hospodárenie nevyhovuje poÏiadavkám, lebo veliteºstvo tábora sa stará aj o politickú stránku a o zaisÈovanie politicky
nespoºahliv˘ch osôb.
3/. ZariadiÈ, aby sa lekár, do tábora pridelen˘, zdrÏoval
v tábore.
4/. Zlep‰iÈ stravovanie a to pravideln˘m dodávaním
chleba, zeleniny, zv˘‰ením dávky masti a pridelu 200 litrov
mlieka denne, aspon pre deti do 3 rokov.
5/. Zlep‰iÈ ubikáciu opravením oblokov, strechy,
podlahy, dvier, zriadením kúpelní, práãovní, postieº a podstielok pre deti. PredbeÏne treba ur˘chlene dodaÈ slamu
a dosky na postele, aby zaistenci nelezali na holej zemi.
6/. ZriadiÈ riadnu kuchyÀu, pre v‰etky objekty spoloãnú, ktorá by mohla aj v zimnom období vyhovovaÈ poÏiadavkám.
7/. ZaopatriÈ tábor bezodkladne zdravou pitnou
vodou.
8/. DodaÈ elektrick˘ prúd na osvetlenie, pre ãerpaciu
stanicu.
9/. VybudovaÈ studÀu pre tretí objekt.
10/. ZriadiÈ nemocnicu a ambulantnú miestnosÈ pre
chor˘ch s dostatoãnou zásobou prádla a noãného prádla.

12/. PrideliÈ dezinfekãn˘ stroj, slúÏiaci na odv‰ivavenie.

Svoje návrhy
odôvodňujem takto:
Len ustanovením zodpovedného civilného hospodárskeho správcu moÏno zabezpeãiÈ riadne stravovanie zaistencov. Teraj‰ie stravovanie absolútne nevyhovuje. ªudia
vo vysokom veku a malé deti trpia podv˘Ïivou, ba dokonca
umierajú následkom nedostatoãného stravovania sa.
Ubytovanie zaistencov je v takom dezolátnom stave,
Ïe hrozí nebezpeãenstvo nákazy ‰kvrnit˘m t˘fom a to
následkom tej okolnosti, Ïe ºudia leÏia na ‰pinavej slame,
hromadne, telo u tela. Okrem toho väã‰ina zaistencov
následkom v‰eobecnej ‰piny a nemoÏnosti sa umyÈ a kúpaÈ, trpí svrabom a in˘mi koÏn˘mi chorobami (vredmi,
furunkulozou) sú zav‰ivavení. Nedostatok pitnej vody zapriãiní t˘fovú epidémiu v tábore, ktorá sa práve následkom
tohoto nedostatku vody ÈaÏko dá zamedziÈ. Hrozí nebezpeãenstvo, Ïe nákaza bude prenesená do susedn˘ch obcí
a do celého okresu, Ïe aj z tej príãiny, Ïe z tábora vysielajú
sa pracovné skupiny do celého okresu. V susednej obci Ïe
tieÏ vypukla t˘fová epidémia.
Kojenci a malé dietky stravované sú tou istou stravou
ako dospelí, to jest fazulovou, hrachovou polievkou, ãím
vznikajú ãrevné katary a následkom toho absolútna podv˘Ïiva u detí a hromadná úmrtnosÈ, ktorá sa stále stupnuje.
V‰etky tieto okolnosti imperatívne Ïiadajú, aby do tábora bol ustanoven˘ stály lekár s potrebn˘m personálom
o‰etrovateºsk˘m a aby bola zriadená riadna nemocnica
s infekãn˘m oddelením.
V‰eobecná neãistota v tábore Ïiada okamÏité zriadenie
oãistujúceho kúpela, alebo aspoÀ sprchovacieho zariadenia, ako aj dezinfekãného stroja a decentralizáciu tábora.
Vysoká úmrtnosÈ detí bezpodmieneãne vyÏaduje pravidelné dodávanie mlieka do tábora. Dodávku mlieka treba
organizovaÈ ihneì, aby sa predi‰lo tak vysokej úmrtnosti
detskej ako sa teraz prejavuje vo v‰eobecnosti v tábore.
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Stĺkli ho na tridsaťpäť kíl
Pokraãovanie z 1. strany

Narodili ste sa v roku 1940, brata
uväznili v roku 1952. Pamätáte si
nieão z tohto obdobia?
Akoby nie. Nieão si pamätám, nieão
mi porozprával brat, keì sa vrátil z väzenia. Bolo nás jedenásÈ deti, dve cez vojnu
zomreli. Rodiãia gazdovali na svojom. Paºo poãas ‰túdia na vysokej ‰kole sa zaãal
aktivizovaÈ a organizovaÈ odboj. Postretával sa tam s chlapcami, ktor˘ch poznal
z Oravy ãi uÏ to bol JoÏo Záhora, ·tefan
Laurinãík, Jano ·aliga a ìal‰í. Prvého chytili Jána Kurnotu a stra‰ne ho muãili. A on
ich potom vyzradil. V jednu noc, 10. júna,
ich v‰etk˘ch pochytali, zobrali a ráno uÏ
pri‰li robiÈ domovú prehliadku.
A na‰li nieão?
Na‰li.
âo na‰li?
Granát pod humnom a nad kuchyÀou pu‰ku. I‰li na hotové, lebo brat, aby
nedostal rodinu do väã‰ích ÈaÏkostí, im
prezradil, kde majú hºadaÈ. Nechcel rodiãom viac ublíÏiÈ, tak dokonca nakreslil
plán, kde sa tie zbrane nachádzajú.
Jedna pu‰ka a jeden granát? Po
vojne?
Áno, po vojne to ponachádzali, bol
som s nimi. Boli to star‰í chlapci a po vojne sme sem do jarku (teãie za domom)
chodili strieºaÈ. Ale nie z pu‰ky. Nabrali
sme pu‰n˘ prach, povys˘pali z nábojov
a porobili sme také pi‰tole – zapekaãe. To
sa nabilo, drôt sa zohrial na ohnisku a pripálilo sa ním.
To ste si mohli aj ublíÏiÈ.
PravdaÏe. Po vojne boli chlapci ‰pekulanti. Ja som sa len prizeral.
Chlapci sa hrali na vojakov a dostalo ich to do väzenia.
Presne tak.
Ale museli sa k nieãomu priznaÈ?
Donútili ich. Jána Kurnotu tak muãili,
Ïe vo vy‰etrovacej väzbe pri‰iel o rozum.
Zbláznil sa. A v‰etko vyzradil. Pri‰iel skôr
z väzenia, ale dali ho rovno do Pezinku.
Vykriãal v‰etk˘ch, o ktor˘ch vedel. Bol
bratrancom Paºa Turãinu. Bola v tom celá
rodina.
TakÏe bezpeãnosÈ i‰la na hotové.
Na hotové, i‰li po Jozefa Babica mlynára, Michala Meleka, po Alojza Strapca
aj po brata. Aj Bratislavãanov uÏ potom
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Zºava Pavol BrodÀansk˘
a Jozef Melek.
Foto archív

pochytali, lebo Jano Kurnota bol spojka
medzi Bratislavou a Oravou. Bol veºmi
zodpovedn˘m chlapom, do ãoho sa dal,
to dodrÏal. No museli ho stra‰ne muãiÈ,
keì to psychicky nezniesol. Potom ich
medzi sebou konfrontovali. Keì pri‰iel
brat z väzenia, v noci sme sedávali spolu
a rozprávali sme sa o tom v‰etkom, ão
preÏili. Po ôsmich rokoch sa dostal
z väzenia na amnestiu. To bolo v roku
1960. On pri‰iel z basy a ja z vojny. Ja
som pri‰iel v decembri a on 14. mája
1960.
Ako sa vám javil po návrate
z väzenia? âo preÏil, ão rozprával?
To bolo peklo. Najhor‰ie, sa mi zdá,
Ïe zaÏíval v Ilave a v Leopoldove. Boli to
najhor‰ie väznice na vy‰etrovanie. Dlho sa
bránil, no oni uÏ v‰etko vedeli. A keì
do‰lo ku konfrontácii, ku v‰etkému sa
priznal.
No dobre, ale v podstate o ão
i‰lo? O to, Ïe mali jeden granát a jednu pu‰ku?
No, s t˘m mohli prevrátiÈ celú republiku!? Aké iné dôkazy mali? Pozbierali plagáty a to bolo v‰etko. Tú domovú prehliadku robili cel˘ deÀ. V‰etko povyhadzovali, neporiadok bol v celom dome.
Bol tu jeden Ïandár v uniforme, ostatní
‰tyria boli v koÏen˘ch kabátoch so samopalmi. Na‰Èastie ten Ïandár sa s otcom
trochu poznal. E‰tebáci boli z RuÏomberku, alebo odkiaº. A Ïandára nechali stráÏiÈ. No ale ão z toho bolo? Îa‰kov je
zmie‰aná obec katolíkov a evanjelikov.
V‰etci na‰i susedia sú evanjelici, my sme
katolíci. Poãas domovej prehliadky horn˘

sused cel˘ ãas stál a sledoval, ão sa tu deje, aby mohol daão na nás nájsÈ. Keì videl, Ïe na‰li pu‰ku, zaãal vykrikovaÈ, aha,
vidí‰, chceli nás, luteránov, v‰etk˘ch postrieºaÈ. A povykladaÈ na‰imi hlavami cestu zo Îá‰kova do Párnice. LenÏe to potom
i‰lo s na‰ou rodinou aÏ doteraz. Dokonca,
Ïe to povedal môj otec, hoci to sused vymyslel a zvalil to na nás.
âiÏe v tej mizérii si e‰te vlastní
ºudia robili zle?
Na okresnom úrade boli po vojne samí evanjelici a rozhodovali o v‰etkom.
My, katolíci, sme nemali slova v dedine.
Poãas prvej Slovenskej republiky
sme mali katolíckeho kÀaza prezidenta, tak sa revan‰ovali.
U nich panuje stále nenávisÈ voãi
nám. Zakr˘vajú to, snaÏia sa s nami komunikovaÈ, niektorí to myslia úprimne,
ale nie v‰etci. Otec chcel kvôli tomu podaÈ
na suseda trestné oznámenie. PoÏiadal
toho Ïandára, aby mu to dosvedãil, lebo
tam bol. Îe predsa nenechá takú uráÏku
na sebe. Ale ten mu povedal, pán BrodÀansk˘, nepochodíte. Zbytoãne budete
dávaÈ trestné oznámenie, e‰te sa dostanete do nejakej väã‰ej ka‰e. Vraj nechajte
to tak, to sa utí‰i, ale sused to vykrikoval
na nás do konca svojho Ïivota.
Bol niekto z evanjelikov reÏimom
tak prenasledovan˘, ako boli rodiny
katolícke? Poznáte niekoho z dediny,
ktorého by zavreli preto, Ïe vystúpil
proti reÏimu?
Nebolo ani jedného evanjelika, ktor˘
by bol vystupoval proti reÏimu alebo v nejakej proti‰tátnej organizácii pracoval. Za
prvej Slovenskej republiky tu bola Hlinkova garda a evanjelick˘ farár bol jej veliteºom. Ale to bol zradca, cez povstanie
v‰etk˘ch vyzradil. U Mi‰a Meleka bola
dlhá stena, o Àu ich opreli hlavou k stene
a v‰etk˘ch zaradom chceli postrieºaÈ. Ale
pri‰iel ktosi, ão vedel po rusky i s predsedom a evanjelick˘m farárom a oslobodili
ich.
Kto, Rus?
Nie, ten luteránsky farár.
Tak najprv ich udal a potom ich
i‰iel oslobodiÈ?
Tak, veì tu sa diali veci. Cez om‰u
stáli dvaja pred kostolom a dávali pozor,
ãi niekto nesleduje ºudí. Aj preto, aby si
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farár dával pozor. Lebo tu bolo veºa partizánov a to bola najhor‰ia zberba. Ani jeden z nich nebol katolík. Chlapcov pochytali a pozatvárali, dostali veºa rokov. Mi‰o
Melek doÏivotie a jeho brat 25 rokov. Ten
bol kapitán.
âoho?
Po vojne bol náãelníkom v levickej
posádke. Mal za úlohu ju odzbrojiÈ, aby
získali zbrane.
Naão?
Aby mali zbrane a mohli urobiÈ
prevrat.
Ak˘ prevrat?
Protikomunistick˘. Nechceli ãervené
Slovensko. A to sa drÏí dosiaº a zaãínajú
sa chytaÈ e‰te viac.
âo vám brat e‰te rozprával o svojom zatknutí?
Vo vy‰etrovaãke, keì mal ísÈ na súd,
váÏil 35 kg. DvadsaÈdvaroãn˘ chlap! UÏ si
hovoril, Ïe to nepreÏije. Zaãal sa modliÈ
k Panne Márii, Duchu Svätému, aby mu
pomohli. Modlil sa, BoÏe osvieÈ mi rozum, ão mám spraviÈ. Mal hliníkovú lyÏicu, chcel ju zlomiÈ a prehltnúÈ, aby sa dostal do nemocnice. V tom ako takto rozm˘‰ºal a modlil sa, zabúchal mu dozorca
na dvere: e‰te Ïije‰? Vstal a povedal, e‰te
Ïijem. Tak ak má‰ doma dakoho a majú
peniaze, nech ti po‰lú, lebo nám tu skape‰ do súdu. To mu povedal dozorca.
Nech ti po‰lú, lebo Èa treba e‰te vyk⁄miÈ,
aby si na súde vedel rozprávaÈ. TakÏe tak
to bolo. Tak mi to hovoril, ãi si viem predstaviÈ, v akej tiesni musel byÈ, keì rozm˘‰ºal o tej lyÏici. On aj napísal, aby sme mu
poslali peniaze, a oni mu za tie peniaze
kúpili chlieb a dávali mu pri dennej strave
ako prilep‰enie. IbaÏe ten prv˘ krajec, ão

mu dali, mu spravil zle. Bol ãerstv˘ a jemu
to po‰kodilo. Pomyslel si, Ïe uÏ zomiera,
ale potom to pre‰lo. Znova sa zaãal modliÈ, Pane BoÏe zachráÀ ma e‰te. V takej
tiesni bol. Potom sa akosi pozbieral
a o mesiac, 8. novembra 1952 mal súd.
Na súde sa postretával so v‰etk˘mi kamarátmi.
Celú skupinu súdili naraz?
Áno, to bol ‰tátny súd v Rybárpoli za
prítomnosti ºudí z fabriky. Zaplnili celú sálu a kriãali hanba, fuj, vrahovia. Nech Ïije
Sovietsky zväz ná‰ vzor. Asi takto vyzeral
súd. Oni sa museli nauãiÈ rozsudok naspamäÈ. Dva t˘Ïdne predt˘m sa ho uãili. Museli sa uãiÈ aj to, ão nechceli. Otec bol na
súde. Z rodiny mohol ísÈ len jeden. Keì
pri‰iel plakal a ruky sa mu triasli. Mlad˘
chlapec odsúden˘ na 22 rokov, za ão?
Dnes za vraÏdy toºko nie je. TakÏe taká
bola vy‰etrovacia väzba. Trstensk˘, ·tevek, kÀazi tieÏ o tom hovorili. Mali vedrá,
na v‰etko. A v tom sa mu dali um˘vaÈ. To
ão narobil, v tom si musel um˘vaÈ tvár.
A mlátili, v noci trikrát zobudili na vy‰etrovanie, zmlátili, keì uÏ nevládal, poliali hadicou s vodou a odviedli späÈ. Keì sa
prebral, znova ho priviedli a vy‰etrovali
a takto ich muãili.
Keì uÏ pobrali chlapcov, stretávali sa rodiny?
To bol problém, lebo nás sledovali.
Tu zdola bol jeden sledovaã, ktor˘ bol nasaden˘. Nevedeli sme o tom, aÏ neskôr
sme sa to dozvedeli. Priznal sa. Tóno. On
mal brata e‰tebáka. Tak nasadil brata na
na‰u rodinu. KaÏd˘ deÀ bol u nás a keì
ktosi k nám pri‰iel, okamÏite bol tu.
Chlapci, keì pri‰li z väzenia, sa u nás stretávali. No a on to v‰etko hlásil do centrály

Zºava Pavol Turãina, Helena Záhorová, Jozef BrodÀansk˘ a jeho sestra
Magda.
Foto Eva Zelenayová

v Kubíne. Kto tu bol, koºko ich bolo, v‰etko vedeli. MÀa brávali medzi seba, v‰ade
som chodil s nimi. Na posedenia, stretnutia ãi na zábavu. Ich spájal Jáchymov. SkutoãnosÈ, Ïe najkraj‰ie roky preÏili v trpkom
väzení.
Koºko ich bolo odsúden˘ch v skupine?
DeväÈ.
V rozsudku sa hovorí o ãinnosti
v proti‰tátnej velezradnej organizácii.
Mala aj nejak˘ názov tá organizácia?
Bola nejako in‰titucionalizovaná?
Nemohla byÈ, lebo bola tajná. Ale
bola to veºká skupina, siahala od Bratislavy aÏ po v˘chodnú hranicu. Jednoducho
tú ãinnosÈ viedli ako proti‰tátnu. My sme
sa s nimi spoznali a stretávali, keì sme za
nimi chodili do väzenia na náv‰tevu.
Predt˘m ste sa nepoznali?
Nie, kdeÏe.
âiÏe väzenie vás dalo dohromady?
Hej, zoznámilo nás v‰etk˘ch od Bratislavy po âiernu nad Tisou.
Aká bola situácia v obci, keì sa
vá‰ brat vrátil z väzenia?
T˘m trpela celá rodina a nielen na‰a.
Turãinovci, ich rodina, lebo my sme si boli blízki. V ten deÀ, keì robili domovú
prehliadku u nás, robili aj u uãiteºa Mi‰a
Meleku. TieÏ bol katolík a b˘val kúsok
vy‰‰ie za nami. PriÏenil sa sem do obchodu ku Zvarovcom a prehliadku robili
u nich. Na‰li tam od vojny rusk˘ a nemeck˘ samopal a e‰te nejaké tri zbrane. Vtedy prejsÈ dedinou do kostola bolo nieão
stra‰né. Mal som 14 rokov, videl som to.
Ako preÏívala rodina, ktorej ãlen
bol oznaãen˘ za nepriateºa ‰tátneho
zriadenia?
Nikto zo súrodencov sa nedostal do
‰kôl. Ak˘m zázrakom sa jedna sestra dostala na zdravotnú ‰kolu, dodnes neviem.
ëal‰ia skonãila gymnázium a najstar‰ia
niã. Ja som chcel po skonãení základnej
‰koly zostaÈ doma, pomáhaÈ rodiãom na
gazdovstve.
Ale?
Ale prinútili rodiãov daÈ ma do uãenia. Otec aj mama plakali, lebo v tom ãase som bol najväã‰í pomocník v dome.
IbaÏe to nebolo len vzdelávanie. V Kubíne
som musel aj b˘vaÈ a domov som mohol
ísÈ len raz za mesiac. I‰lo im prakticky
o prev˘chovu. No, splietli sa.
Eva Zelenayová
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Prečo nepovedať celú pravdu?
Július Homola je skvel˘ autor, pamätník, politick˘ väzeÀ, a, samozrejme,
angaÏovan˘ obãan. A nielen to, je
kresÈan a národovec. Miluje pravdu, ão
ho za b˘valého reÏimu neraz vyprovokovalo písaÈ protestné listy predstaviteºom ‰tátu. Viaceré sme vo Svedectve
uverejnili. Robíme tak aj dnes, keì ná‰ vzácny ãlen poslal do na‰ej redakcie niekoºko postrehov. Zaãíname
v aktuálnom vydaní, ìal‰ie prinesieme v nasledujúcich
ãíslach.

Povinnosť historikov
S veºk˘m záujmom a súhlasom som si preãítal ãlánok
v Kultúre ã. 16 od autora Jozefa Kollára Preão nepovedaÈ celú pravdu? Áno, historici majú mravnú povinnosÈ písaÈ objektívne, hodnotiÈ udalosti a ºudí spravodlivo. Aj osobnosÈ
Vladimíra Clementisa.
JUDr. Ján Balko (1901-2002) bol jeho súãasníkom, dobr˘m známym, tykali si. Obãas sa stretli. Aj v Banskej Bystrici.
Tu bol Ján Balko zamestnancom Obchodnej a priemyselnej
komory. Vo svojej knihe DesaÈ rokov v politike (Vydavateºstvo M. Va‰ko, Pre‰ov, 2015) zaznamenal niekoºko siln˘ch dojmov o Vladimírovi Clementisovi a jeho manÏelke.
Jozef Kollár spomenul Clementisa – b˘valého ministra
zahraniãia v Gottwaldovej vláde v rokoch 1948-1949. Clementis, známy politik, Slovák, predstaviteº komunistickej
strany na Slovensku medzi dvoma svetov˘mi vojnami. Rodák
z Tisovca (1902). Za svoju odu‰evnenú politickú ãinnosÈ
mnoho vytrpel. Aj od svojich v rodine. Vy‰tudoval právo na
KU v Prahe. Tam získal fanatickú, mladícku, znaãne naivnú
vieru o pravde a víÈazstve komunizmu - marxleninizmu. Samozrejme ateistického. V roku 1939 emigroval z âSR do ParíÏa. Tam stratil kus svojej fanatickej viery v Stalina a Sovietsky zväz. V tlaãi odsúdil pakt Stalina s Hitlerom. Túto zradu
mu Stalin a jeho neochvejní obdivovatelia nezabudli.

Poslali ho na smrť
Po vojne v roku 1950 ho obvinili z tzv. burÏoázneho nacionalizmu. Stratil kreslo ministra zahraniãia, ãlenstvo v KSS,
odsúdili ho ako velezradcu, ‰pióna... na smrÈ obesením. Poprava sa konala v Prahe 4. decembra 1952. Telo spálili, popol rozsypali kdesi na smetisku. Jeho majetok zhabal ‰tát,
rozpredal za symbolické ceny. Aj manÏelkám jeho spolusúdruhov z ÚV KSâ. Taká bola mravnosÈ – charakter t˘chto ºudí, ktorí sa podºa Karola Marxa usilovali zrútiÈ star˘ burÏujn˘
svet s cel˘m jeho kapitalistick˘m poriadkom (súkromné vlastníctvo, rodinné zväzky, náboÏenstvo, národn˘ cit, vlasÈ), v‰etko vyvrátiÈ, zmocniÈ sa vlády, pravdaÏe, ako ináã, násilím.
Lebo proletári nemajú vlasÈ, ani rodinu, ani náboÏenstvo, ani
národ. V boji nemajú ão stratiÈ, iba svoje okovy. TakÏe otvorene priamo vyhlasujú nezmieriteºn˘ boj kapitalistickej spoloãnosti. Proletári v‰etk˘ch krajín, spojte sa! Presne takto
konãí text Manifestu komunistickej strany, ktor˘ vo feb-
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ruári 1848 napísali Karol Marx a Fridrich Engels spolu s ìal‰ími kolegami v redakcii Neue Reinische Zeitung. Bola to v˘zva
na revolúciu. Text okamÏite preloÏili do ‰iestich európskych
jazykov a ‰írili v Anglicku, Francúzsku, Nemecku... Násilím
dobyÈ demokraciu – pre proletariát. Doslovné znenie manifestu.
Bola to ‰ialená, zloãinná v˘zva. V˘zva na samovraÏedn˘
boj naivn˘ch proletárov vo vtedaj‰ej spoloãenskej situácii.
Zvedení Manifestom niekoºko sto ich padlo v júlovej ParíÏskej
revolúcii 1848. Márne. Zbytoãne. O 25 rokov neskôr v ParíÏskej komúne (1871) asi 30 tisíc. Márne. Zbytoãne. A v roku
1917 vo Veºkej októbrovej socialistickej revolúcii v Rusku uÏ
mnohé milióny... Odborníci zrátali obete doteraj‰ích marxistick˘ch revolúcií na vy‰e sto miliónov ºudsk˘ch Ïivotov.
A k tomu utrpenie a niãenie. Zdravia, mravnosti, materiálnych i kultúrnych hodnôt. PravdaÏe, mladícki revolucionári
rozhodnutí prelievaÈ krv, o tom nikdy neuvaÏovali. A nepouãili sa.

Ľudské beštie
PretoÏe v revolúcii sa stráca zdrav˘ rozum. Pracujú zvieracie pudy. ªudské be‰tie! Îiadna marxistická revolúcia nepriniesla ºuìom – proletárom – sociálne zlep‰enie. Naopak,
iba väã‰iu biedu. Pozri Sovietsky zväz, âínu, Mexiko... a revolúcie v Ázii, Afrike, JuÏnej Amerike.
PravdaÏe túto skutoãnosÈ si neuvedomoval mlad˘ inteligent, Slovák, komunista, zanieten˘ za spravodlivosÈ pracovaÈ
aj umrieÈ. Ne‰Èastn˘ rodák z Gemera JUDr. Vladimír Clementis. Tak ho pomstiví spolurodáci z âiech i Slovenska odsúdili
na potupnú smrÈ. Áno, bola to aj HROZBA v‰etk˘m Slovákom, aby zabudli, Ïe nedávno mali svoj - primerane politickej
situácii vtedy v Európe – slobodn˘ a samostatn˘ ‰tát.
Sloboda je moÏnosÈ rozvoja. (A tú moÏnosÈ verní Slováci – oddaní veci pre spravodlivosÈ, pre svoj ºud – vyuÏili
dobre pre rozvoj ducha i tela. Priemysel, poºnohospodárstvo,
‰kolstvo, zdravotníctvo, sociálne vymoÏenosti, detské príspevky pekne vzrástli. Slovensk˘ ºud dokázal v tej dramatickej
vojnovej dobe udrÏaÈ svoj ‰tát finanãne, hospodársky i duchovne.) Spolu s Clementisom odvislo na ‰ibenici aj desaÈ
ãesk˘ch komunistick˘ch funkcionárov, vrátane b˘valého generálneho tajomníka ÚV KSâ Rudolfa Slánskeho. Toho oznaãili za ‰éfa sprisahaneckého proti‰tátneho centra. Kedysi bol
najbliÏ‰ím spolupracovníkom Klementa Gottwalda. On,
vzdelan˘, uãil nevzdelaného rakúskeho primitívneho truhlárskeho tovari‰a, ktorému práca rukami veºmi nevoÀala.
Rad‰ej sa bavil v hostinci pri pive a voºnej debate o revolúcii,
slobode a ‰Èastnej budúcnosti v komunizme. Slánsky uãil
Gottwalda ãe‰tinu a slu‰né vystupovanie na verejn˘ch
schôdzach. Nie, Gottwald nevedel byÈ vìaãn˘. Jeho otec mal
zboÏné meno, ale bezboÏne zabudol na synãeka a jeho
mamiãku, chudobnú o‰umelú dievoãku-slúÏtiãku z juÏnej
Moravy. âesi sa smiali z jeho rakúskej ãe‰tiny. On im tú
pov˘‰enosÈ nemohol odpustiÈ.
Pokraãovanie v budúcom ãísle

RECENZIE

Najmladšia slovenská autorka knihy sa kamaráti s drakmi

Dračie pestvá a iné čarodejstvá Ľubany Holeštiakovej
KniÏná novinka pre deti od mladuãkej v˘tvarníãky, ktorú
vydalo Vydavateºstvo VZLET âadca, priná‰a polstovku kresieb prevaÏne s draãou tematikou, tak blízkou práve najmen‰ím ãitateºom. KaÏd˘ v˘tvarn˘ motív dotvára vtipná
osem ver‰ová básniãka v pozoruhodne zvládnutej grafickej
realizácii. Kresby e‰te len 9-roãnej autorky z âadce sa okrem
nápaditosti, originality vlastného ‰t˘lu, vyznaãujú rozmanitosÈou a Ïivou fantáziou. Dielko, ktoré uÏ ponúkajú v‰etky
väã‰ie kníhkupectvá, je plné nespútanej energie. Dokonca si
deti môÏu nakresliÈ svojho draka i napísaÈ svoju básniãku
priamo do knihy. Malé prekvapenia nájdu v kniÏke aj ‰achoví fanú‰ikovia. Autorka má tak trochu slovenskú trojidentitu.
Narodila sa v roku 2008 v Martine, ZU· i Cirkevnú základnú
‰kolu DP nav‰tevuje v Îiline a b˘va e‰te severnej‰ie - v âadci.
Netradiãné dielko sa zapísalo nielen do knihy rekordov
a zaujímavostí v ãeskom Pelhfiimove, ale hneì dvomi rekordmi do knihy Slovensk˘ch rekordov, ktorá ich uvádza nasledovne: „ªubana rada maºuje a kreslí uÏ od svojich 3 rokov. Sú to jej najlep‰í kamaráti. A práve na Svetov˘ deÀ knihy jej v tomto roku vy‰la nádherná plnofarebná kniha
v pevnej kniÏnej väzbe pod názvom DRAâIE PESTVÁ A INÉ
âARODEJSTVÁ. Kvalitné kniÏné spracovanie, príjemná
kombinácia farieb a obrazov, pútavé a pohodové básniãky si
uÏ teraz, a nielen na Slovensku, na‰lo mnoÏstvo ãitateºov.
ªubana sa zároveÀ stala drÏiteºkou dvoch slovensk˘ch rekordov a to vo veºmi mladom veku - najmlad‰ia kniÏná
v˘tvarníãka a najmlad‰ia autorka knihy. V druhom

prípade vylep‰ila, zlomila rekord o 2 roky, lebo jeho drÏiteºom bol 11-roãn˘ Trenãan a predt˘m 13-roãná Bratislavãanka. Autorka knihu ilustrovala a bola aj tvorcom námetov
básní. ªubana Hole‰tiaková dostala za svoju snahu certifikáty z Knihy slovensk˘ch rekordov. Îeláme jej do ìal‰ej
tvorby veºa úspechov a invencie.“ V rámci náv‰tevnosti
webu i‰lo o jeden z ich najúspe‰nej‰ích poãinov. Partnerom
sa stal aj ãasopis Svedectvo.
V kaÏdom prípade kniÏka si ºahko na‰la cestu k detskému ãitateºovi, keìÏe rozumie detskému autorovi so zjavn˘m
v˘tvarn˘m talentom.
Peter Hôrny

Iva Vranská Rojková: Tatrínski orli
Gigantickú úlohu spracovaÈ ‰túrovské obdobie do príÈaÏlivého ãítania
pre v‰etky odrastenej‰ie vekové kategórie, sa nesporne autorke Ive Vranskej Rojkovej podarilo splniÈ. Na 230
stranách zhrnula prelomové obdobie
v histórii Slovákov. Pritom dne‰né generácie o Àom vedia veºmi málo. Tí
star‰í nemali moÏnosÈ, veì slovensk˘
nacionalizmus, kam patril aj záujem
o slovenské dejiny, bol po druhej svetovej vojne tvrdo postihovan˘. PraÏské
vedenie vedelo preão. UÏ raz o Slovensko pri‰li. IbaÏe ani po roku 1989
sa národovectvo nenosilo, tieÏ ohrozovalo existenciu spoloãného ‰tátu.
No prirodzenú túÏbu národa po vlastnej ‰tátnosti nemoÏno udusiÈ. KniÏka
autorky je vzácna úprimnosÈou v˘povede a nefal‰ovan˘m vlastenectvom.

Obdobie od druhej polovice 18.
storoãia aÏ po rok 1875 je obdobím
veºkého vzopätia slovenskej inteligencie, aj keì neÏiãlivci radi tvrdia, Ïe Slováci Ïiadnu nemali. Îe to nie je pravda
dokazuje napríklad tvorba Jozefa Miloslava Hurbana, ªudovíta ·túra, Antona Bernoláka a ìal‰ích národovcov.
Autorka prozreteºne spojila my‰lienkové a ideové pochody ‰túrovcov
s filozofiou francúzskeho spisovateºa
Antoina de Saint Exupéryho a dokazuje t˘m, Ïe myslitelia z rôznych národov môÏu prísÈ k rovnak˘m úvahám
o základn˘ch ºudsk˘ch hodnotách.
KniÏka je skrátenou v˘poveìou národnooslobodzovacieho boja Slovákov a cenná najmä preto, ako autorka
citlivo pracuje s mnoÏstvom dobov˘ch
dokumentov.
(zl)
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STALO SA
2. októbra 1952 v procese pred
·tátnym súdom v Ko‰iciach boli odsúdení na trest smrti za „teroristickú
ãinnosÈ a ‰pionáÏ v prospech USA“
príslu‰níci Bielej légie: Ján Re‰etka, Michal Mihok, Bohumil Gruber a Dr.
Bodnár na trest smrti, Stanislav Hadaã
na doÏivotn˘ Ïalár, Ján Minárik na 25
rokov, Jozef LeÏák na 18 rokov a M.
Madej na 15 rokov väzenia.
6. októbra 1938 podpredseda
HSªS Jozef Tiso pozval do Îiliny ãlenov
V˘konného v˘boru Hlinkovej slovenskej
ºudovej strany. K nim sa pripojili aj predstavitelia v‰etk˘ch dôleÏitej‰ích politick˘ch strán Slovenska a podpísali spoloãné Vyhlásenie o autonómii Slovenska
v rámci ãesko-slovenského ‰tátu.
6. októbra 1948 Národné zhromaÏdenie v Prahe vynieslo zákon na
ochranu ºudovodemokratickej republiky. Tento zákon ã. 231/1948 a nariadenia, ktoré sa k nemu pripájali,
postupne odstránili v‰etky pozostatky
demokratického právneho poriadku
v âesko-Slovenskej republike.
8. októbra 1938 prvá autonómna
vláda Slovenska slávnostne pri‰la do
Bratislavy a ujala sa v˘konu ‰tátnej
moci na Slovensku. Jedn˘m z jej prv˘ch opatrení bol dekrét ministerstva
vnútra o zastavení ãinnosti KSâ na Slovensku.
9. októbra 1919 Andrej Hlinka sa
vrátil do RuÏomberka. V noci z 11. na
12. októbra ho ãeskí ãetníci odvliekli
z RuÏomberka na Moravu a bez súdneho pokraãovania ho väznili najprv
v Mírove, potom v Brodku a nakoniec
v Podolí pri Prahe aÏ do 28. apríla
1920, keì ho museli prepustiÈ, lebo
bol zvolen˘ za poslanca do praÏskej
snemovne.
10. októbra 1938 predseda autonómnej vlády Slovenskej krajiny Jozef
Tiso prv˘m vládnym nariadením vyhlásil slovenãinu za jedin˘ úradn˘ jazyk na
Slovensku.

18. októbra 1918 T. G. Masaryk
vydal Washingtonskú deklaráciu
(Vyhlásenie nezávislosti ãeskoslovenského národa doãasnou vládou âeskoslovenska), ktorou jeho „vláda“ vyhlásila samostatnosÈ ãesko-slovenského ‰tátu. âesko-Slovensko teda
formálne vzniklo v zahraniãí, bez akéhokoºvek prejavu súhlasu obyvateºstva
území, na ktoré si jeho tvorcovia robili
nároky.
21. októbra 1947 ãeskoslovenská
vláda v Prahe predloÏila návrh zákona
o stíhaní trestn˘ch ãinov proti ‰tátu.
Zákon mal odstrániÈ pochybnosÈ, ãi takéto ãiny na Slovensku sa majú stíhaÈ
podºa zákona na ochranu republiky ã.
50/1923, alebo podºa zákona Slovenskej republiky ã. 320/1940 Sl. z.
22. októbra 1997 na bratislavskom cintoríne v RuÏinove sme sa rozlúãili so zanieten˘m ãlovekom za práva
slovenského národa, podpredsedom
organizácie politick˘ch väzÀov JUDr.
Valentom Michalíkom.
23. októbra 1915 na spoloãnej
konferencii Slovenskej ligy a âeského
národného zdruÏenia v Clevelande
uzavreli prvú dohodu o spolupráci
americk˘ch âechov a Slovákov, ktorá
vo‰la do dejín ako Clevelandská dohoda. âesk˘ návrh tejto dohody bol
struãn˘ a jasn˘: Program: 1. SamostatnosÈ tak âeska, ako aj Slovenska. 2.
Spojenie ãeského a slovenského národa vo federatívnom zväzku ‰tátov
s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastn˘m snemom, s vlastnou ‰tátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda aj s pln˘m právom
uÏívania slovenského jazyka, s vlastnou finanãnou a politickou správou,
so ‰tátnym jazykom slovensk˘m.
25. októbra 1949 vláda zriadila
Úrad pre veci cirkevné, na ktorého ãelo postavila komunistického predáka
A. âepiãku. Jeho poverencom pre Slovensko sa stal G. Husák.

26. októbra 1939 na slávnostnom zasadaní Slovenského snemu
jednomyseºne zvolili za prvého
prezidenta Slovenskej republiky Dr.
Jozefa Tisa, ktorému hneì oznámili
v˘sledok voºby. ZloÏením Ústavou SR
predpísanej prísahy bol uveden˘ do
úradu.
26. októbra 1942 Spojené ‰táty
americké uznali Bene‰ovu „ãeskoslovenskú vládu v zahraniãí“.
27. októbra 1907 maìarskí Ïandári strieºali do zhromaÏdeného davu
veriacich, ktorí protestovali proti maìarsk˘m kÀazom vyslan˘m do ich obce âernovej, aby vysvätili nov˘ kostol.
ZavraÏdili 15 osôb a vy‰e 80 osôb zranili. Obãania âernovej Ïiadali, aby kostol vysvätil ich rodák Andrej Hlinka,
z ktorého iniciatívy bol kostol postaven˘. Maìarské súdy potom e‰te súdili
55 obyvateºov âernovej a odsúdili 22
muÏov a 16 Ïien spolu na 36 rokov
a 6 mesiacov väzenia.
27. októbra 1944 prieskumná
hliadka pozostávajúca zo siedmich nemeck˘ch vojakov obsadila ba‰tu Povstania v Banskej Bystrici. Jediná streºba sa oz˘vala v okolí liehovaru.
27. októbra 1945 americká vláda
vydala Dr. Jozefa Tisa a ìal‰ie slovenské politické osobnosti vláde âeskoslovenskej republiky. E. Bene‰ vydal „prezidentsk˘ dekrét“ ã. 137/1945 o trestaní niektor˘ch previnení proti
národnej cti (tzv. mal˘ retribuãn˘ dekrét), o zaistení nespoºahliv˘ch osôb
a o osobitn˘ch táboroch pre nútené
práce.
27. októbra 1968 Národné zhromaÏdenie âSSR prijalo ústavn˘ zákon
ã. 143/1968 o ãeskoslovenskej federácii.
Október 1893 minister osvety
gróf Albín Csáky vydal nariadenie, ktor˘m rozkázal na mieste prepustiÈ zo
sluÏby v‰etk˘ch uãiteºov, ktorí nevedia
po maìarsky.

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ Predseda PV ZPKO Ján Liteck˘ ·veda a podpredseda Rafael Rafaj nav‰tívili 11. septembra v priestoroch ·PÚ prof. PhDr. ªudovíta Hajduka, PhD. Hlavn˘m
predmetom rokovania bolo, aby sa do komisie pre schvaºovanie uãebníc dejepisu pre základné a stredné ‰koly, ktorú
má na starosti ·PÚ, dostal ná‰ zástupca, resp. historik
delegovan˘ na‰ou organizáciou. S riaditeºom ·PÚ sme sa
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dohodli, Ïe na‰a organizácia v krátkom ãase oznámi meno
historika, ktorého deleguje pre túto komisiu. ëalej sme
prediskutovali moÏnosti pripraviÈ pomocn˘ metodick˘ materiál o zloãinoch komunizmu a jeho následkoch, ktor˘ by
sa mohol distribuovaÈ na ‰koly ako pomôcka pre uãiteºov
dejepisu, resp. o preberaní niektor˘ch ãlánkov a historick˘ch materiálov, uverejnen˘ch na na‰ej webovej stránke.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRIPOMÍNAME SI
októbri si pripomíname v˘znamné Ïivotné jubileá
t˘chto na‰ich ãlenov a sympatizantov. Spomíname aj na
t˘ch, ktorí sa tejto slávnosti
nedoÏili.

V

PRISPELI NA ČINNOSŤ
84 rokov

Antónia Dudá‰ová, Dubnica
nad Váhom
4.10.1934
·tefánia Lavová, Nitra
28.10.1934
Magdaléna ·porerová,
Bratislava
23.10.1934

35 rokov
Zuzana Záturová, Bratislava

85 rokov
8.10.1983

Emília NiÏÀanská, Vrbové
29.10.1933

50 rokov

Anna Petru‰ková, Jamník

Helena Schweighoferová, Bratislava
13.10.1968

Ondrej ·i‰ulák, Bratislava

60 rokov
Ing. Iveta Fusková, Nitra

24.10.1933
6.10.1933

86 rokov
8.10.1958

65 rokov
Mária Dudoková, Bratislava
19.10.1953

Mária Herodeková, Nitra
1.10.1932
Anna Palenãárová, Behárovce
11.10.1932
Ferdinand Lasica, Bratislava
19.10.1932

70 rokov
Viera Ottmarová, Trnava 29.10.1948

75 rokov
Helena Záhorová, Bziny 30.10.1943
Franti‰ek Petrek, Levoãa
1.10.1943
Mária Kohnová, Bratislava
27.10.1943

81 rokov
Paulína Petrová, Heºpa
21.10.1937
AlÏbeta Bileková, Jablonov
6.10.1937
Agnesa Molãanová, Jablonov
16.10.1937

87 rokov
MUDr. Teodor Streicher, Prievidza
9.10.1931
Hedviga Olejníková, Popudiny
17.10.1931

88 rokov
Dr. Ing. Ján Kovaãovsk˘,
·enkvice
30.10.1930

90 rokov
Lívia Brhloviãová, Bratislava
30.10.1928

JUDr. Peter BrÀák, Bratislava 50 EUR
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
10 EUR
Ivan Mrva, Bratislava
8 EUR
Emil Michalina, âadca
20 EUR
Vojtech Polni‰er, Tlmaãe
12 EUR
MUDr. Alojz Makara
25 EUR
Ing. Ján BrodÀansk˘
25 EUR
Darcom vyslovujeme
úprimné poìakovanie

ROZLÚČILI SME SA

✞ Vo veku 91 rokov, 18. augusta 2018, zomrel Pavel MIâUDA,
dlhoroãn˘ ãlen RO PV ZPKO Trenãín
a nositeº âestného uznania za v˘znamné zásluhy o demokraciu
a ºudské práva v boji proti komunizmu. Posledná rozlúãka sa konala
21. augusta 2018 na cintoríne
v Sedmerovci.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
● Malé kníhkupectvo Svojeť v bratislavskej
Liga pasáži ponúka knihy, ktoré inde nekúpite.
Historickú, vlasteneckú literatúru bez politickej korektnosti, zborníky, kalendáre a časopisy vrátane
Svedectva. Otváracie hodiny v pondelok až štvrtok
sú od 10.00 do 13.00 a od 13.30 do 16.30, vo
štvrtok do 17.30 hod. V piatok od 9.00 do 13.00
a od 13.30 do 14.30 hod. Informácie na 0903
946 718.

94 rokov
83 rokov
Zuzana Mathiová, Bratislava
6.10.1935
Ing. Michal Záhorsk˘, Bratislava
8.10.1935

■ Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici ã. 52
sú v pondelok a v stredu od
9.00 hod. do 13.00 hod.
UpozorÀujeme na‰ich ãlenov, Ïe mimo úradn˘ch hodín
sa telefonicky nedovolajú do
kancelárie Predsedníctva PV
ZPKO.

Anna Polaãková, Bratislava
20.10.1924
Jubilantom
srdeãne blahoÏeláme

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti,
priatelia. Na‰a organizácia dlhodobo zápasí
s ne‰tandardnou situáciou, keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie
Svedectva nie je ìalej moÏné zabezpeãiÈ
z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om
okolí potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopi-

su. Ak nebude vychádzaÈ, akoby sme stratili
nástroj prezentácie vlastného jestvovania. Azda
neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme v‰ak,
Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré
sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ
a obhajovaÈ. Záujemcovia o pomoc pre na‰e
Svedectvo môÏu poslaÈ svoj príspevok na ãíslo
úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012 8109, BIC:
LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel.
ãíslach 0902 199 429 a 0905 737 790.
Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo
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Tieto poÏiadavky sú minimálne po stránke stravovacej, ako aj pro stránke hygienickej a verejno-zdravotníckej,lebo hrozí nebezpeãenstvo vypuknutia v‰eobecnej epidémie t˘fovej v tábore a prenesenia tejto nákazy do
celého okresu, ba i do in˘ch oblastí Slovenska.
V‰etky navrhované opatrenia treba previezÈ ihneì, lebo nestrpia Ïiadneho odkladu.
Zápisnica skonãená a podpísaná.

Neãítateln˘ rukopisn˘ podpis
miestopredseda okr. ºud. súdu

Dva neãitatelné podpisy
znalcov:

Okresnému národnému v˘boru
v Prievidzi
Zasielam na ìal‰ie opatrenie s t˘m, Ïe uskutoãnenie návrhov pod bodmi 1 – 12
nestrpí odkladu.
Okresn˘ ºudov˘ súd v Prievidzi, dan 8.augusta 1945
Neãitateln˘ podpis
miestopredseda o.l.s.
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