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Kto stratilmajetoh,nestrqtilaelg"
Kto stratilsl.obod.u,stratilmnoho.
Kto stratil oieru, stratil ašetka.
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protikoStretnutie politických vázňov PV zPKo pri památníku účastníkov
munistickéhoodboja počasostatnéhodňa otvorených dverí v NR sR.
FotoV|astimiI
Morávek

Tempo,akým sa dejúveci na
po|itickej
a ekonomickej
scéne
s hisje takévysoké,
torickýmvýznamom
Že našaorganizácia
má uŽzásadné
prob|émy
stanoviť
si poradiepriorít.KaŽdáuda|osť
má totižzásadný
dopadna Životnú
Úroveň, hIavne
na náspo|itických
vázňov.Našepos t a v e n i ev m i n u I o mr e Ž i m eb o | o
prísne
s|edované
a našep|atypatriIi
k najniŽším'
Podl,a
kritérií
komunistickýchinštitúcii
sme tvoriliiba občanovtretejkategÓriea tomu zodpovedajú
aj našedÓchodky.Morá|ka prechádzaIa
ťaŽkoukrízou,no
bohuŽia|',
stále sa prehIbuje'
MédiámoŽnoprvyrazpredvo|,-

jasného
baminemajú
čierneho
Petra. Dobrehonorovaní
kvázi ,,novinári,,, predsa nemÓŽu oznaČi,ť
za
zlodejov
svojichchlebodarcov.
Ono
to eštenieje takdávno,ked,všetko
z|ézavini|Mečiara tí,čoza svoju
povaŽovaIi
v|asť
S|ovensko
ŽijÚcena
CyriIo-Metodských
tradíciách.
IsteŽe scenártýchnajváčších
zmienbo|
pražský,
pod gesa,, pochopite|,ne
cioutýchve|,kých
čodohod|i
budÚcnosťna Is|ande
a Malte.Istezmena
to bo|ave|,káa SmeZa ňu vd,ační'
je
a|eaj cena,ktorÚza ňu p|atíme
nadštandardná'
Kto by sa bo| vo
svojejdobrejvierenazdáva|,
Žezmena je fiktívna,
Žev pozadíprivatizá-

Na titulnej strane: Z iniciatívy
ArpádaTarnóczyho
bol v marciroku
1996prijatý
zákono nemoráInosti
a protiprávnosti
komunistického
reŽimu'
pripomína
TútoudaIosť
památník
vo vestibuIe
NárodnejradySIovenske1
republiky.
Foto V|astimiIMorávek
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cie je sofistikovanepripravovaný konečne
niekomuveriť?
po|itike
Veriť,Že povv reá|nej
nemÓŽeme
byť
scenárna orevzatie
moci.A akovi- mu ide hlavneo Slovensko
jeho
a
úspešní.
dímeaj rea|izovaný.
Je to z et{cké- obyvatel'ov,
o ich dobro a istoty.
Ak sa stanemezodpovednými,
ho, morá|nehopoh|,adusmutná Mys|iteprosímna to napriekmo- tak budemepoČítať
najprvto, čo
skúsenosť,
ked,pÓvodná reprezen- hutnejpropagande,
ktorása uŽroz- somja dal štátua aŽ potomčood
táciakomunistickej
érya ichŽiaci(tí p ú t a I a .
nehodostanem'P|atí
to aj v rodivyvo|ení)
zostaliv riadiacich
funkKrŽa na nás číhazo všetkých n á c h .A k s i j u z a k | a d á m
takpripra.
ciách sÚdnictva,ozbrojených
zlo- strán. BohuŽia|,
podmienky
pre
ten najdÓIežitejší
vujem
mojepotomŽiek,vo financovaní
bankového
sek- aspektkrízy,krfuamorá|kyzaniká. stvoa ak mám podmienky
tak očatora a bohuŽia|,
aj v zastupite|,skýchNepočuť
o nej z Úst týchčorozho- kávamnarodenie
detí.
orgánochverejnej
správy,ktorýchsi dovali, ako vravia.zodpovedne.
Som optimista,
verím,Že váŽsamivo|íme'
Zatia|,som
program
nepoču|
o reha- nosťnašichrozhodnutí
vo vo|,bách
pro9ramna zreali- bude zodoovedať
biIitácil
morá|ky,
tradíciámkresPro$ramy bez hodnót
zovaniepreambu|y
našej
ústavy'
No ťanskéhoSIovenska,kresťanskei
Čo nevidieťbudeme s|áviť hIasy spochybňujÚcekresťanskýEurópy
20.uýroČie
zvrchova
nostiSIovenskej a n á r o d n ýp r i n c í pv p r e a m b u I e
H|,adajme,
čítajmepro9ramy,
republiky.
Dvadsať
rokovskÚseností, ÚstavySR uŽzazneli.ChýbajÚnám dobre počÚvajme
po|itikova kde
poučení
z Úspechov'a|e i neÚspe- v programochslová Úcta, |áska, b u d eB o h ,n á r o d ,r o d i n as. I o b o d a .
chovby námma|ipos|úŽiť
k rozhod- Boh,vIasť,
rodina,osobnázodpo- práca, tak vo|,me.
Prosím
o Božiu
nutiamv marcových
vo|,bách.
Ako vednosť,
skutočnáreá|narovnosť pomoc pri týchtopre náš národ
zÚŽitkujeme
v|astné
slobodné
roz- p r e dz á k o n o mo, d b Ú r a n iper i v i | é g i íhistorických
rozhod
nutiach.
hodnutia
nato, abysmema|idÓvod menšín.
princíA|e bez morá|nych
Arpád Tarnóczy

Kohoto vyznamenávame?

Začiatkomtohto a to spÓsobom,ktorý nemá nič
pedagógEduard
Vysokoško|ský
roku už pátnástyraz spo|očné
s morá|kou
aninovinárskouChmelárvytkoIzasatýŽdenníku,
Že
ude|,ovaIa
spoIočnosť
etikou.
mu trva|ovyšetri roky,pokia|,uverejKrištá|bvé
kríd|o
ceny,vrajskutočným
Luknárje šéfredaktorom
týŽden- niIooravuč|ánku.
osobnostiam'
|ste,Že medziocene- níka,ktorýje na Slovensku
synonyPraktiky
najúspešnejšieho
sIovennýmiboli|,udia,
ktorímÓŽubytprík|a-mombu|váru'
Prešl,apy
tohtotýŽden- skéhobu|váru
sÚ odbornej
verejnosti
dom pre svojichspo|uobčanov.
Na- níkavoči ŽurnaIistickej
etikeneraz dobreznáme'P|atí
o nichto, ČouŽ
pokon,vyznamenávanie
osobnosti
uŽ rieši|a
T|ačová
radaSR(TRSR)'V roku predsto rokmi o 1ednom ,,Úspešzo samotnejpodstatyby malozna- 2007 č|en
TR SR,mediá|ny
analytik nom,,americkom
novinárovi
naoísa|
menatpoukázanie
navzorsprávania,
biskupJán Vojtaššák:
naplňo,,Zača|
teda istýdruhmorá|neho
ocenenia,
vaťsvojenovinysamýmisenzáciamj,
a niekomerčný
prospech
nejakej
sku- AndrejŠko|kay
prípad
opísa|
týkajúcipopIašnými
Ži4Ím
chýrmi,
opisovaním
piny.V tomtorokuv oblastipublicisti-sa Mi|ošaLuknára,ktorývystihuje vráŽd,vynášaním
na svet|opohorš|iky a |iteratÚry
jeho ,,osobnosť,,.
získal
cenušéfredaktor
TR SR v tom čase ých vecío r4Íznamnejších
osobách,
týŽdenníka
P|ussedemdníMi|ošLuk- udeli|atýŽdenníku
P|ussedemdní chýryo vše|ijakých
korupciách
a ponár.Ak niektopatrímedziosobnostl, najvyššiu
moŽnÚsankciuakÚ mÓŽe dobne. Ko|,kobo|o IŽí,vymys|enín
na webovejstránke sa dá čoto dať- pokarhanie.
Ško|kay
v článku a k|ebiet
v týchpodaniach
mu nenao ňomdozvedieť'
o Luknárovi
nič.
Bu|várnym perom proti etike pad|onatom Sazamyslieť.,,
Čotedaorganizátori
(www.jetotak.sk)
Krištá|bvého
napadolLuknára,
Známyamerický
finančník
GeorponÚk|i
kríd|a
občanom
v osobeMi|o- Že nepočkaI
na oficiá|nestanovisko ge Soroskoncepciusvojejotvorenej
šaLuknára?HociŽivotopis
Luknára TRSRa uverejniI
komentár,
postaviI
v ktorom spo|očnosti
na noých hodnie je verejnedostupný,památníci neuviedoI
všetky
dÓvodyrozhodnutia notách ref|exivite
a omy|nosti'
Zdá
Ebs{ffiň'
Wfr.tl}*ď
vedia,Že podobneako novinárMa. TR SR. a|e naopak,uviedo|Údajné sa, Že niektoríslovenskí
komunisti h{ffisrt
riánLeško,
ajon bo|pevným
č|ánkomdÓvody,ktorév rozhodnutí
nebo|i. ých|opochopili
svojich
noých dono. ,ffi.**m
komunistickej
žurna|istiky.
Na tom by V podstate komentárLuknáraiba rova Z ideo|ógov
komunizmu
Sasta- cwsffi@
nebo|oničzvláštne,
kebyjehof|exibi- potvrdiI
to, čoTR SR vyčíta|a
týŽden- li h|ásateIia
Iiberá|nej
demokracie. ffisw
leffiWi,i{,
Iitaneuráža|a
spo|uobČanov.
Kebysa níkuPIussedemdnízavádzatÚci
kon- Ideleno to,dokedyimto spo|očnosťffiwi
po novembri
1989nestal
sluhomno- textzverejnených
informácií
frflffiffirff
a skres- dovo|í.
Eva Hromjáková
vej ideológie- |iberá|nej
demokracii|bvanie
sÚvislostí.
šéfredaktorka (W{ihffi.
Ťi"*
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regioná|nych
rádv Bratis|ave
Predsedovia

jadrova|
Historický
ÚstavSAVa istáinštiBystrice.
SvojenegatÍvne
tÚciazBanskej
k JánoviŠmigovskému
zas|astanoviská
Nitry.Učastníci
v tejtosÚ|iprimátorovi
prija|i
prenávrh,abysa tabu|,a
Že ak budemať vis|osti
Rozpočetna rok 2012,návrhzá- ra|.Dalvšakprís|,ub,
nahrobJánaŠmigovského'
v NR SR,budetakýto miestnila
kona na poskytnutiejednorázové- SNSzastÚpenie
podnetné
V diskusiizazne|i
viaceré
Tarnóczy
d,a|ej
informoIll.odbo- zákoniniciovať.
ho príspevkuúčastníkom
prija|i
ja' objasnenieodstráneniapamát- va|,Žesapokúsi|
predpodporu
preten- návrhy.Na záverrokovania
nájsť
pobočiek
pos|ancami
regioná|nych
uznesesedovia
nei tabule Jána Šmigovskéhoto návrhzákonaaj medzi
ŽiadajÚ
mestoNitrao vrástrán,no neÚspešne. nie,v ktorom:
v Nitre a rad d'a|ších
otázok pre- inýchpolitických
tabu|eJánaŠmiPredseda
PV ZPKOrokovalna Mi- teniedemontovanej
Repub|ikovejrarokovaliúčastníci
pride|enýchgovského
kasárni;
z býva|ých
uk|adajú
vnÚtraSRo t4iške
dy predsedovregioná|nychpobo- nisterstve
pobočke
v Banskej
Bystrici
na Činnosť
v tomtoroku. regioná|nej
čiekPV zPKo, ktorá sa uskutočni|a prostriedkov
priestory
predbeŽných
lacnejšie
načinnosť;
uk|aPod|,a
informáciÍ
nema|i nájsť
25.januára2012v Bratis|ave.
prostriedky
na rok dajÚ,aby sa všetkyýročnéč|enské
Zasadnutie
otvoril predsedaPV by byťfinančné
pobočiek
prí- 2012krátené
uskutoča ma|iby bytvyp|atenéschÓdzeregioná|nych
InformovaI
ZPKoArpádTarnóczy.
pobočky,
Do 10.februára
by ma- ni|ido 31.marca2012;Žiadajú
v súvis|ostt
s návr- skÓr,neŽv|ani.
tomných.
Žeaktivity
p|ánované
poskytnu- Iobytznámeko|,ko
prostriedkov
akcienarok2012
a kedy abyvšetky
homzákonanajednorázové
vedeniu
PVZPKOnajneskÓr
do
na svojučinnosť
dostane. nah|ási|i
|||.
odbojasÚ organizácia
tie príspevku
účastníkom
finančnými
rokvzni- 31.3'2012
ajs odhadnuými
vzh|,adom
na oredčasnéKrátením
rozpočtu
na minu|ý
v súčasnosti
poŽiada
pozastavené'
nák|admi;
vedenie
organizácie
organizácie
deficit.
vo|,by
Návrhzákonaodo- ko|na účte
organizáciám
Podpredseda
PV ZPKOAntonMa- banku,aby regionálnym
vzdal poslancoviRafaeloviRafajovi,
po vys|ovení
v súvis|osti
tabu|,ou
Já- posie|ala
nedÓvere
v|áde,nie |acký
s památnou
avšak
ýpisyz Účtuz dÓvodovšetreje reá|ne,
zaobe- na Šmigovského
uviedo|,
Žesa k nejVy- nia|enrazzaštvrťrok.
abysa nímpar|ament
{redl

Btzdou'súpreděasnévol'by

inteli$encie
UskutočniI
sa prvyokrúhIy
stÓl s|ovenskej

Spoloěnoď sa nevyvia dobÍe

BRATISLAVA(Eva Hromjáková) -,,Ku Slovákom,ktorísi ctili
svoi národ a svoj štát sa českoSlovenská republika zachovala
tak, že nimi plnila váznice a potýmitoslosiela|aich na šibenice,',
vamiotvoril
diskusiu
okrúh|eho
stola
predsedaPV
slovenskej
inteligencie
ZPKo ArpádrarnÓczy' Na stretnutí
zástupcovinteIektuá|nej
špiČky
zo
všetkých
obIastí
spo|očenského
Životakmerdvestohostí. Účastníkov okrúhleho stoIa Matice slovenskej pozdravil aj arcibiskup
ta sa zúčastni|o
Foto archív
Uskutočni|o
sa 13'januára
t.r.v his- Ján Sokol.
národnej
torickej
budoveS|ovenskej
vojnoýchčasoch
dokáza|a
radyv Bratis|ave
a jeho,organizáto- nýchhodnÓt,ktoréPV ZPKOochra- v ťažkých
|de iba
rombolaMaticas|ovenská.
ňujea bráni.
nasmerovať
štátk prosperite.
ArpádrarnÓczyna stretnutí
zaPredsedaMaticeslovenskej
vo o to, abyprí|eŽitosť
dostaIi
odborníci
prektoýchsluŽbanáropo|itických
zdÓraz- a vlastenci,
stupovaI
vázňovkomunis- svojomÚvodnompríhovore
jednotného
postupu r l r l i o n n l n r a r . | á
tického
reŽimu.
V Iimitovanej
diskusii niInaIiehavosť
pripomenu|,
okrÚh|eho
sto|aprijaIi
Že svedkovobIudnosti slovenskej
inteligencie
nielenpred
Účastníci
(pub|ikujeme
v pInomznereŽimu
kaŽdým
dňomubÚ- vo|'bami,
bývalého
a|eaj po vo|'bách.
]ednot|iví vyh|ásenie
poukázaIina zákIadné n0,ktoýmsaobracajÚ
na prezidenta
by všaknema|a
zab- diskutujÚci
da, spo|očnosť
budÚcichpos|ancov
NR SR
vwojaS|ovenskej
repub|i- repub|iky,
na hrdinov,
ktorízasvoju|ásku prob|émy
údať
aj Život', ky od jejvznikupo dnešok,
svoje
k národudokáza|ipo|oŽiť
a|etieŽ a v|ádu,a v ktorom vy1adrujú
na principiáIne
riešenie
odnárodňovanie
a sekuIarizácia
soo- načrt|i
h|avné
smeryrozvoja'Pripo- poŽiadavky
po nas|edujÚcich
voI,bách.
Iočnosti
vedie k rozkIaduciviIizač- menuIi,že S|ovenská
repub|ika
aj spo|očnosti
'!'

Slovenskéšpecifiká
nastoleniakomunizmu

Za s|ovenskéšpecifikátreba
považovaťiba javy, ktorésa týkajúS|ovenskaa Slovákov a boli
odlišnéod vr.ývoja
v stredneja juhovtýchodnejEurópe, alebo sa
prejavili v'ýraznejšieako v iných
krajinách' resp. u iných národov.
Za najvýraznejšie
slovenskéšpecifiká, ktoré ovplyvnili možnosť
a intenzitu reagovaťna povojnové politickézmeny považujeme
stratu štátnejsuverenity S|ovenska, absenciuozbrojenéhoodboja za zachovanieštátnejsuvereni.
ý, absenciuozbrojenéhoodboja
proti nastoleniukomunizmu,obmedzenúsuverenituslovenských
národných orgánov' limitovanú
jednak pražskýmicentralizačnými
zásahmi'ako ajcelkovrým
obmed.
zenímsuvereniý povojnovejČSR.

Peter Mu!ík (pruý sprava) dokáže zaujať pos|ucháčov. Foto V|astimilMorávek

venska,ako býva|ého
nemeckého dohodnuté
sféryvp|yvu,
dohodnuté
spojenca,v rámci Česko-S|ovenska
eštepočas
vojny,čoumoŽni|o
staIinboIošoecifické.
skémuSovietskemu
zvázuov|ádnuť
Vo vzťahu
k Mad,arsku,
a|eaj Bu|- mocenskya ideo|ogicky
váčšiu
časť
harskua Rumunsku
sa dopusti|
Zá- Európy'vrátanepo|ovice
Nemecka.
po pad váŽnejchyby svojoutaktikou
Napriektomu,Že S|ovensko
Februárová
krízav ČSRvzbudi|a
roku 1945 užnebo|osamostatným očakávania
skončenia
pozornosť
činnosti
Soviet- pomerneve|,kú
Západu
jehovnútorný
štátom,
vwoj vnÚtor- skej kontrolnejkomisie(SKK).Vy- z dvoch dÓvodov.Prr4imdÓvodom
nouzotrvačnosťou
v prvychpovojno- chádzaIz predpok|adu,
žeuzavretím bo|ovnímanie
Čsn,ako demokraticprebiehaI
re|atÍvne
auto- mierouich
zm|úv
s b1iva|ými
sate|itmi kéhoštátu'obnoveného
po druhej
ých rokoch
javys|oven- hit|erovského
nÓmne'Ak porovnávame
Nemeckaa skončením svetovej
vojnea druhýmbo|ovyvo|áského vývoja s inými krajinami činnosti
SKKv Bu|harsku'
Rumunsku vaniedojmu,ŽezrÚteniesa praŽskév s|edovanom
priestore
ponÚkajÚsa a Mad,arsku'
kdena čelekomisií
stá|i ho parlamentarizmu
(eho vlastnou
námzaujímavé
ana|Ó9ie
a z nichp|y- sovietski
zástupcovia,
sa výrazne
zníŽi nemohÚcnosťou
za asistencie
ZSSR)
núcehypotetické
riešenia.
|deo moŽ- vp|yvZSSRna vnútropo|itický
\4'Voj sa podobána uda|osti
zmarca1939,
nésmerovanie
k demokracii
s domi- týchtoštátov'Západn(po|itici
sa na- Takéto
videniea hodnotenie
uda|osti
politickou zdáva|i,Že v nor4ichpodmienkach februára1948sa odráŽav časti
nantnounekomunistickou
histostranouv oodmienkach
samostatné- demokratické
si|ybudÚschopné
z|i- riografie
dodnes.
ho S|ovenska
a mode|dÓs|ednej
fe- kvidovať
nebezpečenstvo
komunisticV pre|omoqrth
ob-historických
deraIizáciečesko-s|ovenského
štátuaj kej diktatÚry.
To bola váŽnachyba dobiach
vznikajú
vŽdya|ternatrvy
spov prípade
komunistickej
supremácie. v ich stratégii.
Komunistické
strany |očenského
vwoja,ktonichreaIizácia
Politikakomunistovv jednotlirnich týchtokrajín
vstÚpiIi
do širokých
anti- závis(od r4isledku
zápasupo|itických
krajináchsférysovietskeho
vp|yvusa fašistických
frontovs presneVypraco- sí|od viaceýchvnÚtorných
a vonkajna koncia po skonČení
druhejsveto- vanýmip|ánmina uchopenie
moci, ších
faktorov'SkÚmanie
týchtoa|ter- ,Áít'ffi.#fu
lWffiW#F-ťi
vejvojnyriadi|a
pod|,a
roz|ičných
kri- ktoré
pripravila
Kominterna
eštev 30. natÍvna príklade
S|ovenska
a krajín tu..*
&@nm
téri
í.NajdÓ|eŽitejším
bo|ar4ichod
isko- rokochv podobekoncepcie
|,udoých stredneja juhouichodnejEurÓpy
vá poIitická
situáciakonkrétne1
kraji- a národných
frontova koncomvojny umoŽňuje
pristupovať
k historickému.sW
ny, teda, či iš|oo porazené
štáty, alebokrátkopo nejsa tietop|ányiba vwoju ako k otvoreným,neuzavre- Wffi$
!@,
akými boIi Mad'arsko,BuIharsko, spresni|i
a skonkretizova|i'
Západvní. tým procesoma vyhnÚť
sa akémusi trw,
resp.Rumunsko,
a|eboo tzv.víÍazné ma|,
nebezpeČenstvo
w?
nasto|enia
dikta- historickému
fataIizmu.
krajiny,
ffi6ffi'
akýmiboliPo|,sko,
Česko-Slo- tÚr v strednej
a juhor4ichodnej
Euróvenskoa Juhos|ávia.
Postavenie
S|o- pe, napriektomu nemorešpektova|
Pokračovanie na 6. střane

tu
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SpomignkystaréhoTrnavčana
Láskar4í
humorje charakteristic-uveriť.
V inýchautor nezabúda
zdÓkoučrtou
Vojtecha
ottmara.Nešetri| razniť|,udskost
v nel,udskej
vojne.
nímani napoh|'ad
v drobnej,avšak
Kato|ícke
novinyČ.4/2012
uverejobsahomve|,mibohatejpubIikácii niIič|ánok
o Anke Ko|esárovej,
ktorá
Spomienky
starého
Trnavčana,
ktorá radšej
zvo|i|a
smrť,
neŽpodvo|iťSa
russa v týchtodňochdostávamedzičita- kémuvojakovi.
Ma|a|en 16 rokov.
poviedkyistepotešia ked'ju dvomagul'kami
te|bv.Jednot|ivé
zastrelil.
Dom
rodákov,
a|emajÚčopovedať
ajširšie- Anky Ko|esárovej
vo Vysokej nad
pútí.
mu oub|iku.
rozorávačské
Skve|é
ume- Uhomsa sta|cie|,om
viacerých
nie niejednému
autorovmu
sÚčasní- Kol,ko však bo|o takých Aničiek
kovi prib|ÍŽi
v|astné
spomienky
na ro- a o ko|,kých
sa vie? Vojtechottmar
páťdesiate,
prípad
ky
ked,síceneexistovali opísal
takmeridentický
z vojny,
zápchyna cestách,a|ena másobo|o akosasta|AnkeKo|esárovej.
V Trnave
trebastáťv nekonečných
radoch.
Nie- v rodinehrobárasa ubytova|
sovretsky
ktorépríbehy
sa vymykajÚpropagan. dÓstojník,
ktorému
hrobása zapáči|a
rámcom,ktorýmsme ma|i rovaiedinádcéra.
distickým
MaIaosemnásť
ro-

Vojtech ottmar počas diskusie na seminári v SmoIeniciach.
FotoV|astimilMorávek

kov, ,,chodiIana učitel,ský
ústav,
sa
z
nej
ma|a
a onedlho
stať
učite|,ka,,,
píše
hrobárodišie|
ottmar.,,Ked,raz
do práce,sovietsky
dÓstojník
saju po.
kÚsilznásiIniť.
Dievčina
sa zúfalobránila'Napokonsa jej podari|o
vyskočiť
cez otvorené
okno.ohrdnuýdÓstojpišto|,
níkvytiaho|
a utekajÚce
dievča
od chrbtazastre|i|.
Hrobárbo|vdovec.
jehoSVetSa
Ked,prišieI
o jediné
dieťa,
zrúti|'Na cintorínevykopaIhrob
nehopo|oŽiI
a ved|'a
otvorenÚ
truhIu.
ob|ieko|
si čierny
ob|ek,bieIukoše|,u
kravatu.
Potomsa na strome
a čiernu
vykopaného
ved|,a
hrobuobesi|.,'
TvorbaVojtechaottmaračitatel,omSvedectva
nie je neznáma.PoviedkuPotu|kyzo školya re|ativita
hojnosti
nasklonkumismeuverejnili
nu|ého
roku.
Anna Lubická

Slovenskéšpecifikánastoleniakomunizmu
Dokončenie z 5. strany

Prece|ýtentopriestor
bo|itakýmto pre|omor4im
obdobímprvépovoj-

i+iil!ť,il+
novérokv od ich obsadeniaČervenou
armádou
do definitívneho
sformovaiTtr$.,5iril'

nia prosovietskych
totaIitných
komui,:!.+*+
nistirkrirhrpžimov.
Táto historická
odkýa iba sčastimechaihqi+.ěskÚsenosť
řffiťť'H
nizmusnasto|bvania
tota|itných
reŽimov.V povojnovej
eufóriimaiynepostreh|i
hroziace
nebezpečenstvo
ko\!
munistickejdiktatÚry, ba vzniká

'l55g1."l.ddť

,

dojem,Žeju bo|iochotné
mocisvojimbudÚcimprenas|eakceptovať.štátnej
predvojnoví
Aj skÚsení
štátnici
a po|i- dovate|,om
a sudcomešteoredkomuprevratmi
v druhejpo|ovici
ticipodcenili
si|yvnÚtorného
a vonkaj- nistickými
poIitické
šiehokomunistického
totaIitarizmu40. rokov.SIovenské
eIity
a v niektoýchprípadoch
im napo- malivtedyv CSR,aleaj na Slovensku,
primohlik uchopeniu
moci.
vyrazne
obmedzený
manévrovací
Komunizmussovietskeho
typu estora orávorozhodovať
o osudenáprenikaIdo týchto krajínčastoaj roda,lebopo ll.svetovej
vojnesa sloprostredníctvom
parIamentných
vo- venskáotázkauŽneotvori|a'
Iieb,ktoréZápadvo viaceýchprípaO slovenskejpolitike a slopovaŽovaI
po|itikoch
aŽ do 90. rokov
doch
za demokratické.
Poli- venských
považované
tickésubjekty,
za demo- 20.storočia
nebo|opočuť
pozície
kratické,odovzdaIik|,účové
Peter Mulft
'

)4-^
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Vel'lď priqtel'Slovákovna veěnosti
Deviaty prezident Talianskej republiky a iei
doživotný senátor oscar
Luigi Sca|faro skončiI 29.
januára 2012 svo1u život.
nú púť'
Narodilsa 9. seotembra1918
v severotalianskom
mesteNovara.
Po
v sÚdnictve
štÚdiáchprávapracovaI
a v roku 1946sa stalooslancom
za
KresťanskÚ
demokraciu
a aŽdo konca svojhoaktívneho
Životasavenova|
oolitike.
K Slovákom
ma|ve|,- Počas oficiálnej návštevy Slovenska v
a S|ovensku
mi dobý,priate|'ský
vzťah.
Bo|prakti- oscar Luigi Scalfaro pokloni| obetiam
kato|íkom.
V Rímesa často cintoríne v Bratislave.
zujúcim
stretávaI
s predstavite|,mi
s|ovenskej
kňazskejemigrácie,najmás bisku- sa|eziánov
don ErnestMacákmUpopom Pav|om
HniIicom,
SJ.NavštÍviI
aj časobeda porozpráva|
o svojejpopre
S|ovenský
Ústavsv. Cyrilaa Metóda hnutejhistóriivázňaa muČeníka
prív Rímea dvakrátS|ovenskú
reoub|i- Krista.Sca|faro
si nenecha|
tento
,]994
RA|ho poku. Pri prvejnávšteve
v roku
beh pre sebaa te|evízia
neobišieI
svetu.Predodakomariánsky
ctite|,
národ- tom sprostredkovala
venieck panÚ svátyňuPannyMárie Sedembo- |etomdo Rímapo|oŽi|
provinciá| mátníkuobettamkomunizmuna
|estnej
v Šaštíne.
Vtedajší

roku 1994 sa ta|ianŠky prezident
komunizmu na Ružinovskom
Fotoarchívredakcie

Ako jediný
cintoríne.
RuŽinovskom
vzdaIho|ds|ovenštátnik
zahraniČný
za Bohaa národ.
skýmmučen(kom
opáťS|oV roku 1998 navštÍvi|
V. summitu
vensko pri prí|eŽitosti
prezidentov
rópskychkrajín,
stredoeu
ktoý sa kona|v Levoči.
Ján Košiar

Proiekt ústrednéhopamátníkaie hotový
Ešte v tomto roku by sa mohol realizo.
vať zámer rekonštrukcie památníka. Ruži.
novský cintorín' ktorého projekt už pre.
vzali zástupcovia Pv zPKo. Autormi návr.
hu na doplnenie památníka sú lng. arch.
P. Franko, lng. arch. R. Grečmal a lng. arch.
M. Leňka.

Památník
obetiamkomunizmu
na RuŽinovskom
cintorínev BratiŠ|ave
kaoacitne
nestačiI
na uvedenie
mien
všetkýchobetíb1iva|ého
reŽimu,pretoPV ZPKo priš|o
památník
zrekonštruovať
s iniciatÍvou
tak, aby sa sta|
pietnymmiestomce|oštátneho
dÓstojným
ýznamu' Pod|,anavrhovate|bv
architektonický
konceptzachováva
pÓvodnÚkoncepciu
die|a,
existujÚce
mÚrypamátníka
rozpamátnej
širuje
a v jehocentrá|nej
časti
navrhuje
osadenie
tabu|ezo Žu|ového
b|oku.Pod oamátnoutabu|busa
vytvárapriestor
na uk|adanie
Vencova sviečok
navrhnutím
dvochschodiskoých
stupňov
ob|oŽených
Žulou.
Doterajšie
tabu|es menamiobetíkomunizmu
dop|nia
d,a|šie
dvetabu|e.
Najednejz nichbudúmenáobetí
z roku
1968.ktorépriš|i
o Životv súvis|osti
so vstupomvojsk
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Druhá Wú
Česko-Slovenska.
Varšavskej
zmIuvydo vtedajšieho
ktoré
nepreŽi|i
tabu|,abude venovaná2500 obetiam,
fun
-\
?14*
zvázu.
Sovietskeho
odv|ečenie
NKVDdo býva|ého
WMM'
organi- ffií
Památník
bo|od svojhovznikuv starost|ivosti
nesienázov ffiÁ@
záciepo|itických
vázňov,ktorá v súčasnosti
#'b'^s
p|ánovanej
investície. W
PVZPKOa sta|asa koordinátorkou
ffiá@Hb
(red)

W
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Nedajmesa
ok!amať

Žepolitické
strany,ktoýchnominanti sa v spise spomínajÚ,
dnesopáť
oznamujÚsvojevo|ebné
programy
a sl,uby'
A znovuidÚ k|amať
nás,voPo prepuknutí
aféryGori|ačo- Iičov'
ostáva ibadÚfať,
ŽekauzaGopočÚvam
razČastejšie
od spo|uobča. rila otvoríočrmnohýms|ovenským
- vo|ičom
novnázor,Že Mečiar
bysa maIpou- občanom
a ten sa začne
čiť,
akosa hospodári
a rozkráda
štát- správať
racioná|ne
a zodpovedne.
ny majetok. od prqich minÚt
Marián Burík
Dzurindovej
v|ádyv roku 1998,cez
jeho druhévo|ebné
obdobieaŽ do
( čopevnedÚfam,
tohtopos|edného
Ž ep o s | e d n é h o
) '!s!a! n i či n én e r o b r Io len reformovaIo
a rozkrádaIo'
o ničominomsatotiŽobčanzmédi
a z Ústaktérov,
vrajpo|itikov,
nedoPán A|exanderBarta z Bádic
zveda|.PredkaŽdými
pravi- os|ávi20' marcatohtorokuB0 rot
vol,bami
covéstrany,,očarúva|i,,
občanov
kov'Posla|
námIrst,
v ktoromurguvo|ičov,
čovšetkobudúrobiť'ked' je nedodanie
januárového
ČÍsla
ČabudÚ v|ádnuť.Ko|,kobude oracov- sopisu Svedectvo.NieIenpánovi
Pani Še|lengová
v liste pripo.
nýchmiest,ako budÚ zabezpečené Bartovi,ale všetkým
našimČitate- menu|a8. a 9. február 1945'kedy
m|adé
rodiny,
dÓchodcovia...
Žeceny l,omsa za meškanie
ospraved|ňuje- z ich obce po obsadenísovietudrŽia
na pri1ate|,nej
úrovni..'
me. BolospÓsobenédovolenkou skou armádou bolo nási|neodp|ánya s|,uby,,
|ch,,akčné
bo|itav tIačiarni
vlečenýchjednotkami NKVD na
- vo|iči
képresvedčivé,
Žeobčania
im
Pánovi Bartovi gratuIujeme nútenépráce do Sovietskeho
daIisvojedrahocenné
h|asy'
jubileu,
k okrÚh|emu
Životnému
zvázu dvanásťmužovvo veku od
ŽeMa|ip|néústao tom,ako budú lámemu dobrézdraviea ve|'a
30 do 50 rokov.,,Postupnepracospozodpovedne
v|ádnuť,
transparentne kojnostipričítaní
nášhočasoprsu, vali v nieko|,kých
koncentračných
hospodáriť,
Že dajÚ ,,po prstoch,' o ktoromnapísal:
ktoto
táborochv oblasti Kemerovo- lá.
,,Neviem,
tým,ktoríbudÚ kradnÚť,
podvádzať urobiI,
Žesom nedostaI
Svedectvo, ger Prokopjevsk,láger Dirgan.
a k|amať'
A občansa nestačí
čUdo- pretoŽe
z neho sa dozvedám
všet- Ural, láger Krásna Hórka-Sibír,
vať,ako pod drobnoh|,adom
práve ko, čomá zaujfua.,,
podmienkach
kde v najťažších
tých ,,čistých,,
sa deIi|štátnymajea bez mechanizácie pracovali
tok.Ak je tedačoi |enštvrtina
pravv baniach,kameňolomocha na
dy na spiseGori|a;
tak s|ovenský
obiných ťažkýchprácach. Stravu
čan- vo|ič
by im v marcových
predmali ve|'mizlúa častotrpeli hla.
časných
vol,bách
nema|daťanito|,ko
dom. Bývali v zle vykurovaných
svojichdrahocenných
h|asov,
aby sa
barákoch a niekedy pracovaIiaj
vÓbec dostalido IavÍc
s|ovenského
pos|edná
pri 40 až50 stupňovýchmrazoch
,,Som
parlamentu
!!!
Žijúca,
odv|ečených,bez tepléhooblečenia.',
Užsamotnýfakt,Že súz funkcií
|ebomanŽe|
ManŽeIpani Še||engovej
bolnamaI
poIitickí
odvo|ávaní
nominanti,
spop
l
v
z
n
l
c
n
,
čase
zav|ečenia
iba
30
rokov.
DoJ
m
l
a
o
s
l
r.r
'# .TE
je dÓkazomtoho,Že
mínanív
spise,
še v |iste Mária
ma zosta|amanŽelka
a jednodieťa.
títo|,udia
konaIiso sÚh|asom
svoiich
Šellengová
Vráti|sa p"oWšedvochrokoch,vysízo
poIitických
špičiek.
Spišskej TepIice. |ený,
vyčerpaný
s pod|omeným
zdraje postoj SaS k tejto
Zaráža1Úci
A d,alej uvádza: vímtak, ako d'alších
desaťodv|eČekauze.Do vo|iebv roku 2010 išl
87+oČná, ných.VracaIi
sa samostatne,
museIi
'.Som
s tým,žebudÚ konať
vŽdyvtedy,ak poberámčasopisSvedectvo,mám prekonaťaž osemtisícovú
vzdia|esa vyskytnÚnáznakynejakejšpina- ho ve|,mi
rada,počÚvam
rozh|asovú nosť.Útrapycestyjedenz nich ne';*
vosti.AvšakaŽ do prepuknutia
aféry stanicuLumen- cez deň i v noci' preŽil
a dnesuŽneŽije
Žiaden
;i-g""a*
z nich.
m|ča|i
presvedčený,
a
som
Že
ak
by
ked,nespím.
pekný
Ďakujem
Pani
vám
za
Še||engová
spomína,
Že
nikdy
ffi.**
{ffi**ě.nebolipredčasné
vo|'by,
m|ča|i
by d,a- Časopis
Svedectvo,
aspoňtýmtosa nikto z rodínodv|ečených
nikomu
pripomenie
to krutéobdobie,ktoré n e u b | í žžii|I,vi r o d i n á c chh u d o b n e '
sme preŽÍvali
na pokračovanie,
Iebo a|espokojne'
Tohtorokuje to uŽ67
celárodinabo|aprereŽimnespol'ah- rokovod tejtosmutnejudalosti,
ale
|ivá.Vo všetkom
sme to pocíti|i'
na rodiny odv|ečených
nezabúdajÚ'
všetko
sazabÚda.,,
(ehl

je

Hlaszo spišskei
Teplice
|
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Covšetko,Sme
stálenenašli...
v

TaksmeuŽnap|no
v novomroku,
okremtoho i v mesiaci,
s ktoým sa
premnohých
znásviaŽuurčité
niepríjemnéspomienky.
Lebofebruárroku
prišie|
1948,kedytenkomunizmus
na
Slovensko
ako do jedinejkrajinysveta
niez uýchodu,
a|ezo západu- teda
z Čiech,
to je čosi,
čomnohýmz nás
prevráti|o
Životyce|komna ruby.Neradina to spomíname,
a|emusíme,
ma|iby smesi aj ove|'a
Častejšie,
abytí
pochopi|i,
dnešní
m|adí
čovšetko
muse|ipreŽiť
ajtí,čovtedybo|im|adítak,
ako súdnesoni.A kebysmesi tieto
historické
fakty uvedomovaIi,
keby
smeo nichaj čosivede|i,moŽnoby
smebo|ii dnes,ba,právednes,o čosi
inakší..'
Ziš|o
bysa.

oteca tak je |,ahko
možné,
Že p|ač,
patrilajjej.V obdoo ktoromhovoril,
b; ked,ten,,vrtazný
február,,
fungoval
uŽ nap|no.
A mnohýmz nás zobra|
všetko'
čomoho|a dokáza|.
A čonám
nikto,aniza dvestorokov,nevráti'

vieme,|en ve|,mimá|o proti tomu
robÍme.
Akobysmebo|iz|,ahostajne|i,
jedno,čo
akobynám uŽbo|onačisto
rodinami,
budes našimi
deťmi,
choými a starcami.
To je tá krfuav nás,
nie|en
oko|onás,to jetákrízaduchovná Aj v tejto sÚvis|ostisi dovo|ím
zopárotázok.,.

Gelebrity nie sú vždy
osobnosti
Niekedynaozajneverím
v|astným
Najnovšie
očiam,
čiušiam.
sa tak sta|o,ked,som
s|edova|a
anketunatému
ktorÚvysie|a|a
osobnostiS|ovenska,
počas
STV
hlavných
správna Jednotju na bratislavských
ke.Robi|i
uIiciach
a tedapýta|i
sa...A tak bySomsa pre
ZmenUrada spýta|apána ministra
Váznica na
K hostine je prestreté. Fasovalo sa
ško|stva'
ktoto na našich
ško|ách
učí
3o dkg ch|eba na deň.
kto s|ovenčinu,
dejepis,
a|eaj spo|o,,ktaizáku'
Utešene
sa p|ni|aprávepo tom
čenskú
t4ichovu,
|ebo:pritejtoankete
februári194B'Svojesi tam odtrpe| Straty ai po wše
premietaIa
porte|evízia
naobrazovke
a navŽdyzdraviestrati|aj mÓj otec dvadsaťÍokoch
Dubčeka,
trétyŠtefánika,
a|eajJánošía ked,sapo|omÍtvy-po|oŽirryi
vráti|do.
pravdaŽe,
od skončenia
komunizmu
nie|)a odpoveu nás' ka (H|inku,
mov (mesiace
Smeo ňom nevede|i, nosíme
v sebeaj dnes.To, čosme de? Dáma v dÓchodkovomveku
hocismeŽili|eno dveu|iced,a|ej),
spo- stratiliroku 1948 sa v inej podobe správnepoveda|a,
Že medzinajváčšie
mínaIna MUDr. Si|vaKrčméryho,opakova|o
pod|,a
v roku 1968po okupácii osobnosti
nejpatríLudovít
ŠtÚr,
s ktoryím
bo|načasvjednejce|e,aj na vtedajšieho
pre
Českos|ovenska.
vyh|ási|a,
Naj|epšía|euŽštudentka
Že ňuje
stretnutie
so známymprofesorom
Ko- fi|m,akýkedyČesinakrúti|i,
nedávno to moderátorka
Ade|a takŽe,pán
chomvo vázenskej
nemocnici,
ktorÚ dosť
frekventovaný
v našich
te|ev2iách minister?
Asi tu naozajv týchnašich
- pokia|,
vtedypán profesor
moho|sa vo|áPe|íšky
a povinneby som ho ško|ách
niečopodstatné
nieje v poviedol.A|espomína|
aj na p|ač
sestri- premieta|a
v našich
ško|ách'
Je v ňom riadku,niečo
s čímnám ani počÍtače
čiekpriichv1Ís|uchoch
a bo|oto pres- všetko:
aj Úbohosť
socia|izmu,
a1zma- nepomÓŽu!
Leboce|ebrita
naozajnene v tom čase,
ked'tamvázni|iaj bl. renénádeje,aj to, v akýchpe|echoch musíbyt osobnosť,
napokonnie je
sestruZdenkuSche|ingovÚ.
o to viac sme ŽiIi(tak,ako nám to dovo|iIi) ňouani Jánošík.
A ak tu neviesk|oňomapoteši|o,
ked'somsav KN dočíta|a,a ako smezasarazo všetky
nádejeaj vať,časovat,pouŽívať
a vys|ovovať
Že mi|osrdné
sestrySV.KríŽa,
kam aj priš|i.
To, Že sa dodnesboríme
s vy- cudzies|ovákaŽdýdruhýmoderátor,
- a|ebosa
onapatri|a,
sijejnedoŽité
95.narode- sporadúvaním
sa z pozostatkov
tota|i- tak asinemáani maturitu
ninyucti|inávštevou
tej ,,pres|ávene,,ty v nás,je azdajasné.
Ani vyše
20 ro- mýlim?Ak vychytený,,podlampoui,,
známejváznice"pri
bratis|avskom
Jus- kov,,po,,smesa nedokáza|i
zbaviťtej spovedníka š.gfredaktor
časopisu
tičnompa|áci,nami|,udovo
ZVanom krfuy
nie|en
oko|onás,a|erovnov nás. v jednejosobenevie,
čia akomá os|o_ čiŽeKrajský
sÚd.VÓbecsi krzy,akobyodovzdávanej
r4iz generácie viťministrazahraničia
,,kra1zák,,
ČR,č|ena
jej
mys|ím,
Žev parČíku
generáciu.
za mÚrmi,na na
Ako to v nejednom
zo znamnej
š|'achtickej
rodiny,prípadné.
_
rohu Šo|tésovej
u|iceuž dávnoma| svojichsviatočných
príhovorov
zdÓraz- ho budúceho
českého
orezidenta
pripomínajÚci
stáťpamátník,
je v h|bokej
tých,čo niISvátýotec,l'udstvo
du- tak potomo čomsa to v|astnebaví- áffih
tW
v ýchto mÚrochstrati|i
v onýchro- chovnejkrízea presnez nejpotomvy. me?!o tom,Že smeaŽ neobyČajnefi..,-,
W
kochpáťdesiatych
nerazzdravie,
a|eaj p|ývaaj tá ekonomická.
Rokys|eduje- k|es|i'
Aj kultÚrne,
a|eaj vedomostne, M
_ duchovne.
Životy.ReIikviabIahosIavenej
sestry me, ako sa ce|ýsvet,našeS|ovensko ajspo|očensky,
ČiŽe
lsw
Zdenkysa dosta|a
do rámuobrazuvo nevynímajúc,
k|aniaz|atému
te|,aťu,
Moja generácia
a všetkymnohé W
lffil
je- akotu ničnieje dÓ|eŽitejšie
vázenskej
kap|nke,
ktoý namalbva|
akoto,čo predňou i po nejtoto všetkovede|i. ffiffi
frl"s'BS
den z vázňov.B|ahos|avená
sestra v|asťrtím
a mám,akosavytrácajÚ
hod- Lensa to kamsivytratilo
a mysmeto, W
tu
Zdenkatambo|aváznenároku1952' notyce|ých
poko|ení
predkov, na našu vel'kÚ škodu' ešte stá|e Wffi
našich
tedapresnev tom období,
ked,ajmÓj ako - ale načopokračovať,
dobreto nenašli'..
Eva Laucká
flEq{

ry
I

Vázenie ako Wsokáško|a?

Snom Michala
Pav|íka bolo lie.
tanie. Prih!ási! sa
do leteckej školy'
ale tak ako jeho
otcovi to prekazila mamka' ktorá
nepodpísala re.
Vojak Pavlík
venz, tak jemu
rodičianedali sú.
h!as. Bá|i sa. Ktovie' ako by
sa bol jeho život odvíjal,ke.
by sa stal letcom. Narodil sa
v roku 1927 do chudobnej
ro|,níckej rodiny v Malom
Ruskove na vrýchode repub.
liky. Nemal ani 18 rokov,
ked, zača! pracovať na
okresnej správe ciest v Tre.
bišove.V októbri 1948 naru.
koval do Loun. Sám si vybra!
vojnu d'aleko od domova.
Z trucu? Mladý človek roz|ič.
ne reaguje na sklamania.

mieto|som,no po pártýŽdňoch
som Iistickej
revo|úcii.
A|e mu prikazova|,
stretoI
kamaráta
a ten mi poveda|,
Že ,,nesmieš
o tom ani muknúť,
|ebo
sa o mňa zaujíma|i
z krajskej
vojen- hned'som v gulagu".Ked'v roku
skejsprávy,
ŽepÓjdemspáťnavojnu. 194B priš|i
priamma zaprisavo|,by,
Za týŽdeňsom dosta|pozvánkuna háva|,nevoliť
komunistov.
,,Inakťa
pohovor,na krajské
vojenské
ve|ite|'- nechcem
domavidieť,'.
stvo.oznámili mi, Že pod|,a5 39
MučiIivás?
branného
zákona ma povo|ajú
na
Počas
vyšetrovania
sombo|6 medlhodobévojenské
cvičenie,
aŽ na siacovna samotke'Z 92 kil som išie|
5 rokov.A|ebo mÓžem poŽiadať na 6] ' Mod|i|
som sa k PánuBohu'
o aktivizáciu
na dÓstojníka
z povo|a- aspoňraz v Životesa najesť
ch|eba
nia.Asi hodinusomsa rozhodoval. a hned,zomrieť.UŽ som si inéneČoste si zvolili?
pria|.NebiIima,a|edrŽaIi
bezjed|a,
Nakoniec
som podpísa|,
Že bu- V tme,48 hodínsom nevide|č|ovedem vojakomz povo|ania.
NastÚpi| ka,nedostal
vodu.
Som do de|ostre|eckého
učilišťa odsúdilivás?Prečo?
v Hraniciach
na Morave.No,ale priKýmsombo|na vojenčine
nerešiel11. jú|1951,ked,mi oznámili,
Že gistrovaI
som vnÚtropo|itické
dianie'
mám ísť
na vojenské
ve|ite|stvo'
Tam A|e prišie|
do funkcieministranáma zatk|i
a s putamina rukáchtran- rodnejobranyČepiČka
a ten zaČal
spot.tova|i
do Košíc.
bo|ševizéciu
armády.
Ničvám nevysvet|ili?
Prečoto robil?
Nič,iba, idetedo Košíc
vysvetliť
Lebosovieti nepoznaIi
nášmonejakÚmaličkosť.
A tu somvysvet|b- del, tak sa iš|ona VZorsovietskej
va|vo vyšetrovačke
dvaroky.
armády.Zrazuvšetky
predvnÚtorné
Bol to váš prípad?
Čorodičia?
pisy,vnÚtornástráŽa všetky
stráŽne
MoŽno,a|epovedaI
som si, doČomoh|i?
Cezfrontbo|iv našom predpisy,
všetkosme muse|izabudma budem?A tak som sa dostaldo domeubytovaní
ruskívojaci- pries- núť,
a všetko
Smesa muse|i
podučiť
Loun.Nakoniec
som skonČiI
v KeŽ- kumníci'
Donskýkozákim opatroval |,aSovietskehozuázu.
marku,v ško|e
predÓstojníkov
v zá|o- kone. otcovive|,arozorávaI
o sociaA vám to prekážalo?
he.Ked'somskonči|
školu,rozmýš|,al
|ste,čosomja na Kaukaze?Presom,čod,a|ej,
ked,vtom keŽmarský
káža|o
to všakmnohýmdÓstojníkom.
p|ukIikvidovaIi.
V rámcidislokácie
arNerobiIsom všakproti tomu nič.
,l950
mádyrušiIi
na S|ovensku
bojaschopPrvého
októbra
som prišieI
donép|ukya rozmiestňovali
ich do semova bratranec
ma informova|'
Žesa
vernýchČiech.Posi|ňova|i
západné
vytvori|a
organizácia
Bie|ej
|é9ie'
Pýta|
hranrce,narukovalsom teda do
som Sa,čoje to za organizáciu
a kto
Čiech,
do P|zne.Bo|som zaradený
je v nej.Zača|i
sme kaŽdúsobotu
do prvéhobojovéhosledu. Čize
poČÚvať
a nede|'u
rozh|as
Bie|ej
|é9ie'
v okamihuvojnypruýnasadenýna
Bie|aLégia,
to bo|triednyboj proti
front. Boli smejednoduchoobetobolševizácii,
náboŽenskému
ÚtIaku'
vant,|ebomySmemaIitakýr4icvik,
Že
Presvedčova|i
sme |,udí.
ako sa majÚ
hodinupo vyh|ásení
pop|achu
sme
chovaťa upozorňova|i
sme ich na
boIischopní
zasiahnuť
do boja.Dva
mená provokatérov
a nebezpečných
rokysoms|úŽiI
v armáde,skončiI
som
komunistov.
ako podporučík
v zá|ohe.V armáde
Čize vy ste sa stali č|enom
somce|ýčasrobiIrnicvikového
dÓstojBielejlégie?
níkaoddieluprestre|,bu
a boj.
Ano, vstÚpi|
somdo Bie|ej
|égie,
A potom?
je
|ebosomvedel,Že má dobý cie|,,
Vráti|som sa domov,a|e pred
protibo|ševizácii
a za obnovenies|oodchodomdo civi|uma náČelník
štá- Micha! Pav!ík vstupoval do manvenského
štátu'nastolenie
kresťanbu presviedča|,
aby som nastÚpiI
do želstva ako cudzí štátny príslušník. skejslobody.Mal som štyroch
kavojenskej
akadémie
najedenrok.odFotoarchív marátova spoIuŽiakov,
ktoríchodiIi
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Micha! Pav!ík (v strede) počas pietnej spomienky v trebišovskom,

gymnáziu.

Foto archÍv

vázňamibo|i docent |vanStodo|a'
JurajTvarodoktorGonda,architekt
Žekčive|vys|anec
V IrakuRobertS|áns nimimi da|ido Živoský.Rozhovory
vysokáško|a.
ta viac,neŽakáko|Vek
Rok 1989 bola vel'ká zmena,
nasledoval vznik samostatného
S|ovenska,ako sa vás tieto udalostidotkli?
BoIsomsk|amaný'
Zčoho?
po|itikov.
Zo s|ovenských
V Jáchymovských
baniachrobi|o50 percent
S|ovákova my Smevšetkonecha|i
Čechom.
Bol pre vás rok 1993zadosťu.
činením?
Bo|som rád,Že sa obnovilaS|o.
venskárepub|ika,
ved,tobo|amoja
Beneša
som nikdyneuznáva|
túŽba.
povojnovej
republiky,
ako prezidenta
prezidenpre mňa bo|samozvaným
1938
na
tom. lebo 5. 10.
abdikoval
funkciuprezidenta.
V najťaŽších
chvípreštátbo|zvo|ený
|,ach
za prezidenta Emi|Hácha.A ten v 45. roku
zomre|na Pankráci
na zhnitoms|amníku'Zomrieť
ho tam necha|Beneš'
o Tisovipoveda|,Že ten kato|ícky
kňazmusízomrieť,
našibenici.
Beneš
má na svedomídvoch naiváčších
synovSlovenska,
Štefánika
a Ťisa.
Ste členomPV zPKo. Angažujetesa aj poIiticky?
- Nie. Zača|
som spolupracovať
po|itiku
i podporovať
KDH.Robilsom
potom
to dvaroky,ale
ma znechutili
pomeryv okrese'I ce|kovo'
po|itická
scéna.
Čo vám tak znechutilo poli.
tiku?
To, Že je to|,ko komunistov
ooslancov.
Hromjáková
"Ev.!

na gréckokato|ícku
teo|ógiua bo|ina
ZničiIo'
nemáme
deti.
tri roky odsÚdenído Pomocných
Památátesi ešte,čopredchád.
technickýchpráporov (PTP).A|e zalo vášmuzatknutiu?
medzitým som sa dozvede|,Že šéAko vojaksom bol domana dofom skupinyje StanoHadač.
To mi volenke.
|š|i
smedo kosto|a
s bratranneš|odo h|avy,|eboto bo| býva|ý com a jednýmpriate|bm,
spo|uŽia.
parIizána boloo ňomznáme,Že bol kom' Nevede|
som,Že je spravodajstrašný
diktátor.
A on sa zrazudaIdo skýmpoddÓstojníkom
a tak sme sa
toho. Pochádza|z okolia Mar1ina' rozpráva|i,
rozpráva|i...
A po mojom
z oravy.Ked'zača|verejnevystu- odchodespátnavojnudo Turnova
sa
povať' Štátnabezpečnosť
h|,ada|a otec dozvede|,
Že mÓj priate|,
zvo|a|
prostriedkyboja proti Bie|ej|é9ii. schÓdzunárodného
u,iborua povedaI
V Prešove
vytvoriIi
velite|,stvo
Bie|ej na mňa,Že som protištátu,protiso|égiezo 120 eštebákov
z Moravy cia|izmu,
Žesapostará
o mojezatknua Čiech.
A StanoHadač
sa daIs nimi tie,ajo vyhodenie
zo zamestnania.
do kontaktu.Ked,prišielza mnou
Na základetoho vás zatkli?
s Ú|ohami'
ktorésÚvise|i
so zhromaŽNie.Do našej
organizácie
Bie|a|édbvaním
zbraní,
odmieto|
som'Pove- gia boIi nasadení
neŽiadÚci
|,udia,
da|som mu,Že u násje prísny
zákaz spo|upracovníci
Štg.
Jedenbo|poštpouŽívat
zbrane,mynehlásame
prepada krádeŽpeotvo- majster
fingujÚci
proti
renýboj
|,udbm,
a|eboj ideo|o- ňazí'Ďa|ší
peniazena
tieŽspreneveri|
gický.Nakoniectraja našič|enovia poštea hrozi|aim basa.Takto sa
našibenici.
skončiIi
vykÚpiIi'Dokoncapoštmajster
boI
prítomný
A vy?
prinašej
prísahe.
Dostalsom25 rokovza velezradu
Kedy ste sa oženili?
a špionáŽ,
stratučeskos|ovenského Po návratez vázenia,Prepusti|i
štátnehoobčianstva,
po deviatich
všetkýchob- ma na amnestiu
rokoch.
práv
čianskych a vy|Účenie
z armády' Bez občianskych
práv.Ked'sme sa
Kam vás umiestni|i?
chceIizosobášiť,
moja nastávujÚca
No predsana Jáchymovsko,
do manŽelka
muse|a
Žiadať
ministerstvo
uránoýchbaní'Prr4ikrát
som sfára| vnÚtrav Praheo súh|as
na uzavretie
na mojenarodeniny
28.7.1953na sobášas cudzímšt. orís|ušníkom
nočnÚsmenU'Pn4ikrát
som išie|
150 a bez uvedeniaštátnejprís|ušnosti.
metrovpodzem.
Ministerstvo vnútradaIo súhIas
Aký ste mali pocit?
s podmienkou,
Ženesmiem
z repub|iNičinésom nevníma|
iba to, Že ky vycestovať'
som konečneniekdeinde.Po|roka
Necítiliste ujmu, že vázením
somrobi|na dobývaní,
kdebo|anaj- ste o niečoprišli?'
siInejšia
ŽiIauránu.
Ja somto zobra|tak'Že som bo|
Nezničilo
vás to?
na vysokejško|e.
Ved,mojimispoIu- Ai po rokoch spolu...
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Samuel P. Huntington na
rozdiel od Sórósa' svojou knižkou Stret civilizácii(Boj kultúr
a premena svetovéhoporiadku) od jej vydaniadodnes púta
pozornosť svetovej verejnosti
a ovplyvňuje iej uvažovanie.
Huntington nepovažujeBoha
za prežitok,naopak, hovorí,že
,,náboženstvo,či už domáce
alebo importované'poskytuje
nastupujúcimelitám modernizujúcichsa spoločností
zmysel
a ukazuje im smer, ktoým sa
uberať.,,
Nasledujúciúryvokje
z tejto jeho knižky:
neŽpro,,ove|,a
ýznamnejšie
b|émy
ekonómiea demografie
sÚ
prob|émy
morá|neho
Úpadku,ku|tÚrnejsamovraždy
a po|itickej
nejednotnosti
Západu'Medzi často
zdÓrazňované
prejavymorá|neho
Úoadkuoatria:
1. nárastasociá|neho
chovania,ako jehoz|očinnosť,
uŽívanie
droga násiIie
všeobecne;
2. úpadok
rodiny,vrátanezvyšujÚceho
sa počturozvodov,nemanŽeIských
detí, tehotenstiev
m|adistrných
a neÚp|ných
rodín;
3. prinajmenšom
v Spojených
štátoch
Úpadok,sociá|neho
kapitá|u,,to znamenáč|enstvo
v dobrovo|,ných
zdruŽeniach,
a Úpadok
medzi|,udskej
dÓveryspojenej
s takýmč|enstvom;
4. stáleniŽšia
oddanosť
vedomostiama inteIektuá|nym
aktivitám, čo sa v Spojenýchštátoch
prejavuje
k|esajÚcou
Úrovňoudosiahnutého
vzde|ania.
V EurópebyzápadnáciviIizácia
moh|abyťpodkopanáos|abením
svojhoÚstredného
komponentu
,,
kresťanstva.

(Pa)hodnoty
otvorenei
spoloěnosti
Filantrop,ale predovšetkým
finančnýšpekulant
GeorgeSórós
je v b1ývalých
štátochsovietskeho
bloku známy predovšetkýmako
zakladatel'mimovládnej organizácie otvorená spoločnosť.
lveta
Radičová pósobila v nadácii
otvorenej spoločnostiako pred.
sedníčkajej predstavenstva.Sórós je tiež autorom viacerých
publikácii' v ktorý"phobjasňuje
vlastnúčinnosť'ale zaoberá sa
tiež otázkami globálnej spoloč.
nosti.Je zaujímavé,
že jeho model otvorenej spoločnosti,ktorá
ignoruje historicky uznávané
hodnotovésystémy,zostáva ne.
povšimnutý.Nasledujúca
ukážka
je z jeho knižkyKrízag|obálneho
kapitaIizmu (otvorená spoločnosťv ohrození):
predovšetÍi|ozofi,
,,osvietenskí
p|atné
kýmKant,h|,ada|i
univerzálne
princípy
morá|ky
za|oŽené
na univerzá|nychv|astnostiach
rozumu.Kant ako ked'osvietenstvo
skÚma|o
domichce|sám ukázaÍ,
Že rozumje|epšou nantnépostavenie
externejboŽskej
premorá|ku
zák|adňou
akotradičné a pozemskej
autority.
vonkajšie
aUtority.Avšakv našom
Potrebujeme
zrekonštruovať
momodernomtransakČnom
svete je rá|kua spo|očenské
hodnotyakcepdÓvod pre dodrŽiavanie
morá|nych táciou ich ref|exívneho
charakteru.
zásadspochybňovaný'
Privedie
nás to priamoku koncepcii
Aj ked,súspo|očenské
hodnoty otvorenejspoIočnosti
ako ŽeIanej
a morá|nepoučky
spochybňované,formy usporiadaniaspoIočnosti'
nikto nepochybuje
o hodnotepe- KedŽeomy|nosť
a ref|exivita
súuniňazí'Peniaze
si uzurpujÚ
ú|ohu
sku- verzálnekoncepcie,
maIiby poskyttočnej
hodnoty.
priestor
núť
spo|očný
všetkým
|,udbm
Je najvyšší
časpodrobiť
rozum, na svete...
Zároveňje dobroupÓdou
taký vyzdvihovaný
osvietenstvom, pre g|obá|nu spo|očnosť,
ktorú
podobnému
"
kritickému
skÚmaniu, ootrebuieme.

Popravení
JaškoBernard,22.4.1
923-17'2.1
951,
?
velezrada,
vyzvedačstvo,
ohrozenie
obranyrepubliky
KalinayPave!,23.i 0.1915-11
.2.1951
,
ohrozenie
obranyrepubliky.
vyzvedačstvo
Lančarič
Rudolf,15.8'191
4-17'2]951,
vyzvedačstvo,
veIezrada
Púčik
A|bert,710 1921-20.2
1951,
vetezraoa
RutkowskiAlexander,
2.1.1930-3.2.1
953,velezrada
TesárEduard,19.6.1922-20'2'1
951,
vyzvedačstvo,
veIezrada
TunegaAnton, 7.8.1925-20.2.1951,
veIezrada,
vyzvedačstvo

ZabitÍna ÍÍteku

KavalecTomáš,
29.12.1913-13.2.1953
Vlk Zdenek 10.5.1952-1
4.2.1976

Umuěení

KrovinaBohuš,odsúdený
10'2.1953
na 17 rokov,velezrada,
Bratislava
Kubíkludovít odsúdený
28,2.1951
na 12 rokov.velezrada,
Martin
KuIichJozef,odsúdený
7.2'1952
na 15 rokov,velezrada,
Detva
LabusEmil,odsúdený
22'2'1952
na 15 rokov,Spišská
Be|á
LenkavskýAlojz' odsúd
ený22.2.1952
na 15 rokov,ve|ezrada,
Wzvedačstvo,
Soišská
Belá
MatejovJán,odsúdený
8'2.1950
na 17 rokov,ve|ezrada,
vyzvedaČstvo,
Vysokánad Kysucou
MatúšekŠtefan'odsÚdený27 '2'1958
na ] 0 rokov,vyzvedačstvo,
Budmerice
MišejeAdalbert, odsúdený
112.1953
na 12 rokov,velezrada,
Henrywille
MitošinkaViIiam,odsúdený
22.2.1952
na 20 rokov,velezrada,
Kuklov
Mo|leroto, odsúdený
5'2.1953
na 12 rokov,velezrada,
Bratislava

MrdútBohuš,odsúdený
12'2J951
na 12 rokov,velezrada,
Martin
Pau|ík
Jozef'odsúdený
22.2.1952
na 14 rokov,ye|ezrada,
Piešťany
Pika|aBohuš'odsÚdený
3'2.1953
na 18 rokov,velezrada,
Bobrovec
PiškoJán,odsÚdený
19'2.1953
na doŽivotie,
veIezrada,
Trenčianske
TepIice
Sandtnerštefan,odsÚdený22'2'1952
na 15 rokov,velezrada,
Pezinok
Sitár Ján A|exander,odsÚdený
február1951na 16 rokov'
velezrada,
Martin
ŠaveI
Ján,odsÚdený
25'2.1949
na21,5 roka,Poprad
ŠulákAnton, odsúdený
17'2,1954
na 10 rokov,velezrada,
Šintava
TomíkAnton, odsÚdený] '2'1952
na 15 rokov,
velezrada
a 8.5.1956
na2,5 roka,Útek,Bratis|ava
odsÚdený
TotkaJán,odsÚdený
22.2'1952
na 22 rokov.Bratislava.

Coufal Přemys|,9.1.1932-23'2.1
981
Déščik
Anton, 13'6.1893-7.2'1964
Roštárlvan, 7 7.1932-15.2'1951
Valuch Pavel, 19.9.1928-13.2.1958

odsúdení nad 10 Íokov

BabicJozef'odsúdený
20'2.1953
na 20 rokov'DolnýKubín
BeňuškaJustín,odsÚdený
22.2. 1952na 12 rokov,velezrada,
K|átovaNováVes
Bie|ik[udovít'odsÚdený
12.2'1951
na 25 rokov,velezrada,
Priekopa
BrichtaJán, odsÚdený
22'2.1952
na 15 rokov,velezrada,
Bratislava
DubasMichal,odsÚdený
7 '2'1949
na 13 rokov,vojenská
zrada,SedIiská
GuIdanFrantišek'
odsÚdený
23.2]950 na22 rokov,velezrada,
vyzvedačsfuo,
Micha|ovce
HribikVasi|,'odsÚdený24' 2' 1950
na 15 rokov,velezrada,
Svidník
lvanič
Mi|an,odsÚdený
16'2'19]2
na 10 rokov.vyzvedačstvo,
Krupina
Jambor [udovít,odsÚdený
22.2.1951
na 12 rokov,velezrada,
Sk|abinský
Podzámok
KrásnohorskýLadisIav'odsÚdený
25.2]954na 12 rokov.
VyZVedačStVo,
Bratislava
KrištínVojtech,odsúdený
3.-5.2.1953
na l0 rokov,velezrada,
Bratislava
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TaktÓ nejako vyzeral v Leopoldove výhlhd muklov do okolitého sveta. Zo
strážních veŽí -,,špačkárne,,, stráži! výkvet iobotníckej triedy imperialis.
tických prisluhovačov a nepriatelbv pracujúceho Iudu.
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DOKUMENT

jazykako jedinýÚradnýjazykna
6. uzákoniIi
s|ovenský
ce|omÚzemíštátu;
Vyh|asenie účastníkov oknúhIeho
po|itiku
národnostnú
do sÚladus pra. 7. zákonomuviedIi
stola Matice slovenskej
ju na princípe
xouuznávanou
v Európskej
úniia uskutočňova|i
Vychádzajúcz historickéhoposlania Matice sloven.
recrprocrty;
skej sme povinní konštatovať'že v súčasnosti
je naša
politikyvsÚ|ade
8. prijaIi
koncepciu
mediá|nej
s Úsatvnými
národná a občianskaspo|očnosť
v hmotnej a moráInej princípmi
povinnosti
preverejnoprávne
s vymedzeni.m
médiá
chudobe a vyžadujesi principiálneriešenie.Sme pre- obhajovať
národno-štátne
záujmy S|ovenskej
repub|iky;
svedčení,
že to už nemožnoočakávaťod dos|uhujúcej
9. zásadneprehodnotili
rozsahÚradova administratívnych
politickeja štátnejreprezentácie.Preto sa obraciamena
nák|adov
na všetkých
Úrovniach;
prezidenta S|ovenskejrepubliky' na budúcipar|ament
10. pristÚpi|i
k zmenevo|ebného
systému
tak.aby aj na
a vIádu,aby:
úrovninajvyššieho
zákonodarného
zboru mohIibyt vo|ení
a zvoleníaj
nezávislí
kandidáti;
1. prijalištátnudoktrÍnu,
ktorábuded|hodobo
závázná
preštátne
a samosprávne
orgány;
obraciamesa aj na slovenskú
inteligenciu,
občianske
2. prijaIi
vlastnú
národohospodársku
koncepciu
v nadváz- zdruŽenia
a spolky,
cirkvia po|itické
strany'abynadchádzajÚce
nostina našeč|enstvo
v Európskej
únii,ktorábuderešpektovať vo|'bybo|iprevierkou
prezieravosti
našejvzde|anosti,
a v|asteprincíp
sociá|ne
a eko|ogicky
orientovanej
trhovejekonomiky nectvaakocitua |áskyk národu,k jehokoreňom,
k materin.
s podporoutradiČných
odvetvíadomácichr4irobcov.
osobitne skejreči,
k jehotradíciám
a ku ku|tÚre.le
to bratská|áskaS|otrebaoŽivrť
s|ovenský
vidiekv záujmeudrŽaniatradičných váka k Slovákovi,
je to d|hodobánárodnásebar4ichova.
S|ohodnÓt;
venská repub|ikapatrís|ovenskému
národu a všetkým
3' prijaIi
koncepciu
po|itiky
štátnej
v ob|asti
ku|túry,
vzde- občanom
prís|ušnosťou.
so slovenskou
štátnou
Smepovinniju
|ávaniaa vedys prehodnotením
jej
kompetencií
medzištátom brániť,
chrániť česť
a Životv nej a poŽadovať
dÓstojných,
a samosprávou.
Táto po|itika
musíe|iminovať
dvojitýsystém vzde|aných
pos|ancov
a národuoddaných
a č|enov
v|ády.
Toto
t4ýuČby
na s|ovenských
a národnostných
ško|ách;
očakávame
od reprezentantov,
ktoým občania
v marcoých
4. prija|i
koncepcru
sociá|neho
zabezpečenia
a zdravotnej vol,bách
dajúsvojeh|asy.
očakávame,
Žev predvo|ebnej
sÚťaŽi
starost|ivosti
v súlades Ústavou.NepripustiIi
jednot|ivé
transformáciu sa k týmtopoŽiadavkám
po|itické
stranyzásadne
zdravotníckych
zariadení
na účastinné
spo|oČnosti
a vy|Úči|i vy1adria'
To urČitepomÓŽevoličomrozhodnÚť
sa, komu
prvkyv systéme;
komerčné
odovzdajÚsvojh|as.
po|arizáciu
5. ukonČiIi
obyvate|,stva
S|ovenskej
republiky;
BratisIava13'januára2012
,r

vu' Vo štvrtomčísle
časoaisuPamáť vaní ako prÍslušníci
Štátnejbezpečstát v ohrození?národa
z roku 2011 bol uverejnený nosti,,.Čarnogurský
povedal,ževšet-

Návrh nového zákona
o Ústave památi národa,
ktorý predkladala súčasná
vláda, bo! mimoriadne kri.
ticky prijímaný odbornou
verejnostbu.
Predovšetkým
návrhuvyýkali,že
umožňujepolitickéovládnutieÚsta-

L4

prejavlána Čarnogurskéhona tla- ky okolitéštáý si takýchtospolupračovejbesedeÚPN venovanejtomuto covníkova najmá zahraničných
obnávrhu.okrem užuvedenýchýhrad
čanov,kťorípracovalipre rozviedku
upozornilna ďalšienebezpečenstvo, ich štátu chránia.,,Novyzákon ich
ktorénávrhobsahuje.
nechránia preto si takúspoluprácu
Pod[aneho dostatočne
nechráni rozmyslia,,,povedal.A zdÓraznil, Že
štátnezáujmy,lebo,,spolupracovníci každýštát takýchtospolupracovnírozviedkyv minulostiboli tieŽevido- kov potrebuje
(eh)

86 rokov
SenkoJozef,SeČovská
Polianka
jubi|ea75 rokovrsa
Životného
27.21926
21'1'2012doŽl|a
Mária FARKAŠOV- Kupčo
V|adimír,
RuŽomberok
SKÁ z Jamníka.
16.21926
Do d,alších
rokovjej želáme
vel,a
87 rokov
pevného
zdravia
Jedličková
EIeonóra,
Člen Regionálnej
pobočkyPV Bánovce
nadBebravou B'2.1925
ZPKo v MartineFrantišek
KEPPLsa Hudek)ozef,Zbyňov 26'2.1925
29'1.2012doži|
krásnych
91 rokov.Do Nemlaha
Jozef,
llava
21.2.i925
d,a|ších
jubi|antovi
rokovprajeme
pev- Ga|loJozef,Trenčín
21'2'1925
nézdravie'obom jubi|antom
sa Za Chme|o
Róbert,
H|iník
nadHronom
oneskorenie
ospravedlňujeme'
22.21925
88 rokov
Vo februári 2012sa dožívajú
ži- Stevko
Michal,
Nitra
i1.2tg24
votnéhojubi|eátítonašič|enovia
Ústrediea redakcia
a priaznivci.
ju bilantom srdečne
blahoželaj
ú.
45 rokov
SidaLeopo|d
ml.,Liptovský
Miku|áš
2 32 1 9 6 1
50 rokov
Stančíková
Jana,Micha|ovce
B'2 1962
65 rokov
Doffková
Mária,K|okočov
20 2'1947
70 rokov
] -anováMargita,
Lovča 9 2.1942
75 rokov
Cauderová
)Ú|ia,Žiar
nadHronom
2.21937
80 rokov
FritzAnton,Lipany
13.2j932
HrubáGabriela,
Levoča 132,1932
Stanko
Jozef,Levoča
6 2'1932
8í rokov
Bonková
JÚ|ia'
DIhé
StráŽe152 1931
KoncJozef.
Nitra
28 2.i931
82 rokov
Kardošová
Anastázra,
Chynorany
1 02 . 1 9 3 0
Ciran.Ján,
Brezová
podBrad|om
4.21930
Peštová
Magda.Nitra
142.193O
83 rokov
PlevzaStanislav,
Trnava i8.2 i929
Mihalovičová
AlŽbeta,
Diviacka
NováVes
162.1929
84 rokov
stÚriková
Helena,
Dubnica
nadVáhom
25'2.1928
Nováková
Mária,Bratis|
ava 1O.2.1928
Luptáková
KatarÍna.
Banská
Štiavnica
6.2.1928
85 rokov
.JUDr.
Porubský
JÚ|ius.
Bratis|ava
7.2.1927
Mičuda
Pavo|,
Sedmerovce
4.2'1927

odišlaAnna Ma|inovská

Z Lábu priš|a
smutnáspráva.
naša
maminka
AnnaMa|i,,Zomre|a
n o v s k á , , o z n á mni |áam j e j d c é r a
AneŽka.
spravodlivá
a dobrosr,,Bo|a
dečnáa tieto1ejvlastnosti
vyzdvih|a
na pohrebeaj starostka
obce,ktorá
sas ňouV menevšetkých
obyvatelbv
Láburoz|účila,,.
AnnaMa|inovská
by sa bo|a2.
aprí|a
2012doŽi|a85 rokov'Priroz|Účke
s ňousi smÚtoční
hostia
Zasoomínali
na strastip|ný
ŽivotpaniMalinovskej.
Ked,imv roku1951skonfiškova|i celý majetoka majite|bv
pozatváraIi,
pani Aničkamuse|a
v šestonede|ía
s tromimalými
deťmi
opustiť
svojdomov.Sťahova|i
saz domudo domu,no napokon
si postavili
vlastný
rodinný
dom.AŽv roku,l991
40 rot Vo veku84 rokov.
6.12.2011 im vrátiliichdom,do ktorého
vstúpiť.
ManŽe|1u
navŽdy
zomre| dlhoročný
č|en
Regionálnej kovnemoh|i
opusti|
v roku1993a jej zdravotný
pobočky
PV ZPKOv Žiarinad Hrostavsa zača|
prudkozhoršovať
pred
nom ondrej zL|EcHoVEczo Žarjej nevyčerpadvomarokmi.Napriek
novice'Posledná
rozlÚčka
sa konala
tel,nej
9 12'2011
energii12,januára
nacintoríne
2012sajq
v Žarnovici.
jejpamiatke.
t Vo veku92 rokov,
trápenie
skonči|o.
Cesť
5.12.20i1
zomrelDanie|Šturo z Cífera.Posledná
rozlúčka
sakonala
9'12,2O11
na Mestskomcintoríne
v Novom
MestenadVáhom
Albert,Bratis|ava 11 EUR
t Vo veku84 rokov,13.i.ZOi2 Fantúzzi
Gregor
V|adimír,
Bratis|ava 3 EUR
zomrelMi|an GLoGER,členbraKošiar
Ján,Bratislava
ll EUR
poboČky
tislavskej
PVZPKO.So zos.
nulým
5 EUR
sa 18'1'2012
naMartinskom KukulaZoloMgr.,Poprad
Bratis|ava
cjntoríne
10EUR
v Bratislave
roz|Účili
členo- MatysováDagmar,
Mikušková
vtamestskej
Marta,Bratis|ava11 EUR
orqanizácie
.
t vo vóku-z8rokov,po krátkei MoncmanMichal,Bratislava 7 EUR
chorobe16.1.2012
zomrei'|
Člen
3 EUR
bra- olosováAnna,Komjatná
tislavskejpoboČky
SvoreňPeter,Bratislava
PV ZPKo Jozef
20 EUR
NEUPAUER. Pos|ednejroz|účky, Tomík
Anton,Bratis|ava
11EUR
ktorása kona|a19,1'2012na RuŽiDarcomvyslovujeme
novsKomcintoríne
v Bratis|ave,
sa
pod,akovanie'
úprimné
zÚčastniI
predseda
Mestskej
organizácieRNDr.Peter
Bielik'
t Vo veku84 rokov,12.i ZOIZ
zomreladlhoročná
Členka
Február1948a|eboYtÍazný
RP PV
februárje
ZPKOBratislava-okolie
názov komunistického
prevratuv ČeskoAnna MAmedzi 17'
L|NoVsKÁzLábu Posledná
roz|úč- Slovensku,ktoý sa uskutočni|
1948.Zača|o
sa obdobie
ka sa konala16.1.2012
na miest- až25'Íebruárom
totaIity,ktoré trva|o aŽ do novembra
nomcintoríne
1989.
,t-,iintu.'+
Ť smÚtiaca
rodina20.ianuára
2012 oznámila,
Že v rokúzot t
zomre|a
vo veku83 rokovA|žbeta
VOJTíŠKOVÁ
z Bratrslaw
Ústrediea redakciávyslovujú
pozostalým úp rimnúsústrasť.
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Výt1aěok ě. r L
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MIKI'I.Íš

Ned.ostatky v praci

D0 szlÍ vo ValgskeJ

DuboveJ * gprálta.

Táfuný súňr"trbvedúei tajoinníh'
v poslednej dobe sú,z ískavanó poznatky o tom, řt
ne ektivÍzác1u náboženského žÍvota ěsl. oběanov sú ErrE.
užírmné j.ch oesty do zebanl'ěíar kon.lcétne do PíR.
NavĚtevlrjú ten organízovarré aáboženské poduJatía ||oÍ?'A'
NovÉHoŽtvonnt', ktorébo stredÍ'skom Je resto l(roecí.enko.
v blízkostl
ěs. hraníc. orgenízágl.u e prevádzanÍ.e týobte
poduJetí ra,bezpeéuJúpolskí ducbovaí ng podnet pípaža
dldoa Pavla IIo CíeTom týcbto podujetí Je zJed'notÍť veříEicn, no najná n.láttež z pín a okol1týolr sool.elÍste{ýob
Ětátov a takto 1nehl.bovať Jej vedomostl. o nríbožeastve,
ako aj 1ch utužen1a vo vÍere.
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Dosl.BI aískanýni poznatkaní sa zl'stiJ.o, že ''oízA
NovÉHo Žtvouu Je organ1zovená a prevrídzaná v ěase škoI*
sEýcb letqýcb prázd.uln' bell ná ětuduJúoa n.l.áilež vřiěšt.e
požnostl' zúěastniť sa JeJ. Uvrídzaaá podujatl,e ná pr1ebeh
duchovnóbo cvl.ěenia, ěo Je v roapote s ust&rroveníT $rr 17B
frestnóbo zákong.

