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Stretnutie politických vázňov PV zPKo pri památníku účastníkov protiko-
munistického odboja počas ostatného dňa otvorených dverí v NR sR.

Foto V|astimiI Morávek

Tempo, akým sa dejú veci na
po|it ickej a ekonomickej scéne s his-
torickým významom je také vysoké,
Že naša organizácia má uŽ zásadné
prob|émy stanoviť si poradie prio-
rít. KaŽdá uda|osť má totiž zásadný
dopad na Životnú Úroveň, hIavne
na nás po|it ických vázňov. Naše po-
stavenie v minuIom reŽime bo|o
prísne s|edované a naše p|aty patriI i
k najniŽším' Podl,a kritérií komunis-
tických inštitúcii sme tvori l i  iba ob-
čanov tretej kategÓrie a tomu zod-
povedajú aj naše dÓchodky. Morá|-
ka prechádzaIa ťaŽkou krízou, no
bohuŽia|', stále sa prehIbuje'

Médiá moŽno prvy raz pred vo|,-

bami nemajú jasného čierneho Pet-
ra. Dobre honorovaní kvázi ,,novi-
nári,,, predsa nemÓŽu oznaČi,ť za
zlodejov svojich chlebodarcov. Ono
to ešte nie je tak dávno, ked,všetko
z|é zavini| Mečiar a tí, čo za svoju
v|asť povaŽovaIi S|ovensko ŽijÚce na
CyriIo-Metodských tradíciách. Iste-
Že scenár tých najváčších zmien bo|
pražský, a,, pochopite|,ne pod ges-
ciou tých ve|,kých čo dohod|i budÚc-
nosť na Is|ande a Malte. Iste zmena
to bo|a ve|,ká a Sme Za ňu vd,ační'
a|e aj cena, ktorÚ za ňu p|atíme je
nadštandardná' Kto by sa bo| vo
svojej dobrej viere nazdáva|, Žezme-
na je f iktívna, Že v pozadí privatizá-

Na titulnej strane: Z iniciatívy Arpáda Tarnóczyho bol v marci roku
1996 prijatý zákon o nemoráInosti a protiprávnosti komunistického reŽimu'
Túto udaIosť pripomína památník vo vestibuIe Národnej rady SIovenske1
republiky. Foto V|astimiI Morávek



cie je sof ist ikovane pripravovaný
scenár na orevzatie moci. A ako vi-
díme aj rea|izovaný. Je to z et{cké-
ho, morá|neho poh|,adu smutná
skúsenosť, ked, pÓvodná reprezen-
tácia komunistickej éry a ich Žiaci (tí
vyvo|ení) zostal i v r iadiacich funk-
ciách sÚdnictva, ozbrojených zlo-
Žiek, vo f inancovaní bankového sek-
tora a bohuŽia|, aj v zastupite|,ských
orgánoch verejnej správy, ktorých si
samivo|íme'

Pro$ramy bez hodnót
Čo nevidieť budeme s|áviť

20.uýroČie zvrchova nosti SIovenskej
republiky. Dvadsať rokov skÚseností,
poučení z Úspechov' a|e i neÚspe-
chov by nám ma|i pos|úŽiť k rozhod-
nutiam v marcových vo|,bách. Ako
zÚŽitkujeme v|astné slobodné roz-
hodnutia na to, aby sme ma|i dÓvod

konečne niekomu veriť? Veriť, Že
mu ide hlavne o Slovensko a jeho
obyvatel'ov, o ich dobro a istoty.
Mys|ite prosím na to napriek mo-
hutnej propagande, ktorá sa uŽroz-
pútaIa.

KrŽa na nás číha zo všetkých
strán. BohuŽia|, ten najdÓIežitejší
aspekt krízy, krfua morá|ky zaniká.
Nepočuť o nej z Úst tých čo rozho-
dovali, ako vravia. zodpovedne.
Zatia|,som nepoču| program o reha-
biIitáci l  morá|ky, pro9ram na zreal i-
zovanie preambu|y našej ústavy' No
hIasy spochybňujÚce kresťanský
a národný pr incíp v preambuIe
Ústavy SR uŽ zazneli. ChýbajÚ nám
v programoch slová Úcta, |áska,
Boh, vIasť, rodina, osobná zodpo-
vednosť, skutočná reá|na rovnosť
pred zákonom, odbÚranie pr iv i |égií
menšín. A|e bez morá|nych princí-

pov v reá|nej po|it ike nemÓŽeme byť
úspešní.

Ak sa staneme zodpovednými,
tak budeme poČítať najprv to, čo
som ja dal štátu a aŽ potom čo od
neho dostanem' P|atí to aj v rodi-
nách.  Ak s i  ju zak|adám tak pr ipra.
vujem podmienky pre moje potom-
stvo a ak mám podmienky tak oča-
kávam narodenie detí.

Som optimista, verím, Že váŽ-
nosť našich rozhodnutí vo vo|,bách
bude zodoovedať tradíciám kres-
ťanského SIovenska, kresťanskei
Európy

H|,adajme, čítajme pro9ramy,
dobre počÚvajme po|it ikov a kde
bude Boh,  národ,  rod ina.  sIoboda.
práca, tak vo|,me. Prosím o Božiu
pomoc pri týchto pre náš národ
h istorických rozhod n utiach.

Arpád Tarnóczy

Kohoto vyznamenávame?
Začiatkom tohto

roku už pátnásty raz
ude|,ovaIa spoIočnosť

Krištá|bvé kríd|o ceny, vraj skutočným
osobnostiam' |ste, Že medzi ocene-
nými boli |,udia, ktorí mÓŽu byt prík|a-
dom pre svojich spo|uobčanov. Na-
pokon, vyznamenávanie osobnosti uŽ
zo samotnej podstaty by malo zna-
menat poukázanie na vzor správania,
teda istý druh morá|neho ocenenia,
a nie komerčný prospech nejakej sku-
piny. V tomto roku v oblasti publicisti-
ky a |iteratÚry získal cenu šéfredaktor
týŽdenníka P|us sedem dní Mi|oš Luk-
nár. Ak niekto patrí medzi osobnostl,
na webovej stránke sa dá čoto
o ňom dozvedieť' o Luknárovi nič.

Čo teda organizátori Krištá|bvého
kríd|a ponÚk|i občanom v osobe Mi|o-
ša Luknára? Hoci Životopis Luknára
nie je verejne dostupný, památníci
vedia, Že podobne ako novinár Ma.
rián Leško, ajon bo| pevným č|ánkom
komunistickej žurna|istiky. Na tom by
nebo|o nič zvláštne, keby jeho f|exibi-
Iita neuráža|a spo|uobČanov. Keby sa
po novembri 1989 nestal sluhom no-
vej ideológie - | iberá|nej demokraci i

a to spÓsobom, ktorý nemá nič
spo|očné s morá|kou ani novinárskou
etikou.

Luknár je šéfredaktorom týŽden-
níka, ktorý je na Slovensku synony-
mom bu|váru' Prešl,apy tohto týŽden-
níka voči ŽurnaIistickej etike neraz
rieši|a T|ačová rada SR (TR SR)' V roku
2007 č|en TR SR, mediá|ny analytik

Andrej Ško|kay opísa| prípad týkajúci
sa Mi|oša Luknára, ktorý vystihuje
jeho ,,osobnosť,,. TR SR v tom čase
udeli|a týŽdenníku P|us sedem dní
najvyššiu moŽnÚ sankciu akÚ mÓŽe
dať - pokarhanie. Ško|kay v článku
Bu|várnym perom proti etike
(www.jetotak.sk) napadol Luknára,
Že nepočkaI na oficiá|ne stanovisko
TR SR a uverejniI komentár, v ktorom
neuviedoI všetky dÓvody rozhodnutia
TR SR. a|e naopak, uviedo| Údajné
dÓvody, ktoré v rozhodnutí nebo|i.
V podstate komentár Luknára iba
potvrdiI to, čo TR SR vyčíta|a týŽden-
níku PIus sedem dnízavádzatÚci kon-
text zverejnených informácií a skres-
|bvanie sÚvislostí.

Vysokoško|ský pedagóg Eduard
Chmelár vytkoI zasa týŽdenníku, Že
mu trva|o vyše tri roky, pokia|,uverej-
niI ooravu č|ánku.

Praktiky najúspešnejšieho sIoven-
ského bu|váru sÚ odbornej verejnosti
dobre známe' P|atí o nich to, Čo uŽ
pred sto rokmi o 1ednom ,,Úspeš-
nom,, americkom novinárovi naoísa|
biskup Ján Vojtaššák: ,,Zača| naplňo-
vať svoje noviny samými senzáciamj,
popIašnými chýrmi, Ži4Ím opisovaním
vráŽd, vynášaním na svet|o pohorš|i-
ých vecí o r4Íznamnejších osobách,
chýry o vše|ijakých korupciách a po-
dobne. Ko|,ko bo|o IŽí, vymys|enín
a k|ebiet v tých podaniach mu nena-
pad|o na tom Sa zamyslieť.,,

Známy americký finančník Geor-
ge Soros koncepciu svojej otvorenej
spo|očnosti postaviI na noých hod-
notách - ref|exivite a omy|nosti' Zdá
sa, Že niektorí slovenskí komunisti
ých|o pochopili svojich noých dono.
rov a Z ideo|ógov komunizmu Sa sta-
l i  h|ásateIia Iiberá|nej demokracie.
Ide len o to, dokedy im to spo|očnosť
dovo|í. Eva Hromjáková

šéfredaktorka
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Btzdou' sú preděasné vol'by
Predsedovia regioná|nych rád v Bratis|ave

Rozpočet na rok 2012, návrh zá-
kona na poskytnutie jednorázové-
ho príspevku účastníkom Ill. odbo-
ja' objasnenie odstránenia památ-
nei tabule Jána Šmigovského
v Nitre a rad d'a|ších otázok pre-
rokovali účastníci Repub|ikovej ra-
dy predsedov regioná|nych pobo-
čiek PV zPKo, ktorá sa uskutočni|a
25. januára 2012v Bratis|ave.

Zasadnutie otvoril predseda PV
ZPKo Arpád Tarnóczy. InformovaI prí-
tomných. Že aktivity v súvis|ostt s návr-
hom zákona na jednorázové poskytnu-
tie príspevku účastníkom |||. odboja sÚ
v súčasnosti vzh|,adom na oredčasné
vo|,by pozastavené' Návrh zákona odo-
vzdal poslancovi Rafaelovi Rafajovi,
avšak po vys|ovení nedÓvere v|áde, nie
je reá|ne, aby sa ním par|ament zaobe-

ra|. Dal však prís|,ub, Že ak bude mať
SNS zastÚpenie v NR SR, bude takýto
zákon iniciovať. Tarnóczy d,a|ej informo-
va|, Že sa pokúsi| nájsť podporu pre ten-
to návrh zákona aj medzi pos|ancami
iných politických strán, no neÚspešne.

Predseda PV ZPKO rokoval na Mi-
nisterstve vnÚtra SR o t4iške pride|ených
prostriedkov na Činnosť v tomto roku.
Pod|,a predbeŽných informáciÍ nema|i
by byť finančné prostriedky na rok
2012 krátené a ma|i by byt vyp|atené
skÓr, neŽ v|ani. Do 10. februára by ma-
Io byt známe ko|,ko prostriedkov a kedy
organizácia na svoju činnosť dostane.
Krátením rozpočtu na minu|ý rok vzni-
ko| na účte organizácie deficit.

Podpredseda PV ZPKO Anton Ma-
|acký v súvis|osti s památnou tabu|,ou Já-
na Šmigovského uviedo|, Že sa k nej Vy-

jadrova| Historický Ústav SAV a istá inšti-
tÚciaz Banskej Bystrice. Svoje negatÍvne
stanoviská k Jánovi Šmigovskému zas|a-
|i primátorovi Nitry. Učastníci v tejto sÚ-
vis|osti prija|i návrh, aby sa tabu|,a pre-
miestnila na hrob Jána Šmigovského'

V diskusii zazne|i viaceré podnetné
návrhy. Na záver rokovania prija|i pred-
sedovia regioná|nych pobočiek uznese-
nie, v ktorom: ŽiadajÚ mesto Nitra o vrá-
tenie demontovanej tabu|e Jána Šmi-
govského z býva|ých kasárni; uk|adajú
regioná|nej pobočke v Banskej Bystrici
nájsť lacnejšie priestory na činnosť; uk|a-
dajÚ, aby sa všetky ýročné č|enské
schÓdze regioná|nych pobočiek uskutoč-
ni|i do 31. marca 2012;Žiadajú pobočky,
aby všetky p|ánované akcie na rok2012
nah|ási|i vedeniu PV ZPKO najneskÓr do
31.3'2012 aj s odhadnuými finančnými
nák|admi; vedenie organizácie poŽiada
banku, aby regionálnym organizáciám
posie|ala ýpisy z Účtu z dÓvodov šetre-
nia |en raz za štvrťrok. {redl

UskutočniI sa prvy okrúhIy stÓl s|ovenskej inteli$encie

Spoloěnoď sa nevyv ia dobÍe
BRATISLAVA (Eva Hromjáko-

vá) -,,Ku Slovákom, ktorí si ctili
svoi národ a svoj štát sa česko-
Slovenská republika zachovala
tak, že nimi plnila váznice a po-
siela|a ich na šibenice,', týmito slo-
vami otvori l  diskusiu okrúh|eho stola
slovenskej inteligencie predseda PV
ZPKo Arpád rarnÓczy' Na stretnutí
zástupcov inteIektuá|nej špiČky zo
všetkých obIastí spo|očenského Živo-
ta sa zúčastni|o takmer dvesto hostí.
Uskutočni|o sa 13' januára t.r. v his-
torickej budove S|ovenskej národnej
rady v Bratis|ave a jeho, organizáto-
rom bola Matica s|ovenská.

Arpád rarnÓczy na stretnutí za-
stupovaI po|itických vázňov komunis-
tického reŽimu. V Iimitovanej diskusi i
pripomenu|, Že svedkov obIudnosti
bývalého reŽimu kaŽdým dňom ubÚ-
da, spo|očnosť by však nema|a zab-
údať na hrdinov, ktoríza svoju |ásku
k národu dokáza|i po|oŽiť aj Život' ,
odnárodňovanie a sekuIarizácia soo-
Iočnosti vedie k rozkIadu civiIizač-

Účastníkov okrúhleho stoIa Matice slovenskej pozdravil aj arcibiskup
Foto archív

'!'

v ťažkých vojnoých časoch dokáza|a
nasmerovať štát k prosperite. |de iba
o to, aby prí|eŽitosť dostaIi odborníci
a vlastenci, pre ktoých sluŽba náro-
r l r l  i o  nn lnrar . |á

Účastníci okrÚh|eho sto|a prijaIi
vyh|ásenie (pub|ikujeme v pInom zne-
n0, ktoým sa obracajÚ na prezidenta
repub|iky, budÚcich pos|ancov NR SR
a v|ádu, a v ktorom vy1adrujú svoje
poŽiadavky na principiáIne riešenie
spo|očnosti po nas|edujÚcich voI,bách.

Ján Sokol.

ných hodnÓt, ktoré PV ZPKO ochra-
ňuje a bráni.

Predseda Matice slovenskej vo
svojom Úvodnom príhovore zdÓraz-
niI naIiehavosť jednotného postupu
slovenskej intel igencie nielen pred
vo|'bami, a|e aj po vo|'bách. ]ednot|iví
diskutujÚci poukázaIi na zákIadné
prob|émy vwoja S|ovenskej repub|i-
ky od jej vzniku po dnešok, a|e tieŽ
načrt|i h|avné smery rozvoja' Pripo-
menuIi, že S|ovenská repub|ika aj



Slovenské špecifiká
nastolenia komunizmu

Za s|ovenské špecifiká treba
považovať iba javy, ktoré sa tý-
kajú S|ovenska a Slovákov a boli
odlišné od vr.ývoja v strednej a ju-
hovtýchodnej Európe, alebo sa
prejavili v'ýraznejšie ako v iných
krajinách' resp. u iných národov.
Za najvýraznejšie slovenské špeci-
fiká, ktoré ovplyvnili možnosť
a intenzitu reagovať na povojno-
vé politické zmeny považujeme
stratu štátnej suverenity S|oven-
ska, absenciu ozbrojeného odbo-
ja za zachovanie štátnej suvereni.
ý, absenciu ozbrojeného odboja
proti nastoleniu komunizmu, ob-
medzenú suverenitu slovenských
národných orgánov' limitovanú
jednak pražskými centralizačnými
zásahmi' ako ajcelkovrým obmed.
zením suvereniý povojnovej ČSR.

Napriek tomu, Že S|ovensko po
roku 1945 už nebo|o samostatným
štátom, jeho vnútorný vwoj vnÚtor-
nou zotrvačnosťou v prvych povojno-
ých rokoch prebiehaI re|atÍvne auto-
nÓmne' Ak porovnávame javy s|oven-
ského vývoja s inými krajinami
v s|edovanom priestore ponÚkajÚ sa
nám zaujímavé ana|Ó9ie a z nich p|y-
núce hypotetické riešenia. |de o moŽ-
né smerovanie k demokracii s domi-
nantnou nekomunistickou politickou
stranou v oodmienkach samostatné-
ho S|ovenska a mode| dÓs|ednej fe-
dera I izácie česko-s|ovenského štátu aj
v prípade komunistickej supremácie.

Pol itika kom u nistov v jednotl irnich
krajinách sféry sovietskeho vp|yvu sa
na konci a po skonČení druhej sveto-
vej vojny riadi|a pod|,a roz|ičných kri-
téri í. NajdÓ|eŽitejším bo|a r4ichod isko-
vá poIitická situácia konkrétne1 kraji-
ny, teda, či iš|o o porazené štáty,
akými boIi Mad'arsko, BuIharsko,
resp. Rumunsko, a|ebo o tzv. víÍazné
krajiny, akými boli Po|,sko, Česko-Slo-
vensko a Juhos|ávia. Postavenie S|o-

venska, ako býva|ého nemeckého
spojenca, v rámci Česko-S|ovenska
boIo šoecifické.

Vo vzťahu k Mad,arsku, a|e aj Bu|-
harsku a Rumunsku sa dopusti| Zá-
pad váŽnej chyby svojou taktikou
očakávania skončenia činnosti Soviet-
skej kontrolnej komisie (SKK). Vy-
chádzaI z predpok|adu, že uzavretím
mierouich zm|úv s b1iva|ými sate|itmi
hit|erovského Nemecka a skončením
činnosti SKK v Bu|harsku' Rumunsku
a Mad,arsku' kde na čele komisií stá|i
sovietski zástupcovia, sa výrazne zníŽi
vp|yv ZSSR na vnútropo|itický \4'Voj
týchto štátov' Západn( po|itici sa na-
zdáva|i, Že v nor4ich podmienkach
demokratické si|y budÚ schopné z|i-
kvidovať nebezpečenstvo komu n istic-
kej diktatÚry. To bola váŽna chyba
v ich stratégii. Komunistické strany
týchto krajín vstÚpiIi do širokých anti-
fašistických frontov s presne Vypraco-
vanými p|ánmi na uchopenie moci,
ktoré pripravila Kominterna ešte v 30.
rokoch v podobe koncepcie |,udoých
a národných frontov a koncom vojny
alebo krátko po nej sa tieto p|ány iba
spresni|i a skonkretizova|i' Západ vní.
ma|, nebezpeČenstvo nasto|enia dikta-
tÚr v strednej a juhor4ichodnej Euró-
pe, napriek tomu nemo rešpektova|

dohodnuté sféry vp|yvu, dohodnuté
ešte počas vojny, čo umoŽni|o staIin-
skému Sovietskemu zvázu ov|ádnuť
mocensky a ideo|ogicky váčšiu časť
Európy' vrátane po|ovice Nemecka.

Februárová kríza v ČSR vzbudi|a
pomerne ve|,kú pozornosť Západu
z dvoch dÓvodov. Prr4im dÓvodom
bo|o vnímanie Čsn, ako demokratic-
kého štátu' obnoveného po druhej
svetovej vojne a druhým bo|o vyvo|á-
vanie dojmu, Že zrÚtenie sa praŽské-
ho parlamentarizmu (eho vlastnou
nemohÚcnosťou za asistencie ZSSR)
sa podobá na uda|osti zmarca 1939,
Takéto videnie a hodnotenie uda|osti
februára 1948 sa odráŽa v časti histo-
riografie dodnes.

V pre|omoqrth -historických ob-
dobiach vznikajú vŽdy a|ternatrvy spo-
|očenského vwoja, ktonich reaIizácia
závis( od r4isledku zápasu po|itických
sí| od viaceých vnÚtorných a vonkaj-
ších faktorov' SkÚmanie týchto a|ter-
natÍv na príklade S|ovenska a krajín
strednej a juhouichodnej EurÓpy
umoŽňuje pristupovať k historickému
vwoju ako k otvoreným, neuzavre-
tým procesom a vyhnÚť sa akémusi
historickému fataIizmu.
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Peter Mu!ík (pruý sprava) dokáže zaujať pos|ucháčov. Foto V|astimil Morávek

Pokračovanie na 6. střane



Spom ign ky sta rého Trnavčana
Láskar4í humor je charakteristic-

kou črtou Vojtecha ottmara. Nešetri|
ním ani napoh|'ad v drobnej, avšak
obsahom ve|,mi bohatej pubIikácii
Spomienky starého Trnavčana, ktorá
sa v týchto dňoch dostáva medzi čita-
te|bv. Jednot|ivé poviedky iste potešia
rodákov, a|e majÚ čo povedať aj širšie-
mu oub|iku. Skve|é rozorávačské ume-
nie nie jednému autorovmu sÚčasní-
kovi prib|ÍŽi v|astné spomienky na ro-
ky páťdesiate, ked, síce neexistovali
zápchy na cestách, a|e na máso bo|o
treba stáť v nekonečných radoch. Nie-
ktoré príbehy sa vymykajÚ propagan.
distickým rámcom, ktorým sme ma|i

uveriť. V iných autor nezabúda zdÓ-
razniť |,udskost v nel,udskej vojne.

Kato|ícke noviny Č.4/2012 uverej-
niIi č|ánok o Anke Ko|esárovej, ktorá
radšej zvo|i|a smrť, neŽ podvo|iťSa rus-
kému vojakovi. Ma|a |en 16 rokov.
ked' ju dvoma gul'kami zastrelil. Dom
Anky Ko|esárovej vo Vysokej nad
Uhom sa sta| cie|,om viacerých pútí.
Kol,ko však bo|o takých Aničiek
a o ko|,kých sa vie? Vojtech ottmar
opísal takmer identický prípad z vojny,
ako sa sta| Anke Ko|esárovej. V Trnave
v rodine hrobára sa ubytova| sovretsky
dÓstojník, ktorému sa zapáči|a hrobá-
rova iediná dcéra. MaIa osemnásť ro-

kov, ,,chodiIa na učitel,ský ústav,
a onedlho sa z nej ma|a stať učite|,ka,,,
píše ottmar. ,,Ked,raz hrobár odišie|
do práce, sovietsky dÓstojník sa ju po.
kÚsil znásiIniť. Dievčina sa zúfalo brá-
nila' Napokon sa jej podari|o vyskočiť
cez otvorené okno. ohrdnuý dÓstoj-
ník vytiaho| pišto|, a utekajÚce dievča
od chrbta zastre|i|. Hrobár bo| vdovec.
Ked, prišieI o jediné dieťa, jeho SVet Sa
zrúti|' Na cintoríne vykopaI hrob
a ved|'a neho po|oŽiI otvorenÚ truhIu.
ob|ieko| si čierny ob|ek, bieIu koše|,u
a čiernu kravatu. Potom sa na strome
ved|,a vykopaného hrobu obesi|.,'

Tvorba Vojtecha ottmara čitate-
l,om Svedectva nie je neznáma. Po-
viedku Potu|ky zo školy a re|ativita
hojnosti sme uverejnili na sklonku mi-
nu|ého roku. Anna Lubická

štátnej moci svojim budÚcim prenas|e-
dovate|,om a sudcom ešte ored komu-
nistickými prevratmi v druhej po|ovici
40. rokov. SIovenské poIitické eIity

'  ) 4 - ^mali vtedy v CSR, ale aj na Slovensku,
vyrazne obmedzený manévrovací pri-
estor a orávo rozhodovať o osude ná-
roda, lebo po ll. svetovej vojne sa slo-
venská otázka uŽ neotvori|a'

O slovenskej politike a slo-
venských po|itikoch aŽ do 90. rokov
20. storočia nebo|o počuť

Peter Mulft

Vojtech ottmar počas diskusie na seminári v SmoIeniciach.
Foto V|astimil Morávek

Slovenské špecifiká nastolenia komunizmu
Dokončenie z 5. strany

Pre ce|ý tento priestor bo|i takým-
to pre|omor4im obdobím prvé povoj-

i+iil!ť,il+ nové rokv od ich obsadenia Červenou
armádou do definitívneho sformova-

iTtr$.,5iril'

i,:!.+*+ nia prosovietskych totaIitných komu-
nistirkrirh rpžimov. Táto historická'l55g1."l.ddť

ihqi+.ě skÚsenosť odkýa iba sčasti mecha-
řffiťť'H nizmus nasto|bvania tota|itných reŽi-

mov. V povojnovej eufórii maiy nepo-
\ ! streh|i hroziace nebezpečenstvo ko-

munistickej diktatÚry, ba vzniká

,

dojem, Že ju bo|i ochotné akceptovať.
Aj skÚsení predvojnoví štátnici a po|i-
tici podcenili si|y vnÚtorného a vonkaj-
šieho komunistického totaIitarizmu
a v niektoých prípadoch im napo-
mohli k uchopeniu moci.

Komunizmus sovietskeho typu
prenikaI do týchto krajín často aj
prostredníctvom parIamentných vo-
Iieb, ktoré Západ vo viaceých prípa-
doch povaŽovaI za demokratické. Poli-
tické subjekty, považované za demo-
kratické, odovzdaIi k|,účové pozície



Vel'lď priqtel' Slovákov na veěnosti
Deviaty prezident Ta-

lianskej republiky a iei
doživotný senátor oscar
Luigi Sca|faro skončiI 29.
januára 2012 svo1u život.
nú púť'

Narodil sa 9. seotembra 1918
v severotalianskom meste Novara. Po
štÚdiách práva pracovaI v sÚdnictve
a v roku 1946 sa stal ooslancom za
KresťanskÚ demokraciu a aŽ do kon-
ca svojho aktívneho Života sa venova|
oolit ike.

K Slovákom a S|ovensku ma| ve|,-
mi dobý, priate|'ský vzťah. Bo| prakti-
zujúcim kato|íkom. V Ríme sa často
stretávaI s predstavite|,mi s|ovenskej
kňazskej emigrácie, najmá s bisku-
pom Pav|om HniIicom, SJ. NavštÍviI aj
S|ovenský Ústav sv. Cyrila a Metóda
v Ríme a dvakrát S|ovenskú reoub|i-
ku. Pri prvej návšteve v roku ,]994

ako mariánsky ctite|, neobišieI národ-
nÚ svátyňu Panny Márie Sedembo-
|estnej v Šaštíne. Vtedajší provinciá|

Počas oficiálnej návštevy Slovenska v roku 1994 sa ta|ianŠky prezident

oscar Luigi Scalfaro pokloni| obetiam komunizmu na Ružinovskom
Foto archív redakcie

RuŽinovskom cintoríne. Ako jediný
zahraniČný štátnik vzdaI ho|d s|oven-
ským mučen(kom za Boha a národ.

V roku 1998 navštÍvi| opáť S|o-
vensko pri prí|eŽitosti V. summitu
prezidentov stredoeu rópskych krajín,
ktoý sa kona| v Levoči. 

Ján Košiar
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cintoríne v Bratislave.

sa|eziánov don Ernest Macák mU po-
čas obeda porozpráva| o svojej po-
hnutej histórii vázňa a muČeníka pre
Krista. Sca|faro si nenecha| tento prí-
beh pre seba a te|evízia RA| ho po-
tom sprostredkovala svetu. Pred od-
|etom do Ríma po|oŽi| veniec k pa-
mátníku obettam komunizmu na

Proiekt ústredného památníka ie 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 obetiam komunizmu na RuŽinovskom cin-
toríne v BratiŠ|ave kaoacitne nestačiI na uvedenie mien
všetkých obetí b1iva|ého reŽimu, preto PV ZPKo priš|o
s iniciatÍvou zrekonštruovať památník tak, aby sa sta|
dÓstojným pietnym miestom ce|oštátneho ýznamu' Po-
d|,a navrhovate|bv architektonický koncept zachováva
pÓvodnÚ koncepciu die|a, existujÚce mÚry památníka roz-
širuje a v jeho centrá|nej časti navrhuje osadenie památnej
tabu|e zo Žu|ového b|oku. Pod oamátnou tabu|bu sa
vytvára priestor na uk|adanie Vencov a sviečok navrhnutím
dvoch schodiskoých stupňov ob|oŽených Žulou.

Doterajšie tabu|e s menami obetíkomunizmu dop|nia
d,a|šie dve tabu|e. Na jednej z nich budú mená obetí z roku
1968. ktoré priš|i o Život v súvis|osti so vstupom vojsk

Varšavskej zmIuvy do vtedajšieho Česko-Slovenska. Druhá
tabu|,a bude venovaná 2500 obetiam, ktoré nepreŽi|i
odv|ečenie NKVD do býva|ého Sovietskeho zvázu.

Památník bo| od svojho vzniku v starost|ivosti organi-
zácie po|itických vázňov, ktorá v súčasnosti nesie názov
PV ZPKO a sta|a sa koordinátorkou p|ánovanej investície.

(red)
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Nedajme sa
ok!amať

Po prepuknutí aféry Gori|a čo-
raz Častejšie počÚvam od spo|uobča.
nov názor, Že Mečiar by sa maI pou-
čiť, ako sa hospodári a rozkráda štát-
ny majetok. od prqich minÚt
Dzurindovej v|ády v roku 1998, cez
jeho druhé vo|ebné obdobie aŽ do
tohto pos|edného ( čo pevne dÚfam,
Že pos|edného!! !  ) '  sa n ič iné nerobr-
Io len reformovaIo a rozkrádaIo'
o ničom inom sa totiŽ občan zmédi
a z Úst aktérov, vraj po|itikov, nedo-
zveda|. Pred kaŽdými vol,bami pravi-
cové strany ,,očarúva|i,, občanov -
vo|ičov, čo všetko budú robiť' ked'
budÚ v|ádnuť. Ko|,ko bude oracov-
ných miest, ako budÚ zabezpečené
m|adé rodiny, dÓchodcovia... Že ceny
udrŽia na pri1ate|,nej úrovni.. '

|ch ,,akčné p|ány a s|,uby,, bo|i ta-
ké presvedčivé, Že občania - vo|iči im
daIi svoje drahocenné h|asy'

Ma|i p|né ústa o tom, ako budú
zodpovedne v|ádnuť, transparentne
hospodáriť, Že dajÚ ,,po prstoch,'
tým, ktorí budÚ kradnÚť, podvádzať
a k|amať' A občan sa nestačí čUdo-
vať, ako pod drobnoh|,adom práve
tých ,,čistých,, sa deIi| štátny maje-
tok. Ak je teda čo i |en štvrtina prav-
dy na spise Gori|a; tak s|ovenský ob-
čan - vo|ič by im v marcových pred-
časných vol,bách nema| dať ani to|,ko
svojich drahocenných h|asov, aby sa
vÓbec dostali do IavÍc s|ovenského
parlamentu ! ! !

Už samotný fakt, Že sú z funkcií
odvo|ávaní poIit ickí nominanti, spo-
mínanív spise, je dÓkazom toho, Že
títo |,udia konaIi so sÚh|asom svoiich
poIit ických špičiek.

Zaráža1Úci je postoj SaS k tejto
kauze. Do vo|ieb v roku 2010 išl
s tým, že budÚ konať vŽdy vtedy, ak

';* sa vyskytnÚ náznaky nejakej špina-
;i-g""a* vosti. Avšak aŽ do prepuknutia aféry
ffi.** m|ča|i a som presvedčený, Že ak by
{ffi**ě. neboli predčasné vo|'by, m|ča|i by d,a-

8

Že politické strany, ktoých nominan-
ti sa v spise spomínajÚ, dnes opáť
oznamujÚ svoje vo|ebné programy
a sl,uby' A znovu idÚ k|amať nás, vo-
Iičov' ostáva iba dÚfať, Že kauza Go-
rila otvorí očr mnohým s|ovenským
občanom - vo|ičom a ten sa začne
správať racioná|ne a zodpovedne.

Marián Burík
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Pani Še|lengová v liste pripo.
menu|a 8. a 9. február 1945' kedy
z ich obce po obsadení soviet-
skou armádou bolo nási|ne od-
vlečených jednotkami NKVD na
nútené práce do Sovietskeho
zvázu dvanásť mužov vo veku od
30 do 50 rokov. ,,Postupne praco-
vali v nieko|,kých koncentračných
táboroch v oblasti Kemerovo - lá.
ger Prokopjevsk, láger Dirgan.
Ural, láger Krásna Hórka-Sibír,
kde v najťažších podmienkach
a bez mechanizácie pracovali
v baniach, kameňolomoch a na
iných ťažkých prácach. Stravu
mali ve|'mi zlú a často trpeli hla.
dom. Bývali v zle vykurovaných
barákoch a niekedy pracovaIi aj
pri 40 až 50 stupňových mrazoch
bez teplého oblečenia.',

ManŽeI pani Še||engovej maI
v čase zav|ečenia iba 30 rokov. Do-
ma zosta|a manŽelka a jedno dieťa.
Vráti| sa p"o Wše dvoch rokoch, vysí-
|ený, vyčerpaný s pod|omeným zdra-
vím tak, ako d'alších desať odv|eČe-
ných. VracaIi sa samostatne, museIi
prekonať až osemtisícovú vzdia|e-
nosť. Útrapy cesty jeden z nich ne-
preŽil a dnes uŽ neŽije Žiaden z nich.
Pani Še||engová spomína, Že nikdy
nikto z rodín odv|ečených nikomu
neub|íži| ,  žiI i  v  rod inách chudobne'
a|e spokojne' Tohto roku je to uŽ 67
rokov od tejto smutnej udalosti, ale
rodi ny odv|ečených nezabúdajÚ'

(ehl

Hlas zo spišskei

Pán A|exander Barta z Bádic
os|ávi 20' marca tohto roku B0 rot
kov' Posla| nám Irst, v ktorom urgu-
je nedodanie januárového ČÍsla Ča-
sopisu Svedectvo. NieIen pánovi
Bartovi, ale všetkým našim Čitate-
l,om sa za meškanie ospraved|ňuje-
me. Bolo spÓsobené dovolenkou
v tIačiarni

Pánovi Bartovi gratuIujeme
k okrÚh|emu Životnému jubileu, Že-
láme mu dobré zdravie a ve|'a spo-
kojnosti pri čítaní nášho časoprsu,
o ktorom napísal: ,,Neviem, kto to
urobiI, Že som nedostaI Svedectvo,
pretoŽe z neho sa dozvedám všet-
ko, čo má zaujfua.,,

Teplice
,,Som pos|edná

Žijúca, odv|ečených,
|ebo manŽe| bol na-

'#
|  ; * | ^ , J : í  -  ^ | ^ |  t t  

"r . r  Jmlaos l  z  n lcn,  p l -
.TE še v |iste Mária

Šellengová zo
Spišskej TepIice.
A d,alej uvádza:
'.Som 87+oČná,

poberám časopis Svedectvo, mám
ho ve|,mi rada, počÚvam rozh|asovú
stanicu Lumen - cez deň i v noci '
ked,nespím. Ďakujem vám za pekný
Časopis Svedectvo, aspoň týmto sa
pripomenie to kruté obdobie, ktoré
sme preŽÍvali na pokračovanie, Iebo
celá rodina bo|a pre reŽim nespol'ah-
|ivá. Vo všetkom sme to pocíti|i' na
všetko sa zabÚda.,,
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Co všetko,Sme stále nenašli...
Tak sme uŽ nap|no v novom roku,

okrem toho i v mesiaci, s ktoým sa
pre mnohých znásviaŽu určité nie prí-
jemné spomienky. Lebo február roku
1948, kedy ten komunizmus prišie| na
Slovensko ako do jedinej krajiny sveta
nie z uýchodu, a|e zo západu - teda
z Čiech, to je čosi, čo mnohým z nás
prevráti|o Životy ce|kom na ruby. Ne-
radi na to spomíname, a|e musíme,
ma|i by sme si aj ove|'a Častejšie, aby tí
dnešní m|adí pochopi|i, čo všetko mu-
se|i preŽiť aj tí, čo vtedy bo|i m|adítak,
ako sú dnes oni. A keby sme si tieto
historické fakty uvedomovaIi, keby
sme o nich aj čosi vede|i, moŽno by
sme bo|i i dnes, ba, práve dnes, o čosi
inakší..' Ziš|o by sa.

Váznica na
,,ktaizáku'

Utešene sa p|ni|a práve po tom
februári 194B' Svoje si tam odtrpe|
a navŽdy zdravie strati| aj mÓj otec
a ked,sa po|omÍtvy-po|oŽirryi vráti| do.
mov (mesiace Sme o ňom nevede|i,
hoci sme Žili |en o dve u|ice d,a|ej), spo-
mínaI na MUDr. Si|va Krčméryho,
s ktoryím bo| na čas vjednej ce|e, aj na
stretnutie so známym profesorom Ko-
chom vo vázenskej nemocnici, ktorÚ
vtedy pán profesor - pokia|, moho| -
viedol. A|e spomína| aj na p|ač sestri-
čiek pri ich v1Ís|uchoch a bo|o to pres-
ne v tom čase, ked'tam vázni|i aj bl.
sestru Zdenku Sche|ingovÚ. o to viac
ma poteši|o, ked'som sa v KN dočíta|a,
Že mi|osrdné sestry SV. KríŽa, kam aj
ona patri|a, si jej nedoŽité 95. narode-
niny ucti|i návštevou tej ,,pres|ávene,,
známej váznice"pri bratis|avskom Jus-
tičnom pa|áci, nami |,udovo ZVanom
,,kra1zák,, _ čiŽe Krajský sÚd. VÓbec si
mys|ím, Že v parČíku za jej mÚrmi, na
rohu Šo|tésovej u|ice už dávno ma|
stáť památník, pripomínajÚci tých, čo
v ýchto mÚroch strati|i v oných ro-
koch páťdesiatych neraz zdravie, a|e aj
Životy. ReIikvia bIahosIavenej sestry
Zdenky sa dosta|a do rámu obrazu vo
vázenskej kap|nke, ktoý namalbva| je-
den z vázňov. B|ahos|avená sestra
Zdenka tam bo|a váznená roku 1952'
teda presne v tom období, ked,aj mÓj

otec a tak je |,ahko možné, Že p|ač,
o ktorom hovoril, patril ajjej. V obdo-
b; ked,ten ,,vrtazný február,, fungoval
uŽ nap|no. A mnohým z nás zobra|
všetko' čo moho| a dokáza|. A čo nám
nikto, ani za dvesto rokov, nevráti'

K hostine je prestreté. Fasovalo sa
3o dkg ch|eba na deň.

Straty ai po wše
dvadsať Íokoch

od skončenia komunizmu u nás'
nosíme v sebe aj dnes. To, čo sme
stratili roku 1948 sa v inej podobe
opakova|o v roku 1968 po okupácii
vtedajšieho Českos|ovenska. Naj|epší
fi|m, aký kedy Česi nakrúti|i, nedávno
dosť frekventovaný v našich te|ev2iách
sa vo|á Pe|íšky a povinne by som ho
premieta|a v našich ško|ách' Je v ňom
všetko: aj Úbohosť socia|izmu, a1 zma-
rené nádeje, aj to, v akých pe|echoch
sme ŽiIi (tak, ako nám to dovo|iIi)
a ako sme zasa raz o všetky nádeje aj
priš|i. To, Že sa dodnes boríme s vy-
sporadúvaním sa z pozostatkov tota|i-
ty v nás, je azda jasné. Ani vyše 20 ro-
kov ,,po,, sme sa nedokáza|i zbaviťtej
krfuy nie|en oko|o nás, a|e rovno v nás.
krzy, akoby odovzdávanej z generácie
na generáciu. Ako to v nejednom zo
svoj ich sviatočných príhovorov zdÓr az-
niI Svátý otec, l'udstvo je v h|bokej du-
chovnej kríze a presne z nej potom vy.
p|ýva aj tá ekonomická. Roky s|eduje-
me, ako sa ce|ý svet, naše S|ovensko
nevynímajúc, k|ania z|atému te|,aťu,
ako tu nič nie je dÓ|eŽitejšie ako to, čo
v|asťrtím a mám, ako sa vytrácajÚ hod-
noty ce|ých poko|ení našich predkov,
ako - ale načo pokračovať, dobre to

vieme, |en ve|,mi má|o proti tomu
robÍme. Akoby sme bo|i z|,ahostajne|i,
akoby nám uŽ bo|o načisto jedno, čo
bude s našimi rodinami, deťmi, choý-
mi a starcami. To je tá krfua v nás,
nie|en oko|o nás, to jetákríza duchov-
ná Aj v tejto sÚvis|osti si dovo|ím
zopár otázok.,.

Gelebrity nie sú vždy
osobnosti

Niekedy naozaj neverím v|astným
očiam, či ušiam. Najnovšie sa tak sta-
|o, ked,som s|edova|a anketu na tému
osobnosti S|ovenska, ktorÚ vysie|a|a
STV počas hlavných správ na Jednot-
ke. Robi|i ju na bratislavských uIiciach
a teda pýta|i sa... A tak by Som sa pre
ZmenU rada spýta|a pána ministra
ško|stva' kto to na našich ško|ách učí
dejepis, kto s|ovenčinu, a|e aj spo|o-
čenskú t4ichovu, |ebo: pri tejto ankete
premietaIa te|evízia na obrazovke por-
tréty Štefánika, Dubčeka, a|e aj Jánoší-
ka (H|inku, pravdaŽe, nie|) a odpove-
de? Dáma v dÓchodkovom veku
správne poveda|a, Že medzi najváčšie
osobnosti pod|,a nej patríLudovít ŠtÚr,
a|e uŽ študentka vyh|ási|a, Že pre ňu je
to moderátorka Ade|a - takŽe, pán
minister? Asi tu naozaj v tých našich
ško|ách niečo podstatné nie je v po-
riadku, niečo s čím nám ani počÍtače
nepomÓŽu! Lebo ce|ebrita naozaj ne-
musí byt osobnosť, napokon nie je
ňou ani Jánošík. A ak tu nevie sk|oňo-
vať, časovat, pouŽívať a vys|ovovať
cudzie s|ová kaŽdý druhý moderátor,
tak asi nemá ani maturitu - a|ebo sa
mýlim? Ak vychytený,,podlampoui,,
spovedník a š.gfredaktor časopisu
v jednej osobe nevie, či a ako má os|o-
viť ministra zahraničia ČR, č|ena r4i-
znamnej š|'achtickej rodiny, prípadné.
ho budúceho českého orezidenta _
tak potom o čom sa to v|astne baví-
me?! o tom, Že sme aŽ neobyČajne
k|es|i' Aj kultÚrne, a|e aj vedomostne,
aj spo|očensky, ČiŽe _ duchovne.

Moja generácia a všetky mnohé
pred ňou i po nej toto všetko vede|i.
Len sa to kamsi vytratilo a my sme to,
na našu vel'kÚ škodu' ešte stá|e
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Vázen ie ako Wso káško |a?
Snom Michala

Pav|íka bolo lie.
tanie. Prih!ási! sa
do leteckej školy'
ale tak ako jeho
otcovi to prekazi-
la mamka' ktorá
nepodpísala re.
venz, tak jemu
rodičia nedali 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.

Bol to váš prípad?
MoŽno, a|e povedaI som si, do-

ma budem? A tak som sa dostal do
Loun. Nakoniec som skonČiI v KeŽ-
marku, v ško|e pre dÓstojníkov v zá|o-
he. Ked'som skonči| školu, rozmýš|,al
som, čo d,a|ej, ked,v tom keŽmarský
p|uk IikvidovaIi. V rámci dislokácie ar-
mády rušiIi na S|ovensku bojaschop-
né p|uky a rozmiestňovali ich do se-
verných Čiech. Posi|ňova|i západné
hranrce, narukoval som teda do
Čiech, do P|zne. Bo| som zaradený
do prvého bojového sledu. Čize
v okamihu vojny pruý nasadený na
front. Boli sme jednoducho obeto-
vant, |ebo my Sme maIi taký r4icvik, Že
hodinu po vyh|ásení pop|achu sme
boIi schopní zasiahnuť do boja. Dva
roky som s|úŽiI v armáde, skončiI som
ako podporučík v zá|ohe. V armáde
som ce|ý čas robiI rnicvikového dÓstoj-
níka oddielu pre stre|,bu a boj.

A potom?
Vráti| som sa domov, a|e pred

odchodom do civi|u ma náČelník štá-
bu presviedča|, aby som nastÚpiI do
vojenskej akadémie na jeden rok. od-

mieto| som, no po pár týŽdňoch som
stretoI kamaráta a ten mi poveda|, Že
sa o mňa zaujíma|i z krajskej vojen-
skej správy, Že pÓjdem spáť na vojnu.
Za týŽdeň som dosta| pozvánku na
pohovor, na krajské vojenské ve|ite|'-
stvo. oznámili mi, Že pod|,a 5 39
branného zákona ma povo|ajú na
dlhodobé vojenské cvičenie, aŽ na
5 rokov. A|ebo mÓžem poŽiadať
o aktivizáciu na dÓstojníka z povo|a-
nia. Asi hodinu som sa rozhodoval.

Čo ste si zvolili?
Nakoniec som podpísa|, Že bu-

dem vojakom z povo|ania. NastÚpi|
Som do de|ostre|eckého učilišťa
v Hraniciach na Morave. No, ale pri-
šiel 1 1 . jú| 1951, ked, mi oznámili, Že
mám ísť na vojenské ve|ite|stvo' Tam
ma zatk|i a s putami na rukách tran-
spot.tova|i do Košíc.

Nič vám nevysvet|ili?
Nič, iba, idete do Košíc vysvetliť

nejakÚ maličkosť. A tu som vysvet|b-
va| vo vyšetrovačke dva roky.

Čo rodičia?
Čo moh|i? Cez front bo|i v našom

dome ubytovaní ruskí vojaci - pries-
kumníci' Donský kozák im opatroval
kone. otcovi ve|,a rozorávaI o socia-

Micha! Pav!ík vstupoval do man-
želstva ako cudzí štátny príslušník.

Foto archív

Iistickej revo|úcii. A|e mu prikazova|,
,,nesmieš o tom ani muknúť, |ebo
hned' som v gulagu". Ked' v roku
194B priš|i vo|,by, priam ma zaprisa-
háva|, nevoliť komunistov. ,,Inak ťa
nechcem doma vidieť,'.

MučiI ivás?
Počas vyšetrovania som bo| 6 me-

siacov na samotke' Z 92 kil som išie|
na 6] ' Mod|i| som sa k Pánu Bohu'
aspoň raz v Živote sa najesť ch|eba
a hned, zomrieť. UŽ som si iné ne-
pria|. NebiIi ma, a|e drŽaIi bez jed|a,
V tme, 48 hodín som nevide| č|ove-
ka, nedostal vodu.

odsúdilivás? Prečo?
Kým som bo| na vojenčine nere-

gistrovaI som vnÚtropo|itické dianie'
A|e prišie| do funkcie ministra ná-
rodnej obrany ČepiČka a ten zaČal
bo|ševizéciu armády.

Prečo to robil?
Lebo sovieti nepoznaIi náš mo-

del, tak sa iš|o na VZor sovietskej
armády. Zrazu všetky vnÚtorné pred-
pisy, vnÚtorná stráŽ a všetky stráŽne
predpisy, všetko sme muse|i zabud-
núť, a všetko Sme sa muse|i učiť pod-
|,a Sovietskehozuázu.

A vám to prekážalo?
|ste, čo som ja na Kaukaze? Pre-

káža|o to však mnohým dÓstojníkom.
NerobiI som však proti tomu nič.
Prvého októbra ,l950 som prišieI do-
mov a bratranec ma informova|' Že sa
vytvori|a organizácia Bie|ej |é9ie' Pýta|
som Sa, čo je to za organizáciu a kto
je v nej. Zača|i sme kaŽdú sobotu
a nede|'u poČÚvať rozh|as Bie|ej |é9ie'
Bie|a Légia, to bo| triedny boj proti
bolševizáci i , náboŽenskému ÚtIaku'
Presvedčova|i sme |,udí. ako sa majÚ
chovať a upozorňova|i sme ich na
mená provokatérov a nebezpečných
komunistov.

Čize vy ste sa stali č|enom
Bielej légie?

Ano, vstÚpi| som do Bie|ej |égie,
|ebo som vedel, Že má dobý cie|,, je
proti bo|ševizácii a za obnovenie s|o-
venského štátu' nastolenie kresťan-
skej slobody. Mal som štyroch ka-
marátov a spoIuŽiakov, ktorí chodiIi

Vojak Pavlík
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gymnáziu.

na gréckokato|ícku teo|ógiu a bo|i na
tri roky odsÚdení do Pomocných
technických práporov (PTP). A|e
medzi tým som sa dozvede|, Že šé-
fom skupiny je Stano Hadač. To mi
neš|o do h|avy, |ebo to bo| býva|ý
parIizán a bolo o ňom známe, Že bol
strašný diktátor. A on sa zrazu daI do
toho. Pochádza| z okolia Mar1ina'
z oravy. Ked'zača| verejne vystu-
povať' Štátna bezpečnosť h|,ada|a
prostriedky boja proti Bie|ej |é9ii.
V Prešove vytvoriIi velite|,stvo Bie|ej
|égie zo 120 eštebákov z Moravy
a Čiech. A Stano Hadač sa daI s nimi
do kontaktu. Ked, prišiel za mnou
s Ú|ohami' ktoré sÚvise|i so zhromaŽ-
dbvaním zbraní, odmieto| som' Pove-
da| som mu, Že u nás je prísny zákaz
pouŽívat zbrane, my nehlásame otvo-
rený boj proti |,udbm, a|e boj ideo|o-
gický. Nakoniec traja naši č|enovia
skončiIi na šibenici.

A vy?
Dostal som 25 rokov za velezradu

a špionáŽ, stratu českos|ovenského
štátneho občianstva, všetkých ob-
čianskych práv a vy|Účenie z armády'

Kam vás umiestni|i?
No predsa na Jáchymovsko, do

uránoých baní' Prr4ikrát som sfára|
na moje narodeniny 28.7.1953 na
nočnÚ smenU' Pn4ikrát som išie| 150
metrov pod zem.

Aký ste mali pocit?
Nič iné som nevníma| iba to, Že

som konečne niekde inde. Po| roka
som robi| na dobývaní, kde bo|a naj-
siInejšia ŽiIa uránu.

Nezničilo vás to?

Foto archÍv

ZničiIo' nemáme deti.
Památáte si ešte, čo predchád.

zalo vášmu zatknutiu?
Ako vojak som bol doma na do-

volenke. |š|i sme do kosto|a s bratran-
com a jedným priate|bm, spo|uŽia.
kom' Nevede| som, Že je spravodaj-
ským poddÓstojníkom a tak sme sa
rozpráva|i, rozpráva|i... A po mojom
odchode spát na vojnu do Turnova sa
otec dozvede|, Že mÓj priate|, zvo|a|
schÓdzu národného u,iboru a povedaI
na mňa, Že som proti štátu, proti so-
cia|izmu, Že sa postará o moje zatknu-
tie, aj o vyhodenie zo zamestnania.

Na základe toho vás zatkli?
Nie. Do našej organizácie Bie|a |é-

gia boIi nasadení neŽiadÚci |,udia,
spo|upracovníci Štg. Jeden bo| pošt-
majster fingujÚci prepad a krádeŽ pe-
ňazí' Ďa|ší tieŽ spreneveri| peniaze na
pošte a hrozi|a im basa. Takto sa
vykÚpiIi' Dokonca poštmajster boI
prítomný pri našej prísahe.

Kedy ste sa oženili?
Po návrate z vázenia, Prepusti|i

ma na amnestiu po deviatich rokoch.
Bez občianskych práv. Ked' sme sa
chceIi zosobášiť, moja nastávujÚca
manŽelka muse|a Žiadať ministerstvo
vnÚtra v Prahe o súh|as na uzavretie
sobáša s cudzím št. orís|ušníkom
a bez uvedenia štátnej prís|ušnosti.
Ministerstvo vnútra daIo súhIas
s podmienkou, Že nesmiem z repub|i-
ky vycestovať'

Necítili ste ujmu, že vázením
ste o niečo prišli?'

Ja som to zobra| tak' Že som bo|
na vysokej ško|e. Ved,mojimi spoIu-

vázňami bo|i docent |van Stodo|a'
doktor Gonda, architekt Juraj Tvaro-
Žek či ve|vys|anec V Iraku Robert S|án-
ský. Rozhovory s nimi mi da|i do Živo-
ta viac, neŽ akáko|Vek vysoká ško|a.

Rok 1989 bola vel'ká zmena,
nasledoval vznik samostatného
S|ovenska, ako sa vás tieto uda-
lostidotkli?

BoIsom sk|amaný'
Zčoho?
Zo s|ovenských po|itikov. V Jáchy-

movských baniach robi|o 50 percent
S|ovákov a my Sme všetko necha|i
Čechom.

Bol pre vás rok 1993 zadosťu.
činením?

Bo| som rád, Že sa obnovila S|o.
venská repub|ika, ved,to bo|a moja
túŽba. Beneša som nikdy neuznáva|
ako prezidenta povojnovej republiky,
pre mňa bo| samozvaným preziden-
tom. lebo 5. 10. 1938 abdikoval na
funkciu prezidenta. V najťaŽších chví-
|,ach pre štát bo| zvo|ený za preziden-
ta Emi| Hácha. A ten v 45. roku
zomre| na Pankráci na zhnitom s|am-
níku' Zomrieť ho tam necha| Beneš'
o Tisovi poveda|, Že ten kato|ícky
kňaz musízomrieť, na šibenici. Beneš
má na svedomí dvoch naiváčších
synov Slovenska, Štefánika a Ťisa.

Ste členom PV zPKo. Anga-
žujete sa aj poIiticky?

- Nie. Zača| som spolupracovať
i podporovať po|itiku KDH. Robil som
to dva roky, ale potom ma znechutili
pomery v okrese' I ce|kovo' po|itická
scéna.

Čo vám tak znechutilo poli.
tiku?

To, Že je to|,ko komunistov
ooslancov.
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Micha! Pav!ík (v strede) počas pietnej spomienky v trebišovskom,

"Ev.! 
Hromjáková

Ai po rokoch spolu...



Boh nie je
prežitok.'

Samuel P. Huntington na
rozdiel od Sórósa' svojou kniž-
kou Stret civilizácii (Boj kultúr
a premena svetového poriad-
ku) od jej vydania dodnes púta
pozornosť svetovej verejnosti
a ovplyvňuje iej uvažovanie.
Huntington nepovažuje Boha
za prežitok, naopak, hovorí, že
,,náboženstvo, či už domáce
alebo importované' poskytuje
nastupujúcim elitám moderni-
zujúcich sa spoločností zmysel
a ukazuje im smer, ktoým sa
uberať.,, Nasledujúci úryvok je
z tejto jeho knižky:

,,ove|,a ýznamnejšie neŽ pro-
b|émy ekonómie a demografie sÚ
prob|émy morá|neho Úpadku, ku|-
tÚrnej samovraždy a po|itickej ne-
jednotnosti Západu' Medzi často
zdÓrazňované prejavy morá|neho
Úoadku oatria:

1. nárast asociá|neho chova-
nia, ako jeho z|očinnosť, uŽívanie
drog a násiIie všeobecne;

2. úpadok rodiny, vrátane zvy-
šujÚceho sa počtu rozvodov, ne-
manŽeIských detí, tehotenstiev
m|adistrných a neÚp|ných rodín;

3. prinajmenšom v Spojených
štátoch Úpadok,sociá|neho kapitá-
|u,, to znamená č|enstvo v dobro-
vo|,ných zdruŽeniach, a Úpadok
medzi|,udskej dÓvery spojenej s ta-
kým č|enstvom;

4. stále niŽšia oddanosť vedo-
mostiam a inteIektuá|nym aktivi-
tám, čo sa v Spojených štátoch
prejavuje k|esajÚcou Úrovňou do-
siahnutého vzde|ania.

V Európe by západná civiIizácia
moh|a byť podkopaná os|abením
svojho Ústredného komponentu -
kresťanstva. ,,

(Pa)hodnoty
otvorenei spoloěnosti

Filantrop, ale predovšetkým
finančnýšpekulant George Sórós
je v b1ývalých štátoch sovietskeho
bloku známy predovšetkým ako
zakladatel' mimovládnej organi-
zácie otvorená spoločnosť. lveta
Radičová pósobila v nadácii
otvorenej spoločnosti ako pred.
sedníčka jej predstavenstva. Só-
rós je tiež autorom viacerých
publikácii' v ktorý"ph objasňuje
vlastnú činnosť' ale zaoberá sa
tiež otázkami globálnej spoloč.
nosti. Je zaujímavé, že jeho mo-
del otvorenej spoločnosti, ktorá
ignoruje historicky uznávané
hodnotové systémy, zostáva ne.
povšimnutý. Nasledujúca ukážka
je z jeho knižky Kríza g|obálneho
kapitaIizmu (otvorená spoloč-
nosť v ohrození):

,, osvietenskí Íi|ozofi, predovšet-
kým Kant, h|,ada|i univerzálne p|atné
princípy morá|ky za|oŽené na univer-
zá|nych v|astnostiach rozumu. Kant
chce| sám ukázaÍ, Že rozumje |epšou
zák|adňou pre morá|ku ako tradičné
vonkajšie aUtority. Avšak v našom
modernom transakČnom svete je
dÓvod pre dodrŽiavanie morá|nych
zásad spochybňovaný'

Aj ked,sú spo|očenské hodnoty
a morá|ne poučky spochybňované,
nikto nepochybuje o hodnote pe-
ňazí' Peniaze si uzurpujÚ ú|ohu sku-
točnej hodnoty.

Je najvyšší čas podrobiť rozum,
taký vyzdvihovaný osvietenstvom,
podobnému krit ickému skÚmaniu,

ako ked' osvietenstvo skÚma|o domi-
nantné postavenie externej boŽskej
a pozemskej autority.

Potrebujeme zrekonštruovať mo-
rá|ku a spo|očenské hodnoty akcep-
táciou ich ref|exívneho charakteru.
Privedie nás to priamo ku koncepcii
otvorenej spoIočnosti ako ŽeIanej
formy usporiadania spoIočnosti '
KedŽe omy|nosť a ref|exivita sú uni-
verzálne koncepcie, maIi by poskyt-
núť spo|očný priestor všetkým |,udbm
na svete... Zároveň je dobrou pÓdou
pre g|obá|nu spo|očnosť, ktorú
ootrebuieme. "
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Popravení
Jaško Bernard, 22.4.1 923-17'2.1 951,
velezrada, vyzvedačstvo, ?
ohrozenie obrany republiky
Kalinay Pave!, 23. i 0.1915-11 .2.1951 ,
ohrozenie obrany republiky.
vyzvedačstvo
Lančarič Rudolf, 15.8'191 4-17'2]951,
vyzvedačstvo, veIezrada
Púčik A|bert,7 10 1921-20.2 1951 ,
vetezraoa
Rutkowski Alexander,
2.1 .1930-3.2.1 953, velezrada
Tesár Eduard, 1 9.6.1 922-20'2'1 951,
vyzvedačstvo, veIezrada
Tunega Anton, 7 .8.1925-20.2.1951,
veIezrada, vyzvedačstvo

ZabitÍ na ÍÍteku
Kavalec Tomáš,
29.12.1913-13.2.1953
Vlk Zdenek 1 0.5.1 952-1 4.2.1 97 6

Umuěení
Coufal Přemys|, 9.1 .1932-23'2.1 981
Déščik Anton, 13'6.1 893-7 .2'1964
Roštár lvan, 7 7.1932-15.2'1951
Valuch Pavel, 1 9.9. 1 928-1 3.2.1 958

odsúdení nad 10 Íokov
Babic Jozef' odsúdený 20'2.1953
na 20 rokov' Dolný Kubín
Beňuška Justín, odsÚdený
22.2. 1952 na 12 rokov, velezrada,
K|átova Nová Ves
Bie|ik [udovít' odsÚdený 1 2.2'1 951
na 25 rokov, velezrada, Priekopa
Brichta Ján, odsÚdený 22'2.1952
na 15 rokov, velezrada, Bratislava
Dubas Michal, odsÚdený 7 '2'1949
na 13 rokov, vojenská zrada, SedIiská
GuIdan František' odsÚdený
23.2]950 na22 rokov, velezrada,
vyzvedačsfuo, Micha|ovce
Hribik Vasi|,' odsÚdený 24' 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
Krásnohorský LadisIav' odsÚdený
25.2]954 na 12 rokov.
VyZVedačStVo, Bratislava
Krištín Vojtech, odsúdený
3.-5.2.1953 na l0 rokov, velezrada,
Bratislava

Krovina Bohuš, odsúdený 10'2.1953
na 17 rokov, velezrada, Bratislava
Kubík ludovít odsúdený 28,2.1951
na 12 rokov. velezrada, Martin
KuIich Jozef, odsúdený 7.2'1952
na 1 5 rokov, velezrada, Detva
Labus Emil, odsúdený 22'2'1952
na 15 rokov, Spišská Be|á
Lenkavský Alojz' odsúd ený 22.2.1952
na 15 rokov, ve|ezrada, Wzvedačstvo,
Soišská Belá
Matejov Ján, odsúdený 8'2.1950
na 17 rokov, ve|ezrada, vyzvedaČstvo,
Vysoká nad Kysucou
Matúšek Štefan' odsÚdený 27 '2'1958
na ] 0 rokov, vyzvedačstvo, Budmerice
Mišeje Adalbert, odsúdený 1 12.1953
na 12 rokov, velezrada, Henrywille
Mitošinka ViIiam, odsúdený
22.2.1952 na 20 rokov, velezrada,
Kuklov
Mo|ler oto, odsúdený 5'2.1953
na 12 rokov, velezrada, Bratislava

Mrdút Bohuš, odsúdený 12'2J951
na 12 rokov, velezrada, Martin
Pau|ík Jozef' odsúdený 22.2.1952
na 14 rokov, ye|ezrada, Piešťany
Pika|a Bohuš' odsÚdený 3'2.1953
na 18 rokov, velezrada, Bobrovec
Piško Ján, odsÚdený 19'2.1953
na doŽivotie, veIezrada,
Trenčianske TepIice
Sandtner štefan, odsÚdený 22'2'1 952
na 15 rokov, velezrada, Pezinok
Sitár Ján A|exander, odsÚdený
február 1951 na 16 rokov'
velezrada, Martin
ŠaveI Ján, odsÚdený 25'2.1949
na 21 ,5 roka, Poprad
Šulák Anton, odsúdený 17 '2,1954
na 10 rokov, velezrada, Šintava
Tomík Anton, odsÚdený ] '2'1952
na 15 rokov, velezrada a 8.5.1956
odsÚdený na2,5 roka, Útek, Bratis|ava
Totka Ján, odsÚdený 22.2'1952
na 22 rokov. Bratislava.

Ž_

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
,r

Vyh|asenie účastníkov oknúhIeho
stola Matice slovenskej

Vychádzajúc z historického poslania Matice sloven.
skej sme povinní konštatovať' že v súčasnosti je naša
národná a občianska spo|očnosť v hmotnej a moráInej
chudobe a vyžaduje si principiálne riešenie. Sme pre-
svedčení, že to už nemožno očakávať od dos|uhujúcej
politickej a štátnej reprezentácie. Preto sa obraciame na
prezidenta S|ovenskej republiky' na budúci par|ament
a vIádu, aby:

1. prijali štátnu doktrÍnu, ktorá bude d|hodobo závázná
pre štátne a samosprávne orgány;

2. prijaIi vlastnú národohospodársku koncepciu v nadváz-
nosti na naše č|enstvo v Európskej únii, ktorá bude rešpektovať
princíp sociá|ne a eko|ogicky orientovanej trhovej ekonomiky
s podporou tradiČných odvetvía domácich r4irobcov. osobitne
treba oŽivrť s|ovenský vidiek v záujme udrŽania tradičných
hodnÓt;

3' prijaIi koncepciu štátnej po|itiky v ob|asti ku|túry, vzde-
|ávania a vedy s prehodnotením kompetencií medzi štátom
a samosprávou. Táto po|itika musí e|iminovať dvojitý systém
t4ýuČby na s|ovenských a národnostných ško|ách;

4. prija|i koncepcru sociá|neho zabezpečenia a zdravotnej
starost|ivosti v súlade s Ústavou. NepripustiIi transformáciu
zdravotníckych zariadení na účastinné spo|oČnosti a vy|Úči|i
komerčné prvky v systéme;

5. ukonČiIi po|arizáciu obyvate|,stva S|ovenskej republiky;

6. uzákoniIi s|ovenský jazyk ako jediný Úradný jazyk na
ce|om Územíštátu;

. 7. zákonom uviedIi národnostnú po|itiku do sÚladu s pra-
xou uznávanou v Európskej únii a uskutočňova|i ju na princípe
recrprocrty;

8. prijaIi koncepciu mediá|nej politikyv sÚ|ade s Úsatvnými
princípmi s vymedzeni.m povinnosti pre verejnoprávne médiá
obhajovať ná rodno-štátne zá uj my S |ovenskej repu b| i ky;

9. zásadne prehodnotili rozsah Úradov a administratívnych
nák|adov na všetkých Úrovniach;

10. pristÚpi|i k zmene vo|ebného systému tak. aby aj na
úrovni najvyššieho zákonodarného zboru mohIi byt vo|ení
a zvoleníaj nezávislí kandidáti;

obraciame sa aj na slovenskú inteligenciu, občianske
zdruŽenia a spolky, cirkvi a po|itické strany' aby nadchádzajÚce
vo|'by bo|i previerkou našej vzde|anosti, prezieravosti a v|aste-
nectva ako citu a |ásky k národu, k jeho koreňom, k materin.
skej reči, k jeho tradíciám a ku ku|tÚre.le to bratská |áska S|o-
váka k Slovákovi, je to d|hodobá národná sebar4ichova. S|o-
venská repub|ika patrí s|ovenskému národu a všetkým
občanom so slovenskou štátnou prís|ušnosťou. Sme povinniju
brániť, chrániť jej česť a Život v nej a poŽadovať dÓstojných,
vzde|aných a národu oddaných pos|ancov a č|enov v|ády. Toto
očakávame od reprezentantov, ktoým občania v marcoých
vol,bách dajú svoje h|asy. očakávame, Že v predvo|ebnej sÚťaŽi
sa k týmto poŽiadavkám jednot|ivé po|itické strany zásadne
vy1adria' To urČite pomÓŽe voličom rozhodnÚť sa, komu
odovzdajÚ svoj h|as.

BratisIava 13' januára 2012

stát v ohrození?
Návrh nového zákona

o Ústave památi národa,
ktorý predkladala súčasná
vláda, bo! mimoriadne kri.
ticky prijímaný odbornou
verejnostbu.
Predovšetkým návrhu vyýkali, že

umožňuje politické ovládnutie Ústa-

vu' Vo štvrtom čísle časoaisu Pamáť
národa z roku 2011 bol uverejnený
prejav lána Čarnogurského na tla-
čovej besede ÚPN venovanej tomuto
návrhu. okrem už uvedených ýhrad
upozornil na ďalšie nebezpečenstvo,
ktoré návrh obsahuje.

Pod[a neho dostatočne nechráni
štátne záujmy, lebo,,spol upracovníci
rozviedky v minulosti boli tieŽ evido-

vaní ako prÍslušníci Štátnej bezpeč-
nosti,,. Čarnogurský povedal, že všet-
ky okolité štáý si takýchto spolupra-
covníkov a najmá zahraničných ob-
čanov, kťorí pracovali pre rozviedku
ich štátu chránia. ,,Novy zákon ich
nechráni a preto si takú spoluprácu
rozmyslia,,, povedal. A zdÓraznil, Že
každý štát takýchto spolupracovní-
kov potrebuje (eh)
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Životného jubi|ea 75 rokovr sa
21'1'2012 doŽl|a Mária FARKAŠOV-
SKÁ z Jamníka.

Do d,alších rokov jej želáme vel,a
pevného zdravia

Člen Regionálnej pobočky PV
ZPKo v Martine František KEPPL sa
29 '1 .2012 doži| krásnych 91 rokov. Do
d,a|ších rokov prajeme jubi|antovi pev-
né zdravie' obom jubi|antom sa Za
oneskorenie ospravedlňujeme'

Vo februári 2012 sa dožívajú ži-
votného jubi|eá títo naši č|enovia
a priaznivci.

45 rokov
Sida Leopo|d ml., Liptovský Miku|áš

23  21961
50 rokov

Stančíková Jana, Micha|ovce B'2 1962
65 rokov

Doffková Mária, K|okočov 20 2'1947
70 rokov

] -anová Margita, Lovča 9 2.1942
75 rokov

Cauderová )Ú|ia,Žiar nad Hronom
2.21937

80 rokov
Fritz Anton, Lipany 13.2 j932
Hrubá Gabriela, Levoča 13 2,1932
Stanko Jozef, Levoča 6 2'1932

8í rokov
Bonková JÚ|ia' DIhé StráŽe 15 2 1931
Konc Jozef. Nitra 28 2.i931

82 rokov
Kardošová Anastázra, Chynorany

10  2 .1930
Ciran.Ján, Brezová pod Brad|om

4.21930
Peštová Magda. Nitra 142.193O

83 rokov
Plevza Stanislav, Trnava i8.2 i929
Mihalovičová AlŽbeta,
Diviacka Nová Ves 16 2.1929

84 rokov
stÚriková Helena,
Dubnica nad Váhom 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

86 rokov
Senko Jozef, SeČovská Polianka

27 .21926
Kupčo V|adimír, RuŽomberok

16 .21926
87 rokov

Jedličková EIeonóra,
Bánovce nad Bebravou B'2.1925
Hudek )ozef,Zbyňov 26'2.1925
Nemlaha Jozef, l lava 21.2.i925
Ga|lo Jozef, Trenčín 21'2'1925
Chme|o Róbert, H|iník nad Hronom

22.21925
88 rokov

Stevko Michal, Nitra i1.2 tg24
Ústredie a redakcia

ju bi l a ntom srdečne bl ahoželaj ú.

odišla Anna Ma|inovská
Z Lábu priš|a smutná správa.

,,Zomre|a naša maminka Anna Ma|i-
novská, ,oznámi|a nám je j  dcéra
AneŽka. ,,Bo|a spravodlivá a dobrosr-
dečná a tieto 1ej vlastnosti vyzdvih|a
na pohrebe aj starostka obce, ktorá
sa s ňou V mene všetkých obyvatelbv
Lábu roz|účila,,.

Anna Ma|inovská by sa bo|a 2.
aprí|a 2012 doŽi|a 85 rokov' Pri roz-
|Účke s ňou si smÚtoční hostia Zasoo-
mínali na strastip|ný Život pani Mali-
novskej. Ked,im v roku 1951 skonfiš-
kova|i celý majetok a majite|bv
pozatváraIi, pani Anička muse|a
v šestonede|ía s tromi malými deťmi
opustiť svoj domov. Sťahova|i sa z do-
mu do domu, no napokon si postavili
vlastný rodinný dom. AŽ v roku ,l991
im vrátili ich dom, do ktorého 40 ro-
kov nemoh|i vstúpiť. ManŽe|1u navŽdy
opusti| v roku 1993 a jej zdravotný
stav sa zača| prudko zhoršovať pred
dvoma rokmi. Napriek jej nevyčerpa-
tel,nej energii 12, januára 2012 sa jq
trápenie skonči|o. Cesť jej pamiatke.

Fantúzzi Albert, Bratis|ava 1 1 EUR
Gregor V|adimír, Bratis|ava 3 EUR
Košiar Ján, Bratislava l l  EUR
Kukula Zolo Mgr., Poprad 5 EUR
Matysová Dagmar, Bratis|ava 10 EUR
Mikušková Marta, Bratis|ava 1 1 EUR
Moncman Michal, Bratislava 7 EUR
olosová Anna, Komjatná
Svoreň Peter, Bratislava
Tomík Anton, Bratis|ava

Darcom vyslovujeme
úprimné pod,akovanie'

Február 1948 a|ebo YtÍazný február je
názov komunistického prevratu v Česko-
Slovensku, ktoý sa uskutočni| medzi 17'
až25' Íebruárom 1948. Zača|o sa obdobie
totaIity, ktoré trva|o aŽ do novembra
1989. ,t-,iintu.'+

t,

3 EUR
20 EUR
11EUR

t Vo veku 84 rokov. 6.12.2011
zomre| dlhoročný č|en Regionálnej
pobočky PV ZPKO v Žiari nad Hro-
nom ondrej zL|EcHoVEc zo Žar-
novice' Posledná rozlÚčka sa konala
9 12'2011 na cintoríne v Žarnovici.

t Vo veku 92 rokov, 5.12.20i1
zomrel Danie| Šturo z Cífera. Po-
sledná rozlúčka sa konala 9'12,2O11
na Mestskom cintoríne v Novom
Meste nad Váhom

t Vo veku 84 rokov, 13.i.ZOi2
zomrel Mi|an GLoGER, člen bra-
tislavskej poboČky PV ZPKO. So zos.
nulým sa 18'1'2012 na Martinskom
cjntoríne v Bratislave roz|Účili členo-
vta mestskej orqanizácie .

t vo vóku-z8 rokov, po krátkei
chorobe 16.1.2012 zomrei'| Člen bra-
tislavskej poboČky PV ZPKo Jozef
NEUPAUER. Pos|ednej roz|účky,
ktorá sa kona|a 19,1'2012 na RuŽi-
novsKom cintoríne v Bratis|ave, sa
zÚčastniI predseda Mestskej organi-
zácie RNDr.Peter Biel ik'

t Vo veku 84 rokov, 12.i ZOIZ
zomrela dlhoročná Členka RP PV
ZPKO Bratislava-okolie Anna MA-
L|NoVsKÁ zLábu Posledná roz|úč-
ka sa konala 16.1.2012 na miest-
nom cintoríne

Ť smÚtiaca rodina 20. ianuára
2012 oznámila, Že v rokú zot t
zomre|a vo veku 83 rokov A|žbeta
VOJTíŠKOVÁ z Bratrslaw

Ústredie a redakciá vyslovujú
pozosta l ým ú p ri m n ú sústrasť.
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Ned.ostatky v praci D0 szlÍ vo ValgskeJ DuboveJ * gprálta.

Táfuný súňr"trb vedúei 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'

NovÉHo Žtvonnt', ktorébo stredÍ'skom Je resto l(roecí.enko.
v blízkostl ěs. hraníc. orgenízágl.u e prevádzanÍ.e týobte
poduJetí ra,bezpeéuJú polskí ducbovaí ng podnet pípaža
dldoa Pavla IIo CíeTom týcbto podujetí Je zJed'notÍť veříE-
icn, 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.

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.
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