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Smesvedkami
zpÍvei Íulry

Prezident Slovenskej repubIiky lvan Gašparovič prijal 7. marca t.r- dele.
gáciu PV ZPKo v zložení: zl,ava A. Tarnóczy, predseda' A. Malacký'
podpredseda a A. Fodorová, podpredsedníčka. Foto redakcia

N /larec bol mesiacom, kedy sa
! V l regioná|ne organizácie stretá-

va|i na 4iročných schÓdzach. Ma|i dať
odpoved,na StaV existencie a budúc-
nosti našej organizácie. Verte, ve|'mi
na tom zá|eží PočnÚc stanovami. kto-
ré musia reagovať na status č|enov,
a|e aj určiť kompetencie ZVoIeným or-
gánom. Samotný program schÓdzíby
ma| kreovať scenár na nastáVajúCe Vo-
|ebné obdobie' Musíme si uvedomiť,
Že sme svedkovia doby, naši potom-
kovia majÚ informácie Z prve] ruky,
a to by nás ma|o zavázova+ť'

Poznáme histÓriu uŽ od roku 1939
z ž  n n  r a V  1 o o o  n i o, , , -  z  rozpravanta ,
nie z IiteratÚ ry, a|e z v|astného Života.
Viete, uho| poh|,adu súčasných inter-
pretov tohto obdobia, vrátane tzv.
vedeckých pracovn íkov historického
zamerania, nás vo váčšine svoj ich
kvázi orác oresviedča o z|om S|o-
vensku a z|ých S|ovákoch. Udajne
geneticky zaťaŽených proti tým do-
bým NechcÚ našu v|astnú s|ovenskÚ
históriu, Vystačí im opisovať od čes-
kých Či mad,arských historikov a tí
ma|i na č|enov So s|ovenským

Na titulnej strane: V D|hej nad Cirochou sú dva kato|ícke kosto|y,
staryí a nov}'. Stani kosto| sv. Anny bo| postavený po tatárskom vpáde. V sú-
časnosti slÚŽi ako dom smútku. Tento chrám bo| svedkom krvavej nede|e, na
ktorú spomína v Svedectve č. 3 a 4 pos|edný Žijúci Účastník uda|osti Ján Petro.
Nový kosto| sv. Joachrma a sv' Anny vysvátil 25. 1ú|a 1993 kardiná| Jozef
Tomko. Na snÍmke je poh|,ad na o|tárny stÓ|, nad ktoým sa vyníma desať
metrov vysoký nerezoiry7 kríŽ Foto Mária Dvorčáková



nárečím (pod|,a T G'Masaryka) jed-
nnznačnú nÁzar

Povinností teda máme ešte' na
viac, ako na jednu generáciu a stopy,
ktoré sme povinní zanechať, moŽno
aj vo forme památných tabÚ|,,  Či
iných památníkov, by tu maIi zostať.
Naše výpovede v l i terárnej forme,
moŽno aj ako Dej iny odporu prot i
komunist ickej moci sÚ Stá|e aktuá|-
ne Predsedníctvo PV ZPKo ich pr ie-
beŽne zabezpeČu1e. H|,adajme vŠetky
druhy moŽností vydať svedectvo.
A hlavne nerezignujme Nikto to za
nás neurobí. Ak by Sme Sa vzda|i ,
naši potomkovia by sa muse|i učiť
histór iu od |,udí a potomkov tých,
ktorí ten červený krvavý systém ŽiviIi
a organizovaIi  Toto s i ,  prosím,
musíme uvedomiť, a s tým, prosím,
vstupujte do pro9ramov vašich
organizácií a h|,adajte moŽnost i  ich
čo najp|nšie real izovať.

Máme deti ,  vnukov i  pravnukov.
Učte ich pravde, láske k svojeti,
k Bohu, ktorý náš národ zachova|,
tak  ako sme ho pros i l i  v  mod l i tbe
,, Dedičstvo otcov našich zachovaj
nám pane,,.  H|,adajme a S pomocou
BoŽou nájdeme, klopme a bude
nám otvorené, ved, ak uŽ mi ne-
v|ádzeme (mys|im nás starších)
da jme to  do rÚk  m|adým,  m|adším
a bud,me ich dobrými radcami. Tých
nenahradite|,ných sú predsa pIné
cintoríny.

A k tej našej s lovenskej histór i i
ešte pár poznámok, ktoré naši
sIobodní, kvázi novinár i ,  neuverej-
ňujÚ PápeŽ Pius V|.na Žiadosť cisá-
rovnej Márie Terézie nariadiI ešte
21 ' ] .1777 s|áv iÍ  14 .  marec  vo  všet -
kých kosto|och spomienkou na sv.
Cyr i l a  a  Metoda 14 marca  1909
osIobodiI pápeŽ Pius X. spod Párvy-
ho obŽa|oby Andre ja  HI inku.  MoŽno

BoŽie r iadenie.  a|ebo Ien zhoda
udaIostí,  že 14 '  marca 1939 boI
vyh|ásený a aj uznaný prvý S|ovenský
štát v novoveku?

Nemal i  by sme zabúdať ant na
/  t , t  :MUDr. Subika - Zarnova' ktorého

lnformácie o Katynskom |ese spraviIi
z neho vyhnanca Nemali by sme za-
budnÚť na , i85 výročie P.Dobšinské-
ho, ked,sme ho maIi všetci tak rad j.

Zmienim sa ešte k Útokom na na-
šu organizáciu. BohuŽia|, sme terčom
Útokov h|avne preto, Že sme Slováci,
kresťania a trpe|i Sme preto, Že sme
nevymeniIi česť za tridsať striebor-
ných. Smutné je uŽ aj to, Že text je
napísaný po slovensky, cudzincami
v našej v|asti a |,uďmi, ktorísa hanbia
aj za to, že sÚ občanmi S|ovenskej
repubIiky. Štátu, ktorý nechceli a ne-
náv id ia ho.

Arpád Tarnóczy
predseda PV ZPKO

Komunisticlď Íež.m
potÍebuie bariéry i dnes

Zauja|i ma dva č|ánky v Časopise
po|it ických vázňov Ceskej republiky
V Zpravoda1i Č 1 z tohto roku. ZaujaIi,
aIe neprekvapiIi. Prai znich má názov
Niektoré k|,účové roky českého štátu
od roku 191B. Ceského štátu od roku
191B? Áno,  zrak ma nek|ame. stqíto
v Časopise čierne na bielom Autorovi
vÓbec neprekáŽa pÍsať o ,,niektoých
Ietopočtoch v dejinách českého
štátu,, od rok* 191B, hoci Česká re-
pub|ika, teda aj český štát vzniko| aŽ
v roku 1 993 Cesi nám teda znova
prtpomína1ú' Že zostať v spoIočnom
štáte pre S|ovákov nemalo zmyse|.
Dodnes Ceskos|ovensko povaŽujÚ za
svo1, Český štát. A to dokonca aj
poI i t ickívázn i . . .

Rovnako zaujhavý príspevok
napísa| predseda KPV z Benešova.
Vyp|ýva z neho, Že v Ceskej repubIike
sa medzi po|it ickými vázňami vedie
diskusia, Či organizácia poIit ických

vázňov má a|ebo nemá budÚcnosť.
Autor otakar Nigr in sa jednoznačne
h|ási k tým, ktorísú za jej zrušenie. Pi-
Še: ,,A nemÓŽeme existovať' ako nie-
ktorí naši č|enovia 'vykr iku1Ú',  aŽ do
pos|edného muk|a. A preto musíme
našu organizáciu ukončiť sami, a nie,
aby nás potom niekto I ikvidova|., ,

Zostalo mi smutno. S obdivom
som s|edova|a zápas po|itických vaz-
ňov komunistického reŽimu v Česku
Za svo]e práva. Vybojova|i si s|ušné
odškodnenie, ktoré im závide|i aj s|o-
venskí ko|egovia, a|e |en čo im bo|o
zákonom uznané, špekuIujÚ o Iikvidá-
clI organizácie? To potrebovaIi
organizáciu |en na dosiahnutie istej
satisfakcie a dosť? Neup|ynuIo ani
štvrťstoročia od skončenia totaIitného
režiňu a jeho obete uŽ nepotrebujÚ
pripomínať preŽité hrÓzy? Netreba

štafetu odovzdať d'alej7 Fašizmus bo|
porazený ove|,a dávnejšie a predsa
organ izácie protifašistických bojovn í-
kov sÚ Životaschopné dodnes.

Aj na Slovensku sa diskutuje
o tom, kto mÓŽe byť č|enom organi-
zácie pol i t ických vázňov. Ci |en muk|i ,
alebo aj ich potomkovia? No zrejme
skÓr ide o to, kto mÓŽe získať štatút
odbojára prot ikomunist ického odbo-
ja. Nepochybne len ten, kto bol jeho
priamym účastníkom A|e to nie je
o tom, Či organizácia tret ieho odbo1a
by ma|a existovať a|ebo nie.

Podobné diskusie re|at iv izu1ú z|o-
Činnosť komunist ického reŽimu a tým
aj jeho obete. A rovnako nesvedčia
o dobrých úmys|och č|ánky so šovi-
nistickou optikou na susedov. Najmá,
ak sÚ pub|ikované na stránkach časo-
pisu |,udí, ktorí vedia svoie o období
neslobody Eva Zelenayová

šéfredaktorka
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DeIegácia PV zPKo u prezidenta SIovenskej republiky lvana Gašparoviča. Foto redakcia

stretnutia?

o Nedávno' 7.
marca, prija| vedú-
cich predstavitel'ov
PV ZPKO prezident
Slovenskej republi-
ky |van Gašparovič.
Čo boIo cielbm

Informova|i sme pána prezidenta
o smerovanÍ naŠej organtzácte
a poŽiada|i  sme ho o podporu na-
šich inic iatív SÚČasne sme mu ored-
IoŽiI i  návrh našich č|enov na štátne
Vyznamenanie'  UŽ dIhšie sa usiIujeme
o rekonštrukciu Památníka obetí
komunist ického režimu na RuŽinov.
skom cintoríne v Bratis|ave, ktorý po
21 rokoch potrebuje isté opravy aj
ceIkovú rekonštrukciu a rozšírenie

o památné tabule na zav|eČených do
býva|ého Sovietskeho zvázu a na
obete invázie vojsk Varšavske1 zmIuvy
v roku ]968 Pán prezident vyjadriI
spokojnosť s činnosťou našej orga-
n i z á c i e i s a k t i v i t am i , k t o r ým i
prrspievame k šíreniu kresťanských
a národných ideá|ov Pán prezident
sa t ieŽ zauj imaI o sociá|ne zabezpe-
čenie poIit ických vázňov'

lzll

r JUDr. Ján Kovačovský bol
poverený úlohou: zabezpečiť ná-
ter kríža na Památníku v Ružinov.
skom.cintoríne v Bratis|ave tak,
aby ochráni| kríž pre koróziou
a aby v tme žiari l .

I Zmluvu o dielo na knihu o or-
ganizác|i politických vázňov s prof.
Letzom vyhotovia Anna Fodorová
a JUDr' Ján Kovačovský.

l Zmeny Vo vedení Úpru
spósobili sklz v rea|izácii rekonšt.
rukcie Památníka na Ružinov-
skom cintoríne v Bratislave.
Agendu bude dozorovať JUDr.
Ján Kovčovský.

l Eva Zelenayová bola poverená
vypracovaním návrhu Žiadosti o zara-
denie Památníka popravených a
umučenýc-h poIitických vázňov na
RuŽinovskom cintoríne v Bratis|ave
medzi ku|tÚrne pamiatky.

l Dokumenty o č|enoch PV
zPKo, navrhnutých na štátne vy-
znamenanie, pripravi l pre prezi-
dentskú kanceláriu Peter Bielik.
odos|ané boIi 14. marca 2013'

r Do 20. marca boli predsedníc-
tvu PV ZPKo doručené zápisy z vý-
ročných schÓdzi v BratisIave-okolí,
Banskej Bystrici, RuŽomberku, Čadci,
Dolnom Kubíne a v Lučenci.
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v BÍatislaveie nový predseda
V brat is|avskom Quo Vadjs sa 13. marca 2013 z|š|a

vyše tret ina č|enskej základne regioná|nej pobočky PV
ZPKo Brat is|ava-mesto. Chví| 'kou t icha si  uct iI i  pamiatku
deviat ich zosnu|ých č|enov od pos|ednej schÓdze a Vypo-
ČuIi s i  príhovor predsedu PV ZPKo Arpáda TarnÓcyzho
Vyjadri| sk|amanie z ponovembrového vývoja a vyzva| č|e-
nov k zachovaniu kresťanského SIovenska. Predseda po-
bočky Peter Biel ik informovaI o činnost i  pobočky za up|y-
nulé obdobie, o stave členskej základne i  o moŽných
zmenách v bratis|avskej doprave pre drŽite|,ov preukazov
PV ZPKO. Podpredseda PV ZPKO Anton Ma|acký poskyto|
informáciu o f inancovaníorganizácie a aktuá|nom stave,

ked,organizácia do konania schÓdze neobdrŽa|a f inanČné
prostr iedky na činnosť od štátu.

V diskusi i  vystÚpiI ako hosť František Neupauer
ZdÓrazni|, Že tohto roku si  pr ipomenieme 25. výročie
sviečkovej manifestácie i program spomienkových os|áv
Marta Mikušková upozorni la na vymieranie č|enskej
zák|adne a Jozef Dečo rozviedo| moŽnosti presadzovania
záu1mov organizácie Peter Bie| ik oboznámiI prítomných
s návrhom kandidátov na štátne vyznamenanie.

Novým predsedom pobočky sa sta| Ján Košlar, ktorý
sa zaviaza|, Že sa bude usi|ovať, aby odkaz po|it ických
vázňov pokraČoval Peter Bielik

mesto. Prvtý sprava Ján Košiar. Foto Peter B ie l ik

I 15. aprí|a 1947 Národný súd
v Bratislave vyniesol rozsudok trestu
smrti povrazom nad prezidentom
Slovenskej republiky Dr. Jozefom
Tisom Jeho obhajcovia so sÚh|asom
odsúdeného hned, oodali Žiadosť
prezidentovi E' Benešovi o milosť.

l ,lB. aprí|a 1947 na dvore
Justičného pa|áca v Bratis|ave bo| po-
pravený obesením prvý prezident
Slovenskej repub|iky kato|ícky kňaz
ThDr. Jozef Tiso.

l 19. aprí|a 1947 v noci o 1 .
hodine po|ícia da|a pochovať te|o Jo-
zefa Tisu v jednom z troch priprave-
ných hrobov na Martinskom cintorÍ-
ne v Bratis|ave. Cirkevný obrad wko-
naI saIeziánsky kňaz ]ozef St-ašo,
ktorý vykonávaI duchovnÚ sIuŽbu
ako vázenský kap|án'

5

Na výročnej čIenskej schódzi regionáInej pobočky PV zPKo Bratis|ava-

Bilanoovali v Topolěanoch
VýroČná členská schÓdza regio-

nálnej organizácie PV ZPKo Bánovce
nad Bebravou sa uskutočniIa 14.
marca t ' r  v  jedá|n i  Stredného od-
borného učiIišťa v Topo|,čanoch
Predseda organizácie Mirko Tuchy-
ňa na začiatku schÓdze oboznámi|
prítomných s aktuá|nymi udalosťa-
mi, zvo|ením Sv. otca Františka na
če|o kato|íckej cirkvi a pripomenuI
74výroČie vzniku prvej S|ovenskej
repubIiky. ĎaIej predniesoI správu
o činnost i  Za up|ynu|é obdobie

a pro9ram schÓdze pokračovaI vo|,-
bou orgánov regiÓnu a regioná|nych
pobočiek v Topolčanoch a v Bánov-
ciach nad Bebravou i  de|egátov na
tohtoročný snem PV ZPKo

V diskusi i  poukazova|i  č|enovia
organizácie na mediá|ny nezáujem
zaoberať sa dobou, ktorÚ po|it ickí
vázni preŽiIi v 50. rokoch . Prizna|i, Že
situácia poIit ickýCh vázňov sa síce
o málo z|epši|a, ale stá le sa nedá
porovnávať postavenie poIit iCkých
vázňov komunizmu na S|ovensku

s postavením poIitických vázňov
v Ceskej republike, hoci r,nikon trestu
preŽívaIi tak S|ováci ako aj Cesi spo-
|očne KonštatovaIi ,  Že Životná Úro-
veň v Cesku je neporovnate|,ná so
Slovenskom. Vys|oviI i  t ieŽ nespokoj-
nosť s tým, Že v sÚčasnosti nemá or-
ganizácia PV ZPKO nijaké zastúpenie
v zákonodarnom orgáne. čo je na
škodu pri prijímaní nových zákonov.
Býva|ý poslanec R' Rafa1 bo| č|enom
PV ZPKO SchÓdzu ukonči| i  hymnic-
kou piesňou. Mirko Ti.rchyňa
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Zpríhovoru Mariána Buríka na výročnej schÓdzi v Ilave

ovládai ú nás Yol'nomyšlien kári
Po|it ickí vázni z obdobia budovania , ,sociaI izmu,, sú

v|astne dva krát trestaní Pý krát vtedy, ked'ich komunis-
t i  nespravodl ivo súdiI i  a prot iprávne vázniI i  v komu-
nistických koncentrákoch v ne|,udských podmienkach Po
oreoustenÍ bo|i zarad,ovaní do obČianskeho Života v treťot-
riednych Životných podmienkach. Druhýkrát vo vyššom
veku, ked,ich trápia zdravotné problémy, ako následok
preŽitého.

Tzv. protifašistickí bojovníci bojovaIi so zbraňou v ruke
priemerne dva roky počas druhej svetovej vojny MajÚ
štátom štedro dotovanú organizáciu, prijubi|eách sÚ pravi-
de|ne štátom vyznamenávaní, majÚ rÓzne v1Íhody a stá|u
č|enskÚ zák|adňu aj napriek tomu, Že aj oni postupne
odchádzajÚ na svoj veČný odpoČinok.

Po|it ickívázni od roku 1945 do .1989 ŽiI i  d|hé roky na
okraji spoločnosti. Váčšinou bojovaIi za svoju vieru, za
svoje presvedčenie a proti komunistickej ideo|Ógii. Vyše
štyridsať štyri rokov.

Naša organizácia má názov Po|itickí vázni Zvězu
protikomunistického odboja Tento krásny názov je prav-
depodobne príčinou toho, Že štát našich č|enov nevyzna-
menáva štátnymi Vyznamenaniami a ani nedáva našej
organizáci i  štedré f inančné dotácie Existuje aj druhá
organizácia poIltickýCh vázňov - KPVS.

Tých je sice hÍstka, ale k vÓ|i tomu, Že sÚ prepojení na
KDH, čiŽe na po|itickÚ stranu, sú štedro finančne dotova-
ni. Ich predstavite|, pravide|ne vystupuje vo verejnopráv-
nych médiách Je to ve|'mi neprr1emný poznatok. Ved,,
kedysi všetci spo|u trpe|i odsÚdení nespravodIirryÍmi súdmi,
bo|i  nespravodIivo váznení v komunist ických koncentrá-
koch, mnohíz nich spávaIi ved|,a seba, ved|,a seba otrocky
pracovali. .Verím, Že nešťastné rozde|enie sa čoskoro
skončí a bratia opáť budÚ bratmi. Naša s|ovenská spo-
|očnosť sÚrne potrebuje s i lnú a jednotnÚ organizáciu
poIitických vázňov, aby moh|a ovp|yvňovať občiansky Život
v našom štáte

Mnohí po|it ickí vázni bol i  sÚkromne hospodáriaci
ro|,níc"i Na svojej pÓde pracova|i od skorého rána do ne-
skorej noci. odpradávna sa traduje, Že kto maI pÓdu - boI
boháč. PÓda mu da|a obŽiveň aj v tých najhorších časoch.
NÚtená ko|ektivizácia a dlhoročné spo|očné hospodárenie
akosi zmeniIi fi|ozofiu aj vzťah k pÓde. V jarných, |etných
i jesenných obdobiach chodím s priatel,om po Kysuciach,
po orave a Lrptove. Ve|,mi zriedka vidíme m|adých |,udípra-
covať na po|iach. Váčšinou sÚ to vekovo starší |'udia. od
roku 2004 sme č|enským štátom Európskej Únii V príprav-
nom obdobísa nám predostiera|a krásna budÚcnosť. Žia|,,
naše sÚčasné skúsenosti nie sÚ v sú|ade s tým, Čo nám bo-
|o s|,ubované. ^Ž 20 percent po|,nohospodárskej ornej
pÓdy má skutoČných v|astníkov v zahraničí. Tí, ako

odmenu za to, Že na nej nehospodária, aIe ju nechávajÚ
zarásť trávou, dostávajú od EU štedre dotácie' Na vel,kej
časti Úrodnej pÓdy sÚ postavené rÓzne sklady, rnirobné
jednotky čr priemyse|né parky. Na zvyšku ornej pÓdy
pracujÚ naši po|,nohospodári, ktori Živorta' Stedré dotácie
z EÚ pre nich nie sÚ Ešte nedávno sme bo|i sebestační
v rastlinnej i ŽivoČíšnej výrobe a na náš trh sa dostáva|i
vysoko kvaIitné produkty Dnes o kvaIite je ÍaŽko rozprá-
vať. Všetko sa robísystémom čo najviac a s čo najmenšími
nák|admi. Kde sÚ t ie časy, ked,zo záhradiek či záhumienok
sme Sa samozásobova|i kva|itnými produktami. Systém čo
najviac a s čo najmenšími ýdavkami sa prenáša aj do
obČianskeho Života

Po roku 1990 sa rozšíriI prtrem te|evízneho signálu.
JestvujÚ kva|itné televízne stanice i programy, a|e aj pod
úroveň. Je tragédiou, Že naše sÚkromné te|evízne
spoIoČnosti sa pridaIi k tým podÚrovňoqim a ovp|yvňujÚ
najmá našu m|ádež . Je smutné sledovať činy m|adých uŽ
od školského veku' Kde asi chodia na svo1e vzory?

Bolo by azda šťastím pre náš národ, ak by sa vidiecka
spo|očnosť opáť vráti|a k tradÍcií- čo je doma, to sa ráta
Prr4im predpokladom k Úspechu by bo|a po|itická podpora
zo strany s|ovenského par|amentu. No jeho sÚčasné obsa-
denie nedáva nádej. Je tam privel,a vo|,nomyšlienkárov
a Iiberá|ov, ktorí sÚ zarodkom skazy kaŽdého štátu. Sú
produktmi korupcie a podporujú korupciu Moju nedÓve-
ru majú aj tí pos|anci,  ktorív Iavic iach s|ovenského par|a-
mentu sedia minimálne dvadsať rokov Pravdepodobne
uŽ stratiIi Úctu k normá|nemu obČianskemu Životu. V sÚ-
časnom období ich jedinou Ú|ohou je kritizovanie všetké-
ho, čo ich riva|, Smer-SD predk|adá Pritom ma|i desať ro-
kov na to, aby presadi|i svoje názory a nápady, ked,vlád|i
Táto nedÓstojná situácia , zÚfa|é krrtizovanie, nedÓstojné
osočovanie je brzdou riešenia problémov obyčajných |,udí.

Prib|iŽne od roku 1998 sa pomaly, a|e isto vytráca vztah
našich obČanov k nášmu štátu Stráca sa hrdosť k naše1
dávnej, a|e i nedávnej histÓrii, k našej pÓvodnej ku|tÚre
a čoraz viac sa propaguje mu|t ikulturaI izmus, ku ktorému
má náš národ d,a|eko. S|ovenská v|áda má svoje poradné
výbory' PovaŽujem za obrovskÚ chybu, Že po|itickí vázni
nemajÚ svoje zastÚpenie v nijakom je1 poradnom vybore,
čo je aj na jej škodu Po|itickívázni by zaručene vedeli ove-
|,a |epšie radiť, ako mnohé z mimov|ádnych organizácií
Nedávno ich predseda vlády kritizova| a uŽ sa z ich strany
spustiIa Iavína rÓznych, ničím nepod|oŽených obvinení.

.Je šťastÍm, Že sa po roku opáť mÓŽeme zísť a poroz-
právať sa o všetkých prob|émoch. Sú |,udia, ktoríchcú mat
pravdu. SÚ |,udia, ktoríh|,adajÚ pravdu' Ja sa chcem zaradiť
medzi tých, ktorí pravdu h|,adajÚ

Marián Burík



Na výročnej členskej schódzi regionáInej pobočky PV zPKo v Banskej Bystrici.

Regioná|na pobočka Banská Bystr ica uskutočni|a vý-
ročnú č|enskÚ schÓdzu 6. marca t.r Ako host ia sa na nej
zÚčastn i I i  RNDr .  Peter  B ie I ik  (Bra t i s Iava) ,  Marg i ta  Z imano-
vá  (Z ia r  nad Hronom) a  Ing Joze f  Dudáš (Mis i jné hnut ie ) '
PredsednÍčka organizácie Je|ena Boboková pred|oŽi|a
správu o činnost i  odzneIa aj správa o hospodárenia na-
s|edova|a vo|,ba č|enov výboru a de|egátov na X| snem
PV ZPKO

V diskusi i  odzne|i podnetné Úvahy a návrhy. . j  Bobo-
ková upozorni|a na stav památných tabÚ|,po|it ických VáZ-
ňov, umiestnených na Krajskom sÚde a Biskupskom Úra-

de, ktoré vyŽadujÚ starost|ivosť. Návrh na osamostatne-
nie sa pobočiek v Ziar i  nad Hronom a v Lučenci prednie-
so| |ng Ján Gregor Počas diskusie s i  prítomnívysvetI iI i  a1
výhradu M Zimanovej voči č|enstvu pána Komendu a za
jeho zotrvanie v organizáci i  hIasovaIi  všetci  prítomní
okrem M Zimanovej Prítomnísa zaujímaIi a1 o stav prÍ-
pravy zákona na odškodnenie po|it ických vázňov, ktorý
pripravuje | '  Šimko Ján Hric prednieso| sťaŽnosť na kon-
f iškáciu jeho pÓdy, ktorá mu nebo|a vrátená Reštitučné
prob|émy pretrvávajú a1 u FiI ipa StanisIava organizácia
to  v  uznesen(  zobra la  na  vedomie

'i, iltu*

Foto Peter B ie l ik

Zo schódze Ba nskobystÍiěa nov

Primátor sklamal politiclcých vázňov
Výročná Č|enská schÓdza Regio-

ná|nej pobočky PV ZPKo ||ava - Po-
vaŽská Bystr ica sa uskutočniIa 18.
marca, aj za .prítomnost i  He|eny
Hoštákovej z Ro PV ZPKo Trenčín

V úvodnom s|ove predsednÍčky
regioná|nej pobočky Hedvigy SIivko-
ve1zazne|a prosba o minÚtu ticha za
troch Členov pobočky, ktorí od
ostatnej výroČnej Č|enskej schodze
odiš|i na večný odpočinok'

Da|ej nas|edoval pracovný
program s vo|,bami kandidátov do
výboru poboČky a vyšších orgánov
PV ZPKO. PredsedníČkou poboČky sa
opáť staIa Hedviga SIivková. Novou
Č|enkou organizácie sa sta|a vnuČka

po po|it ickom vázňovi s|ečna
Porubčanová

V diskusi i  predsedníčka pobočky
H Slivková prečíta|a odpoved, primá-
tora mesta ||avy Ing Štefana Dašku,
ktorý jednostranne odmietoI
inic iat l lu regioná|nej pobočky na
pomenovanie Časti  Mierového
námestia na Námestie poIit ických
vázňov. Uviedo| argUment, že by to
priniesIo dotknutým značné f inančné
prob|emy i  ked, je pravdou, Že by sa
to  dotk|o  |en jedného rod inného
domu a váznice v l|ave. Sme teda
jediným mestom v S|ovenskej repub-
I ike, v ktorom boIo váznených a od-
súdených t isíce pol i t ických vázňov,

aIe kde nie je po nich pomenovaná
Ž iadna u l i ca  č i  námest ie ,  ako znak
Úcty k pol i t ickým vázňom. V tejto sú-
v i s Ios t i  s i  k Iad ieme otázku,  Či  pán
primátor mesta SÚh|asÍ z represá| ia-
mi, váznením, mučením a týraním
nevinných obetí? odpoved, pr imáto-
ra mesta ve|,mi pobúriIa prítomných
č|enov.

Do p|ánu Činnost i  bo| pred|oŽený
návrh na návštevu hlavného mesta
ku|tÚry Košíc aIebo Mart ina, pr i  prí-
IeŽitost i  os|áv 1 1 50. výročia prí-
chodu sv. Cyri|a a Metoda na úze-
mie staros|ovenskej ríše a ,1 50. vý-
ročia vzniku Matice sIovenskej.

Marián Burík
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Ján šutka

Neskor ho odviez| i  do S|ádko-
vičova, kde boIi  sÚstredení aj d'a|ší
sedemdesiat i  c irkevní hodnostár i .
NastaIo jeho najdobrodruŽnejšie mIa-
dícke obdobie, pr i  ktorom mu najviac
pomoh l i  mod l i tby  k  Bohu.  Ved '  ko-
munist i  dokonca vy|epŠiIi  gestapácke
metÓdy ZaČa| sa pripravovat na Útek
z býva|ého Cesko-S|ovenska Nebo|o
to l 'ahké rozhodnutie. Bo| pr inÚtený
nastÚpiť na vojenskÚ prezenčnÚ
s|uŽbu Do vojenskej posádky ho
sprevádzaI dozorca. Podari lo Sa mU
prekabát iť ho, vyskoČiI z v|aku a na-
skočiI na v|ak, ktorý išie| opačným
Smerom.  Pr iš ie|  až do Pez inku
a odtial '  do Brat is lavy. Tam sa tajne
streto| S otcom Revesom a d'a|šou
konŠpiraČnoU Cestou Sa iIegá|ne
dosta| cez Moravu do Rakúska

V prvej doIno-rakÚskej dedine
mu fará r  da l  zopár  š i | ingov ,  aby  sa
dosta| do Viedne Táto ob|asť patr i|a
do ruskej zóny, preto sa d'a|ej pobe-
ral smerom na Innsbruck, do americ-
kej zóny '  Komunist i  mnohých
uteČencov pochytaIi, Šutkovi sa však
útek podariI Z Innsbrucku pokra-
Čova|  do Ta| ianska .  V  roku 1958
v koIumbijskej Bogote doštudovaI
teo l óg iu .  V  roku 1960 bo|vys|aný uŽ
ako sa|eziánsky kňaz do Ekvádoru.

Foto Paul Stacho

Ešte  v  Ta l iansku Sa zoznámi|
S  t roma Špan ie|mi ,  k tor i  iš| i  za  mis io -
nárov A1 on sa pr ih ásiI do španielsky
hovoriace1 obIast i .  UrČiI i  ho však na
mis iu  do USA,  do s lnečne1 KaI iÍorn ie .
Avšak lesne nrec] ie|-o odchodom
pr iš|o  amer i cké v|ádne nar iaden ie ,  Že
misionárov, ktor i  pÓvodne priŠ|i z l 'n i-
chodného b|oku, Amerika neprrjme
PonÚk| i  mu Argent rnu,  z  k tore1 sa
neskÓr vyk|,uI Ekvádor'

Ako mi povedal, nikdy nel 'utoval,
hoci zaČiatky v Ekvádore bo|i  kata-
strofá|ne ťaŽké StaI sa saIeziánskym
misionárom v amazonských pra|e-
soch medz i  domorodými  ind iánmi
Suarmi .  Západná c iv i I i zác ia  nazývaIa
Suarov ,,|ovci h|áv, ' .  V býva|om Čes-
ko-S|oven-sku ich kn iŽne spropa govaI i
v 5O{ých rokoch minulého storočia
známi cestovateIia Žikmund a Han-
zelka. Otec Sutka mi spomenul, ako
mu jeden z náče|níkov Suarov hned,
na začiatku jeho pÓsobenia na rovinu
poveda|: Ci to on mys|ís tou misi jnou
prácou pre Suarov skutoČne váŽne?
Či tam priŠie| |en na chvi|,u, alebo je
tam ochotný poloŽiť aj Život Ci mieni
zomrieť medzi Suarmi? Jeho odpo-
ved, bo|a jasná.. Ano.

Pau! Stacho
Dokončenie v budúcom ěísle
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V d,a|ekom Ekvádore u slovenský

vspoloěnosl
Začiatkom tohto roku som

s torontským kamarátom Sta-
nom Magdolenom navštíviI s!o.
venských saIeziánov v Ekvádore.
Stretol som sa tam s človekom,
o ktorom by som rád informova|
čitate|bv časopisu Svedectvo.
Dnes už 82-ročný otec Ján Šutka
žije na dóchodku v saleziánskom
domove v meste Macas. Mimo-
chodom, je jedným z nás, Bývalý
politický vázeň. Vo svojom sa|e-
ziánsko-misionárskom živote sa
skutkami snažil podobať tomu
najváčšiemu misionárovi sveta -
Kristovi. Ce|oživotná láska k b|íž-
nym a schopnosť odpustiť sa sta-
|o jeho krédom. otec Ján Šutka
to desiatky rokov prakticky do-

hoamerickom Ekvádore.

o tec  Ján  Šutka sa  narod i |  1  1 '
septembra 1930 v Orovnic i ,  pr i  Novej
Bani v okrese Zarnovica Detstvo
preŽívaI poČas druhej svetovej vojny,
takŽe vide| mnoŽstvo utrpenia. Hl,a-
daI hodnoty, ktoré by si  mohol
uchovať po ce|ý Život. V ned'alekom
Hronskom Beňadiku bo| saIeziánsky
k|áŠtor, kde sa najskÓr staI seminár i-
stom Jeho otec nebol synovou
vo|,bou ve|,mi nadšený, a|e matka sa
potešiIa.

SkončiIo  Sa  besnen ie  faš izmu
a onedlho nastalo besnenie komuni-
stov Po štyridsiatomÓsmom sa reho|:
né rady dosta|i  do nemi|ost i .  Počas
nášho rozhovoru si  spomenuI aj na
14. apr(| 1 950, ked, zrušiI i  muŽské re-
hol,né rady a mníchov sÚstredi| i  do
Saštína. Tam aj jeho nútiI i  podpísať,
Že dobrovo|,ne vystÚpi z cirkevného
rádu. Neoodoísa|.



Naše hlavné mesto a myv ňom
V tomto mesiaci p|ynie šesťdesiatosem

rokov, kedy sa pre Brat is|avu skonči|a vojna
a kedy hIavným mestom byť prestaIa. StaIa
sa jedným z viacerých kra1ských sídieI Ces-
kosIovenskej repubIiky. Nedávno ma
prekvapi l  pohl 'ad na bi l lboard v brat is lav-
skom RuŽinove, kde istý , ,t ieŽ inte| igent,,

verejne konštatuje, Že toto mesto, čiŽe Bratis|ava - nie je
ku|tÚrnym, a|e ešte zai lo aj zap|at iI iste nema|é peniaze.

Niekedy mám naoza1 pocit ,  Že sa mi snva. Lebo ak
toto niekto vyh|ási o svoJom h|avnom meste, potom tU
určite čosi nie je v poriadku. Vieme ešte vÓbec, čo robíme
a vieme, kam sme Sa to V našich verejných prejavoch
vÓbec dosta|i?! Pochybujem. A|e pod,me po poriadku.

Už pred stároěiami
boIa Brat isIava ku|tÚrnym mestom, či sa to niekomu

páČi, alebo nie UŽ vtedy tu v Dóme svátého Mart ina
korunova|i krá|,ov a nebo|a to vtedy |en taká hocaká
monarchia! Do tohto mesta chodieva|a Mária rerézia
navštevovať na hrad svoju najmi|ovanejšiu dcéru, odt iaIto
vyšieI ce|ý rad učencov, medzinárodne známych vy-
ná|ezcov, ume|cov, tu sídIiIa Academia |stropoIitana
a navyše: práve tu a nikde inde študova| a pÓsobiI r4ikvet
národa, ktorému d,akujeme zato, Že vÓbec sme a máme
aj svoju kodif ikovanÚ reč To len na margo toho, aká
,,ku|tÚrna,, je Brat is|ava, inak a1 h|avné mesto Samostat-
ného SIovenska!

Ku|tÚrne bo|o toto mesto vŽdy, aj ked,pred sto rokmi
tro1jazyčné, čo nebo|o vÓbec na škodu, práve naopak. A|e
pod,me d,a|ej. Som z generácie, ktorej rodiČia zaŽ||i zrod
S|ovenského národného divad|a, a my osobne aj zrod S|o-
venskej f iIharmónie a iných te| ies. A preto nám tu nebude
nikto zo súčasných priše|cov vykrikovať a to ešte na
bi||boardoch, či je aIebo nie je naša Brat isIava ku|túrnou
Takou ju mimochodom urobiI i  desiatky ume|cov, ktorí
sem priš|i  z celého S|ovenska a mohIi by sme ich do radu
aj vymenovávať

Nezhadzujme tvorbu $eneráci í,
ktoré tu nechali svoju peČať, a to natrva|o. A vÓbec

nebo|i všetky Brat is|avčanmi - ani divade|níci počnÚc
Borodáčom či Bagarom, ani speváci od Štefana Hozu či
dr .  Janka B lahu.  .

Kol,kí z najsiInejšej Zostavy činohercov bo|i Bratis|av-
Čanmi? Naozaj Ien ma|é percento, ostatní pr iš|i  zo
všetkých kútov S|ovenska, aby tu natrva|o nechaIi svo1u
pečať A sta| i  sa Brat is|avčanmi, ktorými sme sa hrdi| i
a pred ktorými 5a neraz sk|áňaIa ce|á Praha. A|ebo
generácie výtvarníkov, či I iptovský rodák lanko A|exy,
ktorý sa zas|Úži| o hrad a mohIi by sme menovať spisova-
te|,ov, básnikov. počínajúc Urbanom a končiac Rúfusom
Tí všetci pr iš|i  vyora|i  svoju h|bokÚ brázdu a iste svoj im
spÓsobom meni l i  aj toto mesto A Ieraz, dnes, práve

dnes, tu bude ktosi spochybňovať jeho ku|túrnosť? No
teda, to je riadne siIná káva, nemys|íte?

Rada by som YeÍeine popÍosila
vŠetkých, Čo sem prišli študovať, a|ebo si zarábať na

chIieb kaŽdodenný, aby |áskavo prestaIi uráŽať toto
mesto a nás všetkých, čo Sme sa v ňom ešte aj narodi|i
Napokon, nikto, komu sa tu nepáči, tu nemusínasiIu byť'
P|,ujeme si do v|astného hniezda a to Sa v sIušnej spo|oč-
nosti nerobí.

Ked, po skončení druhej svetovej vojny priš|i ruskí
vojaci, poču|i sme tu po pr4i raz v Živote s|ová ,,...eto
ku|turnyj čeIovek.,, Naši rodičia krÚtiI i hIavami _ aký
ku|tÚrny, čIovek je aIebo s|ušný, a|ebo .vzde|aný alebo
vychovaný alebo aj nie, a|e ,,ku|tÚrny,, ? No počas
ociaIizmu Sme potom ma|i roky moŽnosť pochopiť, čo
tým mys|e|i v tom ich So1uze' A máme tu Stopy doteraz, aj
po vyše dvadsiatich rokoch. Dokonca, u tej najmIadšej
oenerácie.

Vyše dvoch rokov som chodila na obedy do jedá|ne
s presiIou m|adých, vysokoško|sky či minimá|ne stredo-
ško|sky vzde|aných l,udí. A tam sme my všetci staríči starší
dostávaIi denne príuČku, čo je to neku|tÚrny Č|ovek
Hurónsky smiech nad taniermi' krik, buchot, tr ieskanie
dverami, veru bo|i chví|e, Že sa č|oveku chce|o okaš|ať
ten obed a nechať priše|cov' nech sa teda zabávajú, ked'
inak nevedia. Nebo|i to Bratis|avčania, mám uši na
prízvuk. A tak, ak je čosi ,,neku|tÚťhe,, v tomto starom
ku|tÚrnom meste, potom sú to ti, Čo priš|i a ani náhodou
sa tu nechcÚ integrovať, a|e |en zarábaI' Lebo hlavné
mesto S|ovenska bude vŽdy také ku|tÚrne, akísú a budÚ
|,ud ia,  Čo v ňom Ži jÚ  a pracujÚ.  A chodia , ,sem,,a n ie
,,tu,,, |ebo aj to je vizitka. A propos, Čo sa to deje -.1"
v tohtoročnom eurÓpskom h|avnom meste kultÚry, teda ;..,l mr
v Košiciach? i;.n.l...*

Pokial,vidím, odsÚvajú tam jeden projekt za druhým illt'p
a uŽby bo|o naozaj naČase sa spamátať. lií;li

Lebo a1to1e viz i tka a to nie hoci jaká a to nášho náro- . . .: . .
da, našej spo|očnost i  a ce|ého S|ovenska' A|ebo sa mý|im? :.".:"

Eva Laucká



Bili ieh do pomátenia sa
(t t.)

Ján Petro. Foto archiv

(Dokončenie z minu|ého čís|a)

Pokračujeme spomienkami Jána
Petra z Dlhej nad Cirochou na
udaIosti z júna 1949. V publiká-
ciách sa uvádza ako tudová vzbu-
ra a ona skutočne bola Iudovou
vzburou. Proti komunistickej moci,
ktorá hrubo potláčala kresťanský
život na Slovensku. Naše rozpráva-
nie sme skončiIi v okamihu, ked'
dedinu v nedeIu ráno obkI'účili
prís|ušníci Bezpečnosti s gulbmet-
mi a d'alších 50 voš|o priamo do
dediny. Uzavreli cesty' začali vyrta-
hovať ludí z domov a zatýkať ich.

Spomína|i ste' že vyšetrova-
nie prebieha|o v krčme. Aj vás
tam dotiahl i?

Ano.
Čo ste robiti v sobotu pred

farou?
PrizeraI Som Sa Tam bola soustá

|,udí
Čo sa dialo v krčme?
No, b i I i  nás,  pendrekmi,  rukami,

napríkIad toho zvonára biI veIite|,
pišto|bu, neviem či paŽbou po h|ave,
aŽsaz toho oomiato| .  Veru nešetrrI
ho, pritom on nezvoniI MučiIi ho aj
vo vyšetrovacej vázbe. Do mesiaca

úcte.

spácha| samovraŽdu tak, že skoČi|
z kosto|nej veŽe A|ebo ho niekto

\ ^ , ^ 1 n ^ l i l  -  - ^ L - i l  - -
, ,  v y P o u u l  a  L d p l  > r .

Čo bolo d,alej?
HIavných podozrivých braIi  do

PreŠova odsÚdenych nás bo|o 3B,
aIe  za i s tených bo|o  ove l ' a  v iac ,  až71.
Aj m|adistvých a1 takých, ktorým nič
nedokáza l i .

Ako dIho trva|o vyšetrovanie
v Prešove?

Foto Már a DvorČáková

od jÚ |a  do oktÓbra  SÚd bo|
v  Humennom 5 októbra  Jeden vy-
šetrovate|, Sa na mna zarr.era| a vy-
hráža| sa my _ do|ámeme vás - pove-
daI mi Bo| po|,skej národnost i ,  oŽeniI
sa tu, v Štýnskych Hámroch A zho-
dou oko|nost i  po lstom Čase ho
zab i |o  auto .  Tak  bo l  do|ámaný on.
A on Sa mne vyhráža|, Že vás
do|ámeme. TakŽe BoŽie m yny me|Ú
pomaly, ale isto.

53 *e
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Ján Petro. V dome pána Petra nechýba miesto pre Patrónku, ktorÚ má vo vel,kej

Ján Petro pracoval aj na stavbách v Prahe- Na snímke s manželkou.
Foto archÍv



Muči|ivás? robiť sama' Syn ma| vtedy rok
No áno, vše|i1akým spÓsobom Ked' ste sa dostali z vázenia,

Pendrekami, medzi prsty dáva|i  ako ste sa pretíkal i  životom?
ceruzky a vŠeIi jako, zozadu, spredu Istý čas som vÓbec nemohoI nájsť

Čo od vás chce|i '  aké prizna- zamestnanie. AŽ neskÓr, na traktoro-
n ie?  ve i  s tan ic iv  Sn ine

ško|u. Napokon sa do toho gymnázia
dostaIa' Aj staršia skončiIa strednÚ
ekonomickú ško|u A|e  da|o  mi  to
zabrat No ja som sa ani Nemcov
nebá|, ma| Som Sa báť komunistov?

A da|i vám pokoj?
KdeŽe! Ma| som sad, vysadené

čerešne, ve|,kÚ zá|,ubu v ovocinárstve.
Vede| som štepiť stromy Sad mi
zobraIi ,  vyv|astniI i  do druŽstva, aIe ja
som neprestaI chodiť na Čerešne
A ich to Štva|o, Že ja si dovo|,ujem
Ma| i  svo jho há jn ika ,  pos|a| i  na  mňa
Žandárov. Pr iš|i  dvaja. Rovno do dvo-
ra, jeden odzadu, druhý spredu a na
mňa - Petro, ako si to dovo|,ujete
chodiť na čerešne do stráni? - A do
mňa akoby picho|. - Pr iŠ|i ste dvaja, -
pekne som mu povedal, - ale ked'
prídete i  desiat i ,  aj tak pÓjdem.
Jedným to myklo. ako si  to predsta-
vujete, takto hovoriť? - No a ja na to:

1 ^ . ^  i . Á  ^ ^ . . , J i I  i -- Ja so rcn posaoi l ,  la som rcn vype-
stova|, ja som ich zaŠtepi|, no a ja Že
si nemÓŽem ísť natrhať čerešne? Aký
je to zákon? - B|ys|o mi v h|ave, Že
im musím vysvet| iť, aby ma pochopiI i
a oni počÚva|i .  obaja Poh|o to s ni-
mi, Že dobre, dobre, a|e to s i  musíte
vybaviť inak - Ako inak, to je moje,-
povedal Som im. NieČo si eŠte
poznamena l i  a  od iš| i .

Viac sa nevrát i l i?
Fčta  r : z  n r ič| i  žo  .iom Tam poo-

ra|. Mera|i ,  ko|,ko árov som poora|
Stá|e ma prenas|edoval i .

Že sme robiI i  prot ištátnu činnosť,
vzburu .  Že  sme napadI i  štá tnych
čin i te Iov

Na ko|.ko vás odsúdi| i?
Na dva roky, ale sedel som len

rok V Leopoldove
V Leopo|dove bo|o lepšie?
Tam nás  už neb i | i .  |en  t ie

mreŽe'
Čo ste robili vo vázení?
Chod i l i  Sme vonku rob iť so

ze|eninou, upratovať, pod dozorom
Ko|'kí ste boIi na ceIe?
Styria. Aj v Prešove štyria.
Ked, vás zaistili ' to ste boli

dva roky ženatý. Ako sa s tým
manželka vyrovnala?

Bo|a Za mnou v Prešove na
návšteve, rozprávaIi Sme Sa Cez
mreŽe

Nevyčítala vám, že ste sa do
toho zamotal i?

Nie, ani pol s lova
A|e bola z toho smutná.
|ste. ved, všetku robotu muse|a

Mali ste ešte dve dcéry. Ne-
maIi det i  prob|émy so štúdiom?

Mal i  Nikdy ich spravodl ivo ne-
ohodnot i I i .  M|adšiu  dcéru uŽ po
Ósmej tr iede nasmerova|i  do Chem-
lonu, hoci chce|a ísť na strednÚ Eva Zelenayová

"
Ján Petro počas stretnutia so starostom obce na Obecnom úrade v D|hej

1.r

Jánovi Petrovi zostaIi na manželku Veroniku |en pekné spomienky.
Foto Mária Dvorčáková

nad Cirochou- Foto Mária DvorČáková



Bolsomsalezián
V noci z 13. na í4. apríla a potom v noci

z 21. na 22. apri|a í950 komunistické milície
a žandári postupne obsadzova!i rehol'né
kIáštory a ústavy v celom štáte.
Ma| som 22 rokov a študoval som v sa|eziánskom peda-

gogickom študentáte v Šaštíne, ked,sa to sta|o V ústave nás
bo|o oko|o 60 chovancov Dosta|i sme avízo, Že bezpečnostné
si|y a miIkie sa sÚstred,ujÚ oko|o Saštínskeho k|áštora. Tuši|i
sme, Že sa v tÚ noc niečo stane Preto počas nočného pokoja
sme vytvoriIi hIiadky. oko|o po|noci sme zaznamena|i, že do
ústavu sa usi|ujÚ preniknÚť cudzí |,udia. ZobudiIi sme predsta-
vených, ktorí nás|edne iš|i rokovať s bÚchajÚcimi Na zák|ade
nejakých poíiderných poverení chce|i urobiť domovÚ pre-
h|iadku Muse|i im to umoŽniť'

Všetkých študentov a predstavených sÚstredili na prvé
poschodie do najváčšej študovne a vykona|i preh|iadku ce|ej
budovy. V podstate zosta|i s nami v budove nieko|,ko dní.
S|edova|i nás, posiela|i o nás správy, do budovy takmer
nikoho cudzieho nevpusti|i. BoIi sme monitorovanÍ 24 hodín
denne. Dokonca nám pride|i|i dvoch správcov, pričom jed-
ného z nich som osobne pozna|, |ebo bo| z mojej rodnej
dediny Počas dňa priváŽaIi ,,zaistencov,, z d,a|šÍch Ústavov
Z Bratis|avy, Trnavy, Hodov a Nitry aŽ nás bo|o oko|o 300.

Niě nenašli
A takto sme ŽiIi vo vel,kej neistote asi 10 dní Zatia|,pozvá-

Ža|i do Šaštína všetkých sa|eziánov z 13 Ústavov Zača|i
organizovať prerozde|enie kňazov na jednot|ivé farnosti, čo je
vysostné právo biskupov. Z os|ovených kňazov s takýmto pre-
rozde|ením ani jeden z nich nesÚh|asiI HovoriIo sa, Že ich od-
viez|i do tzv koncentračného tábora v Pezinku'VÝs|edkom ore-
vierky bo|o ve|,ké Íiasko, pretoŽe nenaš|i nič z toho, Čo pred-
tým tak vehementne oh|asova|i: zbrane a tajné dokumenty

Situácia sa zopakovaIa 25 aprla opáť nás po poInoci
zobudiIi, no tentokrát nás na|oŽiIi do pripravených autobusov
a viez|i na neznáme miesto. AŽ nadránom sme zistiIi, Že váčši-
nu autobusov s reho|,níkmi všetkých reho|í priviez|i do Podo-
|ínca, kde nás čakalo surové privítanie a zaobchádzanie'
Matrace po zemi, |en kde tu poste|,, má|o jed|a, hrozné toale-
ty ' Ráno sme mohIi ísť na krátku sv. omšu a potom nas|edo-
vaI denný reŽim ako vo vázení' Po dvoch mesiacoch, koncom
.1Úna, nás previez|i na preško|enie do KostoInej pri Trenčíne.

KIáštor v Šaštíne sa po Barbarskej noci zmeni! na kon-
centračný tábor pre rehoI'níkov. Foto archív

Tam nás bo|o menej, aj podmienky bo|i  napodiv trochu
|,udske1šie Dokonca Sme Sa mohIi v okolíTrenčína aj vol,nejšie
pohybovať'

Na Priehrade m!ádeže
Asi po dvoch týŽdňoch nás prevrez|i na Priehradu

m|ádeŽe, kde sme muse|i pracovať na 1ej stavbe asi 6 hodín
denne. B1ivaIi sme v drevených ubytovniach, poobede sme
dokonca moh|i a1 športovať Cie|bm bo|o, zač|eniť nás medzi
socia| ist ickú m|ádeŽ a tým nás od|ákať od nášho duchovného
štúdia' No napriek ich Úsi| iu Sme Sa nevzdaIi  svoj ich ideá|ov
a v nede|,u sme namiesto raňajok chodi| i  na sv omšu do
Púchova' Krásne bo|o to, Že svojím spevom počas pochodu
sme pri|ákaIi  i  d,a|ších m|adých |,udiz tábora a do kosto|a nás
sooIu or iš|o okoIo t isíc l ,udí

Koncom augusta nás prepust iI i  k svo1im rodinám, aby
Sme sa zač|eniI i  do civ iIného Života Doma nás však ČakaIi
povo|ávacie rozkazy do PTP táborov. Zrejme nás chce|i mať
pod vojenským dozorom

V tom čase som bo| v maturitnom roČníku Ked,Že som
nemoho| maturovať v máji, |ebo som bo| zaistený, V Septem-
bri  som prišieI do Ga|anty s Úmys|om zmaturovať' Tam mi
oznámiIi, Že to nie je moŽné Z ministerstva totiŽ dostali Iist, Že
všetci, ktoríštudovaIi na cirkevných ško|ách sú vy|ÚČení z ma-
tur ity A tak, ako ostatní spo|uŽiaci ,  nastúpi| som do PTP
tábora v Libave pri olomouci.

Zo zdravoIných dÓvodov ma neskÓr prepusti i z vojen-
skej s|uŽby Bo| som nÚtený nájsť si prechodné civiIné zamest-
nanie a ked,Že Som Sa nevzda| tÚŽby dokončiť štúdium,
v tichosti Som Sa pripravova| na prechod do zahraničia spo|u
s mojimi býva|ými spo|uŽiakmi., '  NepodariI sa SkončrI som
v rukách Štatne1 bezpeČnosti lng. Ján Brichta
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Zabráň me uýpredaj u l,udskosti
Ludia na Slovensku prÍliš nevní-

majú organizáciu PV ZPK), ale ani
iných politických vázňov komuniz-
mu, či už organizovaných alebo nie.
Dokonca ani Ústav památi národa.
My, jednoduchí občania Slovenskai
Členovia Či sympatizanti PV ZPKo to
nemÓžeme ovplyvniť. Zia|, sila spo-

ločnosti nie je využÍvaná na udrŽanie
organizácie PV zPKo, ale na jej
pomalé odumretie. Slovenský národ
si likviduje hodnoý ých tudí, ktorí
boli tvorcami demokracie. Autori no-
ých učebníc sa málo zmieňujÚ o po-
litických vázňoch komunistického
režimu, alebo o tom, čo prežili v pra-

covných táboroch, vázeniach a po
prepustení na slobodu pod doh[a-
don Štátnej bezpečnosti' Trpké spo-
mienky na roky 1948-1989 a poh[ad
na 4ruoj spoločnosti v súvislosti s or-
ganizáciou PV ZPK) prinášajú iba
nové traumy

Sila slova, dokumentov, svedecti-
ev politických vázňov z obdobia
socializmu má vypovednú hodnotu,



Sloboda slova po komunisticky
Biskupský kaštie|, vo Svátom

Kríži nad Hronom je památníkom
rozIičných udaIostí. Dobrých aj
smutných. V rokoch í850 až 1869
v ňom žil banskobystrický biskup
Štefan Moyses, prvý predseda
Matice slovenskej. V rokoch 1946
až í950 V ňom síd|i l  boho-
slovecký inštitút saIeziánov'
pozostávajúci z profesorov,
študentov a civiIných zamestnan-
cov v počte oko|o 70 mužov.
Reho|'níci vyvíja|i aktivity nielen
vo Svátom Kríži nad Hronom
s počtom asi 1500 obyvate|,ov,
a|e t iež V oko|itých obciach.
organizova|i  ku|túrne i  športové
podujat ia a dni duchovnej ob-
novy. |ch činnosť bo|a skutočným
Božím požehnaním najmá pre
m|ádež. Sa|eziáni sa teši| i
všeobecnej úcte a vd'ačnosti.

Do tohto s|,ubne sa rozv1a1Úceho
d ian ia  zas iah l i  ako  z |ý  n ič ivý  víchor
násiIné prot lnáboŽens<e opatrenia
v|ády .  Zandár i  a  mi I i c ra  na  pr ikaz
vedenia KSC a ministerstva vnÚtra
obsad i | i  v  noc i  z  ]3  na  14 aprí|a
1950 všetky muŽske r|aŠtory v Ces-
ko-S|ovensku a odv|iekl i  reho|,níkov
do koncentračných táborov Toto
násiI ie post ihIo a1 saIeziánsky k|áštor
vo Svátom KríŽi nad Hronom

Nočný prepad vyvo|aI spravodIivé
rozhorČenie obČanov mesta aj oby-
vatel,ov okoIitých dedín lViestny
dentista Štefan Zúbrikráno 14 aprí|a
prišie| do ozbrojencami obsadeného
kaštie|'a a pokojne sa opýta|, prečo
ten SUrovy nočný zásah proti sa|eziá-
nom? Namiesto odpovede ho

chytiI i , zatiahl i do pivnice, pažba-
mizrazi l i  na zem a dokopali. Ked'
zamdlel, obl ial i  ho vedrom vody
a vyhodil i  pred budovu. Zbitý
muž sa s vypátím všetkých sí| do-
plazil domov. Mal 40 rokov. Po
štyroch rokoch zomre|. Údermi
zbraní mu ozbrojenci poškodi|i
obličky.

Ďalšími obeťami prot inábo-
ženského teroru sa stali Ján Bar-
niak, 46-ročný murársky majster
a jeho dva|a priate|ia 40.ročný
A|bín Hurtík a 43-ročný [udovít
Dekýš.lán Barniak sa pred nieko|,ký-
mi spoIuobčanmi kr i t icky vyjadriI
k odv|ečeniu saIeztánov. NasIedovaIo
udan ie  a  v  noc i  16 '  apríIa  prepad l i
ozbrojení Žandári  a miI ic ionár i  jeho
dom Pri  domovej prehl iadke po-
prevracaIi  všetok nábytok a Jána Bar_
niaka pred očami manŽe|ky a dvoch
dcér v putách odv|iekl i  do kaštie|,a.
Tam ho Surovo pažbami zbran( zm|á-
t i l i ,  vyrazi l i  n iekol 'ko zubov, na zemi
kopaIi aŽ upadoI do bezvedomia'
Ob l ia l i  vodou a  odt iah l i  do  o ivn ice .
Na druhý deň mu da| i  vedro  vodv

a kus ch|eba' Na štvrtý deň ho vy.
t iahl i z pivnice a odviezl i do nemocni-
ce v Banskej Bystrici. Rany a d,asná
mu hnisa l i .  L iečiI i  ho dva týŽdne.
Potom ho odv|iek|i do váznice Kraj-
ského sÚdu.  HodiI i  na samotku
a podrobovali 4Tsluchom. Fyzicky ho
týraIi a hrubo uráŽaIi jeho nábožen-
ské presvedčenie. Ce|ý Život znášal
nás|edky tohto teroru

Štatny súd v Bratis|ave odsú-
di| S.septembra 1950 Jána Barnia-
ka za z|očin prípravy úk|adov vo-
či štátu na třest odňatia slobody
v trvaní 30 mesiacov, prepadnu-
tie 9/10 majetku a peňažný trest
vo výške 20 tisíc korún. Albín
Hurtík za spoluúčasť dostal 18
mesiacov vázenia, prepadnutie
majetku a peňažný trest 10 tisíc
korún. ludovít Dekýš za neozná-
menie z|očinu dostal trest odňa-
tia s|obody v trvaní 7 mesiacov.

odsÚdenísi trest odpyka|i v ||ave
a LeopoIdove. Rodinu Jána Barniaka
vysťahova|i z domu. Ma|a na to 15
dní. V tom čase chodiI do domu ta-
jomník MNV, súri|, vyhráža| sa a robiI
si posmech z nešťastia rodiny. Do do-
mU Sa potom nastahova|a rodina č|e-
na ŠtB, neskÓr ZNB. Dcéry Barniaka
nesme|i študovať na strednej ško|e,
V ZamestnanÍ tm ustavične pripomi
na|i, prečo im nemÓŽu zýšiť p|at

Krajský sÚd v Banskej Bystrici 6.
septembra 1990 zruŠiI rozsudky
a troch odsúdených rehabil itova|.
PreŽité utrpenie sa však podpísa|o na
ich zdrav(, no nie na ich vzťahu k Bo-
hu,  C i rkv i  a  národu'

Július HomoIa

ale dnešná polarizovaná spoločnosť
tomu nevenuje patričnÚ pozornosť.
V médiách niet zmÍenky o politickýCh
vázňoch z obdobia socializmu'
Regionálne organizácie politiCkýCh
vázňov Či Časopis Svedectvo sú ako
malé osťrovčeky v spoločnosti, na
míle vzdialené od zemskej pevniny,
kde žijÚ [udia nevšÍmaví k základným
tudským hodnotám' Ťaží nás nepre-

bádaná minulosť i demokracia bez
hraníc až po ýpredaj l,udskosti.
Nedá sa mlČať, no priestor na vyjad-
rovanie názorov máme ve[mi úzky,
ak vÓbec nejaký. Avšak komunikácia
je tá prvotná potreba, bez ktorej niet
života. Hlas organizácií byvalých poli-
tických vázňov z obdobia totalitné-
ho režimu v bývalom Česko-lloven-
sku od roku 1948-1989 bv nemal

zaniknúť' Vo ve[kej miere to závisí aj
od nás. Dnes na Slovensku je ťažko
identifikovať kto je s kým a kto je
proti komu. Turbulencia poliťických
strán, zmeny V parlamente, vláde, na
ministerstvách, úradoch až po samo-
správy miest a obcÍ stav vecí verej-
ných ešte viac zahmlievajú' Postaviť
koncepciu prežitia a rozvoja je aj
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otvorený list emeritnému arciblsku povi Róbertovi Bezákovi

Uniknite zosiete liberálov
Do redakcie sme dostaIi otvorený l ist veriacich

občanov z farnosti Banská Bystrica-Radvaň emeritnému
arcibiskupovi RÓbertovi Bezákovi Uverejňujeme jeho
skrátenÚ verziu. VynechaIi Sme verejne známe
skutočnosti z vystupovania R Bezáka v médiách, čo tiež
pobúriIo signatárov Iistu.

,,Pán biskup, prijmite vážne napomenutie od
svojich spo|urodákov. Katolícky kňaz má byt dobým
prík|adom pre spoluobčanov. Vy nie ste. Lámete s|ub
kňazskej pos|ušnosti ako suchý prútik. Neodstúpili ste
z funkcie dobrovol,ne. Muse|i Vás odvo|ať. Historická
hanba pre Cirkev na Slovensku, aj pre Yás' Zakáza|i
Vám vystupovať v masmédiách, Vy vzdorovito
vystupujete.

Závratná kariéra z priemerného kláštorného kňaza
na arcibiskupský stolec Vám zakrútila h|avu. Po nástu-
pe na prvej schódzi s kňazmi diecézy ste vyh|ásili, že
v priebehu roka nebudú žiadne personá|ne presuny,
Ale o nieko|'ko dní po hádke so svojím predchodcom
arcibiskupom Jánom Soko|om ste sa začali mstiť ako
zdatné feudá|ne knieža. Sokolovi ste ukáza|i dvere
a jeho priate|bm tiež. Mons. Javor, Mons. Tóth a d'a|ší
desiati starší' obetaví kňazi, ktorí za desaťročia v kňaz-
skej s|užbe urobiIi mnoho duchovného a materiálneho
dobra pre |'udí v diecéze, odrazu Vám zavadza|i'
Vyhodili ste aj Františka očenáša, býva|ého správcu
farnosti v Jacovciach, rodisku J. Sokola. Pán Bezák,
ukrivdiIi ste dobrému kňazovi. Z jeho iniciatÍvy si
postavili veriaci v jacovskej farnosti od roku 1969 do
roku 1986 dva nové kosto|y vo fi|iá|kach a dva, vráta-
ne farského, podstatne zváčši|i a obnovi|i. Postavili aj
novú farskú budovu.

Pán Bezák, iste si spomeniete, ako Vás prosiI pán
farár, aby ste ho ponecha|i vo farskej pastorácii, že sa
cíti zdravotne vel,mi dobre. Ve|'kokniežatsky ste ho
odbi|i: ,.Máte zastara|é spósoby' ste prísny' doba je
iná. Ja arcibiskup, som liberá|!,,Zronený farár sa Vás
opýta|: ',Kam mám teraz ísť?,, Nedba|o ste odpoveda|i:
,,Chod'te, kam chcete. Hoci aj hore na Kysuce, alebo
do|u Váhom,,, výsmešne ste zakončiIi rozhovor. Nebo|i
ste Iudský biskup, ako ste o sebe tvrdili. Vraj ste chceli
byt |'udský a |,udov'ý. Vraj preto ste išli medzi mládež
na festival Pohoda' Vraj preto ste sa da|i pozvať do
re|ácie Večer pod |ampou. oboje moderova| Štefan
Hríb, známy nepriate|,katolíkov. PripraviI kamery, aj
otázky a odpovede.

Pán Bezák, na Pohode ste ma|i využiť možnosť
predstaviť Ježiša Krista - Boha-č|oVeka ako prÍtaž|ivrý
Vzor pre m|adých |'udí. A|e to nebo|o v Hríbovom

p|áne, ani vo Vašom. Na Hríbovu otázku ste odpove-
da|i popu|isticky, aby sa to páči|o rozvášneným,
samopašným |,udbm na scéne aj pred te|evíznymi
obrazovkami. Vaše prirovnanie ,,Boh je taká pohoda,.
ponížila Boha, večnú všev|ádnu abso|útne dokona|ú
bytosť. Tvorcu vesmíru a |,udstva, nášho |áskavého
Nebeského otca poníži|a a potupi|a na nízku mravnú
úroveň Pohody. Festivalovej Pohody v Trenčíne.
Podobne ste sa zvidite|,ni|i v médiách ako popu|árny
Iiberá|ny arcibiskup' Na Hríbovu otázku ,,čo je hriech?,,
ste da|i pripravenú odpoved': ,,Tu, v družnej besede nie
je vhodné debatovať na túto tému.,, Čiže z|,ahčili ste
pojem ,,hriech,,. Lajdáckou odpovedbu ste po|ichoti|i
|,ahkomyse|'ným divákom.

Pán Bezák, potupi|i ste Boha a z|,ahči|i pojem
hriechu. To sú dva základné stípy kresťanského učenia.
A v tom sú pádne dóvody na zbavenie z funkcie
arcibiskupa. Prečo ste sa vyjadrova|i tak primitívne
a nezodpovedne? Lekári psychiatri hodnotia Váš stav
ako schizofréniu - rozdvojenJe osobnosti, teda ťažkú
duševnú poruchu. Vašu chorobu zneužívajú nepriate.
|ia Ježiša Krista a Cirkvi na jej podýanie. Vaše prejavy
šokova|i mnohých |,udí a spósobi|i aj predčasnú smrt
biskupa Rudolfa Ba|áža'

Pán Bezák, čo Vám hovorí svedomie, ked' vidíte'
ako sa Vaši rodičia sužujú? Prosíme Vás, uniknite zo
siete podlých |iberalistov. V tíšine k|áštornej kap|nky,
v |'útosti a prosbách k Ježišovi nájdete odpustenie
a uzdravenie duše aj tela.

Prosíme za Vás mi|osrdného Boha.,,
Banská Bystr ica 13 1anuára 2013

Podpisy šiestich siqnatárov



Kenyereš Ján' RuŽomberok
Šustek Micha|, Žarnovica
Šmat|ák Štefan, Bytča
Ďuriak Jál ius, Ve|,ké ChIievany
Gá|iková Vi|ma, ||ava
Ga||ová Mária,
Trenčianska Tep|á _ Dobrá 8 EUR
Hrubá Gabriela, LevoČa 5 EUR
Markovičová He|ena, Ve|'ké Bedzany

3 EUR
Vičík ludovít, Vysoká nad Uhom

3  EUR
Hudecová Agnesa, Bratis|ava 3 EUR
Záhumenská Mária '  Sk|ené 6 EUR

Košút Ján, Brat is|ava 23 EUR
Ondrejka Jozef, Ing ,Malacky 6 EUR
Krajčíková |rena, Trenčín 3 EUR
Svoreň Ján, Hriňová 5 EUR
Matejka V|adimír, Bratrs|ava 3 EUR
Ma|ášková Marta, Ma|acky 6 EUR
Bátorová ludmi|a' Ve|,ké C hIievany

3  EUR
Bariš Anton, Horná SÚča 3 EUR
S|ivková Hedviga, ||ava 20 EUR
Jancová Františka' l|ava 13 EUR
Jendrušáková Viera, Cadca 3 EUR
Gábliková Bernadeta, Stiavnik 3 EUR
Ha|ás Miro, Saštín StráŽe 3 EUR
Horný Ernest, Ho|íč 3 EUR
Maronová Mária, Brat is|ava 11 EUR
Maš|ej Jozef, Sarišské Soko|ovce

3  EUR
Špániková Mária, MVDr', Modra

8 EUR
Ferenčič Pavo|, Závod 6 EUR
Zelenka Pavol, Gajary 6 EUR
Tatran ludovít' Bratis|ava 6 EUR
Matovíčová Anna, Bratislava 6 EUR
Peško Frido|ín, N/odra 3 EUR
Buja|ka Pavol, Bánovce nad Bebravou

3 EUR
Mičuda Pavo|, Slavnica 3 EUR
Kendra JozeÍ,Z|aIé Moravce 3 EUR
Jašíková Bohdana, Liptovský Hrádok

3  EUR
3  EUR

11 EUR
5 EUR

5  EUR

3 EUR
Mičkovic JozeÍ, Ing.,Trenčín 3 EUR

Darcom vyslovujeme
úprimné pod,akovanie.

1O EUR
13 EUR
3 EUR
3 EUR

13 EUR

Zimenová Jana, Varín
HIinková Zuzana, Košice

B EUR
3 EUR

Lukáčová Mária, Bardejov 3 EUR
Hórmann Štefan, Trenčín 8 EUR

Súlová-Petrovičová EIena, PaeDr.,
t I  t o v d 11 EUR

13 EUR

Faix Jozef, Svit 1O EUR
Radíková Viera, Svátý Jur 18 EUR
Gajdošová Emí|ia, H|ohovec 3 EUR
Bednár Kami|, Trstená 3 EUR
Valb Vavrinec, Michalovce 5 EUR
Šu|ej Matej, Ve|,ká Lomnica 3 EUR
Drex|erová Vi|ma, Zohor 16 EUR
Tóth Jozef, Nitra 3 EUR
Damboráková Mária' Ho|íč 3 EUR
Mračna Jozef, JUDr.,
Moravský Sv Ján
Gvorová Margita' D|há nad oravou

3  EUR
Fojtíková Anastázia, Banská Stiavnica

8  EUR
Búryová Gize|a, Nová Baňa 3 EUR
Lofajová Magda|éna, Bratis|ava

6 EUR
Mlynáriková Agáta, Prievidza 5 EUR
Frantz Augustín, Gánovce 3 EUR

Muži|a Dominik, Do|ný Kubín
Miku|ová Katarína, PhDr,
Bratislava
Majzún Miku|áš' Závod
Bednárová A|žbeta'
Cabaj-Cápor
Provazníková Me|ánia'
Trenčianska Tep|á

V aprí|i si pripomíname významné
životné jubi|eá týchto našich č|enov
a priaznivcov.

45 rokov
Laceková Vanda. Pata 5 4 1968

50 rokov
Dobrodejová Dagmar, RuŽomberok

13 4 .1963
55 rokov

SmejkaIováHeIena,N i t ra  14 '4 '1948
Horváth Jozef' H|ohovec 17 4 1958

6tO rokov
Švec ]ozef, Bratis|ava 1'4'1953

65 rokov
Pecníková B]anka, Banská Bystr ica

12.41948
70 rokov

Markov Čova HeIena, Vel,ke Bedzany
30 4 1943

8O rokov
Fantuzzi Albert, Bratislava 23 4 1933
Kra1Čikova |re.a, T.enČin 16 4 1933

Ítil rokou
Neštráková Katarína, Sered, 30 4,1931
NiŽňanský Juraj, Vrbové 16.41931

83 rokov
Hampe|ová Mária, Pr ievidza 13 4 1930
Májovská Már a, Bačkov 6 4 1930
Vargová Dagmar, Hurbanovo 14 4'1930

84 rokov
|ng Dubek Karo|, Sečovce 28 4,1929
Horošková Anna, Piešťany 18 4 1929

85 rokou
Ku|aš Zo|tán, Brat is|ava 12 4 1928
PaI igová Marga réta, BratisIava

15 4 .1928
Bran šová Mária, Brat is|ava 13 4'1928

86 rokov
C i Žmá r i k  M i cha I  Humenné 16  41927
Šumichrastová AneŽka, Trenčín

1 . 41921
KotÚček Mi Ian '  RuŽomberok 13 4  192]

8]l rokov
Cíb ik  Ján ,  DuIov
Labuda Michal,  Nitra

10 4 .1926
30.4.1926

88 rokov
Fojtíková Anastázia, Žiar nad Hronom

22.41925
39 rokov

Horváthová Gabrie|a, Prievidza 9 4 1924
91 rokov

Koňakovská A|bína, Modra 8,4,1922
Sk|adan Štefan, Žiar nad Hronom

12.4.1922
94 rokov

Ing arch Smetana Mart in, Brat is lava
20 4 .1919

Harušťák Ján. H|ohovec 17 '4,1919
lubilantom srdečne

blahoželáme.

1} Vo veku 87 rokov, 21.februára
2013, zomrela Sidónia BOHUN|CKÁ
z Bánoviec nad Bebravou, č|enka regio-
nálnej poboČky PV ZPKo v Bánovciach
nad Bebravou Pos|edná rozlÚčka so zo-
snu|ou sa kona|a 23. februára 2013 na
cintoríne v Bánovciach nad Bebravou.

1} Vo veku 93 rokov, 20, oktÓbra
2012, zomre|a Mária JURKEMíKoVÁ,
dlhoročná č|enka regionálnej pobočky
PV ZPKO v llave.

t Vo veku nedoŽitých 84 rokov, 2
marca 2013, po d|hotrvajúcej chorobe
zomre| |ng. František M|ČKo zo
Svátého Jura. Pos|edná roz|Účka sa ko-

nala 5. marca 2013 na miestnom cinto-
rÍne vo Svátom Jure. ZÚčastni| sa jej
predseda Regioná|nej poboČky Bratlsla-
va-okolie A. Malačký spolu s čIenmi qý-
boru Hermanom, Čechom a Nayovou.

t Vo veku nedoŽitých 84 rokov, 1 1.
marca 2013, zomrela Anna BUKOV-
covÁ z Brezna, d|horočná členka
regionálnej pobočky PV ZPKO v Banskej
Bystrici.

t Vo veku nedoŽitých 86 rokov,
22. Íebruára 2013' zomrel Michal
ČlŽnnÁnlx' Posledná rozlÚČka sa kona|a
24' Íebruára 2013 na cintoríne v Hun-
covciach,

Pozosta|ým vyslovujeme
úprimnú sústrasť.
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,, 
zápís

zo scb'6d.ze prípravného výboru Konfed'erác1e polttických
vázňov Slovenska ,konanej v Brat1s}ave 2?.2.1990.

Pred'sed'a Toarášek Ínforuroval prítomných , že mu bolo oznámená
neúěasT pred'sed'u v1ády ,a1e vyslanig zástupcu.

Ta}tiež kamarát 7, Rakríska p.ZeJac sa ospraved1ňtrJe ,na}oÍko
rrydáva dcérnr.
1./ Dr. Cintavý referovaI priebe}r návštevy na rninistenstve

spravodlivostÍ u mÍnístra ,ktorý sa nem6že zúěast.sÍ.{ na,koÍto
eestuJe do USA ,ale qyš1e zástupcu JUDr Seemanxa na zJazd.

2./ [ekt1ež podal zprárnr o doručení pozvánok VTN GatrovÍ,
Kňažkovi a BrrťlaJovi. Zároveň Dr. Cíntavý a JUDr Ponrbský
navštívíIí Koord.ínačný výbor štud'enskébo hnutia a pož1adalÍ
štuďentov o porroc pri poriad.ateÍskej čirřmosti pr1 zďrájení
zjazdu KPvs - boI daný prÍsÍub na 10 štud'entov.

)./ Íor.ík Ínfor"moval o návšteve a d'oruěovaní pozvánok u Kusých
a Úarnogurského. 1 podpredseda čarnogurský eestuje d'o
Maáarska a takt1ež rektor UK Kusý sa ospravéd.lňuJe.

4./ Treba zvážIÍ a narrrhnú{ d'o nového výbonr i{Pvs 10 + 6 čIenov
z Bratislavy a okolia ktorý m6žu operatívne zasad.af v prípade
nutností okomžÍte.

5 . /  Do bud 'úce j  schód ' ze  2 .3 .1990. t reba ešte  dornys líe ř  a  dop1n i ř
na ěo sa ešte zabud.lo,prípaďne zaríaťliř ' ešte čo treba '
prípadne pozvat na koho sa zabuďlo.

6./.NakoÍko miestnost bola volná len d.o 16,Jo sch6ťtza boIa
pred.ěasne ukoněená .

Bud'úca sch6d,za buc|.e v pj-atok 2.3.1990 o 15 hod.

za výbor pred-5leda.

J.Tornášek ,/,?

taj omník
E.Kordg^ . '

/ f t,:q-\ .*_-

Y Bratislave 27.2.1990 za-pr-sov


