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Eva Laucká
Pouěme sa, akje od koho
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Náš rozhovor
Jolana a Štefánia Božíková
7O.12

Peter Mulík
Bolo SNP slovenské
anárodné?

VašaEminencia.
politických
spo|očenstvo
vázňov
protikomu
nistického
odboja,prosiac
PánaBohao Vášnávratz choroby
medzinás,synova dcérys|ovenského národa,ktorýmste duchovným
otcom,d'akujúc
za splnenienašich
modIitieb,
Vás chcemeubezpečiť,
Že
ste pre nás prík|adom
vo vierea povinnostiach
zanechať
dejinnýodkaz
o období
komunistickej
totaIity.
Prosíme
o VašepoŽehnanie
a pomoc BoŽiuprostredníctvom
Vašich
modlitieb.
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Arpád Tarnóczy
Priiatie u predsedu NRSR

Ludovít Matejov
M6j príbeh zvojny
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PvzPK0Arpád
Tarnóczy
zaslallist
Jánovi
Chryzostomovi
kardinálovi
Korcovi
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organizácia
nezastupite|,nÚ
ú|ohuvo
verejnosti.
bročehvci,
pod|nn
spolu
i pfia.
Letné
obdobieprináša
mnohé
uiqíročia,
Podnepfut|,podne!
Soninúnúkaiú, znamné
ktorésa nás,politickýchvázňovbytostne
dotýkajÚ.
Vedevteýsiiubeme,ked,aóniu hwý.
pieseň nie BenešovejNárodnosociaIiStic
mro xnlt:|(roiinskó
strany7. jÚ|a1946vypracova|o
tajný
ostatnédva rokysa nám stávajú dokument,
Memorandum
o Slovensku,
veci,za ktoré
nenesieme
Žiadnu
zodpo- v ktorompodrobne
p|ányna
rozvied|o
vednosť.
Ked,píšem
tietoriadky,mÓ- duchovnÚ a mocenskÚasimj|áciu
Žemkonštatovať'
Že na nášúčet
bo|i a etnicko-po|itickÚ
likvidáciu
sIovenské
konečne
prostriedky ho národa'DÓs|edky
zas|ané
finančné
tohtoplánudo.
MV SRna našučinnosť
v tomtoroku. dnespociťujú
v mnohýchs|ovenských
UmoŽnia
poŽičané
peniaze rodinách'A predovšetkým
námvrátiť
v takých,
a prejsť
na štandardný
reŽim'Chcem ktorébo|inárodnea kresťansky
za|oŽeveriť,Že situácjaz ostatnýchdvoch né Pripomíname
si obetetohtoteroru
rokovsa nebudeopakovať
a Že sa priindividuá|nych
památi ko|ektívnych
budememÓcťvenovať
činnosti'
ku níkoch"
Teší
nás,ŽeČoraz
viacmládeŽe
ktorejsmesa zaviaza|i
v našrch
stano- prichádza
medzinás azaujíma
Sao tievách.Našič|enovia
nepovaŽujÚ
svoju to dobreutajované
uda|osti'
organizáciu
lenzazáujmovÚ,
vidiav nej
Štatny
sÚdv Bratis|ave
odsÚdi|
14.
priestorna odovzdávanie
mravného jÚ|a 1949 šiestich
m|adýchS|ovákov,
odkazu ve|,kejčastinároda,ktorÚ č|enov
Bielej|égie,
ktorejcie|bmbo|o
nepokori|a
nUakátota|ita'
Spo|očnosť,
obnovenie
s|ovenske1
štátnosti.
Augusa nie|en
naS|ovensku,
pociťuje
hodno- tínLednický
bolodsúdený
natrestsmrtovÚvyprázdnenosť
a aj pretomá naša ti,ostatnína
25 rokovvázenia'
Trauma
Nodnošouklfinou
zopoíolo
rli|loÍ,

Na titu|nej strane: V Ziline.Závodí
postaviliv roku 1947, rok po
tragickom
skonepátraChryzostoma
památnýkríŽ.
JánaBardysa'
Viac na str. 14.
Foto archívVladimírKo|ada

2

Z prenas|edovania
|,UdL
ktorísi
Že|alisa- eba zastrašovania,
vyÚstením
Úsilianá- tovVaršavskej
zmluvybezvypovedania
mostatnÚs|ovenskú
štátnosť
oretrva|a rodnýchbudite|bv,
ktorív novodobej vojnyvtrh|i
v nocido Česko-S|ovenska,
jehoÚzemiea zmocni|i
dodnes.
AkoinakmoŽnohodnotiť
sa usi|ova|i
o rea|izovanie
tÚŽob obsadi|i
akti- histórii
sakonpo
vity častisIovenského
obyvateI,stvanároda v|astnom
sebaurčenív
ob|as- tro|yštátu'Tri hodinypred prepadspreddvadsiatich
rokovpodpisujúcichti poIitickej,
hospodárskej
i kuItÚrnej. nutímBreŽnev
te|efonovaI
orezidentovi
sa za zotrvaniefederácie?otázka Na končiaroch
hÓr,a|eajv mestách
sa L.Svobodovi
a informovaI
hoo tom'Že
zvrchovanosti
a nezávis|osti
prijatia
S|ovenska na počesť
dek|arácie
kaŽdoroč-sa rozhodo|vys|ať
vojskáVaršavskej
patri|a
počas
štyridsaťročného
obdobia nezapa|,ujÚ
vatryzvrchovanosti.
Raduj- zmIuvy
za úče|om
vyhnÚť
sazbytočným
nes|obody
medzitabuizované
témy. meSaa d,akujme
Bohu,ŽeÚsiliea obe- obetiam.
L.Svoboda
s týmsÚhlasi|.
Povojnoví
zástancovia
generácií
s|ovenskej
suve- te doterajších
nebo|omárne,
Významným
dňomje aj26'august
pochodeňza ne- Žesanap|ni|o
renityakoprvínies|i
v samostatnej
štátnosti. 1992,ked'sa predsedovia
slovenskej
závis|osť
a zvrchovanosť
svo1ej
v|asti,
za
V auguste
si pripomenieme
d,a|šie a českej
v|ádyV. Mečiara V. K|aus
jubi|eum.
čoichčaka|i
oooraviská
alebod|horoč- i4íznamné
AndrejH|inka
12. stret|i
v Brnea dohod|i
sa na presných
névázenie.
Našasamostatnosť
nebo|a augusta1919v Žarnovici
postupuzánikufederácie
na |,udovom pravid|ách
bezobetí,
a|ektosi ich,okrempo|itic- zhromaŽdení
oboznámi|Účastníkova rozde|enia
štátu'Dnessmesvedkami
kýchvázňov, pripomína?
Ved,naši s textomPittsburskej
dohody.Podl'a spochybňovania
a znevaŽovania
aktov,
predkovia
užpredtisícročím
Žiliv orga- četnického
h|ásenia,,provo[alza ktoréored dvadsiatimi
rokmiviedIi
nizovanejve|'kej
ríši.
Pretobol 17' jú|zá- souh|asu
všechpřÍtomných
samostat- k našej
štátnej
samostatnosti.
Politickí
konitým
medzníkom
v našej
histórii.
Pri- nouautonómii,
tak řeČeno
s|ovenskou vázni však poznajÚcenu s|obody'
jatie Deklarácte
o zvrchovanosti
SR samostatnost".
A nedajÚ
siju vziať.
v par|amente
bo|oprirodzeným
vyústePripomeňme
si ď121.
august
1968.
Anna Fodorová
poroby,
nímpo stároČiach
nodnrpdspdníčka
intríg.
hrozi- kedyvojskápiatichkomunistických
štáPV ZPKo

Svedomie nepozná kompÍomisy
Biskup Dominik odiš|i
poprvom
sk|amaníuŽ
sneme.
Ho- písaIi
zástupcovia
KresťanskodemokraHrušovský
nedávno
spo- ci sa KDHvo svojichh|avných
zásadách tickéhohnutia,NárodnejsIovenskej
mína|
presadzovať
oko|nostiprijatia z roku1990 zaviaza|o
ná- strany,S|ovenskej
národnejstrany
Dek|arácie
jednoty.Aj na deo zvrchova-rod,v|as{štát,napokon
po|itika a Stranyslovenskej
reá|na
nostiSR.V tomčaseza- hnutiasace|kom
dištancova|a
od štátnej Cemorovom
snemev okreseŽiar nad
stávalfunkciugenerál- suverenity.
A nedásapoveda{Žebyve- Hronomv roku 1990 prija|ide|egáti
nehotajomníka
Biskupskej
konferenciedeniestrany
podnetov uznesenie,
nemalo
dostatok
v ktoromnabáda|i
rryikonné
poIitickým
S|ovenska.
Hlavným
oponen- z regiónov.
prijaté
Stanovisko
naspo|oč-organy
hnutiak vybojovanlu
Úp|nej
ekotom prijatia
dek|arácie
bolo KDH pod nomrokovaní
po|itických
strána hnutí nomickej
nezávis|osti
Slovenska
a ak by
vedením
JánaČarnogurského.
Vyčítalv ŽiarinadHronom6' augusta
1990 to neakceptova|a
Česká
repub|ika,
snem
v|ádnemu
zoskupeniu,
Žesa o nejne- svedČío
vel,kom
tIakuč|enskei
základne odporúčaI,
aby S|ovensko
iš|osvojou
diskutova|o.
Zrejme
sa hlbokomý|i|,
|e- navedenie
hnutia.
vlastnou
cestou.
bo o dek|arácii
diskutovali
aj v BKS.
KDH sa všakrozhod|o
inak.ono
A akopoveda|
Dominik
Hrušovský,
boli
iš|o
svojouv|astnou
cestoua akojediný
takí.ktoríma|iobavy,abyjejpodporou
SvojepoŽiadavky
vy'1adri|i
v sied. politický
subjekt
neh|asovalo
za dek|aneskončili
akoTlso.NaookonBKSh|a- michbodoch,
medziktoýmibolaajpo- ráciuo zvrchovanosti
politicVe|,ká
časť
prijaIa.PrezidentŽiadavka
sovaním
dekIaráciu
na novúústavu
SR.Žiada|i
a'; kýchvázňovorgantzovaných
v KDH
predseda
|vanGašparovič,
par- ,,zbaviť
vtedajší
slovenský
národko|ektívnej
po|iviny opusti|a
hnutie.
Da|šív
organizácii
|amentu,
sa v sÚvis|osti
s 20. qiročímna rozbití
ČSRa deportáciách
Židovza tickýchvázňovza|oŽi|i
svojup|atformu,
prijatia
dek|arácie
vy1adri|
aj k postoju S|ovenského
štátu,ktorámuje,na roz- ktorása napokon
v roku1999osamoKDH,o ktoromsi mys|í,
Že KDHsa po die|od nemeckého,
mad,arského
po|itici čes- statniIa
a VytvoriIa
organizáciu
prehratých
vo|,bách
nedokáza|o
zmieriťkéhonároda,
stáIeprisudzovaná.
Trvať kýchvázňovKDH.
po|itiku
s tým,Ženebude
určovať
štátu. aj nad'alej
na tejtovineje v rozpore
občassa niektorí
z nich orih|ási
A|eakÚoo|itiku
ja somajváš'No akísÚto porobi|o
KDH?
princpmihumaniz- a hovorí,
s najzák|adnejšími
Zhovára|a
po|i- mu.,,TaktieŽ
Som Sas mnohými
Žiadali
odstúoenie
Františ-tom po|itickí
vázni,ak sÚ náchy|ní
na
tickýmivázňami'Takmervšetci
sa po ka Mik|oška
par|a- kompromisy
z funkciepredsedu
svedomiaT
novembri
19B9 sta|ič|enmi
KDH.Tak mentÚ,ak nezmení
svojpostojk otázke
Eva Hromjáková
im našepkáva|o
svedomie'
No mnohí uzákonenia
pods|ovenčiny.
Stanovisko
šéfredaktorka
a

Prtiatieu pÍedseduNRsR
Vlani v novembrizorganizovala s Úmyslominformovať
o postavení od ministerstva
vnÚtraviacprostriednaša organizáciat|ačovÚbesedu po|itických
vázňovna S|ovensku.
Naši kovna činnosť,
ako našaorganizácia,
s cie|bminformovať
novinársku
obec č|enovia
nezáujem
o politických
váz- ktoránie je viazanána nijakÚpo|io nadchádzajÚcom
programe
pripa- ňov komunistického
pociťujÚ
režimu
tickÚstranu'
mátníkuobetiamkomunizmuna ako istÚ ujmu a ustaviČné
krátenie
Na našupožiadavku
o prijatie
bratisIavskom
cintoríne
v RuŽinove rozpoČtu
pre našuorganizáciu
pova- zatial'nezareagova
I prezident
republii o postavení
našej
organizácie
v spo- Žu1úza
cie|enú
|lkvidáciu
PVZPKO.
ky.predseda
v|ádyaniministri
vnútra
Iočnosti
a situáciipoIitických
vázňov
PÓsobenie
poIi- a obrany.Prija|nás všakpredseda
dvochorganizácii
na S|ovensku.
Vied|anás k tomuaj tickýchvázňovv SR mÓŽevyvo|ávať par|amentuPavol Paškaa jeho
skúsenosť,
Že médiáneinformujÚ rozpakya aj pretojepotrebné
vysvet- záujemo našeproblémy
nás mi|o
verejnost
o PVZPKoso zna|osťou
ve- lbvaťkto je kto.Z našejorganizácie prekvapi|'
pomoc
Dokoncapris|,ÚbiI
cí.Zrejmenie sme dosťatraktívnou sa v roku1999odč|eni|a
p|atforma |egis|atÍvneho
odboru NR SR pri
časťou
spo|očnosti,
|ebo záujemzo spo|upracujúca
s po|itickým
subjek- našich
návrhoch
naZmenuIegis|atvy,
strany novinárovo tIačovku
boI tom KDHa vytvori|a
novúorgantzáciu ktorouby sa dosiah|o
novézaradenie
minimá|ny'
so staým názvom.organizácia
sa našej
organizácie
do štruktÚry
v ake1
Po vo|'bách
smeos|oviIi
všetkých os|abi|a
o 12 percent
členstva'
S Údi- je ll.odboj.
vrchoIných
predstavite|,ovVom Smevšakzaregistrova|i,
Ústavných
že na
Arpád Tarnóczy
štátua požiadaIi
smeo prijatie.
opáť rok 2012tÝchto12 oercentdosta|o
predseda
PVZPKO

Zabudané
tragédie
Nieko|,ko
týŽdňovpo skončení
druhejsvetovej
vojny prechádza|
cez DevínskuNovÚ Ves, dnes
mestskáčasť
Bratjs|avy,
transportzajatýchnemecjedného
kýchvojakov.Úda1ne
u
z nichsa naš|a
pišto|'.To sa sta|odÓvodomtoho.Že Sovietski
vojaci.
ktorítransport
eskortovaIi,
10.júna1945zastreIiIi
42 nemeckých
zajatcovAk by aj ÚdajnýdÓvod
k tejtohromadnej
vražde
boIpravdir4í,
neboldostatočnýna hromadnÚpopravuzajatcov.
Dnestúto
pripomína
památník
uda|osť
ma|ý
na miestetragédie v DevínskejNovejVsi

Peter Bielik

l 13.júna2012sa uskutočnilo
predrokovanie
č|enov
sedníctva
PV ZPKO s predsedom
NR SR PavlomPaškom
na
základepoŽiadavky
PV ZPKO o prijatie.
Delegácia
po|itickýchvázňov informova|a
predsedupar|amentu
o stave
prediskutovali
a zámerochPV ZPKOa podrobne
tematiku
organtzačného
zač|enenra
a financovania
organrzácie.
Predsedapar|amentu
porozumením
prijal návrhydelegácie
s
PV ZPKOa zaviaza|
pomoc NR SR pri zabezsa poskytnúť
pečení
potrebnej|egislatívy
na ZmenUorganizačného
zaČ|enenia
PV ZPKO do systému
s postavením
||'odboja.
l 5. júnaboladoručená
zmIuvaČ'8/2012/237
o poskytnutÍ
dotáciezo štátnehorozpočtuprostredníctvom
rozpoČtu
Ministerstva
vnÚtraSRna rok2012v sume103tisíceur.
l Predsedníctvo
PV ZPKO schvá|iIo
programrokovania republikovej
rady' PÓvodne Sa mala uskutočniť
4.7.2012v malejzasadačke
Mestského
úradu
v ŽiIinena
Nám'obetíkomunizmu.
Vedenie
poorganizácie
vyhovelo
žiadavke
pobočiek.
viacerých
abysa repub|iková
radanekona|av časenepriaznivého
počasia
najmáprestarších
|,udí
l Podpredsedníčka
PV zPKo Anna Fodorováodovzda|anávrhnovýchstanovPVZPKO,o ktoýchby sa malo
rokovať
na budÚcomsneme.Č|enská
základňaobdrŽí
návrhstanovna najb|iŽšom
rokovaní
republikovej
rady.
l Predsedníctvo
rozhodlo,Že príspevky
na činnosť
regioná|nych
organizácií
budÚ zaslané
zálohovo28 júna
20,l2následovne:
BanskáBystrica
500 EUR,Bánovcenad
- okoIie200 EUR,Košice
Bebravou
200 EUR'Bratislava
400
EUR,Nitra150EUR.Prievidza
100 EUR,Trenčín
600 EUR'
Trnava
0 EUR,ŽiIina
600 EUR

Jáchymovsképeklo xxl l I
I

Krušné
horypredstavujú
uránovÚob|asť,
v ktorejbo|o
po vojnezriadených
17 koncentračných
táborov.Dnesje
to chatová
ob|asť
s rekreačnými
zariadeniami.
Bránoudo
týchtohÓrje kÚpe|,né
mestoJáchymov,
ktoré
v dňoch25.
a 26. májat.r' bo|odejiskompietnejspomienky
Jáchypek|o.Komunistický
movské
reŽimpreodporcovreŽimu
a nepohod|ných
|'udí
zriadiI
v tomtoprostredí
predesaťtisícepolitických
vázňovpek|ona zemi.Zanel,udských
podmienok'
v biednom
ošatení,
o hladea zime,týranía
ponrŽovan(,
preos|obodite|,a
dobyívaIi
uránovú
ruou,
Po|itickívázni
Česko-S|ovenska
sa každoročne
v máii
stretávajÚna miestachsvojhoutrpenia.SpomínajÚ
ná
ZVerstVá
dozorcov,
na kamarátov,
priťaŽbe Starostk3 Horného Slavkova Jana Vi|dumetzová víta.
ktorízahynu|i
uránu.Aj tohtorokusa na pietnych
spomienkach
zÚčast- la hostí. V pozadí predsedníčka KPV čR v Karlových
ni|ade|egácia
z regioná|nych
pobočiek
z Košíc,
Spišskej Varoch V|asta Preislerová.
Foto Márla Dvorčáková
NovejVsi - Levoče,
Liptovského
Miku|áša,
Ži|lnya z Čadce. Podujatie
predsedníčka
organizova|a
pobočokresnej
ky KPVČRv Kar|or4ich
VarochVlastaPreis|erová.
Po|itickí
vázniz Českej
i S|ovenskej
pruýdeň
repub|iky
památník
navštÍvi|i
na cintoríne
v HornomSlavkove,
kdeje
v spo|oČnom
hrobepochovaných
11 politických
vázňovzastre|ených
na úteku'Pietnaspomienka
s vyšetristoÚčastníkmisa zaČa|a
po|oŽením
vencova príhovorom
starostky
mesta'Na konieczazne|i
štátnehymnyobochrepub|ík.
Vežasmrtiv ostrove-Do|nom
je dnesčeskou
Žd|áre
pamiatkou
ku|tÚrnou
a sta|asa ďa|šou
zastávkouoietneho aktu.K památnej
tabuIipribud|o
11 vencov,
odzne|i
príhovory
starostumestaostrova ministerky
Životného Kladenie vencov v Jáchymove' Na snímke sprava
prostredia
a na záverštátnehymnyČeskej
a S|ovenskej Štefan Novák a Vi|iam Žovčík.
Foto Mária Dvorčáková
repub|iky.
VeŽasmrtima|azvláštne
pos|anie.
V jejb|ízkosti postaviIi
dvadrevené
|ikvidačné
baráky,,L,,s kapacitou va|vikárp|zenskej
diecézy.Nas|edova|o
k|adenie
Vencov
100aŽ 300 osÓb,prevaŽne
katolíckych
kňazov.Vo VeŽi pripamátníku
Bránaku s|obode,
kdesi prítomní
ucti|i
oasmrtisa drvi|aa upravova|a
uránová hornina.
Váznitam miatkuumučených
Čizastre|ených
na Úteku.odzne|iprepracovaIi
bezakýchko|Ýek
pomÓcok,v nedo- javy starostovz oko|itýchmiest,ministerky
ochranných
životného
statočnom
ob|ečen
l, podvyŽiven
r,šikanovan
í,s brigáda
prostredia,
mi
zástupcovpredseduv|ády,ministrovvnÚtra
po práci.V barákochboIaiba umyváreň
so ž|'abmi
a stu- a obrany,senátorov,
pos|ancov
a cirkevných
hodnostárov
denouvodou.V ha|eVeŽesmrtije nainšta|ovaná
nistava. Českej
repub|iky.
Spomienku
naJáchymóvské
pek|oXX|||
Druhýdeňpietnejspomienky
sa začal
s|ávnostnou
sv' zavÍšiIi
štátnehymnySRa ČR'
omšouv Jáchymove
v kosto|e
sv.Jáchyma,
ktorÚce|ebropek|opripomína
Jáchymovské
po|itickým
vázňom
utrpenie.
Po návratedomovichkomqpistkký
reŽimvyč|eni|na perifériu
spo|očnosti'
Ani po rozpadefederáciesa
situáciapo|itických
vázňovna S|ovensku
uiznamnejšie
nezmeni|a.
Krivdyspáchanéna desaťtisícoch
odporcov
komunistického
reŽimu
sÚ prepredstavite|bv
štátnej
moci
na S|ovensku
|,ahostajné'
Pozorujeme,
Žev Českej
repub|ike,bezohl,adu
nato, ktorépoIitické
zoskupenie
sa podie|,ana moci,je prístup
k po|itickým
vázňomdiametrá|ne
od|išný.
K|adieme
si otázku, čobránis|ovenským
štátnikom prehodnotiť
vzťahk po|itickým
vázňomkomunistickéhoreŽimu?Sme presvedčenr,
Že bez zodpovedania
Delegácia PV zPKo. Z|,avaViliam Žofčik, tng. Anton
tejtootázkysa s|ovenská
spo|očnosť
nepohnedopredu.
Meleg, Mária Dvorčáková, Kvestoslav Gregor, štefan
$teÍan Novák
Novák a Kazimír Krivoš.
Foto Mária Dvorčáková
predseda
Ro PVZPKo Košice

z|iechgv. rOaprávková
dedinka
V obci Zliechov' ležiacej
v náručí Strážovslqých vr.
chov, 1. júna tohto roku
s!ávnostne odhalili památnú tabul,u s menami dvaná.
stich občanov Zliechova .
mužov i žien, ktorí boli v ro.
ku1949 nespravodlivo a protiprávne uváznení a mučení.
Jeden z nich . Vende!ín Ka.
šiar na nás|edky mučeniavo
vázení zomrel. Zanechal dve
malédeti.
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Dvanásť
mienje napísaných
na
tabu|i,no tých,ktorínesmierne
trpe|i
je podstatne
viac.Najmáichrodičia,
manŽelky,
manŽe|ia,
deti i príbuzní, Památnú tabu|fuodhali| predseda PV zPKo Arpád Tarnóczy a posvátil
ktoých prebodo|mečbo|esti,ked, biskup Vi|iam Judák.
FotoMariánBurík
19.júna 1949správcafarnostivdp.
Ján K|imekpreČíta|
na sv.omšipasv roku 1662 vtrhlina Slovensko
tiersky|istpod názvomH|asbiskupov
Turci.Kosto|sv'Vavrincas jehovežou
a ordinárov
veriacim
v hodineskÚšky.
je akýmsimajákomvieryv tomto
Pripravení
bo|iuŽ prís|ušníci
Šta,
aby
posvátnomtichu ze|eneStráŽskych
ho zatk|i,
predhnevom
no museliujsť
vrcnov.
občanov.
Na druhýdeňsazača|
ko|oV ko|otoČi
dejínsa o S|ovákoch
točpomstyzo stranyštátua štátnych
hovori|o
ako o národeho|ubičom.
orgánov.Bitky,týranie,vyhráŽanie,
BohuŽia|,
aždo ktorejsi
chví|e.
Vel,ký
p|aČ,
s|zybo|esti
a zúfa|stva.
renesanČný
myslite|,
Leonardo
da Vinje rozprávková
obec Z|iechov
deci napísa|:
,,AprávommÓŽemepovedinkauprostredkrásnychvrchov,je
je krá|bmzvierat,
dať,žeč|ovek
|ebo
o nejzmienkauŽ v roku1272.Ko- Z|iechovská památná tabulh.
jehozverstvo
je najváčšie|,,
je z roku 1480.No
stolsv.Vavrinca
FotoMariánBurík
Šia|ená
druhásvetová
vojnaneoŽivottu pu|zova|
dávnopredtým.
biš|aani tútorozprávkovú
dedinku
Vojská rímskehocisára Marka b|údiaci)
aŽpodštíty
Vysokých
Tatier. učupenÚv posvátnomtichu nekoAuré|ia
tiah|iúdo|ím
Váhu(VAGUSJeho|égie
Fulmináta
bo|izostavené nečných
|esov.
priVojnasaskonči|a,
z kresťanov,
ktoých uvrh|ido otroc- šie|
vytúžený
mier.P|oýzdobiIipapietva.S |égiami
tiah|iaj obchodníci,
či rového|ubicea transparenty
o šťastí
remese|níci,
ktorív rímskych
kata- a |áske.
Za p|otmi
v ohradách
táborov
kombáchpoČÚvaIi
o novomučeníza- a vázníctrpé|istátisíce
bezbranných
IoŽenom
na |áskea odoustenía
toto novodobýchotrokov.Z t|ampáčov
šíriIi
všade
kadeprechádzaIi.
dos|ova
revaIi
na náspochodya piesTak ako do Váhu z hÓr oriteka|i ne o šťastí
a |áske,o zemi,ktorúč|oriečky
a potÓčiky,
tak po nichdo hÓr vekhl'adal
od vekov- revalipreto,aby
i d,a|ekých
Údo|Ísa
šíri|o
učenie
Kristo- zahlušiIi
stonya nárekymuČených
ve.Tedapriš|o
aj semdo tohtokrás- abyzahIuši|i
p|ač
detía matiek.
nehokútanášhoS|ovenska.
Len tak cez štrbinkuoootvoreAj krásneaj šťastne
by sa tu ži|o, nýchdverí
nazrime
za potemkinovské
keby aj do týchtotichých,v mori ploty.
|esovukrytýchdediniek,nezavÍtaI
Ked,nanašeúzemie
vstÚoi|a
SoV strede A. Tarnócry sa prihovára
sámdiabo|.
vietskaarmáda,bolodo ZSSRodv|eúčastníkom
s|ávnostiV roku 1241-2to bo|i Tatári' čených
viacako20 000 |,udí.
Ibama|é
FotoMariánBurík v po|oviciXV. storočia
zasa Husiti, percento
sa po d|hýchrokochvráti|o

spáť'Ludiahynu|iuŽ v transportoch utopi|iv bahnáchi v riekacha ko|,kí
Pútnik,ktorýprechádzaš
oko|o
do gulagov,
čiužod hIadu,zimy,vy- bo|izastre|enl,
to sa nikdeneuvádza. tejto tabu|e pristavsa na chví|,u
čerpania
a|ebolen tak pre zá'bavu
Je to strašná
štatistika
o to viac a v posvátnej
Úctesk|oňh|avu,|ebo
- brat tÍto|,udia
váznite|bv'
bo|estivá'
Že S|ovákS|ovákovi
po|oŽiIi
nao|tárnášhonároNeviemko|,konešťastníkov
odsú- bratovibo|katom.A novodobé
deji- da i |'udstva
svojeŽivoty.
di|i Ludovésúdy,no osÓb odsúde- nya historici
m|Čia'Z
archÍvov
sastraSú martýrminároda, ktoých
nýchŠtátnym
sÚdomv rokoch194B- ti|imnohédok|ady,
pretoje dÓ|ežité hviezdyŽiariai budÚŽiariť
na našom
1952bolo27 000'Krajské
a okresné vydaťa uchovaťkaŽdésvedectvo slovenskom
nebi.
súdy
v rokoch1953- 1967za po|itic- o nemorá|nosti
reŽimu.
lvan Masár
kéde|ikty
odsÚdi|i
70 770 |,udl186
000osÓb bo|oumiestnených
do pracovnýchtáborov,11B 683 l,udí
bo|o
bez sÚdupride|ených
do Pracovných
technických
táborov(PTP)'Počet
vy|Účených
zo štÚdia
sa neuvádza.
Za kaŽdýmz odsúdených
treba
vidieťaj jeho rodinu,otca,matku,
súrodencov,
Ženu či deti. Tak pri'l20
chádzamek čís|u
postihnutých
1
B70 |,udí.
Vo vázenínás|edkom
mučeniazomre|o15 726 |,udí.
Pooravenýchbo|o23B|,udí.
Na památníku
v Deví,,S|obody,,
ne je vyše4O0 mien|,udí,
ktoríboli
pri prechodehranice.No
zastre|ení
ko|,ko
bo|ozabitých
prÚe|ektrickým
psi, ko|,kí
dom, ko|,kých
roztrhaIi
sa S|ávnosťspestri!a krojovaná skupina.
Foto MariánBurík

PríhovorHedvigý Slivkovei, predsedníčky
regionálnejpobočkyv PovažskejBystrici,!lavea Púchove

Doba temna sa nesmie Yrátiť

Praktický
uŽani nieto čomrozprávat,
|ebovšetkouŽ obetovaI
svojvzácnyčas,
tunajšiemu
farárovi
Mi|anovi
Kopoveda|i
mojipredrečníci,
zástupcovia
našejorganizácie zákovi,bez ktorého
by moŽnoeštedoteraznebo|ivybavePY Zvázuprotikomunistického
odboja,ktorísi ,,humán- néadministratívne
pre umiestnenie
zá|eŽitosti
památnej
nosť,,
tota|ity
vyskúša|i
nav|astnej
koŽia poriadne
so všet- tabu|e,starostovi
Z|iechova
AntonoviMikovi'za všestrankýmkomfortom.
TakŽeibanieko|,ko
s|ov'
nÚ pomoc pri príprave,
predsedovi
PV ZPKO Arpádovi
Inšta|ovaním
tejtopamátnejtabulesa nám podari|o Tarnóczymu
a podpredsedníčke
PVZPKOAnneFodorovej
potrebné
uskutočniť
a dobrédie|oi ked,smesa trošku za účasť
jedinejŽijÚcejÚčasta najmápaniMáriiHrubej,
oneskorili.
Menávyryté
do tohtoch|adného
kameňa,
nech níčke
uda|osti
z roku1949,na ktorúsi právespomíname.
všetkým
ČopÓjduoko|opripomínajú
ichodvahus akousa Ďakujemjej,Že í naprieksvojmuťaŽkému
zdravotnému
postavi|i
protibezpráviu
komunistického
reŽimu'na obra- stavupriš|a
na tÚtos|ávnosť'
nu svojhonáboženského
presvedčenia.
Predstavitelia
tejto
Ďakujemz|iechovském
u spevácke-"1rr
u'Zboruza pekné
dobytemnanepripúšťaIi
nič,čobysa prieči|o
ichideo|ógii, piesne.
Napokonnašasrdečná
vd'akapatrÍ
rodineŠturikopriv|astňova|i
si právokorigovať
i mys|enie
občanov
a pre- vej,ktorázobra|ana sebastarostio vyhotovenie
památnej
dovšetkým
z mys|e
vygumovať
vierua Úp|neotupiť
svedo- tabu|ea o závereČné
pozvaných
občerstvenie
hostí.Vám
mieveriacich
|,udL
čohodÓsledkypociťu1eme
doteraz'
všetkým,
hosťomi občanom
Z|iechova
d,akuiem,
Že ste
Je našousvátoupovinnosťou
de|iť
sa o svojespomienky.Starápravdahovorí,
Že národ,ktoý sa nepoučí
z v|astných
dejín,moho|by si ich nedajboŽe
zopakovať'
Mottona tejtopamátnej
tabu|i,nechje uýkričníkom
a vaprebudúce
rovaním
generácie.
V meneuiboruPV ZPKO, regioná|nej
pobočky
||ava uŽvo večnosti.
Ak PánBohdá budemesatu schádzaťkaŽ- ti'ťďffií
a Trenčín
sa chcem pod,akovať
všetkým.
ktorísapodie|'aIi doročne
v jÚni pri krátkejspomienke'A úp|nena záver ll.ť'.lii.'ij
na príprave
a dÓstojnompriebehudnešnej
s|ávnosti.
Pre- prosímpána farára,aby ukončiI
tútoslávnosť
modIitbou ťi"]'-:
dovšetkým
otcovibiskupovi
ViIiamovi
Judákovi'Že nám za všetkých
po|itických
zosnu|ých
vázňov.
:-:
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V KežmaÍkupÍipamátníku
Na historicl.o,í cintorÉ
ne v Kežmarku sa 22. iúna
2012 uskutočni|a pietna
spomienka na vyše 4o0
obetí usmrtených na býva.
lých hraniciach česko.Slo.
venska v rokoch 1948 aŽ
1989.
Pri oamátníkuobetiam Sa
pietnejspomienky
prik účastníkom
jejorganizátori,
predsedníčhovoriIi
ka Svetového
zdruŽenia
b1iva|ých
čs|'
poIitickýchvázňov (szČpv)Elena
Bačkorováa tajomník zdruŽenia
František
Bednár.
Absolventky Hotelovej akadémie otta Brúcknerav Kežmarku počas
Účasťna pietnomakte prijaIi pietnej spomienky.
Foto autor
orednostaMestského
úraduv KeŽmarkulng.Ladis|av
Faix,PoIitických pohraničnou
stráŽoua protivzduš- Úprimnépod,akovanie.
Vd,akapatrí
vázňov Zvázu orotikomunistickéhonou obranou b17va|ého
komu- najmázástupcovi
riaditel,a
Hote|ovej
odbojareprezentovala
JuditaKmeco- nistického
bIoku.
akadémie
|ngJozefoviondrášikovi,
po|itických
vá a Konfederáciu
vázňov
Hote|ováakadémia
otta BrÚck- pedagogičke
Bc.AnneZákutnej,
ako
Slovenska
JozefKrajniak.
nera v KeŽmarkupripravilapre aj abso|ventom
akadémie
i za ich
Na záverodzne|ihymnyštátov, účastníkov
pietnejspomienkys|áv- účasť
na pietnejspomienke.
z ktorýchpochádza|i
obeteusmrtené nostnÚ recepciu,za čo im patrí
(Íbl

Na miestachutrpenia
Pri príležitosti 60. qýročia zriadenia náprav.
ného zariadenia pre ženy v Želiezovciach, usku.
točnilo sa spomienkové stretnutie pod názvom
Ženy za ostnatým drótom. Stretnutie organizo.
vala KonÍederácia politických vázňov Českejre.
publiky v spolupráci so Zborom vázenskej a jus.
tičnej stráže a Ústavom na v'ýkon trestu odňatia
slobody v Želiezovciach a uskutočni|o sa 23. iú|.
na tohto roku.
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Kladenie vencov

Foto PavolZiman

PV ZPKO na stretnutí
reprezentová|a
MargitaZimanová,
ktoráo.i'poveda|a:
smesatu,abysmesi pripomenu|i
60.
,,Ziš|i
- Ve|'kom
r4iroČie
vznikuŽenskej
váznicev Že|iezovciach
Dvore,
kde si odpykávaIi
trestŽeny-matky,
ktorénekradIi,
nezabíjali,
boIibezdÓvodne
zaistené.
Počaskomunistického
vládnutiabolo odsÚdených16476
Žien,1644 reho|,ných
sestiera 7 žienzomre|ovo vázniciach.
Komunistický
terorza|oŽený
na marxistickej
triednejideo|ógii
|ikvidova|
tých,čotúžližiÍako s|obodní
|,udia
v slobodnom
v|astnom
suverénnom
štáte.Do tohtonáoravného
táborasom
chodi|ai ja ako dieťa
v páťdesiatych
rokochna návštevy
za mamičkou,
ajs mojím
bratoma sestrou.,,
Stretnutie
sa skonči|o
hymnickoupiesňouKto za pravdu
horí.
(mz)

PoučmesaI ak je od koho
r

Takto by smenaozajmohli,lebona poučenie
sa nikdynieje neskoro.V čomvšetkom'
o tom,si povieme
v nasIedujÚcichriadkoch'
Budemespo|očne
hl,adať
odpoved,
na
je ešte
otázku,prečo
nám,S|ovákom,
stáe vzdia|ené
vysvet|bvanie
toho,čo
všetko
prečo
smepreŽi|i,
sa takve|,mi
neradi
vraciame
k poučeniam
z nedávprečo
nychdejín,
si tak nevážime
obete komunistickej
tota|ity,
aspoňurčite
nietak,ako by smemali.Ale bud'me
tedauŽkonkrétni
a naozaj- poučme
sa. od našichnajb|ižších
susedov.
Teda- Česka'

ka KarlaSteigerwalda,
ten podl'anich
napísaI
spomenutÚhru, ktorá Žne
mimoriadne
priamov NárodÚspechy
nomdivad|ePraha.
TakŽe:
Tu smepri tom poučení'
Kedysa
my,tu u nás,na Slovensku,
asidoŽijepodobného?
me niečoho
Kedysa tu
nájdeautor,ktoý by pod|,a
spomienokpo|itického
vázňa- a sÚ tu,Čoby
nebo|i-vytvoriI
divade|nÚ
hrua uvádza|asadokoncav Národnom
divad|e?

Na jednejstranetu mámepriam
nesmrte|,nÚ,
ÚŽasnú
LÚčnicu,
a|eajce|ýrad inýchfo|k|órnych
sÚborov,vrápri ktorýchdivácina
tane detských,
ce|omsvetevstávajÚ
zo sedadie|
a pot|esky
nemajú
koncakraja'Najednej
stranetu mámeoperných
spevákov,
o ktorýchdomatoho tieŽve|,anevieme,ba nepoznáme
dobreaniichmená, ktorísÚozdobousvetorryich
opernýchscéna bo|oby prid|hé
vyratúvať
všetkysvetové
opernédomy,v ktoých rozdávajÚsvojkumšt.Moh|aby
sompokračovať
d,a|ej
o všetkých
ých,
ktoríby tu, doma,bo|iakobyutajení'
Na druhejstranea|evysie|a
RTVSce|é
priamom
tri te|evízne
prenovečery
v
se,s extraštábomi moderátorom
na
Bo|i sme tam tiež
ce|omsveteznámuoesničkovÚ
sÚťaŽ
Kde?No,pravdaŽe,
v komunisticEurovízie,
tentoraz
z Baku.A je to tu:
kýchvázeniacha |ágroch,osobitne
prídu
Ako reprezentanti
S|ovenska
50' rokochminu|ého
storočia'
|ebo
na pódiums|edované
mi|iónmi
divápráveo nichbudereČ.
České
h|avné
kov,trajastrapatí
šuhaji
s ang|ickými,
mestoPrahamá v ostatných
mesiaopakujemangIickými
menami,od- tedaku|tÚrnu
cochsenzáciu
a divácspievajú,
resp.odkričia
Čosi
v ang|ičtiku, a to v príbehoch
politických
vázne a Vy nevieteo kohoide,o čomsa
ňovrokovpáťdesiatych
a to hned'na
tu hrá,ktotu kohovÓbecreprezentudvochscénach.
Pritomna Novejscéne
je, pretoŽe
o S|ovensko
tu nejdeani
Národného
divad|a
satams neobyčajna okamih.Predtým
spievajÚ
vo svojej
ným Úspechom- divácísa |entak
rodnejreči,
ajs rodnými
menamiSrbi,
hrnÚ- uvádzahraKar|aSteigerwa|da
Chorváti,Makedonci,
sympatický
Es- a uŽdávnoSmesa tóneca moh|aby sommenovať
Má vzdá|enáv|ast'ktorávznik|ana Kedysa doŽijeme
d,a|ej,
zákIade
poIitickej
spomienok
vázenky- maIi- naprík|ad
fiImus toutotemati- kaŽdýtu uvádzasvojukrajinu,svoju
ne, ktorápreŽi|a
za mreŽami
rovných kou? Památátesa ko|,ko
bo|ofi|mov reč,svojupesničku,
|en my S|ováci.
15 rokov.Ale pod'me
po poriadku:
o SNPa to krátkopo l|.svetovej
voj- sme,,svetoví,,!
AspoňtedatL čototo
V roku 19B0vyda|JosefŠkvorec- ne? Ešteterazich reprízujeme
na ob- všetko
vymys|e|i,
sÚ o tom presvedčeký vo svojomexi|ovomvydavate|,stve razovkách.
Z krutého
obdobiarokov ní.Mý|i|i
sa. Pot|esk
bo|chabý,do fiv Kanade
spomienkovÚ
knihuDagmar páťdesiatych
nemámeanijedenjedi- ná|esa nedostaIi
a mňa- nebo|a
som
Šimkovej
s názvomBy|yjsmetamta- ný,o divade|nej
rryÍpovedi
na doskách sama- aŽtrias|o
odjedu.To kohosme
ky. Táto m|adáŽenaz inteligentnej Národného
divad|a
ani nehovoriac.Zatu reprezentova|i?
Za akéurČite
nie
burŽoáznej
rodinybo|aodsÚdenáza to a|euvádzamehry,v ktoýchsa to
peniaze?
ma|é
K?rnsmesa aŽdosta|i
dos|ova
Žartík'
na zák|adefa|ošného hemžíýrazmi,
priktoýchnajmástar- v tej svojejservilnosti
a pokore?Sme
udanianace|ých15 rokovza v|astizra- šiegenerácie
odchádzajÚ
cez prestáv- nejakou
ko|óniou,
a|ebosamostatným
du a tie si aj odsede|a,
pretoŽesa jej ku z divadie|.
AŽtamsmeto dopraco- štátom?o čomto vÓbecbo|o?o ooneýka|a
anijednaamnestia.
Ažvd'aka va|i'A|evu|9arizmy
sÚ asidÓ|eŽitejšie,riadnedraheja pritomtrápnejvizitke,
roku1968mohlas matkoua sestrou ako poh|,ad
na otrasné
obdobie50. o niečom,
čo,dúfam'sa uŽ nebude dffie{
*@Wffi$'
emigrovať
do Austrá|ie,
kde vznik|a
aj rokov Česko-sIovenského
r,--.
komuniz- opakovať.
Ak uŽ vymýš|,ame
čosine- e@
jejspomienková
kniha,vydanápotom mu...Anaoza1,
mámeČodoháňať|
obhájite|'né,
taksaz tohoaspoňpouč- ffi*-@
v Kanade.
Po roku 1989sa Daomar
meI Lebosvetoví
smetedaurčite
ne- WffiĚf
Šimková
domáha|a
rehabiIitácie,
ňikdy čo nás rep]ezentuie
bo|i.Lensmiešni!
jWW
sa jej nedočka|a'
Zomre|a
v po|ovici
Tedanás,samostatné
S|ovensko,
TakŽe,mi|íčitate|ia,
"4ffiW
vidíte,je w.t
deváťdesiatych
rokov.Až nedávnosa teda,nás,eštestá|enie dost hrdých o čom premýš|'ať
aj cez prázdniny {"{w
priamhrÓzuvzbudzujÚ- S|ovákov?
tietootrasné,
Aj to si poviemepre ono a dovo|enky.
Tušífi,
mámeešted,a|e- qfrW6ÉWd,
ce spomienky
dostaIi
do rÚk dramati- poučenie:
ko do dospe|osti. Eva Laucká

]ry
9

|Vrdilimu' žeievrah
Rodičia Jolany a šteÍa.
nie Božíkových žili pokoj.
ným usporiadaným živo.
tom až do nastolenia no.
vého režimu v roku 1948.
V Bábe' na juhu Slovenska,
vlastni|i 18 hektárov pódy.
Bolo sa čo obracať. Komunistický režim považoval
takých ako bo! štefan
Božík za ku|akov' teda za
nepriatelbv režimu.

Na senách, rodičia na snímke z!'ava.

seffii

W

M

fuffi

.W

S'"*qe

W
ffi,

W
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nedovo|iIi
zamestnávať
nijakýchpo- ne prasapreseba, sámnaviedo|
otecmocníkov.
Rodičia
nev|áda|i
sami ob- ka,abyjednozaklal,
Nechcel,
nakoniec
robiť
takéhospodárstvo,
takŽenep|ni|i pos|Úcho|.
kontingent.Asi štyrirokypo sebesa
Udalivás?
pretooteckoocitolna tri mesiacevo
Nie,ani predseda
Števka:
strany
vázení.
Dokoncabo|kvÓ|itomuodsÚ- nre.
denýna desatmesiacov
do JáchymoAko ste žiIipred rokom 1948?
va.A ked,bo|uváznený,
samozrejme,
Jolana:Oteckobolstarostom
obštefan gožík
Že nep|ni|
kontingent,
tak uvázni|i
aj ce,mamička
sastara|a
o detia hospoFoto archívrodinvBoŽíkovei mamičku.
dárstvo.Ma|i sme oeknédetstvo.
Števka:
Ked,bo|oteckov Jáchy- Mnohí pomocníci
na našomstatku
V roku1927sa manŽe|om
He|ene moveštátsi na našom
majetku
po ce|ýŽivota bo|isohospo- násnavštevova|i
a ŠteÍanovi
BoŽíkovcom
narodi|syn dári|,
akonasvojom.
Vyháňa|i
ošpané, |idárni
s našou
rodinou,
ked,sadosta|a
Ludovít,
v roku ]931 dcéraJo|ana pobra|i
všetko,
čosmeeštema|i.
do ťaŽkostí.
Maturova|a
som v roku
a o dvarokyneskÓrpribud|a
do rodiny
A nenútilivašurodinuvstúpiť 1950a to uŽma|irodičia
obrovské
ťaŽŠtevka.
LudovÍt
uŽ desaťrokovneŽije, do družstva?
kostizap|atiť
mi internát.
A|eto bo|iba
Jo|anav súčasnosti
byÍvav Bratis|ave,
Jolana:Ku|akov
nechce|i
do druŽ- začiatok'
Števka
v Nitre,avšakzdravotnýstav stva.Presviedčať
chodi|ima|ýchro|,níAká atmosférav|ádlavo vašej
i
Števky
si vynucujestá|u prítomnosť kov'oteckobo|zÚfalý.Preneho druŽ- rodine?
" otecko Sa stretával
sestryJolanyv Nitre.Tam vznikolaj stvoby bo|ovys|obodením'
Raz,ked,
Jolana:
nas|edujÚci
prokurátor
rozhovor.
ho odsÚdiIi,
uviedo|,
Žena s miestnou
inte|igenciou
a vieme,Žesi
Ani jedna z vás nemá vlastnú uistrahuostatným
ro|,níkom.
ve|,mi
váŽi|i
Tisa.Dedinčania
zachráni|i
rodinu,hoci o nápadníkovnebola
Števka:Ko|'kokrát
sme kupova|i mnohýchŽidov,oteckoo tom vede|,
núdza.
vajíčka,
na kontingent.
prišPriamo
od mlá- a|enecha|
sito preseba.Dokonca
števka:V období,
ked,bo|
časza- ťačky
námzobra|iobi|ie,
nema|i
sme |o na nehoudanie,Že nekona|,
ako
|oŽiť
si rodinu,
Smesa dosta|i
do situá. čosiať'
Muse|i
smekupovať,
no nebo|o ma|.Zobra|i
ho aj s notáromdo koncie,ktoránámve|,mi
skomp|ikova|a
Ži- za čo.Rodičia
sa ve|,mi
tráoi|i.Schád- centračného
táborav Seredi.
Jednému
vot' Ktobysi bo|zobra|dcéru
vraha? za|isa u násch|api,navštevova|
násaj z nich dovo|i|i
vrátiť
sadomov.otecko
Ako ste sa k tomu dopracovali? predsedastrany,lebo sa s oteckom poŽiada|
notára,abysavráti|on,Ževie,
Jolana:Poroku194Bnúti|i
našich pozna|od detstva.
Bo| to ce|koms|uš- Že on mu pomÓŽedostaťsa odtia|,'
rodičov
odvádzať
kontingent
z 18 hek- nýč|ovek.
Ked,vide|
čosadeje,akoŽi- A skutočne,
o nieko|,ko
dnísavráti|aj
tárovéhohospodárstva,
priČom
nám jeme,ŽeuŽštyri
rokysmenezabi|i
Žiad- otecko.Ale v ktoromkolVek
momente

mohIipos|ať
transport
do osvieČimu,
Jolana: No, nemohlipredsadoa neviem,čiby smeoteckaeštevide|i pustiť,
aby za Útokomna predsedu
živého.
jednoduchí|,udia.
strany,bolidvaja
.?
Po
Čosa prihodi|o,ževášhootec- dvochtýŽdňoch
od tejtouda|osti
obsaka obža|ova|izvraždy?
prekuka|i.
di|inášdom,všetko
S otecJolana:V našej
obcimedzisebou komzobraliaj
d,a|šieho
ku|aka
Silvestra
sÚperiIidvajaf ukncionári.
Predseda Viskupa
a kňazaA|oizaMik|oviča.
stranaa predseda
národného
Števka:
Ked'smesa dozvede|i,
Že
ýboru'
Predseda
stranyTóthbo|miernya inte- oteckaobvinilizvraŽdy,
veri|isme,Že
Iigentný
č|ovek,
bo|spo|uŽiakom
náš- čoskoroprídedomov,Že ide |en
ho otecka.Na druhejstranepredseda o omy|.No a oni ho odsÚdi|i'
Známy
národného
r4iboruKohÚtbo|ve|,mi
ui- právnikmi povedal,dievča,
dnesje
bušný,závist|ir4i
č|ovek.
Dohadova|
sa všetko
moŽné.
o funkcie. Chcelbyt aj predsedom
Takžez pokusuo vražduodsúStrany.
Nahovoril
dvochm|adíkkov,
aby di|ipiatich|'udí?
zbi|iTótha.Tího skutočne
taksoa|icoJolana:Niez pokusu
o vraŽdu,
oni
va|i,Žetakmerzomre|.
Tátooríhoda
sa hovori|i
o vraŽde.
Napriek
tomu"Žepán
sta|azámienkouna prenas|edovanie
Tóth zosta|naŽive.Trebavšakpovedvochdedinských
ku|akova kňaza. dať,Žetentoprocesve|'mi
do|'aho|
na Promócie bez otecka. Na snímke
Jedným
z nichbo|nášotec,
dedinu.
Ludírozhorči|o,
Žebo|iobvine- z|'ava štefánia' mama Helena
Aj ichodsúdi|i?
nía odsúdení
aj nevinní
|,udia,
kňaz a Jolana.
Jo|ana:odsÚdi|i.Procesbo| sa- a dvajastatkári.
Naodvo|acie
pojednámozrejme
zinscenovaný.
obŽa|oba
tvr- vaniedo Bratis|avy
priš|o
400, moŽno
Jo|ana:os|obodiI
ho m|adí
sudcodi|a,Že ma|Úmyse|vraŽdiÍ,
Že naho- 500 |,udí.Vybra|i sa predovšetkýmvia Najvyššieho
súduv Prahe.Keby
vori|inýchnavraŽdu.
otcaodsÚdi|i
na brániť
svojhokňaza,AIojzaMik|oviča.somvede|a,
ŽeešteŽijÚ,iš|a
bysomsa
13rokovvázenia.
V tomčase
somuči|a No po ýkrikochbratrancov
Pavilko- im pod,akovať.
Ked,iš|ina sÚdnepov susednej
dedine,iš|asom ráno do rryích:
tu robiatítonevinní?,,,
bo|o jednávanie
poprinás, prihovoriIi
,,Čo
sa
ško|y
a priautobuse
hovori|i,
niektosa sÚdnepojednávanie
odročené
na dru- nám' Že kohotumáte'otecka.Ktoý?
je tam m|áka hý deňs vy|účením
asi bi| pred kostolom,
verejnosti
i rodin- BoŽík.
Ved,onje nevinný.
PÓjdes vami
krvi.Ked,sompriš|a
domovmamuška nýchprís|ušníkov.
Noa odvolacísÚd
im domov.Pripravte
pečenÚ
hus.A pomi poveda|a,
žepredsedu
stranychce| vymera|
o rokvyššie
tresty'
tom bo|o pojednávanie
a skutočne
vo|,akto
zabiť.Hned,priš|apátračka
celý trestsi odpykaI?
oteckobo|os|obodený.
a odviez|a
týchdvochm|adíkov,
braJolana:Nie.NajskÓrbo|vo vázení
A išliste spo|udomov?
trancov
Pavi|ekoých.
Naš|i
u nichešte v Bratis|ave'
neskÓrv Prahe-Ruzyni.
Po
Jolana:Áno.
pa|ice.
ajzakrvavené
dvoch rokoch ho oslobodilisood
A d'alší
dvaja?
A prečoteda odsúdilivášho obŽaIoby.
števka:PánaViskuoatieŽos|obootecka?
Ako ste to dosiahli?
diIi,
a|epánafaráranie.
Prečo?
Števka:
PredsÚdomodzne|o'
Že
jedenz týchdvochpáchate|bv
sa Spoveda|,Že chcezabiťTÓtha,a Že kňaz
ho eštepovzbudi|
a da|mu aj dvesto
korún'
Totosa hovori|o
na súde!
Taký
nezmysel
!
,z/
Na základečohobolovznesené
obvinenievočioteckovi,Viskupovi
a kňazoviMiklovičovi?
Števka:
Tídvajapáchate|ia
aj na
Najvyššom
sÚdevykrikova|i,
čotamrobiatítotra1a,
Žesúnevinní.
Jolana:TakŽesudcasa ichopýta|,
prečoo nichtvrdi|i,
Že súvinní,ked,
s týmnema|i
ničspo|očné.
odpoveda|i,Žeimto káza|ivyšetrovací
referenti.
Že impovedaIi,
čomajÚhovoriť.
štefan BožíkvIastnil parádne kone.

Pokraěovanie na í2. strane
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Tvrdilimu' žeievrah
Dokoněenie z 11' stranv

Bolas vamina súdeaj mamička?
Jo|ana:Nienebo|a,
mySmetotiŽčaka|i
navwezenie
zo
pohraničia.
S|ovenska
do českého
Ma|ismeuŽajvecizba|ené.Ale mamuška
bo|achorá,taksmeŽiada|i
Úradyo zrušenietohtorozhodnutia
UŽsmenemalinijaký
majetok,
nebo|o
z čohoŽiť.Nebytskve|ého
riadite|,a
ško|y,
bo|iby mavyštvaIi
z miesta.
Števka:
Jasommuse|a
odísť
z banky.
Rozprávaloteckoo životevo vázení?
Jo|ana:PravdaŽe'
Na Pankráci
ho nÚti|i,
abysa priznal,
ŽevraŽdi|
Tyka|i
mu,v nociho bráva|inaýs|uch,os|ovova|i
ho ibaČís|om.
Hrozi|i
mu,abysaprizna|,
|ebomu zničiažeprechádzať
nu i deti.Raznavázenskom
dvorezazre|
saŽenu,
ktorása podoba|a
na Števku.
HrÓzaho premk|a
a h|,ada|,
kdeje mamaa ja. Bo|presvedčený,
Že ked,je tam Števka,
smetamvšetci.
Písa|
zvázenia,a|eničSmeSanedozvede|i,
|ebovšetkopodstatné
bo|ovyčiarknuté'
Úp|nemu zničili
Život,
napokon
aj nám,ostatným.
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odsúdenÍna 5 až 10 rokov

Skotnický
Anton,narodený
25.2'1930,
odsÚdený
17'8'1952
na8 rokov,
sabotáŽ
odsÚdený
21'7'1955na6 rokov,
HurnýJozef,narodený
23.5'1932,
odsúdel oDsÚDENí
v rÚu .?
vyzvedačstvo.
Raková
ný17'8.1952
na9 rokov,
sabotáž,
Prešov
Anta|Ján,narodený
10.6.1916,
S|ádkovič
Ján,narodený
21.2'1925,
JánošJozef,narodený
25.8.
]935,odsÚdený
odsÚdený
15'7'1953na5 rokov,
odsÚdený
30.7,1957
na5 rokov,
zdruŽovanie 25.8.1
935naviacako5 rokov,
velezrada,
protirepublike,
velezrada,
Lehota
nadRimavicou
Drietoma
Bratislava
Bacigá|
ludovÍUnarodený
8'1 1915,
Šel|yová
He|enaAnna,narodená
JamrichKarol,narodený
7'1 '1954,
odsúdený
28.7'1952na7 rokov,
26'6'1908,
odsÚdená
25.7'1951na6 rokov, odsÚdený
30.8.1978
na8 rokov,
opustenie
sabotáŽ,
Senec
ve|ezrada,
Bí|a
Vodau Javor
repub|iky,
ohrozenie
bezpečnosti
vzdušného
BachratýJán,
narodený3.5.192B,
odsúdený TakáčVincent,
narodený
prostriedku,
11,5'1932,
dopravného
Topo|Čany
25.7'1952na9 rokov,
ve|ezrada,
ohrozenie odsÚdený
26'7'1952na5 rokov,
ve|ezrada. Kubiso|dřich'narodený
7.4'1927,
štátneho
tajomstva,
Trnava
Košice
odsúdený
15.8.1953
na7 rokov,
BednárJozeínarodený
2,2.1931,
UrbanŠtefan,
narodený
3.5.1
955,
vyzuedaČstvo,
Kotešová
odsúdený
11.7'1953na8 rokov,
odsúdený
26'7'1978na6 rokov,
všeobecné Majerník
Ferdinand,
narodený
15']'1914,
velezrada,
Juskova
Vol'a
ohrozenie,
opustenie
repub|iky,
Topo|čany odsúdený
31.8.1961
na7 rokov,
združovanie
BodnárJú|ius,
narodený
4'9,1932,
VitekF|orián,
narodený
1.5.1910,
odsÚdený protištátu,
Vrbové
odsÚdený
26'7.1952na8 rokov,
17.7.1952
pomoc
na5 rokov,
MajovskýJozef,narodený
24'3'1921,
ve|ezrada,
Nové
Zámky
k VyZVedaČstVU,
Ú|'any
odsÚdený
27'8'1953
na6 rokov,
ve|ezrada,
,l
BundaVojtech,narodený
14'1'1904,
Výberčí
František,
narodený
10. 0'1930,
BaČkov
odsÚdený
14'7'1956na6 rokov,
odsÚdený
17'7'1952na5 rokov,
opatíkJán,narodený
13'1.1920,
veIezrada,
Bošáca
Ú|'any
nadŽitavou
odsúdený
20'8'1952
na5 rokov,
sabotáž,
Číž
lán,narodený
19'1'1919,
odsúdený
Zigmund
Tobiáš,
narodený
10'9.1
905,
Bratislava
11.l .1955na5 rokov,
velezrada,
Selce
odsÚdený
10.-1
1.7.1955
na7 rokov,
Písečná
Terezia,narodený
26'1'1925,
GraňováAnna,naroden
á 11.11'1930,
marenie
Čin.,
||ija
odsúdená
2'8,1951na
8 rokov,
ve|ezrada,
odsÚdená
6'] '1954na5 rokov,
ve|ezrada. ZvaríkF|orián,
narodený
23'8.1926,
Bratislava
Poprad
odsÚdený
18'7'1952na8 rokov,
ve|ezrada, P|šek
o|dřich'narodený
8'3'1926,
Hromádka
Ján,narodený
15'11.1921,
Bratislava
odsÚdený
9.-1
2'5.1
950na8 rokov,
odsúdený
28'7'1955na8 rokov,
ve|ezrada,
protiŠtátu,
ve|ezrada,
zdruŽovanie
Zvo|en
Trstin
r oDsÚDENí
v nucusrr
Repáková(Neupauerová)
Mária,
HajdukFrantišek,
narodený
1.12 1909,od.
Bacu|ák
Peter,narodený
1'2'1908,
narodená
11.3.1931,
odsÚdená
18'8.1949
súdený
6'7.1955na5 rokov,
ttyzvedaČstvo odsúdený
23.8.1
955na6 rokov,
na5 rokov,Levoča
Hvizdoš
Ján,narodený
13.11' 1919,
vyzuedačstvo,
Raková
Schvacho
Ladis|av,
narodený
21,9'1920,
odsÚdený
15' 7' 1953naB rokov,
sabotáŽ, BaumannŠtefan,
narodený
28.6.1930,
odsÚdený
28.8'1950
na8 rokov,
zdruŽovanie
Richnava
odsúdený
9.8.1951
na6 rokov,
velezrada, protištátu,
protispojencovi,
vyzuedačstvo
Macu|a
Eduard,
narodený
22'7'1931,
Bratislava
Stone
Mountain
odsÚdený
3'7.1951
na7 rokov,
Va|aská
Be|ica
Karo|,
narodený
1'11,1921,
StaňoJozeínarodený
26'10'1921,
Mojžiš
Juraj,narodený
11.9'1922,
odsÚde- odsÚdený
prtprava
28.8.1
950na7 rokov,
odsúdený
22.8'1952
na3 roky,odsúdený
ný17'7'1953na6 rokov,
Bratis|ava
Úk|adov,
Košice
v r' 1948na2 roky,Kysucké
Nové
Mesto
Mokrohajsktý
Ján,narodený
27'1'1928,
BodnárVi|iam,narodený
(Dorníková)
21.7'1951,
Šedíková
Mária,narodená
odsúdený
27'7'1950na5 rokov,
odsÚdený
7.8.1986
na6 rokov,
zbehnutie
18'11'1921,
odsúdený
1'8.1950
na5 rokov,
vyzvedačstvo,
BratisIava
docudziny,
Trebišov
Do|né
Kočkovce
NovákJakub,narodený
22'7'1933,
Bukovský
Ján,narodený
25'4'1924,
Tibenský
Rudo|f,
narodený
9.4'1919,
,l3.8.1954
odsÚdený
15,7
.1955na8 rokov,
ve|ezrada, odsÚdený
na8 rokov,
prLprava
ve|ezrada, odsÚdený
23'8'1951
na5 rokov,
.i
Krompachy
Jamník
Úk|adov,
Bratrs|ava
ondrušŠtefan,
narodený
5.4'1912,
F|oriánKrištof,
narodený
30.4'1950,
UrbanStanis|av,
íaroóený
3.5'1955,
odsÚdený
1.7'1949na8 rokov,
nási|ie
odsÚdený
30.8.1
978na9, 5 roka,
ohrozenie odsúdený
30.8.1978
na 6 rokov,
naverejných
preuýkon
zboroch,
nási|ie
prostriedku,
vzdušného
dopravného
prostriedku,
ohrozenie
vzdušného
dopravného
práva,
volebného
Levoča
Tooo|čanv
Topo|čany
Petráš
František,
narodený
9.4'1925,
Fl'akŠtefan,
narodený
1.1'1930,
odsÚdený Vančok
Karo|,
narodený
20'5'19I7,
4Éffifu'
\qffiÉ
odsúdený
1B.7.1
958na6 rokov,
zdruŽovanie Vauguste
1948na5 rokov,
LevoČa
odsúdený
august
1961na7 rokov,
W
protirepub|ike,
Piešťany
Go|ianová
Jarmi|a,
narodený
podvracanie,
] '6.1913,
Horné
Orešany
M
RavaszViktor,narodený
18.7'1915,
odsudena
22.8.1951
na6 rokov.
VavroVojtech,narodený
12'9'1928,
\TW
tr"w."8
odsúdený
17'].1961
na6 rokov,
združovanievyzuedačstvo,
Praha
odsúdený
asiv r' 1957v Nitrena5 rokov,
ffiffi
protirepublike,
Bratislava
GranecFrantišek,
narodený
7,2'1934,
velezrada.
Hlohovec
ffifiqi
SisákJozef,narodený
14'9'1913,
odsÚdený odsÚdený
25.8.1951
na5 rokovvelezrada, Záhorský
ffis
Micha|,
narodený
8'10.1935,
+,'-"11.7.1953na7 rokov,
velezrada,
Bratislava
odsÚdený
27'8'1953
na8 rokov,
ve|ezrada, W4@
Wft
Juskova
Vol'a
HurnýJozef,narodený
12'4,1904,
Bratislava
P*"+- Efi
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PáterBardysspovedal
ai Tisa
V našich archívoch sa
pravda ťažkohl,adá. v Úpru
sa zatial' nenašli žiadne
dokumenty o živote pátra
Chryzostoma Jána Bardy.
sa, ale som presvedčený,
že sa o tomto šl'achetnom
kňazovi ešte ve|,ir dozvie.
me. Sám sa usi|ujem
o dókladnejšie spracova.
nie jeho životnej cesty.

Urbarialisti Námestova v roku 2005 venovali svojmu rodákovi Chryzostomovi Jánovi Bardysovi památnú tabulfu.Je umiestnená na vonkajšej
stene kosto|a sv. šimona a Júdu.Snímkaje z odhalenia a vysvátenia

tabule.

Foto archívautora

priznaIi,
jeho mi|éotcovské
očipre- čevyp|ýva,
Že moho|byt zavraŽdeŽiarené
srdečnosťou'
františkánskou ný' Predpok|adá
jeho
sa,Že príčinou
prostotou
a duchovnosťou
ich strhIi. smrtibo|ospovedné
tajomstvo.
Pos|edných
osem dní pred smrťou
ŽiIinskya bánovskíveriaci na
dala
nášmu
národu
odchádza|
do
susednej
priŽiIine
obce
miestejehosmrtipostaviIi
památník
/.\rava
\,/a cirkvi ve|,ar,niznamných do Bánovej.
Jehonáh|aa nedÓstojná kríž.
jehotragickej
Na pamiatku
smrti
osobností'
V tomtoprostredí
krásnej smrtje stá|ep|náotázok.Ako a kto vyšie|
obrázoks textom,kde je aj
prírody,
po stáročia
kde si |,udia
jeho smrti,ktoráprišla jeho vrÚcnamodIitba,
za- bo|v pozadí
ktorÚ napísaI
chovaIireč.kresťanské
a morá|ne náh|e,v najkrajšom
mužskom
veku a cirkevnámodIitba
za jeho bIahohodnoty,narodiIsa v dobetvrdého 17. augusta1946?Pod|'aviaceých rečenie.
mad,arizaČného
út|aku
17. seotem- památníkov
a z č|ánkov
doboveit|aYladimír Kolada
bra1900v Námestove
páterChryzostom Ján Bardys.PochádzaI
z chudobnejro|,níckej
rodiny.Po gymnaziá|nychrokochvstÚpi|3.septembra
191B do Reho|emenších
bratov,
k františkánom.
JadromjehopoŽehnanejprácebo|apošto|át
Živého
s|ova. Skonči|
vyše.l20 misiípo ce|om
Slovensku.
Kazatel'nica
a spovednica
jeho
s@
boli
univerzitnou
katedrou.
\W
&"-.,"
PočasprvejS|ovenskej
repub|iky
WI
pÓsobiI
v
Bratis|ave
gvardián
ako
M
františkánskeho
kostoIa.Pod|,aoaffi#
mátníkov
prezidenbo|spovedníkom
W
@
ta JozefaTisa(nie pred popravou).
w!
iw
Chodieva|spovedať
aj do váznice
ffi@B
v Bratislave.
Kríž- památník. V roku 1947 ho vysvátil gvardián ThDr. Teodorik Zúbek.
ffi"ffi
Ako sa samištudenti,
akademici
Foto archívautora
FEwjS

EFbF""!S
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Bulvát tádubližuie
V honbeza ziskom bu|várne
médiánemajÚnijaké
zábrany' Presvedčiť
sa o tom moh|anedávnoaj naša
č|enka
MargitaZimanová.
TýŽdenník
P|us7 dnízneužiI
pamiatkujej otca Pav|aVaIenta,poIitického
vázňa,
popraveného
komunistickým
reŽimom.Na č|ánok
reagopamáti
va|apaniZimanováaj pracovníci
ÚStavu
národa,
dosial'sa všakich stanoviskonedosta|o
do periodika,
pretoichuverejňujeme
v p|nomznení.
List pre PLUS 7 dní
V spo|očenskom
týždenníku
PLUS 7 dní číslo19
príbehPav|aVa|enta,
v č|ánku
bo|
zverejnený
,,Spojár,,
premiérou
v súvis|osti
s
fiImu,,Eštebák,,'
od reŽiséra
Jura- Rodina Valentová.
ja NÓtu. Scenárista
fiImuvychádza|
zo sérievyrozprávanýchpríbehov
oraIhistoryÚptrt,ktorev|ožiI
do kompakt- ti bo|vykonaný
28. marca]953.oteckoma|iba 39 ropraktikách
néhodie|ao z|očineckých
Štátnej
bezpečnosti. kov. Mamičkadosta|adoŽivotie,
starýotec dosta|11
Autorkač|ánku
v snahevypátrať
príbeh
skutočný
hrdi. rokov a ujo |mrichB rokov' Majetokprepado|štátu
nu,na ktoromsa tvorcovia
inšpirova|i,
natrafi|a
na príbeh a z domuSmesa muse|i
okamŽite
S babičkou
wsťahovať'
mÓjhootca,Pav|aValenta,ktorého
komunistizav|astizra- smeostaIi
Margita Zimanová'
tri ma|é
deti.
du popraviIi.
Žla|i,
zuerqnené
nepresné
a neÚp|né
inforrodenáVaIentová
mácieo mojomoteckovispÓsobiIiv
kruhumojichb|ízkych
a priate|bch
zbytoČný
zmátok. MÓj oteckoje uŽ59 rokov Dodatky pÍacovníkovUPN
po smrtia nikdynemoho|
a nemÓŽerobiť
sámsebeadvoI MariánGula,riadite|,sekcie
evidencií
káta.Pretov spo|upráci
s ÚstavompamátinárodapovažuMa|som moŽnosť
oboznámiťsa s kauzouPav|aVajem za morá|nupovinnosť
jeho menoa prisÚdiť |enta.
očistiť
Je to príbeh
človeka,
ktoý pomáha|
a pomoho||,ujehoosobedÓstojnost,
prenas|edovaní
ktorámu právompriná|eŽí.
dbm, ktoríbo|ireŽimom
a|eboohrození
Po !I.svetovejvojnesa mójotec PavolValentza- na svojejs|obodečiexistencii
v čase,
ked,sak mocidooberalrádiovoutechnikou.Ako vedúcipracovníksa stávaItotaIitný
komunistický
reŽima upevňova|
si ju pápo s|opodiel'al pri budovanívysielačovv Prievoze, Koši- chaním
na občanoch
brutá|neho
nási|ia
tÚŽiacich
ciach, Haniske pri Prešovea Velkých Kostol,anoch. bode.Napriektomu,Že týmohrozova|
v|astnÚs|obodu'
Hned'po nástupekomunistickejstrany k moci spo- Zap|ati|za to v|astnýmŽivotom.A reŽimsa pomsti|
jári boli automatickyzaradenípod rezort Povereníc- (v tomtoprípade
je s|ovo,,pomsta,,
viacako priIiehavé)
jemu,
tva vnútra.A tak sa stalo, že mój otecko sa nedob. nie|en
a|e,takakoto bo|opreňpríznačné,
ce|ejrorovol.nestal riadnym zamestnancomz|ožky,ktorá
dine.V prípadePav|aValentaobzv|ášť
suron/mspÓsov tom časespadala pod Štátnubezpečnosť.
Že ne. bom.Chce|bysompretovy.1adriť
Úctuk jehoobetii k stadobrovol,ne'to potvrdil svojímživotoma neskór aj točnosti
ce|ejjehorodiny,s ktorouznáša|a
toto bezprávie'
mučeníckou
smrtou.
MÓj oteckona Povereníctve
vnÚtrapracova|
ako obyr ondrei Krajňák,vedúcireferátuora| history
čajný
skladník.
Tedanebo|to nijakýfunkcionár
ani káder
ArchívUstavupamátinárodaevidujeviac ako 300
Šta,
akobysamoho|niektonazák|ade
uver:ejneného
qipovedíz obdobiako,munistického
č|án- svedeckých
teroru.
ku domnievať.
príbeÉ
Pod|,a
toho bo|aj odmeňovaný.
Nepa- MaI som to šťastie
nakrúcať
d'Pav|ovi
Va|entovi.
mátámsi, Žebyako rádo4iZamestnanec
poŽívaI
nejaké Svedectvo
MargityZimanovej
a bádate|,ské
aktivityÚPN
jasné
uýhody.
Nikdy.Na dovo|enku
smechodi|iibak staýmro- vnies|i
do jehoprípadu
svet|o.
dičom'a to na robotu'Na sušenie
senaa|ebona Žatvu.
Dnessi má|oktouvedomuje
nebezpečenstvo,
ktoré
oteckosi dobreuvedomovaI
z|očinnosť
komunistickéhohrozilopracovníkom
povereníctva
vnÚtrav prípadeich
reŽimu.
Napriekhroziacemu
nebezoečenstvu
príbehy
sa rozhodo| po|itického
príslušníkov
odboja.ÚPN spracova|o
pomáhať.
|'udbm
VyuŽi|možnosti
ktoréma|a cez Že|eznÚ ZNB,Bernarda
Jaškaa Pav|aKaIinaja,
ktoých komunisti
previedo|
oponudo Rakúska
svojhošvagra
popraviIi.
a jehopriate- za ÚnikdÓverných
informácií
bezmi|osti
pokuseho zaistiIi
|bv.Prid'a|šom
a uvázniIi.
Dozvede|i
sme
PretopovaŽujem
za dÓ|eŽité
osobnosť
Pav|aVa|enta
I rr:'
sa,Žebo|krutomuČený'
Vo váznicimu amputova|i
nohu' vyzdvihnÚť
na roveňuŽspomenutých
hrdinov.ktorísvoj ,, l r r
právoa |,udskÚ
od tejtochví|e
nastaIopre našurodiňupek|o'Pavo| Životpo|oŽi|i
za občianske
s|obodu'
Pav|ojeho
Va|entbo|obvinený
zo spáchania
trestných
patrí
činovv|asti- vi Va|entovi
aj ce|ej
rodine
mÓj ve|,ký
obdiv r r . ,r il l r r l i l
pokusunávodunavraŽdu'
zrady,vyzvedačstva,
Trestsmr- a uznanre.
r - l r l
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Ako sme odchádza|inák|adným
v|akomvojaciIo1'.pešiehop|uku77.marca
t942 zTrnavyk zaisťovacej
divíziido Ruska,do obceVasilkovpri Kyjeve

Mói príbehzvoiny
Ked, odchádzali naši vo.
iaci z Nitry v roku 1941 do
Ruska, bo| som chorý. Z ok.
na ošetrovne v kasárňach
(Pribinova, oproti mlynu),
pri poh|'ade na odchádzajúcich kamarátov vypadli mi
slzy dojatia, a ja, pacient
zostal som doma. Drvila
ma si|ná reuma. Nasledo.
vala zdravotná dovolenka,
inštruktorský kurz v Ban.
skej Bystrici' potom výwik
nováčikov a po vianočnej
dovolenke prišiel rozkaz ,,ide sa do Ruska!"

k|adnej
vojenskej
sluŽby'SpomenuIi večierka
a discip|ína
muse|a
byť.NeŽsmesi nas|ovánášhodobrého
prezi- ne som ju drŽa|oko|odrieku,nie
dentaMons. Dr. JozefaTisu,ktorý zmyselne,
a ako vojaksom si dovolil
fÚhrerovisme|opoveda|:,,Synovti poprosiť
ju o bozk - poca|,ovanie.
dám,ale otcovnie!,,A dodrŽiava|oA toto sympatickédievčatkosa
sa to.
s Úsmevomna mňa pozre|o
a mi|o
povedalo:,,Ludovít,
Ó; to nestudno
Lekcia od Murky
i nekulturno!"
Ach, bol som z toho
(váčšia
Vo VasiIkove
obec)sme ve|,mi
mi|odojatý,
veďto bo|otakmer
bo|iubytovaní
v ruskýchvojenských po dvochmesiacoch
denného
stýkakasárňach'
Kona|ismestráŽnu
s|uŽ- nia,bavenia
sa,hÚ|,ania.
V čistej
úcte
_ ochranu dalsomjejbozk,moŽnona líčko!
bu pri rÓznychobjektoch
protipartizánom.
ŽivotboI pokojný
a vese|osmechodiIi,,hú|'ať,,
, |ebo Zvony na stÍome
nás občania
Úprimnepozýva|i:
TentopeknýzáŽitokzavšehovo,,Zachodípán do nás hÚ|,ať!"
Rečovo rímnašim
dievčatám,
ktorédrŽiamisme si porozumeli
a cíti|i
sme vzá- |encasiInejšie,
akoon ich.a chýbaim
ZaČiatkom
roku 1942sme oriš|i jomnes|ovanskÚ
krv i pohostinnosť'ten Stvorite|bm
danýstudaj tá ku|do Trnavy.Zviaceýchčátsa sta|aro- StaIisme sa priate|'mi
a rozprávaIi tÚra,ako poveda|o
to ruskédievča'
ta KanónyprotiÚtočnej
vázbe,čiŽe sme sa o roz|iČných
témach'I pýtaIi ktoréDesatoro
nepozna|o'
KPUV. Nasledoval
r4icvikpo trnav- sa:,,PoČomu
vy do násdoš|i?,'
I odVo VasiIkove
smepreŽiIr
aj Ve|'kÚ
skýchpo|iach
a po s|ávnostnom
de- poveda|i
sme,čivedia,čoje rozkaz' Noc 1942. Ako veriacivojacisme
fi|év deň r4iročia
S|ovenského
štátu Radšej
by smebo|idoma,a|erozkaz chodi|i
aj do kosto|a
a vide|isme,Že
14.marca1942,v nocismevycesto- sa musíp|niť'
Vide|i
smeichnedosta- maIizvonyzavesené
na strome.Za
va|ismerŽllna_ Čadca_ Petrovice tok, čiaŽ biedu,obchodovneboIo, v|ády Sta|inanesme|rbyt nikde.
pri Karvinej- Krakov- tvovdo obce |enna bazáresa da|očosikÚpiť,
vy- Miestniobyvate|ia
bo|ipravoslávneVasiIkov,
kdesmevystriedaIi
starších meniť.
Z domusmezavše
dostaliba- ho vyznania,
častosme ich poču|i
vojakov,ktoríodchádzaIi
do rýchIej |íček,
taksmeSa pode|i|i
s domácimi s p i e v a ť : , ' H o s p opdoim
n i I uH
j ,o s p o divízie
aŽna Kaukaz.
i o maIičkosti'
din pomiIuj.''
Zúčastňova|i
smesa aj
Cestanámtrvala14 dní.HovoriI
My, m|adí,dievčatá
tieŽ(ichro- na sobášoch
a mÓŽempovedať,
Že
somsi,ja mojudrahú
v|asť
užneuvi- vesnícichIapciustÚpiIis armádou Živots nimi bo| naozajkrásny.Boli
dím.Vd,akaBohu' nesta|osa tak. a bo|ive|,mi
d,a|eko),
smeve|'mi
často sme si blízki.Vide|isme podstavec
Cestousme si všíma|i,
ako ten svet vese|otancovaIi
pri harmoške'
Spo- sochyLenina'
a jehosochuzhodenÚ,
vyzerá,UŽna Moravesmevide|ivšet- znáva|ismejemnúruskÚdobrÚpo- rozbitÚ,h|avud,a|ekopohodenÚ,
ky názvynapísané
najskÓrpo nemec- vahu.bo|ismesi navzájom
sympatic- a niktosa nemalk tomu,abyju zdviky ažpotompo česky.
I hovoriIi
sme kí.HovoriIi
smei o náboŽenských
ve- ho|,od|oŽi|,
hocifrontbo|uŽdávnejsi, u nás"totak nieje. V Po|,sku
na ciach,o desatoreBoŽíchorikázaní. šied,a|eko-,Počas
45-dňového
pobyŽe|ezničnej
stanicim|adí
|,udia
tÚŽob- V kÚte izbymávalizavesenÚikonu. tu smenema|i
nijaký
incident,
aninenečakaIi
na niečo.
VyhodiIisme
im či CítiIi
sme,Žestarí
boIiveriaci,
no m|a- príjemnosti
s občanmi
a ani zásah
ch|ieba|ebocigarety
a bolaruvačka, díbo|iukrátení
o tentorozmerdu- partizánov.
StravusmemaIipomerne
ktoviacuchytí'
NašusÚpravuda|ina cha,|eboo Bohuim rodičia
dIhé
roky dobrÚ,chladničky,
mrazničky
nebo|i,
i,ffie.
ved|'ajšiu
kol,aja bez zastavenia nesmeIi
'ssfrffiF.$r
hovoriť,
bá|isa. Avšak mo- takŽemásov gu|áši
,,voňa|o,,.
ých|o šibaIisÚpravy vojenského rá|ka,studdanýStvorite|bm
do duše
Trebapovedať,
Že kaŽdývojak
#ffi@
materiá|u
na
front.
kaŽdého
č|oveka'
bo|a
ve|,ká.
MarS|ovenskej
armádydostávaI
ffiw
denneaŽ
''!wffi'
Počasčakaniasme spozorovaIi kantneSomsao tom presvedči|'
Mne 15 kusovcigarret'ktorétam vtedy
vojakov
v mad'arskej
uniforme.Oslo- b|ízka
ffiffiffi$ffi
dievčina
Murka_ MáriamaVy- bo|ive|,mi
vzácne,pričomnemecký
"ffi[ r
vi|inás:',AjmysmeS|ováci
&ffiiw
od Košíc, prevádza|a
ned'aIeko
do kasární'
Bol vojak|en3 kusy.Na bazáresmedoffiffiffi
Levíca Šurian.,,
Poteši|i
smesa a vi- májo4Ímesačný
večera ob|aŽova|a staIi4ihodnekÚpiťvšetko
' Za cigareWdftW" de|isme,Žeto bo|ifÚzatístarší
muŽi nás vÓňa zakvitnutých
stromov.UŽ tu námda|iviacvajeca za 17 cigariet
do 50 rokov.A my m|adíci
|enzá- sme sa maliroz|Účiť'
|ebosa blíŽi|a smedostaIi
i kohúta.
To smesi stravu

-ffi
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uvažovať,
ako ísť
za nimi.Bo|opriam
riadením
BoŽím,
na bruchusom ma|
podkoŽnýtukoasidvojcenti
metror4i
vý r4ístupok.
Šielsom k |ekárovina
ošetrovňu.
UkázalsommUto a on sa
maopýta|:
odpove,,Ajvásto bo|í?,,
dalsománo,hocimato nikdynebopravdu,
lelo.Vtedysomnehovoril
ale
nikomusomneub|íŽi|,
Iensomsi vepomoho|.
|,mi
Pándoktormi Úprimne
povedal:',TakpÓjdetedo nemocnice.,,Ve|,mi
som Sa poteši|,
ba priam
som cíti|,ako ma starost|ivo
vedie
Božia
ruka'ZbaIiI
somsivecia ood,ho
smernemocnica
Žitomír.
Nievlakom,
autobusom,
a|enaším
vojenským
nákladnýmautom,ktorénám vozi|o
proviant.NašasIovenskávojenská
nemocnicabo|av budovebýva|ého
(mámju na fotografii
gymnázia
dodnes).oprotiv parkuvo váčšej
budovesÍdIilnemecký
kriegIazaret.
S ve|,kým
očakávaním
som išie|
nachirurgické
odde|enie.
Ránonavizitu prišie|
|ekár- primár,pÓvodom
Rus,emigrantz prvejsvetovej
vojny.
je.
A on sa ma neopýtal,
čomi
a|e
ktorýsomodvodnýročník.
Hrdosom
odpoveda|
:1939.Jemnemaštucho|
do ramenaa poveda|:
na
,,PÓjdete
Slovensko."
A vracsa so mnounebavi|.
Vo mnehrk|oakov starých
hodinácha zap|avi|a
mav|našťastia.

pri|epšovali
aŽaŽ.osobnesomtam nemi|o,
|ebovápnozo stenysave|,mi
za ten časpojedo|viac vajec,ako chytalona naševojenské
uniformy'
domaza rok.
Ma|ismeaj svojhokňaza,svátéomše
Po zamestnaní,
po štrnástej
ho- pod stromom.v BoŽejprkode,bo|i
dine,smemohIivŽdyísť
vo|,ne
na vy- vel,mi
dojímavé
Nadšene
smespievachádzku.
I akosiz frajeriny
somsi za- li a všetkozbožnepreŽíva|i,
ako dopá|iIcigaretu(a, nefajčiar)
i stretoI ma.Podobne
ajevanjelici.
ma starší
Rus- sťamÓj otec,i vel,mi
Zasav nedel'u(voskresenie)
bol
prosi|,
abySommUda|kúsok
zapá|iÍ' prázdnik,
pri harbo|aaj tancovačka
No a ja vel'kodušne
sommu da|ciga- moškea ziš|o
satamviacnárodnosretuce|Ú.To sa ooakova|o
2 - 3 dní tí:S|ováci,
Nemcia Česi'Ako sa to
a vŽdysom bo|ve|,kodušný.
Lensom da|ozistiť?
Ked,smesa spotení
vyš|i
pociťova|,
Že mi čosichýba'Zapá|iť
si von vyvetrať,
počujem,
skupinkavocigaretu.
No ráznesom si poveda| jakovv nemeckých
uniformáchnestop, cigaretami predsanebude d,aleko
nássa rozpráva
po česky'
PorozkazovaÍ
a včasSomSa soamáta|. dišiel
somk nima namiesto
oozdraBohuvd'aka
vu sa ichpýtam:,,Chlapci,
a čovy tu Kultúra pÍe okupantov
robíte?,,
Namrzenemi odpovedaIi:
oznámi|inám,žemusíme
čakať
Tancovaěka na Yoine
,,Comámedě|at,kdyŽnásob|ík|i?,,na vojenskýzdravotný
v|akzo SloPrišie|
časnášhoodchodu- tak Z b r a n en e m a I p
l i a n u á | n e venska.Čakali
i ,r a c o v am
sme mesiac'A zasa
to býva'Vystrieda|i
nás mad,arskí
vo- na stavbeciest'mostova Že|ezníc. nám Rusisprt1emňovaIi
Života bo|iaj
jaci.PočuIi
smeivide|i,
akomad,arský |choteckovia
pozorní.
sa isteh|ási|i
k nemec. ve|,mi
Prichádzali
k nám rozprema- kej národnosti,
ve|ite|,vie
hrešiť,
BohauráŽat
maIidobrémiesto Iičné
kultúrne
sÚbory.predvádzaIi
Iičkosti...NuŽ,
lÚčenie.
Aj mojami|á v Protektorátea tak ich synovia peknéprogramy,
ažto bo|oprenás,
Murka,MáriaSandul.
Provluk
nu.8, muse|i
na vojnu,pomáhať
nemeckej vojakov SIovenskejarmády, teda
ma priš|a
vyprevadiť
na Že|ezničnÚarmádeo tom sa u nás nikden+ okupantov,
udivujÚ'ce.
Ved,okupanti
stanicu.
Na rodinufotografiu
mi na- písa|o. |ebo ko|aboranti bo|i nebývajÚ
ob|,Úbení.
písaIa
peknéroz|Účkové
s|ová(mám samozrejme,,|en,,
SIováci.
7dá sa, niezdá,je skutočnosťou,
ju v úctedoteraz)a boli aj objatia
ŽeUkrajinci
nemiIovaIi
Lenina
aniStaa s|zičky,
peknej|ás- Gieli domov
avšak|enčistej,
Iina.Ve|,mi
dobresi památámna neky od tak vysokomorá|neho
dievčaInakvojenčina,
čivojnabo|apre mocničnÚ
kap|nku
vo vracpod|aŽnej
ťa,ktorátÚŽi|abyťv Živote,,lotčíč-nás ce|kompekná,pokojná.No za- budove,kdesmemávalisv.omše'ba
kou,,(|etkyňou).
Ktovie,Čisa jej to ča|a
sa upevňovať
disciplína.
Muse|i na baIkónesomboIaj na sv.spovedi.
podarilo....
smeránobosípolhodinku
cvičiť,
a to Ďakova|
som Bohu'Že mi dal mi|osť
_ zá|oŽníci. a tak skorosomsa moho|vrátiť
Ce|ánašarotaodchádza|a
smer aj my, poddÓstojníci
soáť
Jelsk- ovruč- Mozir.V ovručisme Ispozoroval
som,žejedenpriate|,de- podTatry.Počas
Čakania
natransport
boli tieŽubytovaní
v ruskýchkasár- siatnik
si išielna S|ovensko
daIoora- domovsom si dokonca dal aj zuby
ňach,vo ve|,mi
skromných
aŽ primi- vovať
zuby.
Druhýišie|
domov opravita ničmato nestá|o.
,,vraj,,
tívnychpodmienkach.
Spomínam na S|ovensko
k polícii.
Ajja somzača|
Pokraěovanie na 18' strane
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Mói príbehzvoiny
Uprimnesom sa mu prihovoril, z|omyse|,ný
udávač,
a uŽ mu braližiČito nebolood Ukrajincov
pek- vys|oviIobavyz toho, Že som dosť vot. Zas|epení,
čisfanatizovaní
si to
né?A vychádzkyvojakovbolivŽdy cit|i4ia čisa vÓbecmám daťopero- nechcÚpriznať.
Žia|:,
doteraz.
vo|,né.
vat.A on mi tieŽÚprimnepoveda|:
Správne to popísaIhistorik
KoncomjÚna doraziInášzdra- ,,Viete,
ked,sadáteoperovať,
generácieMartinLacko.
budete z m|adšej
votnýv|aka tak smesa viacerítešiIi'Žiťto|,ko,
ako ked,sa operovať
nedá- Pre nehopíšem
tietomojeúprimné
Že idemeskutočne
domov.Bo|som te. A|e ked,steužtu, a kvÓ|itomu s|ováo skutočnostiach,
ktorýchsom
Úp|nezdravý22+oČný
vojaka tak ste priš|i
z Ruskadomov,tak to uro- bol svedkom.Tá naša sIovenská
Som sa o všetkozau1fta|a snaŽil bíme,
je to maIičkosť.,,
Ajtak bo|o. Zaisťovacia
divízianebolataká z|á,
som Sa rozdávaÍ
dobro.V šoeciá|ne
Nas|edova|a
zdravotnádovo|en- nebo|ismetakíverníspoIupracovníci
upravenom
rýchIiku
cestovaIi
S nam ka v rodiskupri rodičoch.
Pravda' - spo|ubojovníci
wehrmachtu.Ked,
váŽnechorr,ranení,
s omrznutým akovŽdys poriadnou
zaberačkou
na nás spozna|i,
vajdrova|i
sa o nás,Že
pripÚtaní
končatinami.
na |ÓŽkovo po|iach.
A ce|komzdra1ty
somsavrá- smepaftizáni
numerocvaj(dva),
prevel,kých
bo|estiach
a to a1nemeckí ti| k ÚtvaruPeší
jednotky
Medzi to naše
o|ukTrenčín.
odve|i|i
do TaIianska.
vojaci.Mal somvŽdysÚcit a boIsom týmmi všakpriš|o
oznámenie,
Ževynápomocnív
čomsomvede|.
Najmá hove|imojejŽiadosti
o prácuv Zbore Pomáhali sme Židom
- hraničiari). Eštepoznámka
nemeckí
vojacimaIive|,ké
rany.Am- finančnej
(financi
stráŽe
z po|'skej
hranice.
putované
nohy v najváčšom
sva|e. Tam somzaŽi|demobi|izáciu,
po dva Jednastranahraničných
kameňov
prevázova- a po|roČnej
ve|,ké
rany, nedostatočné
vojenČine
vyz|ečenie
písmenom
z vo- bo|aoznačená
S (S|ovennie aŽ to zapácha|o,
poranenia
oo jenskejuniformy
a ob|ečenie
unifor- ská repub|ika)
a druhástranaG. Tegranátov,zohavenÚtvár.VideIsom my pomocného
dozorcufinančnej da Pol'skonejestvovalo,
nemalosvoj
teda vojnovúnemocnicumrzákov stráŽea pride|enie
na oddeIenie štátanisvojevysoké
ško|y.
A mySme
a porovnáva|
som:,,Ó goŽe,d,aku- finančnej
stráže
VyšnáZubrica,
v pri- to ma|i'Bohuvd,aka
i MáriiSedemjemTi'ja zdravy,
títotu v bo|estiach, navrátenomÚzemíoraw v okrese boIestnej'
Dobrépriate|,ské
stykysme
mnohíbojujÚd,a|eko
na Kaukaze, Trstená
'
maIi aj s nemeckoupohraničnou
ako ma BoŽepodivnevedieš
a chrástráŽou.
TakýboInášŽivotv tom čaniš.Vd,aka,
chvá|ai ve|ebaTi BoŽe Boli sme oázou Európy
se.V hraničnej
s|uŽbe
smezaŽi|irÓznáš!,'
A zasasom ma|krásnyspokojný ne veci.NajmápočasnocismeviacPorovnáva|
som, vide|som' Že Život,|eboštátnevedeniesme maIi krát pozastavi|i
rodinu.otca, matku
my sme sa na vojakov- vojnu iba skutočne
kresťanské
a veriIisme si. s deťmi'
Slušne
pekného
ob|ečených,
hraIi,
abysmefÚhrerovi
zas|epiIi
oči. HovoriIa
sa pIná pravda,boIisme vzh|,adu,
hned,smevede|i,
Že súto
Že a1 my, S|ovácisme zdan|iví
po- pracovití,
skromnr,šetriIisme, ne- Žldia.trtaše
interné
nariadenie
nám
mocníci
wehrmachtu.
Potvrdzujú
to krad|osa a nepredáva|
sa štátnyma- prikazova|o
ničim nebrať,
slušne
s niaj skutky- drahýdoktorv ovručiaj jetok,a|esa zve|,adbval.
Našavtedaj- mi zaobchádzat.
Y tom duchusme
primárv nemocnici
skve|ý
Žitomír'
šias|ovenská
korunamalahodnotu' ich odvied|i
na odde|enie
finanČnej
Do Bratis|avy
jej tatranský
sme doŠ|i
šťast|ivohovoriIi
do|ár.ŽiIsom stráŽe,
spísa|i
sme s nimi zápisnicu
v deň sv. Cyri|aa Metoda,5. jÚ|a nap|no,s|edovalŽivot okolo seba a odviezlisme ich (akoeskorta)na
1942'Pre kaŽdého
z nás to bo|ra- a porovnáva|
som. Bo|isme oázou okresnéfinančné
riadite|,stvo
v Liodostnýnávratdo rodnejv|asti
z bojo- v Európe.Bo|au nás spokojnosť,
is- tovskomMiku|áši.
odtial,
iš|i
určenou
véhoRuska'Veru sme si aj všido- tota, bezpečnosť,
vzájomnádÓvera cestouna,Západ.
Takýchto
pozastaniesIi,
takŽenas|edovaIo
odvšivaveniea Úcta,ažna týchnieko|,ko
nespoko- veníŽidovských
rodínsmema|iv roa mňačakala
aj maláoperácia'
Ked jencov,čosa vŽdya všadenájdu.AŽ koch 1943-1944viacero.O takeito
som sa uk|ada|na operačný
stÓ| do povstania.
VŽdysomtvrdi|,
to ne- peknejpomociŽidomsa o nás,Sloa prizre||ekárovi,
nemoho|som si bo|onašepovstanie,
nebo|os|oven- vákochnikdenehovorí,
nepíše.
Taká
otázku:,,Pándoktor,nebo|i skéani národné,
aleskratkazostáva' všakbo|area|ita
nášhoŽivota.
"oB odpustiť
iĚdilffiI.s+
SoNa odde|enífinančnejstráŽe
E5+^ steVy v|ani|ekárompri druhompe- Bo|oto povstanienaočkované
Že bo|. vietmi a benešovcami.
Najčiernejší
pri Pov|kusme siedmi
v HarjabÚzi
iffi** šomplukuv Nitre?,, Prizna|,
sym. deň v dejináchs|ovenského
národa pracovníci
v septembri1944zaž||i
fuďil Spozna|som V ňom m|adého,
aj
|ekára,
Žida.ns|úŽiI
r-qm,ďpatického
dobre 29. august1944,Iakho pomenoval v|astné
odzbrojenie.
V dÓs|edkunepisatel'MS.
Ach,bolovyliatej
mnoho šťastného
povstaniaboIanarušená
slovenskejkrvi, vyhaslo mnoho bezpečnosť
a tstota.
nevinnýchŽivotov.Stači|o,
ak mal
Ludo Matejov' 93-ročný
priezvisko
niektonemecké
a našie|
sa
Dokončenie v budúcom čísle
Pokraěovanie zo 17.strany

18

Vicell .o Bielei légii
V|adimír
Varinský,
autorkniŽky
JozefVicen a Bie|a|égiapouŽi|vo
svojej publikáciimnohé archívne
a autentické
dokumenty,
napriektomu sa priznal,
Že preniknÚť
do protikomunistického
odbojana S|ovensku
po druhejsvetovejvojne bo|o dosť
obtiaŽne,najmápreto,Že r,nipovede
vázňovnemoŽnobraťdos|ovne.
Neraz zámernezavádza|i,
abyochráni|i
iných'Napriek
tomujehopub|ikácia
je ojedine|ým
príspevkom
do IiteratÚryfaktu,z ktorejje našaukážka.
pÓsobiIsíce
,,NázovBie|a|é9ia
dosťsugestívne,
a|e jej príťaŽ|ivosť
spočíva|a
V programe,
ktoý sa týkal
ochranye|ementárnych
práv občanov,ktoríboIiohrození
komunistickým štátnymterorom.Tentoteror
vznikaI bezoh|'adnosťou
soÓsobov
uvádzania
tzv. |,udovodemokratického zriadenia
do Života.
Ani Bie|a |é9ianeposkytova|a tickép|ány,aby niminebo|iprekva- činní.
Bezpoznatkov,
ktorésmetakvše|iek
navtedajšie
neduhy.Poskyto- penía zaskočení.
V medziachmoŽ- to získava|i
by sme všakboli sotva
vaIa všeobecné
rady a ponÚka|a nosti pomáha|anajviacohrozeným schopní
občanom
poskytovať
dÓverspÓsoby,ako sa občania
mÓŽuÚčin- občanom
h|avnepri pokusocho zá- néinformácie.
Áno, poskytova|i
sme
ne chrániť
predkomunistickým
tero- chranuprostredníctvom
odchodudo ich aj zahraniČným
inštitúciám,
aby
rom.od chví|e,
ked,sajej podari|o zahraničia.
konečne
a1Západpochopi|,
akénezískať
krátkov|nÚ
rozh|asovÚ
vysie|aČ- Vyčíta|o
sa nám, Že organizuje- bezpečenstvá
hroziazo stranyjeho
ku, vo svojichre|áciách
|,udbm
prez- me špionáŽne
akcie.Priznávam,
Že nedávnehospojenca.
obsadzovacie
rádza|a
tajnepripravované
komunis- v istomzmyslesmebolispravodajsky vojenské
jednotky,ktoré- tak ako
Sovieti_ aj západné
v,l,ťazné
mocnosti udrŽiavaIi
v priestoreNemecka
a RakÚska. pozostávaIiváčšinou
z poctit4ich
a dobromyse|'ných
vojakov'Títosi v Európep|ni|ivojenskÚ
povinnosť,
a|ezo svojejd'a|ekej
domovinysi neprinášaIi
dostatočné
vedomosti,aby bezporuchovo
chápali,
čo sa deje v adan|ivo,.os|obodených,,
všakSovietmi
, v skutočnosti
zotročovaných
krajinách.
Ukáza|osa
byt žiadúce,
pochopi|i,
aby to
lebo
|entak moh|ichápaťpríčiny,
prečo
na Západ prichádzatak mnohoute- ,ffitu
{eWď
Čencov,
medzinimiaj S|ovákov.
(...)
WB
Najmáim totiŽhrozi|o,
Že niektona M
zák|adenedostatočných
vedomostí ffi-#
vyhovie komunistickým
orgánom iW
ďffi
a utečencov
vydánaspáť
do ichrúk.,, WW
M*

ff*.*'

sPi*"8

Takto nejako vyzeral v Leopoldove

muk|ov výhl,ad do oko|itého sveta.

Predslovku kniheJozef Vicen
a Biela légiaod JozefaVicena

ffi

M*

ffi
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Bolo sNP slovenskéa národné?
Nevednokedyv|astnJ
vzniko|
názov,,SNP,,,
a|eako
záváznýho kodifikova|a
S|ovenská
národnáradaaŽ v jeseni194B,tedauŽ po komunistickom
prevrate.
V desaťročíod
roku193Bdo roku1948zaŽi|i
SIováciasi
najbÚrlivejšie
obdobiesvojichdejín.
Uda|osti
tohtoobdobianaše
hlstorické
vedomieeštenedokáza|o
celkomkonzistentne
spracovať.
Prečo?Koniec||.svetovej
vojnymá doteraz
ideo|ogickú
interpretáciu.
Památníci
udalostí
kontroverzne vnímalipreŽité
uda|osti
a historiografia
bo|az ve|,kej
častipop|atná
po|itike.
KaŽdáhistorická
uda|osť
sa uchovávav historickom
vedomíspoIočnosti,
aIenevytvára
si
o uda|ostiach
takýobraz,akýponÚkahistoriografia.
V SIovenskej
pÓsobili
repubIike
od jejvzniku14' marca 1939rozmanité
opozičné
skupiny'
Takmervšetky
neveriIiv trvanietohtoštátu.od roku 1943EdvardBeneš,
prezident
samozvaný
neexistujÚcej
ČSR,intenzívne
naljehaIna s|ovenský
a český
domáciobčiansky
odboj,aby
prekonaI
predsudky
k Sovretskem
u zvázu:,,Všechny
hrozby bolševizmema bolševickýmRuskem jsou směšné
báchorky'Máme s Ruskemo svésamostatnosti
a jednotnosti svéhoúzemípevnou dohodu''.,,.rzv. občianska
opozícia
sa spojiIas komunistami.
Výs|edkom
toho bo|a
Vianočná
dohoda,podpísaná
25' decembra
1943medzi
opozičnými
skupinamina S|ovensku
o vytvorení
S|ovenskejnárodnejrady.Tá maIaprevziať
moc na SIovensku.
UŽ 10' februára1943 odbojováskupinaF|óraprijala
||ustraČné
foto archív
memorandum,
kdesa píše:
a dÓraznezavrhu,,rozhodne
jeme ých, čo sa usilovalio 6. október 1938,,.|nými
Banskobystrická
S|ovenská
národnárada1. septems|ova
mi, odmietame národno-ema
ncipačné
a štátoprávne bra 1944vo svojejdek|arácii
okreminéhovyhlási|a:
,,Sme
ÚsiIie
S|ovákov
a sebaurČenie.
za bratské
spolužitie
s českým
národomv novejČeskosloPo ve|,kom
bombardovaní
Bratis|avy
16. jÚna 1944 venskejrepublike..'aby všetciSlovácimohlisi v slobodnej
prev|ádli
v s|ovenskej
spo|očnosti
náladybeznádeje'
MiČeskoslovenskej
repubtikezariadiť
životpodÍasvojejvÓle.
nistervnÚtravyhlási|11. augusta1944stanné
právona Nechžijenašaspravodlivávec!Sláva Československej
rece|omÚzemí.
Partizánsky
teror,predktoýmpredstaviteliapublike!,,Takéto
prijímaIi
vyhlásenia
v čase,
ked'neexistopooraviIi
SR dIhozatvára|i
oči'všaknarastal.
Partizáni
asi valanijakázáruka,Žeobnovené
unitárneČeskos|ovensko
sto|'udív
Sklabini.
V Breznebo|zavraŽdený
pos|anec
S|o- dá S|ovákom
postavenie.
rovnoprávne
Delegácia
banskovenského
SnemuS|ameň.
obsadi|iRuŽomberok,
kde po bystrickej
SNR 1B.októbra 1944v Londýnena t|ačovej
jednotkySS sa začalo
Iikvidácii
vraŽdenie
ruŽomberskýchkonferencii
po stretnutí
s Benešom
na otázku:,,akémá
Nemcov.V Martines|ovenskívojaci
pod vedením
soviet- SNRplány do budúcnosti?
Zelá si federatívne
usporiadapostrie|,a|i
skychve|ite|bv
na dvorekasárni32-člennÚ
ne- nieštátu?,,odpoveda|a:
,,SNRje rozhodneprotifederácii'
meckÚskupinu,
ktorásavraca|a
z Rumunska.
V dÓs|edku SNR si rozhodneželájednoliatyšt'ét,
v ktorom vnútorné
týchtopartizánskych
akcií28. augusta,1944Nemecko vzťahysi uyriešiatri národy český,slovenskýa rusínsky.,,
predloŽi|o
S|ovensku
návrhna vojenský
zásah.Prezident Ako si ichvyriešia,
ked,budeunitárny
štát,asiani neuvajozefTisos nímsúh|asi|.
Nemecké
vojskázača|i
obsadzo- Žova|i.
ostroSaohradi|i
aj protiýrazomautonómiaa|ebo
vaťS|ovensko
29' augusta1944. Ján Golian- ve|ite|' federácia.
i|egáIneho
vojenského
Ústrediav BanskejBystrici,
ktoré
Ve|eniepovstania
nariadi|o
27' októbra1944presun
:i.]:;:.
povstanie
dlhodobo
samostatnepripravovalo,
dal po- do hÓr a prechodna partizánsky
spÓsobboja.Centrum
i;.j;",
mocoudohovoreného
řiiillttr..+
hes|asignálna začatie
povstania. povstania
BanskáBystrica
padIo2B. októbra
symboIicky
'l;,- Povstalci
zruši|i
ju za česko- 1944' EdvardBeneš
S|ovenskÚ
armádua vyhlási|i
nema|dÓvodmeniť
názorna postavenieS|ovákov
a S|ovenska.
V Londýne5' novembra
1944 vyh|ási|:
,,Nikdyjsemnikomu netajila netajímanÍ
jednoťného
dnes,žejá jsemvždyhájila hájimstanovÍsko
národa Československého.
Je to méstanoviskovědecké,
sociologické',,
Peter Mu|ík
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Akosme bránili pravdu
aspravodlivoď
(3)

premien.
s|obody.
Az jejÚŽasných
zásahuštátu,riadiťsvojevnÚtorné,
potomajd,a|šie
po|eKŽ uverejniI
Ved,naprík|ad
personálne
vydavate|,stvo
naprík|ad
ÚV
zá|eŽitosti?
3.
p.
mické
rodičov
na adresu
KSS Pravdav Bratis|ave
vydáva|o MÓŽe byťdobý č|enkomunistickej
4Ípovede
povereníka.
prí- náboŽenskÚ|iteratÚru'Dokonca stranyaj dobýmveriacim?
UvádzaIikonkrétne
padyÚt|aku,
diskriminácie
. (KzČ'29, odbornÚorekňazovI
Pod|,a
nášhoočakávania
Dr. Hu31 a 33 z roku1968.)Polemika
s p.
sák odpoveda|
súh|asne
na všetky
tri
povereníkom
vzbudiIaŽiw ohIas Bezcenné zásuky
otázky.Jehos|ovápos|ÚŽiIi
na posi|u našichobčanov.
Aj u RakÚšanov.
Podpredseda
novejv|ádyGustáv neniedemokratizačného
ÚsiIia
v naJazdiIido Bratis|avy
kupovaťKŽ. Husákpricestova|
20. augustado Ži- šommeste.Na záver nás ešteDr.
S.augusta
1968smedo SNRzaslali aru nad Hronom.Pozva|i
ho hutníci Husákubezpeči|:
,,Ak budetemať
d,a|šiu
so Žiadosťou
oetíciu
o nove|i- z hIinikárne.
prob|émy
MÍting
sa konaIv dome nejaké
v ob|astináboŽenzáciuÍzv.cirkevných
zákonovz roku ku|túry.
TakmermÚrypraska|i,
taký skej po|itiky,napíšte
mi. Ved,viete
podpísa|o
1949'Petíciu
8600 obča- bo|prep|nený.
PriebehmÍtingu
vysie- kam."Pod'akovali
smesa mu. Soonov.Povereník
ku|tÚry
Dr.Benčič
za- |aImestský
rozh|as
do u|íc.
DovnÚtra kojnesme sa z mítinguvraca|ines|aInám odpoved,
26.9.1o0s'Ďa|e1 sa podari|o
predrať
aj nieko|'kým
č|e- skorovečerdomov.Netuši|i
sme,Že
10.augusta
smezas|a|i
do <Ždiskus- nomDKo.Chce|i
smeso|niť
dÓ|eŽitú uŽo nieko|,ko
hodínzačnesa vojenprekato|íc- ú|ohu.Do diskusiesme Gustávovi ská inváziana zničenie
nýpríspevok
Demokracia
obrodného
ku cirkev,kdesi? Citujemz č|ánku: Husákovi
odovzdaIitri
otázky'1 My, procesu'
Netuši|i
sme,ŽeponukuDr.
ktoý prebie- veriaci občania,očakávame,Že Husáka vyuŽijeme
,,Vobrodnomprocese,
v budúcichroha v našejvlasti,katolícka
procesprinesie koch.A|e v úp|ne
cirkevje obrodnýspo|očenský
inejsituácii,
akÚ
zabudnutou
ob|asťou.
Takmervšetci aj ukončenie
bojaprotináboŽenstvu' smevÓbecnepredpok|adali.
tL ktorícirkevdeformovaIi,
š|iapaIi, Akýje vášnázor?2. V novejsituácii
hrozi|i,
s|iediIi,
šikanova|i,
bezprávne budÚ si mÓcťcirkvisamostatne'
bez
Július Homola
oberalikňazovo štátny
sÚh|as,
vyrá- všetci
balifa|ošné
sÚdnesvedectvá
títo dosia|,si hovejúna rÓznych
teplýchmiestach.Tak aj vychytra|í
oportunisti
z radovtzv. mierového
"
duchovenstva.

Zabudnutá cirkev

Ku|túrny
Života podobneaj iné
časopisy
odha|ilimnohokrÍvd,
ktoré
sa udiaIiv pos|edných
desaťročiach
v našej
v|asti.
A|eo dva rokyneskÓr
v obdobíokupačnej
norma|izačnej
pomstymy, autori petície,ako aj
mnohíiní,ktoríodha|í|i
bezprávie
diktatúry,
zap|ati|i
sme za svojuodvahupo spravod|ivosti.
My a našeroprediny.Vyhadzov
zo zamestnania,
radeniek |opate,šikanovanie,
ničenie zdravia i Životov bo|a naša
odmena. Povereník
školstva
dostaI
inÚ.Ihned,po
okupácii
sastaIministrom,podpredsedom
v|ádyv Prahe...
A|e v tých krásnych |etných
dňochsme netuši|inástrahyb|ízkej
budÚcnosti.
TešiIi
sme sa z oŽívanei Leopoldov.
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rozdávanie

stravy na nov'ých samotkách.
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MUDr'Kuska
Ján,Liptovský
Miku|áš
85 rokov
6.7.1925 Babič
František'
Bratrslava24,B.1927
júla .auguslsi pripo.
V mesiacoch
89 rokov
Ďuricová
Mária,B.Bystrica28'8,1927
jubileá Salviany
mínamevýznamné
životné
A|adár,
Trnava 15.7'1923 Vdp.o|os
Viktor,
Hubová 4'81927
týchtonašichč|enov
a priaznivcov. Parcer
Ján,Prievidza 13'7.1923
86 rokov
Spomíname
aj na tých' ktorísa te|- Hrašková
E|ena,
B.Bystrica12'7'1923 KošÚt
Ján,Bratis|ava 26'8.1926
to slávnostinedožili.
90 rokov
Vacu|íková
Mária,Vrbové 21.8,1926
TÓthováAnna,BratisIava21'7'1922 Hrnčár
ondrej,
Trenčín 5'B'1926
JÚL
91 rokov
87 rokov
45 rokov
Te|gárska
olga,Bratis|ava29.7'1921 Markuliak
Martin,
Bratislava
23.8.1925
Čanecká
Viera,
Ska|ité 7'7.1967 HudákJozef,PÚchov 2].7'1921
Brodnianska
LýdiaZvo|en 20.B.1925
50 rokov
92 rokov
Pav|ovič
Ludovít,
Nitra
14.B'1925
MackoJán,Chrabrany 8.7.1962 Mo|čány
Jozef,Huncovce22'7.1920
88 rokov
55 rokov
Rudo|f
Šilhar,ný,
Bratis|ava12'8.1924
Pagáč
Bohus|av,
Levoča 22'7.1957
AUGUST
MišíkVladimír'Bratislava
8'8.1924
TarnÓczy
Róbert,Kanada 24'7.195]
45 rokov
89 rokov
60 rokov
VaskoJán,Spišský
HrušqV 1'8.1967 SopÚchová
Vilma,Sered, 4.B.1923
Litecká-Švedová
Eva'Bratis|ava
Tuchyňa
Tibor,Pezinok 21'B'1967
90 rokov
23.7.1952
50 rokov
DaňoŠtefan,
S|ávnica 25'8.1922
65 rokov
Ing.Be|ica
František,
Bratis|ava
Dvornáková
He|ena,
ŽiarnadHronom
Vranková
Jana,Sered, 24] '1947
21.8.1962
19.8.1922
80 rokov
55 rokov
91 rokov
Mad,ar
Stefan,
Borský
Sv.Jur
Repáková
Anna,Levoča 1.B'1957 Sloboda
Jozef,Sered'
11.8.1921
31.7.1932
70 rokov
Kopecký
Ján,Kremnlca 14'8'1921
Haviar
Marian,
B.Bystrica22.1.1932 |ng.
Majtánová
E|ena,
K|áštor
Ing.Mitošinka
Emil,B.Bystrica
Šandorfi
Pavo|,
Trenčianska
Tep|á
podZnievom
19.8.1942
21.8.1921
1 . 7 . 1 9 3 2 KovárikA|exander,
Senica 11.B'1942
92 rokov
81 rokov
Boboková
Je|a,B.Bystrica 5'8.1942 Lofajová
Magda|éna,
Bratislava
AlaxaFridrich,
Bratrslava 12.1.1931
75 rokov
26.8j920
Strašiftáková
E|ena,
Šenkvi
ce 3'7 '1931 Ma|ášková
Marta,Ma|acky25'8'1937 Ing.StaňoŠtefan,
Žilina 15.B.1920
Fabian
Jozef-Miroslav'
P|avecké
Petríková
Anna,Topo|čany
29.8'1937
93 rokov
Podhradie
6 . 7 . 1 9 3 1 Putnoková
RuŽena,
B.Bystrica
Chromčo
ondrej,Bug|bvce
29.8'1919
Ing.otčenáš
Ján,Liptovský
Miku|áš
2.8.1931 Hičová
AdaIberta.
Micha|ovce
18.71931
Šidove
Mária.RuŽomberok
2. B'1937
8 . 8 . 1l 9
BoŽaFrantišek,
Humenné15'7.1931
80 rokov
Ústredie a redakciajubilantom
82 rokov
Me|ek
Jozef,
Námestovo 17'B'1932
srdečne
blahoželajú.
Anoškin
Juraj,
Bratis|ava21'7.1930 Faško
Mi|an,
B.Bystrica 10.B.1932
Wa|ner
otto,Špačince 8'7.1930 ||ončiakováEmí|ia,
Pruské B.8.1932
83 rokov
81 rokov
Kováczová
Mária,Poprad12'7'1929 Závradská
RuŽena,
Gajary 31.8.1931
Ť Vo vekunedoŽitých
91 roBeratz
Eugen,
Poprad
1B.l.1929 Krupová
Anna,Vrbnica 7.8'1931 k o v ,z o m r e1| 4 ' 1 . 2 0 1č2 | e rne g i o Šrank
Karol,Ve|,ký
Lapáš 13.7
'1g2g
82 rokov
nálnejpobočky
PVZPKov Trebišorokov
84
ŠteffekŠtefan,
Bratis|ava1B.B.1930 ve Ján TAKÁČ.PoslednározlÚČka
Michalovič
František,
BratisIava
Marušková
Viera,Martin 30.B.1930 sa konala
,na.miestnom
cintoríne
18.7.1928 SebokPavo|,
Štítnik 2B.B.193o v Kuzmiciách.
Hajtmanová
Anna,ŽiIina 4'7 '192B G d o v i čJiánn V
, ranie 19.8.1930
t Vo veku nedoŽitých
89 roKrálbváAnna,B.Bystrica 13.71928 Viteková
Anna,Ži|ina
9.8.193o kov,zomre|13 2.2012členregioZacková
Anna,Visolaje 29.7'1928
83 rokov
ná|nejpobočky
PVZPKov Martine
},"*ťiii$li'it'
85 rokov
HIbocká
He|ena,
Boleráz 17'B.1929 Tibor DoMANlcKÝ. Posledná
Svikruhová
Edita,
Bratis|ava
19'7.1921
.
84 rokov
rozlúčka
sa kona|a16 2'2012na
Pav|ík
Micha|,
P|echotice
28'7.1927
Hodúr
Ladislav,
USA
20.B'192B
cintoríne
vo
VrÚtkach
iil-**
86 rokov
i,--'-ď
Čech
Mi|an,
Pezinok
30'8.192B
Ústredie a redakciasa pozoVi|iam,Rudina 23.7'1926
iůíťffiŽofčík
Mgr.Rýdzi
Štefan,
Prievidza
20'B.1928 stalým ospravedlňujú
za oneskodil.' TuranAda|bert,
RuŽomberok
Hrubová
Mária,Košeca 7.8.1928 rené uverejneniesmutnej uda$*'tffi
911926
Červenková
Mária,Nitra 24.B'1928 losti a vyslovuiú úprimnú
87
rokov
Ihnátková
A|Žbeta,
Micha|ovce
sústrasť.
r'' x.ii+\
Sarvaš
Miros|av,
Nitra
1]'7.1925
6.8.1928
]lilJ!i'+É+t

,,

}.r

3. - 4. jú|a1945bo|oz katelíckeho menovanéna S|ádečkovce)'
Za týŽdeň Žáčik
lúlius,Topo|,čany 13 EUR
internátu
v Brati- tam deportovaIi
vyše150 kňazov.
univerzitného
Svoradov
Gdovičinlán,Ži|ina
5 EUR
s|aveuváznených
64 študentov.
21. júla 1948 zákonom č. ChlebekMi|an'Kysucké
Nové
Mesto
protiprávna
7, jú|a 1946 vedenie Benešovej 213/194BboIazIegaIizovaná
20 EUR
Národnosocia
Iistickejstranyvypracova|o činnosť
Akčných
r4iborov'
Jejýs|edkom NeuwirtFerdinand,
Topo|,čany
B EUR
tajnýdokument- Memorandum
o S|o- bo|omedziinýmprepustenie
28 000ob- SobotováEmília,
Nitra
11 EUR
vensku,
v ktoromdopodrobna
rozviedlo čanovzo štátnych
a verejných
sluŽieb, KorecováMária,Nitra
6 EUR
p|ányna duchovnú
a mocenskú
asimi|á- vy|Účenie
z vysokýchškÓ|asi7 000 štu. GregušDezider,Nitra
4 EUR
ciu a etnicko-po|itickú
|ikvidáciu
s|oven- dentova nepriamo
ajzačiatok
mohutnej Bednárová
Anna,ŽiIina
3 EUR
skéhonároda.
emigračnej
v|ny,ktorá do roku 1950 Kenyereš
Ján,Ružomberok 3 EUR
11.júlaí951Národné
zhromaŽde- priviedla
asi 25 000 občanovk tomu, MišejeVojtech' USA
2 EUR
nie schvá|i|o
zákono ochraneštátnych aby h|,ada|i
Útočisko
v západnýchkraji- Gvora Peter,Bratislava
1OEUR
hraníc.Na tomto zák|adepohraničná nách,nerazs rizikomstratyv|astného Špániková
Mária,MVDr',Modra
polícia
moh|astrie|'ať
do občanov,
ktorí Života.
3 EUR
sa pokúšaIi
odísť
za hranice
28. jú|a 1914 RakÚsko-Uhorsko SmetanaMaftin,Ing.arch.,
štátu.
Bratislava
14.jú|a1949StátnysÚdv Bratis|ave vypoveda|o
vojnuSrbsku'To bo|začia4 EUR
prokurátora
nazák|ade
obŽa|oby
ondre- tok prvejsvetovejvojny.
Mitošinková
Va|éria'
Bratis|ava
ja Ujhe|yiho
prelátaDr.
zo dňa22. má1a1949odsú28.jú|a1922z iniciatvy
1 1E U R
di|6 m|adých
Slovákovč|enov
Bie|ej|é- EugenaFilkornabol za|oŽený
kato|ícky Krištofčíková
Marta'Bratis|ava
gie, ktorejciel'ombolo obnovenieslo- internátpre vysokoško|ských
študentov
20 EUR
venskejštátnosti'
Augustín
Lednický
Ko|égium
ako
sv.Svorada
v Bratislave.
Svora- Členovia
RPPV zPKo Do|ný
Kubín
vedúciskupinybo| odsúdený
na trest dovsa staIstrediskom
ku|túrneho
i po|i59 EUR
smrtiapotombo|ajpopravený.
NadoŽi. tickéhohnutias|ovenských
kato|íckych KalafutFrantiek,Bratislava 5 EUR
votnévázeniebo|iodsúdení
dvaja21- študentov'
MaronováMária,Bratislava11EUR
ročníMi|an
MichalBiščo
a Štefan
Erlach;
31.júIa1914cisárFrantišek
)ozeÍ|' Atalovič
Jozef,Červeník 10EUR
Anton Petrekdosta|25 rokova Ján Ga.
vyh|ásiIvšeobecnú
mobilizáciu'Pod|,a Matovičová
Anna,Bratis|ava6 EUR
nišin15 rokovvázenia.(Prinovomsúd- odhadov sa postuonezúčastni|o
na
Tatranludovít,Bratis|ava 3 EUR
nomkonaní
na Krajskom
sÚdev Banskej vojnovtýchoperáciách asi 400 000
Po|ačková
Anna,Bratis|ava
( 1 1E U R1 2 0 1 1 , 1E1U R/ 2 0 1 2 2) 2 E U R
Bystrici
6. septembra
1990bolirozsudky SIovákov.
zrušené
a všetkých
uzna|izanevinných
4. augusta 1964 zomre|spišský Daňo Štefan,S|ávnica
3 EUR
)
14. júla.l950v|ádnymnariadením biskupJánVojtaššák
v nemocnici
v Říča- Hlubíková
Františka,
Bratis|ava
6 EUR
č' 11211950
komunistická
v|ádazruši|a noch pri Prahe.kde ho ťaŽkochorého Ing.Ču|en
Martin,Brodské 13EUR
(cirkevné
pobytuv Senohra- J'E.JánChryzostom,
všetky
diecézne
semináre
ško|y zaviez|i
z núteného
kardinálKorec,
pre prípravu
na kňazstvo)
aj rehol,né
vy- doch.D|hérokybo|váznenýa týznený Nitra
50 EUR
sokéško|ybohos|ovia
a zriadiIa
na S|o- pre svojuvierua pre svoju|áskuk slo- Pospíše|ová
Cecília'Bratis|ava8 EUR
venskujedinú
bohos|oveckÚ
vysokú
ško- venskému
národu.Pohrebsa kona|7.
MoncmannMichal,Bratislava
20 EUR
Iu,ktorÚnazva|a
Rímskokato|kka
cyrilo- augustav Zakamennom
ho
a vykonáva|
HórmannŠtefan'
Trenčín 3 EUR
metodejská
faku|ta trnavský
biskupAmbrózLazk za účasti Hatala Pavol, Bratislava
3 EUR
Gic!)bohoslovecká
v Bratislave.
Dozornad touto fakultou vyše200 kňazova nespočetných
veria- Matejov [udo,
zveriliŠtátnemu
Úraduprecirkevné
veci' cich aj zo vzdia|enejškh
krajovS|oven- BánovcenadBebravou
50 EUR
jú|a
17.
1950zomre|
vo vázenívLe- ska V roku 1990zrušiIi
rozsudok.náDarcomvyslovujemeúprimné
pre- s|edkomktorého
opo|dove utýranýgréckokato|ícky
ho vázni|iaÍrvzni|i'
,4/
šovský
biskupPavo|PeterGojdič.PápeŽ
Ján Pavo||l.ho v roku2001 vyh|ási|
za
b|ahos|aveného
mučeníka'
ktoý podstú- O P R A V A
piIsmrť
za svojuvieru.
V časopiseSvedectvo čís|o3/2012 sme uviedli správu, že
17.jú|a1992sNR schváIi|a
Dek|a- v novembri2011 zomrel člennašejpobočkyv Martine MUDr' Voj.
ráciuo zvrchovanosti
S|ovenskej
repubIi- tech Magurský.Uvedenásprávanebo|apravdivá'pán Magurskýžije
ky akozák|adný
dokumentsuverénnosti a tešísa dobrémuzdraviu' Táto správa sa nám dosta|a(póvodcu
štátus|ovenského
národa.
nepoznáme)v čase,ked,regionálnapobočkanema|asvojho predse.
20.jú|a1950
Štátna
bezpečnosť
zadu, ktorý nah|asujeredakciiúmrtiaa jubi|eáč|enovpobočky.Preto
ča|adeportovať
aj diecéznych
kňazov.
došlok tomuto nepríjemnému
omylu.
,
najmáfarárov,zo všetkýchkrajovS|oPánovi MUDr' Magurskémua všetkým,ktorýchsme pomýlilisa
venskado koncentračného
táborav Muza tútonepravdivúsprávuospraved|ňujeme. Redakcia
Svedectva
(neskÓr_ Žeby aj preto?- prečeníkoch
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