75.výročie víťazstva – 75 rokov mierového života

Členovia MKVV Zlaté Moravce napriek pandémii Covid 19 si pripomenuli 75.
Výročie víťazstva nad Hitlerovským fašistickým Nemeckom a ukončenie 2.svetovej vojny
v Zlatých Moravciach už 8.5.2020. Položením vencov k pomníkom v meste a chvíľkou ticha
sme si uctili pamiatku ľudí, ktorí hrdinsky položili svoje životy a preliali svoju krv
v Slovenskej zemi, ďaleko od svojich domovov a rodín. Boli to hlavne Sovietski vojaci
a vojaci Rumunskej armády. Milióny a milióny vojakov i civilného obyvateľstva položilo
svoje životy v nezmyselnej, krutej vojne. Ľudia dnešnej sedemdesiatpäťročnej mierovej dobe
už nevedia a zabúdajú na udalosti vojny, dokonca je snaha prekrúcať historické udalosti
oslobodenia. Priamy účastníci bojov vymierajú a je ich už veľmi málo, preto nesmieme
dovoliť zabudnúť na hrôzy vojny, utrpenie ľudí, množstvo padlých vojakov bojujúcich za
našu slobodu, na utýraných ľudí a zbavených života v koncentračných táboroch a iných
neľudských zverstiev, ktoré boli páchané na bezbranných ľuďoch počas 2.svetovej vojny
vyvolanej túžbou ovládnuť svet Hitlerovských Nemeckom a jeho prisluhovačmi.

Dňa 9.5.2020 sa časť členov MKVV ZM zúčastnila osláv ukončenia 2.svetovej vojny
v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

Poobede o 15:00 hodine si členovia uctili pamiatku padlých hrdinov pri pomníku SNP
v partizánskej obci Zlatno, ktorý si vzal do starostlivosti náš klub KVV. Položením vencov,
zapálením kahancov a chvíľkou ticha sme si uctili pamiatku padlých hrdinov havárie
sovietskych lietadiel počas SNP v 1944. Po pietnom akte sa konala členská schôdza klubu,
na ktorej členovia klubu prijali dvoch nových členov. Členovia klubu sa uzniesli, že ak sa
pre pandémiu korona vírusu nebude konať tradičný pochod Zlatno – Skýcov, zdravotne
schopní členovia klubu ho absolvujú a tak si uctia činnosť partizánskych skupín v pohorí
Tribeča v okolí Zlatna a Skýcova. Aj keď sme boli po náročnom dni unavení, z dobrého
kolektívu a krásnej prírody, za pekného počasia sa domov nikomu nechcelo. V podvečer
musel veliť „odchod domov“ len neúprosný čas.
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