8. máj 2021, na Slovensku Deň víťazstva nad hitlerovským fašistickým Nemeckom a deň
ukončenia II. svetovej vojny, bol trochu čudný. Úrady nariadili SZPB klásť vence v piatok
07.05.2021, ôsmeho akoby sa nesmelo, stále platil zákaz zhromažďovania viacerých, ako
šiestich osôb, takže to odradilo aj niektoré OZ a viacerí mali individuálne akcie. Akoby to
nebol deň oslobodenia a deň slobodných ľudí, deň prejavu sebaúcty vzdaním úcty hrdinom,
ale deň neslobody.
Členovia Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica, sa napriek týmto
problémom stretli zo širšieho okolia a položili veniec k pamätníku osloboditeľov na námestí
SNP v Banskej Bystrici. Ku spoločnému pamätníku sovietskych a rumunských vojakov.
Poďakovali sme chvíľou ticha, vojenským pozdravom a vztýčenou zástavou klubu za
najvyššie obete tým, ktorí posvätili zem našej vlasti svojou krvou a obetovali životy.
Vence sme položili aj ku pamätníkom a vzdali poctu tým, ktorí sú pochovaní na dvoch
zvolenských vojenských cintorínoch. Na cintoríne sovietskych vojakov, ktorých tam leží
v masových hroboch približne 17 000 a na cintoríne rumunských vojakov, ktorých padlo asi
11 000.
Každý, kto znevažuje obete našich osloboditeľov by si mal uvedomiť, že počet vojakov –
osloboditeľov, ktorí padli v oblasti týchto našich dvoch miest je vyšší, ako bol počet
obyvateľov Banskej Bystrice a Zvolena v roku 1945 dohromady.
Na cintoríne sovietskych vojakov sme vykonali tradičný starodávny ruský obrad, ktorý sa
nazýva (fonetickou ruštinou) „POMINUT“. Je to uctenie si pamiatky mŕtvych prípitkom, pri
ktorom sa postaví „stakan“ vodky s kúskom chleba na pamätník. Chlieb sa dáva tradične
čierny. Nikdy iný nebol. Prítomní, vzdávajúci poctu, časť vodky zo svojich pohárov odlejú na
zem a zvyšok je prípitkom na počesť padlým.
Zo Zvolena sme sa presunuli na nádvorie Gymnázia M. Kováča v B. Bystrici, ku pamätníku
prof. Vladimíra Hlôšku, učiteľa ruskej literatúry, priameho účastníka SNP, československého
priekopníka vo voľných pádoch padákom a zaslúžilého majstra športu v parašutizme. Tento
rok je to práve 25 rokov od jeho odchodu do výsadkového neba.
Pietnych aktov sa zúčastnili členovia Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská
Bystrica, pod vedením mjr. v. v. Mgr. Vladimíra Schneidera. Náš hrdý zástavník Ján Horník,
Júlia a Peter Kovalčíkovci, Štefan Bariak a Ján Cuhanič.
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