9. máj – Deň víťazstva
75. krát zakvitla naša vlasť, Slovensko, jarou a mierom. 75. krát kráčame k pamätníkom
nášho oslobodenia s kyticami vďaky. K pamätníkom, pripomínajúcich živých i mŕtvych
hrdinov bývalého ZSSR, ktorí statočnosťou a odvahou, znojom a krvou posvätili našu zem.
Keď v bojoch, bok po boku stáli generál a jednoduchý vojak, prieskumník a delostrelec, letec
i tankista, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Kazachovia, Gruzínci, komunisti a komsomolci,
nepartajní robotníci a kolchozníci, vedci a umelci, otcovia a matky, dedovia i chlapci, ktorí vo
vojne dozreli na mužov.
Ich životy, nás mladé generácie, ktoré vyrastali po vojnovom besnení v mieri učili a učia, že
o novom nestačí len snívať, ale za nové, pokrokové treba bojovať neraz i s nasadením
vlastného života. Vedú nás k tomu, aby aj dnešná mladá generácia v 21. storočí, v kontinuite
generácií plnila náročné úlohy pri budovaní, ale aj obrane svojej vlasti.
Osloboditeľské poslanie Červenej armády teraz vnímame z roka na rok v širších súvislostiach.
My, dnešné generácie, ktoré sa narodili po skončení 2. svetovej vojny a vyrastali v rokoch bez
vojen na našom území, si čoraz väčšmi uvedomujeme jeho primárny význam pre náš národ,
našu štátnosť, našu prítomnosť i budúcnosť.
Deň víťazstva oslavujeme so všetkými mierumilovnými ľuďmi na našej zelenomodrej planéte
ako svoj sviatok. Živo vnímame kontinuitu národne oslobodzovacieho boja a hrdo si
uvedomujeme vklad nášho národa – Slovákov, do svetodejinného zápasu s nemeckým
fašizmom. Dobre však vieme, že len vďaka pomoci Sovietskeho zväzu mohol náš ľud
vystúpiť v ozbrojenom boji proti fašizmu v SNP. V radoch odbojárov, v šíkoch 1. Čs.
povstaleckej armády, v partizánskych oddieloch a brigádach a aj v brigádach 1. Čs.
armádneho zboru v ZSSR.
S úctou a láskou spomíname na tisíce vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodení
našej vlasti. Na státisíce tých, čo sa živí vrátili domov, ale aj na celý sovietsky ľud, ktorý
niesol hlavnú ťarchu boja proti zlu – nemeckému fašizmu.
ČESŤ A SLÁVA !
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Dňa 9. mája 2020, v Deň víťazstva nad hitlerovským fašistickým Nemeckom a v deň
ukončenia II. svetovej vojny, členovia Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská
Bystrica, spoločne s priateľmi zo Zväzu vojakov SR, klub Banská Bystrica, položili vence
a kvety k pamätníku osloboditeľov na námestí SNP v Banskej Bystrici. Poďakovali sme
chvíľou ticha za najvyššie obete tým, ktorí posvätili zem našej vlasti svojou krvou a obetovali
životy.
Vence a kvety sme položili na pietne miesto, spoločný pamätník osloboditeľov z radov
sovietskych a rumunských vojakov.
Veniec a kvety sme položili aj ku pamätníku osloboditeľov na námestí SNP vo Zvolene
a potom sme 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 padlých
vojakov v oblasti týchto našich dvoch miest je vyšší, ako bol počet obyvateľov Banskej
Bystrice a Zvolena v roku 1945 dohromady.
Pietnych aktov sa zúčastnili členovia Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská
Bystrica, pod vedením kpt. v.v. Ing. Vladimíra Kavického a členovia Zväzu vojakov SR, klub
Banská Bystrica, pod vedením pplk. v. v. Ing. Mojmíra Hlocha.
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