Oslavy 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia Slovenska
slávnou Červenou armádou.
Krásne, slnečné i keď trochu studené ráno na Zlatomoravecku. Vo vzduchu cítiť
rozvinutú jar plnú vône rozkvitnutých kvetov. Oku lahodí svieža zeleň a hlavne krásne,
fialové kvety orgovánu a čistá, sýta červeň rozkvitnutých tulipánov. Áno, hlavne tá červeň
pripomína každý rok v tomto čase preliatu krv všetkých ľudí v nezmyselnej vojne, ktorú
rozpútal zlý a nenávistný režim totality a fašizmu.
Pri pomníku padlých partizánov na ulici SNP v Zlatých Moravciach sa zišli výsadkári,
veteráni z miestneho klubu spolu s rodinnými príslušníkmi. Prítomní boli i predseda OKVV
BB spolu s ďalšími dvomi kolegami. Celkovo sa nás pri pomníku zišlo celkom zo dvadsať
ľudí z toho 12 vojakov výsadkárov. Po odznení štátnej hymny sme položili k pomníku
padlých veniec a uctili sme si ich minútou ticha. Po stranách pomníku viali Slovenská a
klubová Bojová zástava.

Z tohto pietneho miesta sme sa presunuli k farskému kostolu v Zlatých Moravciach.
Tu stojí pamätník, kovový rebrový stožiar elektrického vedenia, na ktorý pre výstrahu
miestnemu obyvateľstvu, zavesili fašisti štyroch umučených ľudí z odboja. Tabuľa
umiestnená pri päte stožiaru navždy pripomína mená týchto hrdinov. Lebo nie je väčšieho
hrdinstva ako obeta prinesená na oltár vlasti v prospech národa. Po uctení pamiatky, týchto
ľudí utýraných gestapom a príslušníkmi Hlinkovej gardy, sme prešli k ďalšiemu monumentu
Zlatých Moraviec.

Pri gigantickej soche Partizána, vhodne umiestnenej do priestoru v blízkosti predajne
Billa, sme sa stretli s delegáciou Okresného úradu, vedenou pani prednostkou JUDr. Hanou
Kováčikovou.
Po srdečnom zvítaní sme sa rozhodli vykonať slávnostný pietný akt spoločne. Po odznení
hymny sme položili vence a kvetinovú výzdobu ako jednoliata skupina. Navrhli sme pani
prednostke, aby sa spoločne s nami presunula i jej delegácia do Zlatna a nakoniec i k
pamätníku padlým sovietskym letcom na 12. table v katastri obce Zlatno. Tento návrh bol
uvítaný a spoločne sme začali presun do Zlatna. Naše konanie pred kostolom i pomníkom
Partizána prilákalo i zvedavých Zlatomoravčanov.

V obci Zlatno nasledovalo položenie venca pri pomníku v areáli Obecného úradu. Tu
už na nás čakal starosta pán Ing. Martin Zeman. Náš sprievod potom pokračoval po dvoch
trasách na 12. tablu. Tých, ktorí tu neboli už dlhšiu dobu, privítal priestor novým, ligotavým
jasom práve dokončenej rekonštrukcie a prestavby. Celý priestor v slávnostnom šate vhodne
pripomínal dôležitosť akcie. Po stranách monumentu znovu zaviali zástavy a náš predseda
spoločne s pani prednostkou a predsedom OKVV BB slávnostne položili k pomníku veniec.
Nasledovali príhovory, z ktorých vyplynula jednoznačne potreba pripomínať si dôležité
medzníky v histórii nášho národa. A nedovoliť tým, ktorí sa dnes snažia prepisovať minulosť
a doslova ju vymazať z učebníc a pamäte národa, naplniť ich zvrátené ciele. Národ, ktorý si
neváži svoju minulosť, si nezaslúži ani budúcnosť. Celá akcia tohto sobotného dňa mala o to
väčší význam, že sme sa pripojili k medzinárodnej výzve, ktorá prichádzala z Českej
republiky. O tomto bude rozprávať i náš člen, redaktor RTVS plk. v. v. Miroslav Minár, vo
vysielaní Rádia Regina „ Plná poľná“. Tento bol samozrejme prítomný s nami ostatnými na
púti po významných miestach bojov po časti okresu Zlaté Moravce.

Po ukončení oficiálnej časti prebiehala družná rozprava a hosťom, ktorí nepoznali
históriu dvoch padlých sovietskych lietadiel, bolo vysvetlené ako k udalosti v priebehu SNP
prišlo. Pani prednostka spolu s kolektívom sa po srdečnom rozlúčení a prísľubom ďalšej
spolupráce, rozlúčila a odišla. Dominik Valkovič spolu s Mirkom Keselym priviezli od
priateľov poľovníkov, z Poľovného združenia Krasno Zlatno, hotový zverinový guláš, na
ktorom sme si všetci pochutili. V priebehu našej akcie sme sa rozrástli o ďalších
sympatizantov, ktorí sa prišli podívať a tým podporiť naše konanie. Nálada výborná, iba chlad
blízkej hory nás nútil sa zdržiavať v blízkosti ohniska.
Výbor miestneho klubu ako posledný bod programu pripravil štvrťročnú členskú schôdzu.
Na tejto sme mimo iného prijali troch nových členov klubu. Jedného výsadkára Vlada
Slaného, celkom 12 zoskokov a dvoch sympatizantov. Jedného dokonca z Českej republiky.
Áno, rozrastáme sa. Plne sa potvrdzuje, že naše „My chceme!" je správnou cestou a sme
pokračovateľmi ideálov a zásad našich predchodcov, hlavne Jozefa Gabčíka. Je treba
pracovať v prospech nás všetkých a vysvetľovať hlavne mládeži, ale dnes už i tej strednej
generácii, význam slov vlasť, národ, sloboda a demokracia. Teda to, čo dnes mnohí a
bohužiaľ i tí, ktorí by mali hlásať pravdu a lásku k vlasti, skresľujú a prepisujú. Nedovoľme,
aby sa totalita a fašistické praktiky stali samozrejmosťou. Nepripusťme, aby nás niekto
zotročoval a vnucoval nám neprijateľnú ideológiu. Zachovajme tradičné kresťanské hodnoty a
tradičnú kresťanskú rodinu, kde otec a matka sú hlavným pilierom. A k tomu my, výsadkári,
sme pripravení stále pomáhať.
plk. v. v. Ing. Ján Návoj

