Miestny klub vojenských výsadkárov si uctil pamiatku
76. výročia oslobodenia mesta Zlaté Moravce
Nedeľa 28.marca 2021 je deň 76. výročia oslobodenia Zlatých Moraviec. Napriek všetkým
obmedzeniam sa zišlo šesť členov MKVV zo Zlatých Moraviec, aby si pripomenuli slávnostnú chvíľu
oslobodenia nášho mesta sovietskou a rumunskou armádou, ukončenie šialenstva nemeckého fašizmu
a nezmyselného útlaku cez druhú svetovú vojnu na území našej republiky. Po obede pred 15: 00 hod sa
začali schádzať k pomníku členovia klubu. Pri čakaní na kolegov sa pri nás zastavovali ľudia s otázkou,
čo sa bude konať? Keď sme im povedali, že ideme položiť kyticu na počesť 76. Výročia oslobodenia
mesta, sa mnohí rozčuľovali, prečo sa to nerobí slávnostne s účasťou mesta a ľudí. Museli sme im
vysvetľovať situáciu okolo pandémie covidu, zákazu zhromažďovania a iných opatrení. Povedali sme im,
že mnoho ľudí ani nevie, kedy je oslobodenie mesta a ani si ho nevážia, lebo im to nikto nevštepil do
povedomia. Niektorí vôbec nevedia, čo to oslobodenie vlastne bolo. Pretože to bolo pred 76. rokmi
a všetci rýchlo zabúdajú, lebo žijú v slobode.
O 15:00 hod. sme boli zhromaždení a nastúpení k aktu kladenia kytice pri príležitosti výročia
oslobodenia mesta. Akt sa začal hymnou SR, potom bola položená kytica osloboditeľom k pomníku
Partizána na Námestí osloboditeľov v Zlatých Moravciach.

Po ukončení pietného aktu predseda klubu odovzdal Marekovi Matuškovičovi "Pamätný odznak KVV
SR" za jeho aktívnu činnosť v prospech MKVV a KVV SR. Po rozchode sa urobila spoločná fotografia
pred pomníkom.

Pri odchode od pomníka nám ľudia ďakovali za to, že nezabúdame a vážime si historické chvíle
nášho slovenského národa. Ľudia sa s nami iniciatívne fotografovali , a urobili sme i jednu fotografiu,
s bývalým vojenským výsadkárom, možno naším budúcim členom klubu. Stretnutie členov po dlhšom
čase bolo radostné a srdečné. Splnili sme ďalší bod nášho plánu práce pre rok 2021, v deň výročia a za
každého počasia, veď sme „Výsadkári až do konca!“
Peter Hlavačka

