Keď si dnes už len pripomíname a spomíname na hrôzu, ktorá sa odohrala
počas I. a II. svetovej vojny, počas SNP behá nám mráz po chrbte.
Vážme si to, čo máme, vážme si život, vážme si tých, ktorí položili vlastné
životy preto, aby nám bolo dobre.

29. augusta 2019 sme oslávili v Banskej Bystrici 75.výročie SNP.
Pripomenuli a uctili sme si význam a posolstvo Slovenského národného povstania.
Deň 29. august 1944 navždy zostane v slovenských dejinách zapísaný veľkými
písmenami. Vtrhnutie nemeckej armády na územie Slovenska vyvolalo otvorené
vystúpenie vojakov Slovenskej armády, ktorí vypovedali poslušnosť vtedajšej
kolaborantskej slovenskej vláde.
Pôvodným zámerom hnutia odboja, na čele so Slovenskou národnou radou
a zástupcami armády na čele s podplukovníkom Jánom Golianom, bolo Povstanie
začať v neskoršom „októbrovom“ termíne, keď mali byť jednotky sovietskej armády
bližšie k slovenským hraniciam. Udalosti nakoniec nabrali iný spád a SNP sa muselo
začať skôr, v omnoho nevýhodnejších podmienkach.
Príprava SNP naberala na sile, vznikali prvé partizánske oddiely a bunky odboja.
Historický okamih našich dejín nastal 29. augusta 1944. V deň, keď malý národ zo
srdca Európy zapálil fakľu svojho národnooslobodzovacieho boja za slobodu. Týmto
úctyhodným činom sme svetu ukázali, že aj Slovensko má statočné srdcia, ktoré bijú
túžbou po slobode, mieri a demokracii.
Veľká úcta a úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí bojovali a zapojili sa do
SNP, aby nad slovenskými horami a lúkami preletela holubica mieru.
Toto utrpenie a smútok už nikdy nesmieme zažiť!

Kronika Slovenské národného povstania
– podstatné udalosti
25.augusta 1944 – Veliteľ Vojenského
ústredia Ján Golian vydal tajnú inštrukciu
posádkam o ozbrojenom odpore v prípade
prekročenia
hraníc
štátu
nemeckými
jednotkami.
29.augusta 1944 – Nemecké jednotky začali
obsadzovať územie Slovenska.
29.augusta 1944 – Ján Golian vzápätí vydal
šifrovaný rozkaz „Začnite s vysťahovaním“
pre ozbrojený odboj okupantom.
31.augusta 1944 – V Banskej Bystrici vzniklo
Veliteľstvo 1. československej armády na
Slovensku pod velením Jána Goliana.
1.septembra 1944 – Slovenská národná rada
prijala
Deklaráciu,
v ktorej
vyhlásila
obnovenie ČSR a prevzatie všetkej moci na
Slovensku.
2.septembra 1944 – V tiesňave pod hradom Strečno pri Žiline sa rozpútali jedny
z najťažších bojov Povstania.
5.septembra 1944 – Prvá mobilizácia na povstaleckom území. Stav povstaleckej
armády dosiahol po nej 47-tisíc osôb.
8.septembra 1944 – Začala Karpatsko-duklianska operácia Červenej armády
s cieľom pomôcť SNP.
17.septembra 1944 – Druhá mobilizácia na povstaleckom území. Početný stav
vojska dosiahol 60-tisíc osôb.
6.októbra 1944 – Vojská Červenej armády a Svobodovho armádneho zboru
prekročili Dukliansky priesmyk a vstúpili na územie Slovenska.
7. októbra 1944 – Jána Goliana vystriedal vo velení povstaleckých vojsk generál
Rudolf Viest.
18.októbra 1944 – Bombardovaním Banskej Bystrice sa začal generálny útok
nemeckých vojsk na pozície povstalcov.
27.októbra 1944 – Nemecká armáda po dvojmesačných bojoch obsadila centrum
Povstania Banskú Bystricu.
28.októbra 1944 – Generál Viest vydal rozkaz o prechode armády na partizánsky
spôsob boja.
3.novembra 1944 – V Pohronskom Bukovci Nemci zajali povstaleckých generálov
Jána Goliana a Rudolfa Viesta.

Vojna či mier ?
Vojna.
Čo znamená toto slovo? Pre
tých, čo ju nezažili znamená
slovo, obyčajné slovo ako
každé iné. Pre tých, čo
prežili, znamená hrôzu, des
a strach.
Mier.
Čo znamená toto slovo? Pre
niektorých možnosť študovať,
pracovať, objavovať nové veci.
Pre iných zas špekulovať nad
výrobou zbraní, zbraní čím ďalej
hroznejších a prinášajúcich čo
najväčšie utrpenie, či finančné
zisky.
Sú medzi nami i zlí ľudia a na týchto neplatia slzy, neplatí utrpenie, ani plač matiek
a detí. Niekedy sa nad mnohými vecami zamyslíme a rozmýšľame nad tým, ako sa
žilo ťažko ľuďom v minulosti a možno boli k sebe lepší, ľudskejší, láskavejší ako je
to dnes. Rozmýšľame nad tým, aká by bola Európa krásna len s láskou všetkých, čo
v nej žijú, bez obavy, že jeden druhému chce ublížiť.
Mali by sme sa mať radi všetci, čo žijeme v jednom štáte, ktorý je naším bezpečným
domovom. Náš štát je v srdci Európy, nemôžeme tu všetci žiť v mieri, pokoji
a porozumení ako jedna rodina?
Svet je veľký, Európa je v ňom vlastne len kúsok Zeme, kúsok, ktorý musí patriť
všetkým. Každý z nás má na ňom svoje miesto, kde je jeho krajina, mesto, dom,
rodina.
Skúsme to, vyberme si medzi slovami, obyčajnými slovami:
Vojna či mier?
Láska či nenávisť?
Dobro či zloba?
Spamätajte sa, dospelí, spamätaj sa Európa!

Oslavy boli veľkolepé
a zúčastnili sa ich obyvatelia z mnohých kútov Slovenska.

Odkazy Banskej Bystrici - odkazy srdcu SNP
Za živa v Bystrici, po smrti v nebi, dávno sa vraví.
Nuž Bystrica musíš rásť, máš ver čo doháňať!
Nech slnko ťa lúčmi zohrieva, voda Hrona zas chladom oblieva,
nech mlaď a občania tvoji milí
stoja pri tebe v každej chvíli.
Primátor zas nech sa stará,
bys mladou, peknou a bohatou bola stále!

Rodné mesto moje...
Prajem ti, Bystrica,
aby každý tvoj kút čistý bol.
My ti hojné dary prinášať budeme a sľubujeme,
že ťa raz k nebesiam vyzdvihneme.
Sme s tebou vo dne, v noci
a stále ťa obdivujeme...
Hrdá som, že Bystrica moje rodné mesto je,
lebo také krásne
na svete
viac neexistuje!

Banskej Bystrici
V meste, v ktorom odpradávna
cesty ľudí križujú sa,
hrudy medi dolujú sa z hlbín Zeme,
v meste, čo mu brehy
vlny Hrona lemujú,
v meste, čo srdcom Slovenska sa pýši,
v tom meste uprostred námestia
očarená stojím.
Na tom mieste stojí veža,
čo doby si pamätá,
ráno teplým slncom,
večer chladom noci odetá.
Pamätať si navždy budem
toto miesto – pre mňa večné,
pamätať si navždy budem,
moje mesto rodné – „Moju“ Bystricu.

25. október 2019 – Celoškolská akcia
návšteva
Pamätníka SNP
75.výročie

Žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi v tento deň navštívili Pamätník SNP
a pripomenuli si 75.výročie Slovenského národného povstania.
Zaujal ich film – príbeh nacistického Nemecka od začiatku po koniec II. svetovej
vojny. Na vlastné oči videli násilnosti, až zverstvá, ktoré sa páchali na ľuďoch
a nevinných deťoch.
Pán sprievodca žiakom zaujímavou formou priblížil vtedajší režim Slovenského štátu
na čele s prezidentom Jozefom Tisom. Videozáznamy dotvárali detaily o Povstaní.
Následne si naši žiaci prezreli stálu expozíciu v Pamätníku SNP a nevynechali ani
vonkajšiu expozíciu bojovej techniky a znovuotvorenú zemľanku.
Akcia bola veľmi vydarená a hlavne prospešná pre žiakov, z ktorých mnohí tento
pamätník Banskej Bystrice ani nepoznali. Videli a pochopili, čo všetko sa udialo, aby
sme dnes žili slobodne a v mieri.

Banská Bystrica
Bystrica je moje rodné mesto,
či krajšie od neho pre mňa jesto?
Je mi také milé ako náruč matky,
keď som len krátko preč,
rád sa vraciam spiatky.
Mám tu všetko,
hory, vodu, čo k životu mi treba,
aj slniečko zlaté žiari na mňa z neba.
Tak často počul som vyznanie pre teba:
Za živa v Bystrici – po smrti v nebi.
Staré pevné múry, čo pevnosťou boli,
ešte stále stoja – veky prekonali.
Na námestí krásna socha Panny Márie
vyprosuje lásku, mier a pokoj mojej
domovine.

