Od udalostí, kvôli ktorým sme sa tu zišli, nás delí obdobie takmer
jedného ľudského života. Už je to 69 rokov, čo sa Slováci odvážne so
zbraňou v ruke postavili proti nespravodlivosti, proti nacistickým
nemeckým vojskám za ochranu svojej slobody a vlasti.
Prešlo veľa rokov, striedali sa politické režimy, v ktorých sa význam
SNP hodnotil rôzne. Jedny ho vyzdvihovali, jedny zatracovali ako
zbytočný počin, ktorý pripravil o život veľa Slovákov... Prepisovali sa
učebnice dejepisu, boli pokusy o iný výklad histórie – samozrejme
politický a samozrejme od zeleného stola. Pravdu poznali len priami
účastníci povstania, ich rodiny, priatelia. A tých žije čoraz menej.
Skutky hrdinov - partizánov, odvaha a vytrvalosť je nám známa
z rozprávania starých rodičov. Deťom to už nebude mať kto povedať,
možno to pre mnohých bude znieť už len ako historický mýtus.
Pravdou však vždy zostanú hroby padlých v priamych bojoch aj mimo
nich, nikdy nebude možné odtajiť nápisy na náhrobkoch hovoriacich
o ťažkých bojoch a vyhasnutých životoch. To je a zostane ako fakt,
ktorý nik nemôže odškriepiť. Naši predkovia bojovali a umierali za
slobodu, za pravdu a spravodlivosť. Aj naši občania sa zapojili do
partizánskeho odboja, aj medzi nimi sú hrdinovia, ktorí v mladom
veku dobojovali svoj život rukou nepriateľa. Na ich pamiatku sa tu
dnes stretávame a na ich počesť si pripomíname, že žiadny národ
nemá právo zotročovať iný národ, a že nikto nemá právo so zbraňou
v ruke obsadzovať územie, ktoré mu nepatrí.
Žiaľ, počúvame to aj teraz v televízii, že sú stále národy, ktoré si
nedajú pokoj a pod zámienkami inými ako v minulosti, pod zámienkou
udržania mieru a poriadku, vstupujú ozbrojení do krajín, kde nie sú
vítaní.
Možno tu spomíname dávnu minulosť, ale svet je žiaľ nepoučiteľný,
a aj keď sa nám z pohľadu dnešnej modernej doby môže zdať
partizánska vojna ako hra na vojakov, sloboda a spravodlivosť sú
ohrozované stále a každý súčasný vojnový konflikt by bol ďaleko horší
ako vojny v minulosti. Preto tu dnes stojíme, preto spomíname na
minulosť zpred 69 rokov, lebo netreba zabúdať, že pri politických
hrách o moc a peniaze, vždy na to dopláca obyčajný ľud, doplácajú tí,
ktorí boj nechceli, ani ho nezačali a predsa museli nasadzovať životy.
Tak vzdajme úcty tým spoluobčanom, ktorí padli za slobodu
a spravodlivosť, aj pri obrane našej obce. Vážme si slobodu, vážme si
pravdu a odvahu.

