Anna Silvestrová
starostka obce
Odpoveď na interpeláciu V. Poláčka zo dňa 15. 1.2019
Oslavy 74. výročia SNP a 100. výročia vzniku Československej republiky, sa konali v
dňoch 17. a 18. 8.2018 v spolupráci s OV SZPB, obcou Sklabinský Podzámok, KST
Martin, Múzeom SNP v Banskej Bystrici a historickou skupinou Vize 70+ pod
vedením p. Tesařa zo Vsetína. Každá organizácia mala za úlohu zabezpečiť určitú
časť osláv.
17. 8.2018 sa konala slávnostná akadémia k udalostiam augusta 1944 v Turci v sále
obecného domu v Sklabini, ktorú zabezpečovalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici.
Po nej nasledovala pietna časť s kladením vencov pri pamätníku SNP a dome
Samčíkovcov, kde bola vyvesená Československá zástava za účasti historickej
skupiny Vize70+ za sprievodu dychovky a následne sa konalo posedenie pri
partizánskej vatre v Sklabinskej doline. Tejto akcie sa zúčastnili najvyšší členovia
ÚV a OV SZPB, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Dr. S. Mičev, historici, ktorí
uskutočnili prednášku Dr. M. Syrný a Dr. M. Uhrín, ďalej z hostí veliteľ vzdušných
síl genmjr. Ľ. Svoboda, pracovníci ambasády Ruskej federácie, členovia výboru
Klubu vojenských výsadkárov, zástupca VÚC pre kultúrnu oblasť, členovia
historickej skupiny 1. Československá partyzánská brigáda Jana Žižky, členovia OV
Českého zväzu obrancov mieru zo Vsetína, čestní občania obce Sklabiňa, samotní
občania našej obce ako aj iní pozvaní hostia.
V tento deň obec Sklabiňa zabezpečila občerstvenie pre pozvaných hostí pred
začatím seminára v sobášnej miestnosti OÚ, kytice ku pamätníkom a ostatný
drobný režijný materiál s výdavkami v celkovej sume 242,86 €.
Dychovú hudbu počas osláv, vatru a občerstvenie pre všetkých účastníkov v
Sklabinskej doline zabezpečil výbor ZO SZPB v Sklabini. Informáciou o výške
nákladov SZPB obec nemá k dispozícii. Tejto akcie sa zúčastnilo vyše 100
účastníkov.
18. 8.2018 sa konal Hviezdicový pochod do Kantorskej doliny, položenie vencov pri
pamätníku v Kantorskej doline účastníkmi pochodu a bojové ukážky v podaní
členov historického klubu Vize70+.
Preprava občanov po osi Martin – Sklabiňa – Sklabinský Podzámok – Kantorská
dolina bola zabezpečená a hradená obcou Sklabinský Podzámok a OV SZPB. Obec
Sklabinský Podzámok zabezpečila aj vyčistenie pamätníka v Kantorskej doline
a občerstvenie pre organizátorov pochodu po skončení osláv.
Technicko-organizačnú stránku Hviezdicového pochodu a evidenciu účastníkov
zastrešoval KST Martin, ktorý zabezpečil aj reklamu podujatia v Rádiu Víkend. OV
SZPB v spolupráci s Urbárom Martin, Okresnou správou ciest a PD Sklabiňa
zabezpečili vyčistenie a úpravu cesty do Kantorskej doliny a pokosenie Kantorskej
lúky.

Obec Sklabiňa zabezpečila protipožiarnu jednotku z členov DHZ v Sklabini,
zdravotnú službu, občerstvenie pre účastníkov pochodu aj organizátorov a bojovú
ukážku v podaní členov historickej skupiny Vize 70+.
Organizátori a registrovaní účastníci pochodu, ktorí prešli trasu zo Sklabinského
Podzámku pešo, dostali občerstvenie zadarmo. Ostatní účastníci mali možnosť
zakúpenia gulášu, špekačiek, piva alebo kofoly, prípadne džúsu pre deti.
Celkové náklady na tento deň boli spolu vo výške 1 023,78 €. V rámci uvedenej
sumy je zahrnutá zdravotná služba, platba klubu vojenskej histórie za bojovú
ukážku (strelivo + cestovné náhrady) a zabezpečenie občerstvenia na Kantorskej
lúke. Z predaja jedla a nápojov obec dosiahla zisk vo výške 530 €.
Okrem uvedených nákladov obecný úrad zabezpečil propagáciu podujatia tlačenou
reklamou v periodiku MY Turčianske noviny – 3 zverejnenia s výdavkami v celkovej
vo výške 288 €.
Obec pre účely zabezpečenia osláv dostala sponzorské príspevky od Turčianskej
vodárenskej spoločnosti vo forme bezplatného zapožičania cisterny s pitnou vodou a
mäso na guláš od PZ Poloma.
Celkové výdavky na dvojdňové oslavy vynaložené obcou Sklabiňa priamo z rozpočtu
boli vo výške 1 024,64 €, informácie o finančných výdavkoch ostatných organizácií
obec nemá k dispozícii. Akcie Hviezdicový pochod sa zúčastnilo celkovo vyše 300
účastníkov.
Touto akciou sme si chceli dôstojne pripomenúť nielen 100. výročie vzniku
Československej republiky, ale aj udalosti z 21. 8.1944 odohrávajúce sa v našej obci
a tým ju dostať do povedomia širšej verejnosti nielen v regióne, ale tiež v rámci
Slovenska a aj za hranicami. Cieľom organizátorov bolo predovšetkým deťom a
mládeži v spojení s kultúrno-turistickým vyžitím priblížiť históriu a udalosti počas
SNP v auguste 1944 a zároveň si Hviezdicovým pochodom uctiť pamiatku obetí
druhej svetovej vojny. Keďže reportáž z uvedenej akcie bola odvysielaná v TV Turiec
a aktívne sa jej zúčastnili všetky vekové kategórie z viacerých regiónov a aj z
Moravy, organizátori považujú svoj cieľ za splnený – veľkým bonusom bolo vysoko
pozitívne hodnotenie zo strany účastníkov.

V Sklabini dňa 11. februára 2019
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