Pamätník Svornosti
Vážení obyvatelia Petržalky,
deň 1. január si mnohí z vás (z nás) spájajú s dozvukmi silvestrovských osláv,
s Novým rokom, príhovorom prezidenta Slovenskej republiky v rozhlase
i televízii, s „aktuálnymi“ predsavzatiami „do tohto“ roku. A je to v poriadku,
keď sa človek, predovšetkým optimisticky a veselo, naštartuje sám alebo
sprostredkovane do budúcnosti.
Deň 1. január by však v našich mysliach mal byť aj výsostne pamätný deň. Veď dátum 01. 01.
1993 je dátumom narodenia nového štátu v srdci
Európy – Slovenskej republiky a dodávam: „našej
milej,
slovenskej,
vyvzdorovanej,
...,
životaschopnej“.
Médiá, printové i audio-vizuálne, pred i po 1. januári
obvykle mlčia, prezident SR (mám za to, že doteraz
to tak bolo) len v jednej vete svojho novoročného
príhovoru spomenie, že 1. január je významný deň
SR, výzdoba miest a dedín na Slovensku žiadna ...
Je to úmysel, alebo v zhone dnešného času je takáto
udalosť vlastne nepodstatná?!
Pozrime sa za naše hranice. V Paríži po ChampsElysées 14. júla (14. 07. 1789 - začiatok veľkej
francúzskej revolúcie, ktorá viedla k vzniku
Francúzskej republiky) defilujú armádne batalióny
a osláv nie je konca-kraja (asi „len“ preto, že je
leto), v USA 4. júl (Deň nezávislosti) je dôvodom
pre bujaré oslavy miliónov Američanov, ...
Nie, nie som za megalomanské oslavy dňa vzniku
Slovenskej republiky, ale ...
Na zasadaní Zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava
– Petržalka dňa 11. 11. 2011 som podal poslanecký
návrh na vybudovanie Pamätníku Svornosti na
vhodnom mieste (námestí) v Petržalke a návrh na
pomenovanie (premenovanie) tohto námestia (tam,
kde bude pamätník) na Námestie Svornosti.
A to ku dňu 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, teda 01. 01. 2013, resp. január 2013.
Jednoduchý, dôstojný, ... Myslím, že sa to, pri dobrej vôli, dá ešte stihnúť (pozrite schématický
náčrtok pamätníka).
Viacej ... a rád sa dozviem Váš názor; na kontakte http://www.miloscernak.sk/
Ing. Miloš Černák (poslanecký klub SMER-SD, SNS, SF, OK)

