KVH MARKLAND-ARMY ve spolupráci s obcí Skalice nad Svitavou si
dovoluje u příležitosti roku oslav 70. výročí ukončení druhé světové války
pozvat příznivce historie a občany Skalice nad Svitavou na

besedu s hrdinou, pamětníkem a válečným veteránem panem Jánem Novenkem,
která se uskuteční již tento pátek 9. října 2015 v 17:00 hodin v zasedací síni
obecního úřadu.
Na besedě budou mimo vzpomínek pana Novenka promítány i dokumenty
o překročení hranic Československé republiky a osvobozování jižní Moravy.
Z historie: Ján Novenko se narodil 5. 8. 1929 v obci Korutáň okr. Lučenec, Slovensko
1938 po okupaci Maďarskem byl vyhnán bičem ze školy. Rodina odmítla maďarské občanství,
proto mu bylo znemožněno další studium. Kvůli perzekuci se rodina odstěhovala do Lučence, kde
mohl dále navštěvovat měšťanskou školu.
1944 leden stěhování do Filajkova - uzavření škol a obsazení vojskem
1944 - pracoval v kamenolomu, měl přístup k trhavinám, po potlačení SNP kontaktoval partyzány.
Po příchodu Rudé armády byl přijat jako překladatel a rozvědčík, uměl totiž maďarsky, obstojně
německy a rusky.
1944 prosinec přidělen ke 2. ukrajinskému frontu, 1. gardové jezdecko-mechanizované skupině 6.
gardovému jezdeckému sboru, o gardové jezdecké divizi do zvláštního oddílu SMERŽ (smrt
špionům). Účastnil se osvobozovacích bojů v Maďarsku, jižním Slovensku a na jižní Moravě.
U Malacek byl raněn, jako rozvědčím měl projít přes linii fronty do obsazeného Lanžhota a zjistit
kde jsou německá obraná postavení a tanky, svůj úkol splnil. V té době mu nebylo ještě ani 16 let.
1945 - odchod do civilu, návrat domů, podepsání slibu mlčenlivosti.
1972 - vstoupil do Svazu protifašistických bojovníků. Kromě jiných válečných vyznamenání
obdržel i Řád Velké vlastenecké války 2. stupně.

PODZIMNÍ MOBILIZACE MARKLAND 2015
proběhne v sobotu 10. 10. 2015 od 11:00 hodin
Kde: výletiště Markland
Akce je pořádána v rámci oslav ukončení druhé světové války a 70. výročí osvobození.

Detailní program celé akce:
už od rána 8:00-11:00 prezentace klubů, techniky.

Pozor bude letos vyhodnocován a oceněn nejzajímavější kus techniky
11:30-12:30 Oběd z naší prvorepublikové polní kuchyně…
12:45 seřazení kolony
13:00-16:00 Pokud bude zájem, a ten určitě bude, tak po obědě spanilá jízda a jízda
terénem…
Po dobu vyjížďky možnost pro ty co se jí nebudou chtít účastnit výstavka zbraní, militárií, a
další doprovodný program.
16:30 návrat kolony
17:00 další možné besedy na vojenská témata. (uniformy, zdravotníci, maskování)
19:00 promítání z letošních akcí
21:00 slavnostní oheň za padlé druhé světové války, čestná salva
po té volná zábava hudba jídlo pití atd.
Neděle - jak se kdo vzbudí, snídaně vyprošťovací polívka,…

K vidění bude letos nejen
vojenská technika, dobové
zbraně, ale poprvé i německý
tábor z druhé světové války.
Proběhne promítání dobových
dokumentů. K jídlu nabídneme
vojenský guláš, výborné maso
z udírny, pivo, a jiné dobroty.
K večernímu posezení u ohně
bude hrát hudba.

Upozorňujeme návštěvníky na ztížený pohyb na přístupových cestách
z důvodu oprav silnice a mostu. Prosíme, dbejte na zvýšenou
opatrnost při pohybu po staveništi.
Srdečně zvou pořadatelé, KVH MARKLAND ARMY

