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...venujem pozostalej rodine Jozefa Ludasa,obci Tvrdošovce,
a všetkým,ktorí nezabudli...

Peter Šuran

Bratislava   21.1.2016



      - 2 -

    P r o l ó g

Milí priatelia!

Otvárate stránkyĽktoré som sa rozhodol napísa  po dlhšej úvahe nad rozporuplnos ou
tragického príbehuĽktorý sa odohral na Štátnej hranici ČSSR v priestore osady Dolní Pelh ímov
v okrese ChebĽv priestore ktorý spadal pod úsek stráženia 10.roty Pohraničnej stráže Svatý K ížĽ
ktorá spadala pod velenie 5.brigády Pohraničnej stráže Cheb.Hlavnými aktérmi celého príbehu
sú dvaja mladí udiaĽobaja vojaci.Na jednej strane vojak ČS A a na druhej strane vojakľpohraničľ
níkĽplniaci si tak isto ako prvý aktér svoju občiansku povinnos ľzákladnú vojenskú službu.Zdržím
sa akéhoko vek politického hodnoteniaĽtých už máme všetci dos Ľa zdržím sa súdenia.Toto mi jedľ
nak neprináleží a jednak to nieje mojim cie om.Možno sa v niektorých okamžikoch vyjadrím svoľ
jimi osobnými názormi s ktorými samozrejme nemusíte súhlasi Ľale ako bývalý príslušník Pohraničľ
nej stráže a ako chlapec od ranného detstva vyrastajúci na Štátnej hranici s Rakúskom jednoducho
musím.Nebudem moralizov Ľsúdi Ľiba vyjadrím svoj názor na vec.Celým účelom týchto stránok je 
prinies  trochu svetla do príbehu a objasnenie a ucelenie faktovĽktoré sú jasnéĽneodškriepite né
a hlavne nezmanipulovate né.Tieto riadky sú určené jednak príslušníkom PSĽale hlavne rodine
a blízkym jedného z aktérov ľ Jozefa LudasaĽktorým tiež nebolo vnesené úplné svetlo do tragédie.
A samozrejme sa vôbec nebránim ani tomuĽke  sa do týchto stránok začítajú aj udia stojaci na
strane druhéhoĽz nášho poh adu negatívneho aktéra.Spomínam to pre toĽže v dnešnej dobe ĽĽpravľ
doláskarskej" sú všetci delikventiĽvrahovia a poĽĽnašom" narušitelia štátnej hranice stavaní do
pozície hrdinov a pomaly sú odme ovaní štátnymi vyznamenaniami.Ale to je tejto dobe podobné.
Preto budem uvádza  príbeh očami oboch strán a záverečné hodnotenieĽkde je pravda nechám 
iba na Vás.Mne je môj názor jasnýĽnemenný a nemám problém ho prezentova .TenĽkto slúžil na 
Štátnej hranici ho má totožný so mnou a úsudok si po prečítaní urobí hne .TenĽkto trávil adoľ
vé a horúce noci v spoločnosti služobného psa a kamarátovľspolubojovníkov to pochopí.Pochoľ
pí to pretoĽže strávil chvíle v spoločnostiĽkde sa musel v každom okamžiku stopercentne spoľ
ahnú  na druha ĽĽv zbrani".Inak to mohlo ma  fatálne následky.......

Občas v živote má fatálne následky aj súhra a súčinnos .Stačí malé podcenenie
a tragédia je na svete.

Tak posudzujte!

Peter Šuran
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Ke že tieto riadky sú určené nielen príslušníkom Pohraničnej strážeĽale aj širšej laickej
verejnostiĽpoužijem trochu teórie zo zákonov platiacich v dobe nášho príbehu.A ke že nechávam na 
VásĽaby ste si urobili vlastný záverĽmusím uvies  laickú verejnos  aspo  orientačne do právnej probľ
lematiky.Aby som nebol moc nudnýĽtak iba skutočne v hrubých črtoch:

Vý atok zo Zákona o ochrane Štátnych hraníc( zákon č.6ř/51) :

§ Ň : Prevádzanie ochrany štátnych hraníc prináleží do pôsobnosti Ministerstva národnej bezpečnostiĽ
(neskôr Ministerstva vnútra)Ľktoré túto úlohu plní svojimi orgánmiĽpredovšetkým Pohraničnou strážou.

§ ň : Službu v Pohraničnej stráži vykonávajú pre jej významĽzodpovednos  a namáhavos  vybraní príľ
slušníci pracujúceho udu.
         Príslušníci Pohraničnej stráže majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti ako príslušníci vojskaĽ
pri výkone svojej právomoci majú tiež právne postavenie príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.

Zákon o použití zbrane:

Príslušník Pohraničnej stráže pri výkone svojej právomoci je oprávnený použi  zbra Ľzachovávajúc
potrebnú opatrnos Ľv týchto prípadoch :

a ) proti osobámĽktoré na územie republiky neoprávnene prešliĽalebo sa po území republiky neoprávľ
nene pokúšajú prejs  štátne hranice a na výzvu a výstrahu sa nezastaviaĽ

b ) bez výstrahyĽak je zjavne podniknutý útok proti príslušníkovi Pohraničnej strážeĽproti inej osobeĽ
proti stanoviš uĽktoré strážiĽalebo proti susednému stanoviš uĽ

c ) bez výstrahyĽk zabráneniu úteku osôb zatknutýchĽzadržanýchĽalebo nebezpečných páchate ov 
trestných činovĽak sa nedá inak úteku zabráni Ľ

d ) proti osobámĽktoré sa vzpriečia služobným zákrokom príslušníka Pohraničnej strážeĽak sa nedá 
inak a napriek výstrahe prekona  odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku.

Použitie zbrane je krajným prostriedkom k splneniu úloh a jednou z najvážnejších činností pohraľ
ničníka.Od každého pohraničníka sa preto vyžaduje vysoká zodpovednos  za presné dodržiavanie
stanovených pravidiel o použití zbrane.
Pohraničník môže použi  zbra  iba v nevyhnutnej miere a primerane sledovanému účelu.Pred použiľ
tím zbrane je bezpodmienečne nutné použi  takzvané ĽĽmiernejšie prostriedky"Ľktorými sa rozumie :

a ) dôrazná výzva a napomenutie osobyĽproti ktorej je vedený zákrokĽ

b ) prenasledovanie unikajúceho narušite aĽpoprípade za pomoci iných pohraničníkovĽalebo pomocľ
níkov Pohraničnej strážeĽ

c ) použitie služobného psaĽnajmä tamĽkde by použitím zbrane bol ohrozený život iných osôbĽ

d ) založenie pút osobeĽktorej sa putá spravidla nezakladajúĽ

e ) použitie varovného výstrelu hore do vzduchu aj vtedyĽke  sa dá použi  zbra  bez výstrahyĽak vaľ
rovný výstrel v týchto prípadoch neohrozí včasné použitie zbrane proti osobeĽ

f ) úder zbra ouĽalebo použitie bodáku pri boji zblízka a v tiesni najmä tamĽkde by stre bou bol ohroľ
zený život a zdravie iných osôb.
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Použitie týchto a iných miernejších prostriedkov však nesmie by  na újmu splnenia bojovej úlohy poľ
hraničníka.

Pohraničníkom sa pri plnení úloh ZAKAZUJE POUŽI  ZBRA  :

a ) proti nezrete ným siluetám a zvukomĽpokia  sa hliadka nepresvedčíĽže ide o narušite a štátnej 
hraniceĽktorý sa dal na útekĽ

b ) proti zveriĽs výnimkou napadnutia hliadky alebo služobného psa besnou alebo divokou zverouĽ

c ) proti vzdušným prostriedkom letiacim cez štátnu hranicu.Výnimkou je vedenie pa by na rozkaz 
velite a jednotky.Velite  môže nariadi  pa bu napríklad na nízkoletiace balónyĽktoré niesú riadené
človekomĽalebo nízkoletiace vzdušné prostriedky a výsadkyĽktoré napadli pohraničné jednotkyĽ

d ) k opätovaniu pa by vedenej z územia susedného štátu.V tomto prípade si pohraničníci zvolia staľ
novišteĽodkia  môžu pokračova  v plnení stanovených úloh bez tohoĽže je to životu nebezpečné a príľ
pad ihne  hlásia velite ovi.Výnimkou je  vedenie pa by z územia susedného štátu pri súčasnom násilľ
nom prenikaní ozbrojených skupín alebo nepriate ských jednotiek na naše územie.V týchto prípadoch
pohraničníci ihne  zahája pa bu na ozbrojené skupinyĽktoré násilne prenikli na naše územie a poľ
kračujú v nej s plným vypätím síl až do príchodu posily alebo zničenia nepriate a.

Za neoprávnené použitie zbrane budú tíĽktorí zbra  použiliĽbraní na zodpovednos  !!!

  Zákon č.6ř/51 z 11.7.1ř51

To ko v krátkosti ve miĽve mi okrajové citácie zo zákona s úmyslom uvies  aspo  čiastočľ
ne laickú verejnos  ĽĽdo obrazu".

Niektoré tieto predpisy boli Prísne tajnéĽa názor verejnosti preto určité skutočnosti a situľ
ácie mohli skres ova .

Predstavím Vám aktérov príbehu :

foto č.1          Pohraničník Jozef Ludas.
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D a 10.marca 1ř60 sa v nemocnici v Nových Zámkoch narodil rodičom Márii a Františkovi
Ludasovým ako piaty syn malý chlapčekĽktorému dali meno Jozef.Narodil sa ako piaty a jeho starší braľ
tia Štefan (1ř47)ĽFrantišek (1ř50)ĽZoltán (1ř51)ĽGabriel (1ř55) ho prijali ako najmladšieho miláčika
rodiny.Manželia František a Mária boli jednoduchíĽčestní a mimoriadne pracovití udia.Ve  pri piaľ
tich synoch to inak nešlo.Matka i otec sa mali čo v živote otáča Ľaby poskytli chlapcom toĽčo vedeli a doľ
kázali.Mimoriadna a prirodzená inteligencia chlapcov viedla k tomuĽže synovia od detstva v čo najvyšľ
šej možnej miere pomáhali rodičom zvláda  život viacpočetnej rodiny.A tak neboli výnimočné situáľ
cieĽke  otcovi na dvore pomáhali všetci synovia.A v takýchto podmienkach sa začal krátky príbeh jedľ
ného z aktérov nášho príbehu.

foto č.Ň
Spoločné foto s rodičmi.Z ava: IčoĽmamaĽGabiĽZoliĽotecĽFeri.

A tak v obci TvrdošovceĽv okrese Nové ZámkyĽna ulici Červenej armády číslo Ř (dnes Novoľ
zámocká ulica) začali prvé kroky krátkeho života Jožka Ludasa.Po dosiahnutí školského veku začal 
Jozef navštevova  Základnú devä ročnú školu v Tvrdošovciach.Pomaly sa z chlapčeka stával chlapec
 a Jožko sa po absolvovaní základnej školy rozhodol nastúpi  do učenia na Stredné odborné učilište
stavebné v podniku Priemstav na Nitrianskej ceste v Nových ZámkochĽkde sa začal uči  za maliaraľnaľ
tierača.Po úspešnom absolvovaní učiliš a nastúpil pracova  do materského podniku Priemstav v Bratiľ
slave.Bol mimoriadne tichý a pracovitýĽtakže si rýchlo získal ob ubu u svojich majstrov a nadriadených.
Neprekážalo mu ani cestovanie z Tvrdošoviec do Bratislavy.Bol rádĽže môže aspo  nejakou korunkou
pomôc  rodičom.

Skromný chlapec Jozef mal ve mi rád príroduĽzvieratá a jeho najväčším koníčkom bola práľ
caĽktorej venoval všetok svoj pracovný aj vo ný čas.
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foto č.ň
        Školská fotografia IV.B.

foto č.4
Bratia Ludasovci.Z ava IčoĽZoliĽGabi.V podrepe Jožko.
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foto č.5
Pyšný otec so synmi a vnučkami.Z ava Ičo s dcérkouĽGabiĽZoliĽFeri s dcérkouĽJožko a otec.

foto č.6
Bratia Ludasovci.Z ava IčoĽFeriĽZoli.Dole Gabi.
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foto č.7
Z ava : švagriná IrenaĽZoliĽšvagriná ZuzanaĽmamaĽotec.Dolu Ičo s dcérkouĽFeri
              s dcérkou a Jožko.

     foto č.ř
       foto č. Ř

        foto č.11

     foto č.10

   Jozef Ludas
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foto č.1Ň  Jozef Ludas

          foto č.1ň                S rodičmi pred rodičovským domom.
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...a tak sa Jozef Ludas začal prebíja  životom mladéhoĽzdravého mužaĽpre ktorého hlavnou
prioritou bola prácaĽláska k prírode a zvieratám.Jožko cestoval za prácou do BratislavyĽa pomaly sa 
rozpozerával a orientoval v živote.Až jedného d aĽtak ako každému zdravému mladému mužovi v jeho
veku prišiel Povolávací rozkaz k nástupu na základnú vojenskú službu.Skôr než sa Jozef stihol zah aľ
die  do očí niektorého dievča aĽdržal v rukách úradný papier.Dostavte sa d a ň1.marca 1ř7ř k nástuľ
pu na prezenčnú vojenskú službu.Hláste sa na útvare Pohraničnej stráže Cheb!!!Pohraničná stráž!!!
Vzh adom k jeho dobrému fyzickému a zdravotnému stavu a k robotníckemu pôvodu to ani inak dopadľ
nú  nemohlo.Koniec koncov u Pohraničnej stráže si odkrútil vojnu aj brat Zoltán.Slúžil na Sušickej
brigáde a po trojmesačnom výcviku vo Volaroch bol zaradený na 10.pohraničnú rotu Dolní Silnice!
O náročnej  a nebezpečnej službe mu ve a rozprával.LesyĽhraničné pásmoĽpsy......to sa Jožkovi celkom
zaliečalo.A ke  opomenul staros Ľže nebude môc  pomáha  rodičomĽani mu to moc nevadilo.Skôr sa 
tešil.

Tak Jozef nastúpil ň1.marca 1ř7ř na vojnu.Už v prijímači si dôstojníci všimli
Jozefov výborný fyzický stav a kondičku.A hlavne bol málovravnýĽbez reptania plnil úlohy.Priznal saĽ
že má ve mi rád zvieratá!Ideálny človek na funkciu psovoda!Tak ho zaradili do kurzu psovodov.A neľ
o utovali.Chlapec bez problému zvládol základný výcvikĽteóriuĽprácu so psom...!Po troch mesiacoch
nadišiel de  ukončenia výcviku.Chlapci nastúpili na nádvorie oproti dvom desiatkam Tatroviek
a ĽĽVétriesiek" ved a ktorých stáli neznámi dôstojníciĽpremeriavajúci si očami čerstvých plnohodnotľ
ných pohraničníkov.Kam pôjdemťKam ma dajúťSom psovod.Asi dostanem psa!Aký budeťBude peknýť
Bude poslušnýťZvládnem toťBude ma poslúcha ťBudem sa mu páči  jaťDesiatky otázok sa Jozefovi
za tých pár chví  prehnalo hlavou.Ani nevnímal dôstojníka hlásiaceho mená spoluvojakov a za nimi 
mená pohraničných rôt.Zo sna ho prebudilo až : ...vojín Ludas Josef ľdesátá pohraniční rota Svatý K íž!
......Svatý K íž!Svatý K íž!

Predpisovo vystúpil z radu.A už mu ukazoval jeden z dôstojníkov rukouĽaby priľ
stúpil k nemuĽkde už stálo pár chlapcovĽktorých poznal z výcviku.Velite  štíhlyĽcelkom sympatickýĽ
sná  ho nesklamem.Sná  si budeme dobre výchádza .A už počul povely : Na vozidlo nasednout !
Mlčky sa doviezli až na nádvorie rotyĽkde ich už čakali zvedavé poh ady starších kolegov.Tak toto
budú naši nástupcovia!

UbytovanieĽuloženie vecíĽnafasovanie zbraneĽpridelenie k čate....!A na druhý
de  zavedenie do úseku.Tak toto budete chlapci stráži .Toto budete za pár dní pozna  lepšie ako vlastľ
nú dla .A terazĽsúdruhovia pohraničníci máte vo no!Jožkove poh ady stále utekali do kúta dvoraĽ
kde stála ved a seba rada psích kotcovĽz ktorých sa ozýval rešpekt vzbudzujúci štekot.KtorýťKtorý bude
môjťZacítil na rameni niečiu ruku.ĽĽHele!Ty jseš Jožka LudasťÁno!Prečoť...tak poj !VidímĽže koukáš
k ĽĽpsovodské". ekli miĽže budeš po mně p ebírat psa.Jistě ho íš nedočkavostí.Tak Vás seznámím.Jmenuľ
je se Maro!Výborný stopa .Sloužím s ním p edevším ĽĽpoplachovky"a ĽĽprůzkumy"!DoufámĽže budeš
na něj hodnej!  ...neboj sa!Budem!Maro!Pekné meno!JežííííšĽto je nádherný pes!Maro!Maro!Môj Maro!"

Prišli prvé spoločné služby so starším psovodomĽvýcvikyĽa dlhé večeryĽktoré
Jozef trávil pri Marovom kotci!Mnohé pamlskyĽláskania!Zvykli si na seba rýchlo!Pes ho začal poslúcha .
Prišla chví a lúčenia!Odchod najstaršieho ročníku do zálohy.Slzy v očiachĽMaro bol nervózny od rána.
ĽĽTak ahoj!A JosefeĽstarej se o něj jak nejlíp víš!MarečkuĽnezlob Jožku!"

ĽĽSpo ahni sa!...a maj sa!A občas si na nás spome !"

Nastal kolobeh služiebĽdni ubiehali.Z Mara a Jozefa sa stala spo ahlivá a neľ
rozlučná dvojica a neodmyslite ná opora pre velite a.Kamaráti na život a na............................!Žia !

To ko skutočné faktyĽktoré sú pravdivé!Skutočnosti sú z rozprávania podnes
žijúcich súrodencov a rodinných príslušníkov Jozefa Ludasa.

Určite zistíte rozpory v niektorých faktochĽktoré budem opisova  alej z prácĽ
ktoré pojednávajú o príbehu.Uvediem ich takĽako boli napísané.Z dôvodu korektnosti ich uvádzam v plľ
nom znení tak ako boli napísané.Aj s určitými chybnými faktami.A u niektorých detailov sa už pravda
ani nedá vypátra .
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              foto č.14
                Pohraničníkľpsovod voj.Jozef Ludas

Druhým aktérom nášho príbehu je vojak Zdeněk Polášek.

     foto č.15
Zdeněk Polášek

Prepis zo stránok Ústavu pro studium totalitních režimůľportréty usmrcených na 
státní hraniciĽIvo Pejčoch : Zdeněk Polášek.

Zdeněk Polášek sa narodil ň0.apríla 1ř60 vo Vejprtoch v okrese Chomutov do
robotníckej rodinyĽjeho otec bol studniarĽa okrem Zde ka mali Poláškovci ešte staršiu dcéruĽktorá praľ
covala ako servírka.V neskorších rokoch býval s rodičmi v Byst ici nad Pernštejnem v okrese Ž ár nad
Sázavou.

Po absolvovaní základnej školy v Byst ici nad Pernštejnem nastúpil do učenia
za čašníka v T ebíčiĽovšem pre osobné nezhody a drobné delikty musel učilište opusti Ľnechali ho poľ
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tom vzdelanie dokonči  v Ž ári nad Sázavou a v Novém Městě na Moravě.Jeho tragický pokus o preľ
kročenie štátnej hranice nebol prvýĽutiec  do západnej Európy totižto zamýš al už ako uče .

D a 7.septembra 1ř75 ( Ivo Pejčoch uvádza v publikácii ĽĽVojáci na Železné 
oponě" dátum 7.ř.1ř76 ) bol Polášek v katastri obce Špičák v okrese Klatovy v hraničnom pásme
zadržaný o Ň1.15 hliadkou Pohraničnej stráže pri príprave ilegálneho prechodu štátnej hranice do
Nemeckej spolkovej republikyĽktorý však mal skôr iba podobu pokusu.Vyšetrovaním sa zistiloĽže dva
dni predtým opustil svoje bydlisko po hádke s matkou kvôli svojmu vyšetrovaniu.Odišiel do PrahyĽpoľ
tom do Chebu a Klatov.Odtia  pokračoval do obce Železná Lhota.Jeho cesta pokračovala k štátnej 
hraniciĽale o Ň1.15 hodine ho ne aleko Černého jezera zadržala zmienená hliadka Pohraničnej stráže.
Pohraničník si pri hliadkovaní v blízkosti signálnej steny (SIS) všimol neznámu osobu.Posvietil na u
baterkou a tá zdvihla ruky nad hlavu.Prípad bol postúpený Odboru vyšetrovania krajského velite stva
Štátnej bezpečnostiv PlzniĽktorý proti nemu vzniesol obvinenie z pokusu prípravy trestného činu opusľ
tenia republiky pod a § 7/1 a § 10ř/1 Trestného zákona.

foto č.16 Ilustračné foto.

Vyšetrovanie ukázaloĽže motiváciou k pokusu o útek bolo tomu predchádzajúce
vyšetrovanie a prešetrovanie Poláškových homosexuálnych kontaktov (homosexualita bola v tej dobe
beztrestná iba v prípade styku plnoletých osôb ). S oh adom na nízky vek (15 rokov ) a dovtedajšiu bezľ
úhonnos  Zde ka Poláška však bolo trestné stíhanie z pokusu o ilegálny prechod Štátnej hranice zaľ
stavené.V tej dobe už bol prípad postúpený z Plzne do Brna ( Archív bezpečnostných zložiekĽf.BNľVĽ
a.č. V ľ 10511 BrnoĽZdeněk Polášek).Po prepustení z väzby nastúpil opä  na pracovisko v hoteli SKIĽ
kde sa pod a nadriadených jeho správanie zlepšilo a prestal sa dopúš a  nedovolených absencií.

Po dosiahnutí vekovej hranice plnoletosti pozvali Poláška k odvodu a po zistení
zodpovedajúceho zdravotného stavu ho povolali na vykonanie vojenskej základnej služby.
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Zdeněk Polášek ju nastúpil v októbri 1řŘ0 v hodnosti vojaka u vojenského útľ
varu  Ř5ŇŇ v Chebe. (Vojenský archívĽCentrálna registratúra Trnava Ľ f . Kme ové listyĽZdeněk Polášek).

Od tohto útvaru d a Ň1.januára 1řŘ1 zbehol okolo piatej hodiny rannejĽke  
vykonával strážnu službu.Dezertér hodlal odís  cez Štátnu hranicu do západonemeckého exilu.Ako miesľ
to prechodu si zvolil oblas  v priestore stráženom 10.rotou Pohraničnej stráže Svatý K íž.

( to ko opis USTR ľ I.PejčochľPortréty usmrcených na SH)

Čo sa vôbec udialo ? ( samotný príbeh ) :

Dostávame sa k samotnému a ve mi tragickému príbehu dvoch mladých chlapľ
covĽktorých život sa v podstate iba začínal.Zomreli obaja v podstate naraz.Ale v ich tragickej smrti bol 
jeden ve ký diametrálny rozdiel.Jeden z nich zomrel pretože bol odhodlaný dosiahnu  svoj zúfalo zvoleľ
ný cie  i za cenu svojho života a žia  aj života udíĽktorí sa mu postavia do cesty.V zúfalej fáze svojho
života sa rozhodol vyrieši  situáciu takýmto spôsobom.Svoje osobné problémy sa snažil vyrieši  namiesľ
to chlapského postavenia sa k veciĽútekom od problémovĽktoré si narobil.Útekom do cudziny.Ostáva
iba hypotetickou a naveky otvorenou otázkouĽči by sa tým jeho problémy vyriešiliĽči by ho tá cudzina
vôbec prijala a či by tá cudzina potrebovala človeka zúfalého a na pokraji síl...!

Druhý z nich zomrel pri plnení si svojej občianskej povinnostiĽplniac slová voľ
jenskej prísahy a plniac dávne heslo pohraničníkov : Neprojdou!Vzh adom k svojej povahe a výchove 
nemohol inak...!

Ponúkam Vám viac prezentácií príbehu.Ponúkam ich viac pretoĽlebo ako som 
v úvode spomínalĽzáver si urobte sami.Ponúkam Vám príbeh v prezentácii oboch názorových strán
z dôvoduĽaby som nebol obvi ovaný z jednostrannosti a zaujatosti.Môj postoj a názor určite vycítiteĽ
a v niektorých prípadoch ho budem aj prezentova .PrehlasujemĽže je to môj osobný názor a ke  už sme
nútení ži  v demokraciiĽtak pripomínamĽže jedným z hlavných práv demokracie je právo na názor.

Tak sa začítajte.....

Ji í Stano : Do posledního dechu. ( dobová tlačĽ1řŘ1)

Miestnos  poplachovej hliadky je cez chodbuĽoproti miestnosti dozorného útvaľ
ru.Ten večer mal službu nadporučík Maxim.Vojak Ludas a Kubinec sa mu ohlásili a zapadli na kavalce.
Predpis naria oval poplachovej hliadke spa  v ústroji.Dlho nemohli zaspa .KubinecĽv civile tesár z Rychľ
nova nad KněžnouĽspomínal na ženu a na sedemmesačného syna MichalaĽktorého poriadne ešte nevidel.

ĽĽViešĽže Ti závidímť" povedal Ludas.ĽĽTo je ve ké bohatstvo môc  spomína  na 
ženu a die a!"

ĽĽAle ty starostiĽaž se vrátím!" Kubinec sa díval na veci realisticky.ĽĽBudu si muset
najít něco lepšího za víc korun.To víšĽžena pár měsíců nebude dělat.To poznáš sám."

ĽĽViešĽže sa na to tešímť" povedal Ludas.ĽĽEšte šes desiat osem cen áčkov chýba
z metra odstrihnú .A potom sa vezmeme.Možno na Ve kú noc."

ĽĽJestli Tě starý pustí!Vymalovals už všechny cimry u útvaruť"

,,To sa vie!!!" obaja sa zasmiali.

ĽĽPo me spa !" povedal Ludas.ĽĽNech sme čulíĽkeby niečo."
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ĽĽCo by se mohlo státťOd listopaduĽkdy Reihs s Šicem p ivedli od čáry dva kusyĽ
je ticho po pěšině."

ĽĽPoznáš toĽzomelie sa vždy niečoĽke  to najmenej čakáš."

Ludas zhasol svetloĽKubinec zmĺkol.Nič sa nedá robi Ľvelite  je velite .

V ne alekej osade Dolní Pelh imovĽktorá sa vlastne počíta už za predmestie 
ChebuĽvyšiel pred piatou zo svojho domčeku Karel OdstrčilĽmäsiar z miestnych jatiekĽaby sa vydal svoľ
jim vozom  do práce.Už nieko ko rokov spolupracoval ako pomocník s Pohraničnou strážou.Ako každé
ránoĽaj dnesĽzo zvykuĽpozrel cez plot dole k rybníkom.Hne  za nimi pretekal potôčik lemovaný brezami.
Tam začínalo pohraničné územie.Oranica zasypaná desa centimetrovou vrstvou snehuĽsa mierne zdvíľ
hala k horizontuĽodkia  bola vidie  veža na Zelenej hore.Po avej strane sa čer ali kontúry lesa.Hraniľ
ca bola ne aleko.

Karel Odstrčil prižmuroval očiĽaby privykli tmeĽktorú presvecoval sneh.Ke
stočil hlavu k hrádzi medzi druhým a tretím rybníkomĽzbadal tie  postavy.V tejto samote bol každý tie
vrcholne podozrivý.Zbehol rýchlo bližšie k hrádzi a zavolal: ĽĽHej!Co tam děláteť" Tie  sa prikrčil a mlľ
čal.Karel Odstrčil sa rýchlo vrátil do domčeka a okamžite vytočil číslo útvaru.

Do tichej chodby baráku zaznel ostrý výkrik nadporučíka Petra Maxima:

ĽĽPoplachovkááá!"

Za pár sekúnd boli Ludas a Kubinec na chodbe:ĽĽČo sa dejeť"

ĽĽNa hrázi mezi rybníky u Odstrčilů je podez elá osoba!"

Ubehli iba dve minútyĽkedy velite  poplachovej hliadky vojak LudasĽvojak Kuľ
binec a pes Maro skočili do terénneho vozuĽktorý sa okamžite vyrútil udaným smerom.Počas cesty Kubiľ
nec preveroval rádiostanicu.Vozidlo zastavilo pred domčekom Odstrčilových.Pani Odstrčilová ich už 
vyhliadala a volala : ĽĽManžel jel k Vám!Ten chlap byl tam.Videla jsem jeho stín.P eskočil potok a utíľ
kal nahoru po poli k hranici!"

ĽĽNabíja  !" povedal Ludas.Pritiahol psa k sebe a vykročil prvý k hrádzi.Išli poľ
tichuĽsneh vŕzgal pod nohami.Bolo ticho a husté šeroĽvidite nos  sotva sto krokov.Prekročili potok
a začali ticho stúpa  po poli.Zachytili ihne  stopu.Ludas začal na u navádza  Mara.

ĽĽNemohu navázat spojení!" povedal Kubinec.Ruky mu za tú chví u stuhli ranľ
ným mrazom.Ludas sa ku Kubincovi vrátilĽdal mu psa a začal sa zaobera  vysielačkou.Po chvili ju
hodil na zem a dobehol kamaráta.

ĽĽVidíš niečoť"

ĽĽMaro!Tam je!" povedal Kubinec a ukázal dopredu na postavuĽktorá sa krčila 
pri zemi.Jej temná silueta sa zrete ne odrážala od snehovej prikrývky.Pole bolo desivo rovnéĽnikde jeľ
diný kryt.Ludas strhol z ramena samopalĽpustil psa a vykríkol : ĽĽStoj!"Hne  na to vypálil do vzduchu
varovnú dávku.Po om aj Kubinec.

A potom sa stalo toĽčo žiadny z oboch pohraničníkov nečakal.Postava sa náhle 
vztýčila na koleno a od nej vyš ahol nečakane ohe  dlhej dávky zo samopalu.Ludas s Kubincom bez zaľ
váhania pa bu bleskovo opätovali.Vzduch sa otriasol rachotom.Kubinec za ahol do snehu.Započul
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  foto č.17    Poplachová hliadka.

žalostné zakvílenie psa a zbadal ako sa Ludas zvalil bez hlásky k zemi.Všetko naraz stíchlo.Kubinec 
vzrušene oddychoval a díval sa uprene na LudasaĽktorý ležal bez pohnutia necelých dvadsa  krokov
pred ním.Potom začal kriča  : 

,,Maro,co je s tebou?"

Ludas sa neozýval.Kubinec vystrelil signál : ĽĽŽiadam pomoc!" a začal sa rýchľ
lo plazi  k domčeku Odstrčilových.Tam zavolal pomoc telefónom a v rýchlosti sa vracal ku kamarátovi.
Ke  preskočil potokĽzbadal ako obhliadkovým chodníčkom od lesa mieri k nemu posila na čele s poľ
ručíkom Kupcom.Stretli sa na poli.Kubinec v behu podal poručíkovi správu a za chví u obaja pok akli
pri ažko zranenom Ludasovi.Nadporučík Maxim bleskovo riadil zo svojej služobnej miestnosti celú akľ
ciu.Pri rybníku zajačala do ticha siréna sanitky.Z nej vyskočil lekár a zdravotníci a s nosítkami sa vydaľ
li rýchlo na pole.Skupina pohraničníkov zdvihla svojho kamaráta.Sneh pod nim bol sčervenalý krvou.

Zatia Ľčo ho odnášali k sanitkeĽporučík Kupec s vojakom KubincomĽv rukách
odistené samopalyĽsa priplazili k narušite ovi.Jeho telo ležalo nepohnuteĽobrátené tvárou do snehu.
Zločin zaplatil životom.

Statočného ochráncu hranícĽvojaka Jozefa LudasaĽvzorného pohraničníka 
a vzorného zväzákaĽsa už nepodarilo zachráni .

Slová prísahy nosil v srdci.Miloval svoju zem a žil pre u až do posledného dyľ
chu.Padol na úsvite Ň1.januára 1řŘ1 pri ostrahe hraníc svojej zemeĽv mieste zvanom Pelh ímovské rybľ
níkyĽo 5.Ň5 hodine.Posmrtne mu bola udelená ministrom vnútra ČSSR medaila ĽĽZa statočnos ".
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 foto č.1Ř
Jozefova medaila ĽĽZa statočnos ".
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Išli sme spolu so slobodníkom KubincomĽktorý bol za svoj čin mimoriadne poľ
výšenýĽrovnakou cestou po hrádzi rybníkuĽpreskočili potok ľ ako oni toho hrozného rána.Na breze pred
potokom visela výstraha : ĽĽPozor! Hraniční pásmo!Vstup jen na povolení!" Z ornice klíčilo obilieĽna
Zelenej hore sa týčila k oblohe štíhla vežaĽnad po om v číromĽvoniacom vzduchu trilkovali ako o závod
škovránkovia.

Slobodník si spomenul na syna Michala rovnako ako vtedyĽke  vybehli s Ludaľ
som do mrazivej noci.Od okraja lesa nás pozorovala alekoh admi hliadka.V tomto úseku nepriate  
ešte nikdy neprešiel.

Hore na poli bolo jedno miesto označené kame mi.Tam pohraničníci ešte tento
rok postavia malý pomníček.

          foto č.1ř Začiatok Hraničného pásma.

Bohumil Lipert : Stalo se v obyčejnou st edu. (dobová tlačĽ1řŘ1)

Január tohto roku sa prevalil cez polovicuĽpresnejšie povedanéĽkalendár už
ukazoval záujemcom dvadsa jedničku.Začínala obyčajná streda obyčajného týžd a.Sneh za oknamiĽ
ktorého tohtoročná zima mala pod a storočného kalendára a zaručených predpovedí prinies  záplavuĽ
sa trblietal do pohasínajúceho mesačného splnu.TuĽv lesoch na západnej hraniciĽsa stále ešte držalĽnaľ
priek tomuĽže v mestách už po om dávno nebolo ani pamiatkyĽa pravoverní lyžiari čakali temer prosebľ
neĽči ho do soboty aspo  trochu pripadneĽaby zakryl výmoly na zjazdovkách a obsluhám vôbec stálo
za to da  do prevádzky vleky.
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     foto č. Ň0                                         Hliadka PS v zimnom ustrojení.

Začína sa obyčajný de  obyčajného týžd a.S k udnou samozrejmos ouĽže nepríľ
de k ničomu neočakávenému.PravdaĽv teple domova si zvyčajne nespomenieme na chlapcov v ĽĽzelenom"Ľ
na ich štvornohých pomocníkov.Ale tak akosi podvedome o nich vieme.ViemeĽže aj oni sú jedným z nezaľ
nedbate ných dielovĽpísmenomĽz  ktorých sa skladá slovo k ud.K ud pre prácuĽk ud pre životĽk ud pre
lásku...

Pred chalupou na okraji obceĽiba pár stoviek metrov od hraničnej čiaryĽsa rozľ
štekal pes.Len taký obyčajný ratlík.Dedinský oriešokĽktorý v sú aži krásy proti nakartáčovanému pudľ
líkovi síce neuspejeĽzato má ve a odvahy a trúfne si na silnejšieho koleguĽbez mihnutia oka.

Jeho majitelia sa práve chystali odís  do práce.Konieckoncov bol najvyšší čas.
Ibaže pes štekal tak zúrivo a prenikavoĽako by ho nevydráždila svojou prítomnos ou ani doga.

Muž v domeĽpomocník Pohraničnej strážeĽsa pozrel na manželku a zakrútil hlaľ
vou : ĽĽTakhle p ece štěká náš pes jenom na člověka!"

Vošiel do predsiene a potom pred dom.Za plotom uvidel v tme postavuĽktoráĽ
akonáhle sa objavil v osvetlených dveráchĽokamžite padla do snehu.

Pes stále štekal.Muž spravil pár krokov smerom k plotu : ĽĽJe tu někdoťPot ebuľ
jete něcoť "

Odpove ou mu bolo ticho.Spravil ešte dvaľtri kroky dopreduĽpotom sa zarazil.
KtovieĽkto to je.A čo tu h adáťHranica je blízko...Naštartoval auto a zamieril na pohraničný útvar.Manľ
želka medzitým zdvihla v byte telefón.Volala tamĽkam mieril jej muž.Čo keby včas nedorazil...Pochybnosti
boli zbytočné.Behom nieko kých minút sa pohraničiari dozvedeli o človekuĽktorý dokázal na najvyššiu
mieru rozhneva  dedinského ĽĽorieška".
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         foto č.Ň1 Stanovište hliadky PS.

Maro by mohol slúži  ako jeho protiklad.Ovčiak vycvičený pre službu na štátľ
nej hranici.Pozerá sa tak nejako múdroĽako by chápal závažnos  okamžiku.

Poplachová hliadka v zložení vojak Ludas a vojak Kubinec majú za úlohu preľ
skúma  označený priestor a preveri  podozrivú osobu.Všetko nasvedčujeĽže by mohlo ís  o narušite a.

Maro napína vodítko.Na označenom miesteĽpri plote domuĽuž  v tejto chvili
nikto nieje.Iba pová aný sneh a stopyĽneomylne smerujúce k hranici.Hliadka nezaváha ani na okamľ
žik.Vojak Ludas chce ešte da  správu na útvarĽže pokračujú v prenasledovaní.Ale aparátĽktorý ešte pred
chví ou bezchybne fungovalĽje naraz nemý!Jožko odhadzuje do snehu prebytočnú zá až a vybieha za 
Marom po stope.Lá o Kubinec vysielačku zdvíha.Čo keby predsa len prišla k rozumu...Potom dobieha 
svojho kamaráta.BežiaĽčo im stačia sily.Stopa je čerstvá!

Beží aj ten pred nimi.Je to už pekných pár mesiacovĽčo sa rozhodolĽže u nás už
nechce ži .Kto by tiež chodil do práceĽpodria oval sa okoliuĽkolektívuĽna čo...ťStačí pár rýchlych kroľ
kov a som v Nemeckej spolkovej republikeĽvravel si zakaždým.Nikto netvrdíĽže musím zosta  tam.Môžem
potom ís  trebárs do Ameriky alebo Austrálie.V Kanade je tiež ve a všelijakých príležitostí.A hlavne je
tam tá pravá sloboda...
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Nevedel síce presne aká.Ale tak často to počúval s uchom prilepenýmk k rozľ
hlasovému prijímačuĽz reproduktoru ktorého sa vinul sladký hlas mámenia zo Slobodnej EurópyĽHlaľ
su AmerikyĽči LondýnaĽaž už dopredu vedelĽkde sú tie zas úbené krajiny a mestá.Hovorilo sa o nich aj
v krčme nad plnými pollitrami.Každý druhý mal predsa po atie o tomĽčo sa dá na Západe vytrieska
za prachy.Koniec koncovĽke  je človek šikovnýĽnemusí maka  vôbec.Stačí len ma  sa dobre.A potom tu
boli tiež hlasy udíĽčo mohli možno užíva  pohodlie a zahá kuĽneby  robotníkovĽktorí pred rokmi rozľ
hodne prehlásiliĽže továrne patria týmĽktorí v nich pracujú.Nikdy to tým chlapom v montérkach neodľ
pustili.Ak potreboval však mladý človek ich raduĽdali ju ochotne.Uteč!Tu to za moc nestojí.

Tak teda utekal.Jediný kapitálĽktorý si so sebou na cestu vzalĽbola ostro nabitá
zbra .A odhodlanieĽže sa na druhú stranu dostane za každú cenu.Aj keby mal strie a ...

          foto č.ŇŇ                                         Signálna stena.

Boli rýchlejší ako on.Už ho videli pred sebou.Musel o nich vedie Ľale snažil sa 
rýchlo prebehnú  zasnežené pole smerom k lesu.

Maro štekal a dožadoval sa rýchlejšieho tempa.Vzdialenos  sa skracovala.Poľ
tom zavolali : ĽĽStůj!Zde pohraniční hlídka!"

Ale on bežal alejĽakoby ich nepočul.Odistili samopaly a vysoko do svietiacej 
oblohy vystrelili varovný výstrel.Po jednom z každej hlavne.Prásknutie sa roz ahlo medzi stromami.Presľ
ne pod a predpisov.Československý pohraničník je v maximálne možnej miere povinný stráži  život 
a zdravie narušite ov...
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Ten vpredu ponuku dobrovo ného ukončenia svojej akcie neprijal.Otočil sa 
a zmačkol spúš .Vojak Jozef Ludas padol mŕtvy uprostred po a.Kúsok od neho sa zvýjal Maro.Šiel na
pomoc svojmu pánoviĽa aj do jeho tela sa zaborila gu ka.

Vojak Ladislav Kubinec za ahol v snehu a pritlačil si k ramenu opierku samoľ
palu : ĽĽTy p ece neprojdešĽvrahu..."

         foto č. Ňň     Pozorovate a PS.

Ivo Pejčoch : Vojáci na Železné oponě. ( Ň01Ň )

Vojak Zdeněk Polášek.

Na vykonanie základnej služby bol povolaný k Vojenskému útvaru Ř5ŇŇ Cheb.
Od neho Ň1.januára 1řŘ1 zbehol okolo piatej hodiny ránoĽke  bol poverený strážnou službou.Dezertér
hodlal odís  do exilu.Pokusil sa teda v priestore stráženom 10.rotou Pohraničnej stráže Svatý K ížĽ
prejs  štátnu hranicu do Spolkovej republiky Nemecko.Pretože bola ne alekoĽdosiahol ju v krátkom
čase.Ne aleko osady Dolní Pelh imov sa priblížil k signálnej steneĽkde ho ovšem dostihla hliadka Poľ
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hraničnej stráže.O 5.Ň5 hodine Polášek zistilĽže je prenasledovaný a za ahol.Pretože utekal zo strážeĽ
bol vyzbrojený samopalom vz.5Ř a niesol so sebou dva zásobníky s celkom šes desiatimi nábojmi.

Na výzvy hliadkyĽaby sa vzdal nereagovalĽzaisti  sa ho potom pokusili vojaci
Ivan ZáhorecĽLadislav Kubinec a Jozef Ludas so služobným psom Marom.Hliadka sledovala v snehu
jeho stopy a po dvesto metroch behu vojaci zbadali postavuĽležiacu v snehu.Dezertér vzdialený v tú 
chví u od hliadky osemdesiat metrovĽbol však odhodlaný o svoju slobodu bojova  až do krajnosti.

Došlo k prestrelkeĽpri ktorej bol vážne zasiahnutý Jozef LudasĽPoláškova pa ba
vyradila aj služobného psa.Pohraničníci vystrelili celkom osemdesiat rán a odniesli Ludasa do bezpeľ
čia.Pod a oficiálnej verzie zahájil pa bu PolášekĽvzh adom k a šiemu priebehu udalostí ju už nemožno
porovna  s jeho výpove ou.

Po rádiovej žiadosti hliadky o pomoc a posiluĽvyslala operačná skupina 5.briľ
gády Pohraničnej stráže proti utečencovi obrnený transportér OTľ64 s výsadkom šiestich mužov.Pod a
hlásenia Pohraničnej stráže bol pri príjazde transportéru Polášek už mŕtvyĽpod a jednej verzie si posledľ
nú gu ku nechal pre sebaĽpod a inej zahynul v na následky zásahu v priebehu prestrelky..Dá sa ale naľ
razi  aj na údajĽže pred smr ou zo svojho improvizovaného okopu  s obrneným vozidlom ešte bojoval.

K hranici  súčasne prišla sanitkaĽprivolaná k transportu Jozefa Ludasa do neľ
mocnice.Zasahujúci lekár však u vojakaĽzhodou okolností rovnakého ročníku ako Zdeněk PolášekĽ
už konštatoval smr .

Zdeněk Polášek je pochovaný v Byst ici nad Pernštejnem.Na hrobe má nápis :
ĽĽ Odešels drahýĽbez slůvka rozloučení tak náhleĽže těžko k uvě ení."

              foto č. Ň4
Doska hrobu Zde ka Poláška.
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Ponúkol som Vám tri opisy príbehu.V mnohých detajloch sa líšia a to aj z dôvoľ
duĽže medzi prvými dvoma a tretím Ľje rozdiel ve a rokov.Ale hlavne prvé dva boli písané v roku 1řŘ1 
a tretí bol publikovaný v roku Ň01Ň.A svet sa za ten čas úplne otočil.Autori prirodzene píšu v duchu
aktuálnej doby a predložil som ich pre toĽaby ste si prečítali poh ad z oboch strán.Rozdiely v detajloch
nemajú vplyv na podstatu príbehu a sú dostačujúce k preniknutiu do udalostiĽktorá sa skončila tým najľ
horším možným spôsobom ľ smr ou dvoch mladých udí.Dvoch chlapcov stojacich proti sebe v situáciiĽ
v ktorej jeden z nich nemal čo strati  a druhý do posledného momentu plnil slová vojenskej prísahy.

V a šej časti by som Vám chcel ponúknu  charakteristiku pohraničníka Jozeľ
fa LudasaĽtakĽako mi bola poskytnutá.Charakteristiku z úst udí v jeho okolí a to udí najbližších.
Z úst najbližšejĽ dnes žijúcej rodinyĽ z úst velite aĽ spolubojovníka z príbehu ...

Táto čas  bude obsahova  aj tie najsmutnejšie vety.Žia Ľneoddelite ne patrí
k príbehu.

Charakteristiku Zde ka Poláška rozobera  nebudem.Tú si vytvorte sami...

Aký bol pohraničník ,psovod,syn,brat...Jozef Ludas?

Bohumil Lipert : Stalo se v obyčejnou st edu. (dobová tlač 1řŘ1)

Je začiatok aprílaĽpo snehu už dávno nieje ani pamiatky.Zorané pole je mlčanľ
livé.Ani slobodník Lá a Kubinec toho príliš nenahovorí.Ke  som sa ho spýtalĽaký vlastne bol Jozef Luľ
dasĽodpovedal mi ve mi jednoducho : ĽĽByl to můj kamarád..."

Viac som nenaliehalĽvedomí siĽže v tejto chvíli je lepšie necha  novinársky blok
ukrytý na dne tašky...

Velite  útvaru sa dotkol prstami stenyĽpokrytej vzorom tapetového valčeku :ĽĽTo
maloval on.Byl vyučený malí  pokojůĽmoc šikovný kluk."

Vonku prebieha  alšia čas  výcviku.Za psom na dlhom vodítku beží
hliadkaĽfigurant vpredu sa snaží uniknú .Je chytenýĽnasleduje osobná prehliadka.Pes pozorne stráži 
narušite aĽaj ke  iba cvičného.Je to Maro.Prekonal dve operácieĽale vrátil sa znova na čiaruĽdo služby.
Iba na svoj priestrel je ešte dos  citlivý.Siahnu  mu na  možno niekto iný ako mimoriadne povýšený sloľ
bodník KubinecĽktovieĽale asi by sa bránil.

Život útvaru ide alej.Musí.PravdaĽhumor a smiech tu stále ešte chýbajúĽale toľ
mu sa niet čo čudova .Nechýba však odhodlanie ani odvaha postavi  sa všetkým narušite omĽtrebárs
aj ozbrojeným.

Ji í Stano : Do posledního dechu. (dobová tlač 1řŘ1)

Hovorí velite  10.roty Pohraničnej stráže Svatý K ížĽmajor Alois Jánoš :
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ĽĽ Když p išel k jednotceĽslovensky moc neumělĽbyl ma arské národnosti.Čaľ
sem se naučil dob e mluvit.Byl to chlapec velice tichýĽskromnýĽpracovitýĽukázněný.A plachý.Někdy
jsme se podivovaliĽkde se v něm bere taková síla a houževnatost.Do čehokoliv se pustilĽvšechno zvláľ
dl na výtečnou.Bylo to v něm.Měl dobrou výchovuĽbylo vidětĽže pochází z vícečlenné rodinyĽneměl
strach z žádné práce.

Brzy jsme poznali jeho vztah ke zví atům.Dali jsme mu psaĽušlechtilé zví eĽspeľ
ciálně určené pro pachovou službu.Ten chlapec byl v kolektivu velmi oblíbenĽneměl s nikým nikdy 
žádný konfliktĽstal se opravdu osobností jednotky.Na hranici vzorně vykonával službuĽuměl se okamľ
žitě rozhodovatĽdokonale znal p edpisyĽst ežený terénĽuměl se orientovat v každé situaciĽovládal všechľ
ny spojovací prost edky a všechny ruční zbraně.

Se psem pracoval jedinečně.Uměl mu uva itĽĽošet ovat hoĽĽcvičitĽoba k sobě 
p ilnuli.Za tyto vlastnosti mu byla udělena II.t ída velitele hlídky a II.t ída specialisty psovoda..Zísľ
kal odznak III.t ídy st elce ministerstva vnitra.Slovem vzorný pohraničníkĽjeden z nejlepších u útvaru."

Hovorí velite  družstvaĽdesiatnik Vítězslav Škop :

ĽĽ Poznal jsem ho velmi dob e.Byl kamarádskýĽpomáhal jiným p i každé práciĽ
sám byl p i plnění všech povinností velmi poctivý.Sloužilo se s ním dob eĽhodně znalĽměl velké zkuľ
šenosti.Jít s ním na čáruĽto byla jistota.Nemohu to pochopitĽjak se mu to mohlo stát.Když jsme se dověľ
děli o jeho smrtiĽot áslo to s námi.Složili jsme seĽkoupili jsme gerbery a astry a obložili jimi jeho posľ
tel.Měsíc jsme ji nikým neobsadili."

Hovorí slobodník Ladislav Kubinec :

ĽĽ Byl to prima klukĽ íkali jsme mu MaroĽpodle psa.Ve službě  se vždycky choval
dob e.Nebyl bezhlavýĽvždycky ostražitý.TehdyĽtu nocĽjsme ani onĽani já nemohli p edpokládatĽže naruľ
šitel je ozbrojen samopalem.P ekvapil nás.Na hlídce jsem byl s Ludasem několikrát.Ta posledníĽletošľ
ního Ň1.ledna nebyla ani šlapanda.Měli jsme prostě poplachovou hlídku na baráku.Na tu noc nezapoľ
menu do smrti.

           foto č. Ň5                       Hliadka Pohraničnej stráže.
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Aj po mnohých rokochĽtak ako by to bolo včera si na Jožka spomínajú jeho najľ
bližší žijúci členovia rodiny.Spomína brat Zoli ľ tiež pohraničníkĽpríslušník 10.roty PS  Sušickej brigádyĽ
roty Dolní silnice.Ale hlavne milovaný brat : 

ĽĽ Boli sme už štyriaĽke  prišiel na tento svetĽdostal meno Jozef.Nechcel som ho.
Povedal som mameĽže je nás už dos Ľani som sa na ho nepozrel.Mal som devä  rokov.

Po krátkom čase som ho začal sledova  čo robíĽchytal som ho za ručičkuĽale len
ke  ma nikto nevidel.Stále viac som sa zdržoval pri om a každým d om som ho mal radšej.Bol to pekný
chlapček s ve kými očami.

Ve akrát sa staloĽže sme na ho mali dáva  pozorĽke  mama nemala časĽvytačili
sme ho v kočíku pod ve ký strom na dvore a nechali sme ho tam.Pozoroval listyĽako sa hýbu vo vetre 
a zaspal.Od mamy sme dostali výpraskĽže sme ho nechali bez dozoru.

Mohol ma  tak asi dva roky a stále si cmú al palecĽnevedeli sme ako ho to odľ
nauči .Raz povedal : Napíšte mi na ve ký papierĽže si nesmiem cmú a  prst a dajte papier do kuchynľ
ského okna! A tak sme aj spravili.Vždy ke  si dal prst do pusyĽsme ho ohlásili :Jóži!Ľa ukázali na okno.
V momente si vytiahol palec z ústĽschoval si ruku za chrbát a pomaly na svoj zlozvyk zabudol.

Mama ho učila modli  sa ĽĽOtčenáš" a pri pasáži : ...posvä  sa meno TvojeĽprí
krá ovstvo TvojeĽbu  vô a Tvoja...ĽJožko opakoval : ...posvä  sa meno MojeĽprí  krá ovstvo MojeĽbu
vô a Moja...!                  Ešte aj v dospelosti sme mu zvykli pripomína  tú jeho zvláštnu modlitbu.

Ke  už bol školákĽmama ho často posielala do obchoduĽke  niečo zabudla
kúpi Ľišiel ve mi rádĽlebo vždy si kúpil aj niečo pre sebaĽve mi úbil sladkosti.V tom čase sme si boli
ve mi blízkiĽstále za mnou chodil so stovkami otázokĽstále viac sme sa na seba podobali.Mama zvykla
vravie  : ĽĽTo pretoĽže si ho nechcel!"

Mali sme v kuchyni gauč o ktorý bola vždy bitka.Raz sa mi podarilo po večeri
si na  ahnú .Jóžimu to nedalo pokojaĽvymýš al ako ma odtia  dosta  preč.Bol som ve mi smädný.
Podozrivo ochotne sa ponúkolĽže mi prinesie vodu.Aj priniesol.Priniesol ale teplú!Ja som vyskočilĽ
lebo mi tá teplá voda nepadla najlepšie a onĽdusiac sa smiechomĽsa vyvalil na moje miesto.

Ani neviem ako vyrástolĽdokončil školuĽzačal pracova .Chodil sa bavi  so
svojimi kamarátmiĽpokukoval po dievčatách.Bol to milýĽtichýĽposlušný chlapec s ve kými očami
a peknými kučeravými vlasmi.

Ke  som sa oženil a ods ahoval z domovaĽnestretávali sme sa tak často.Ale
to zvláštne puto medzi nami zostalo.Vždy sme sa mali o čom rozpráva  a stále mal plno otázok ako 
ke  bol malý.

Prišiel čas a dostal povolávací rozkaz.Bol som ve mi hrdýĽže bude pohraničníkĽ
ako som bol ja.Netušil som ako kruto sa s nami osud zahrá...

RazĽneskoro v nociĽzazvonil zvonček pri dverách.Otvoril som a vo dverách stál
môj malý brat v uniforme pohraničníka.Dostal dovolenku a nestihol posledný spoj domovĽdo Tvrdošoľ
viec.Netušili smeĽže sa vidíme naposledy.Vtedy videl môjho ročného syna prvýkrát.Žia  aj naposledy.
Narodenia mojej dcéry sa už nedožil...

...roky prešliĽdeti dospeliĽboles  utíchla.Ale spomienky ostávajú.A teraz ako 
píšemĽako by naraz ožili.Vidím svojich rodičovĽako ich tá tragédia zlomila a oni sa obrátili so svojim
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smútkom do seba.

MamaĽke  ma uvidelaĽstále  so slzami opakovala : ĽĽPozerám sa na TebaĽale 
vidím jeho tvár!"

Zaobstarali si aj vlčiaka a dali mu meno ĽĽMaro"!Myslím siĽže každý vie prečo!

Živo si pamätámĽako mi moja manželka Zlatka tú strašnúĽsmutnú správu oznáľ
mila.Ja som sa nezmohol na nič inéĽiba : ĽĽPrečo práve onť "

Vidím tých chlapcov na pohrebe so zbra ou v ruke.Na ich mladých tvárach sa
zračí smútok a v očiach nevyslovená veta : ĽĽ Mohol som to by  aj ja!!! "

Spomienok je ve aĽvšetko sa opísa  ani nedá.Mal som svojho brata rád a spoľ
mienka na ho žije v mojom srdci stále.Rovnako ako aj v ostatných u ochĽktorí stratili svojich manžeľ
lovĽotcovĽsynovĽbratov v boji pri ochrane našej vlasti."

Čes  ich pamiatke!

   Zoli

Prirodzene si zaspomínala na svojho švagra aj Zoliho manželka Zlatka :

ĽĽ Do rodiny Ludasových patrím od roku 1ř77.Na Jociho ve a spomienok neľ
mámĽale na ktoré sa pamätám sú miléĽúsmevné.Okrem tej poslednejĽke  som manželovi musela poveda Ľ
že mu zabili brata.V mojom živote neboli dovtedy také bolestivé chvíle.

Pred našou svatbou sme potrebovali vyma ova  bytĽtakže Joci sa ĽĽulial" z vyľ
učovaniaĽaby nám mohol pomôc .Až neskôr vysvitloĽže jeho triedna učite ka bývala v tom istom vchode
ako my.Ešteže sa nestretli.

Nemôžem poveda  inéĽlen že to bol milýĽtichý chlapecĽktorý žil svoj každodenný
život medzi u miĽktorých mal rád.

Pri jeho hrobe vidím stále toho usmievavého chlapcaĽktorý sa hlavne vo vojenľ
skej uniforme výrazne podobal na môjho manžela a po ktorom moja dcéra zdedila svoje nádhernéĽkučeľ
ravé vlasy.

Prešlo ve a rokovĽnaši milovaní nás opúš ajúĽale spomienky na nich zostávajú."

Nezabudneme!

   Zlatica

To ko zo spomienok na Jožka Ludasa zo sŕdc najbližších a zo sŕdc tíchĽktorí
pri om priamo i nepriamo stáli v tom poslednom a najstrašnejšom okamžiku.
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          foto č. Ň6       Jozef Ludas a jeho získané triednosti a špecializácie.

             foto č. Ň7          ĽĽ Za statočnos  ! "
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Časopis Hraničá Ľč.Ň/Ň015 : Hovorí vyšší dôstojník 5.brigády PS Cheb :

ĽĽJá jsem byl tehdy jeden ze t íčlenné komiseĽkterá byla pově ena úkolem oznáľ
mit tuto tragickou událost rodičům JožkyĽkterý byl In memoriam povýšený a vyznamenaný za statečnost.
Bylo to u jeho rodičů v Tvrdošovcích velmi smutné a pro mne nadosmrti nezapomenutelnéĽale to je na
další vyprávění.Nelze zapomenout na reakci starých rodičů (oběma bylo p es šedesát let)Ľkte í koncem
b ezna téhož roku čekali na návrat Jožky domů.ĽĽJožinko môjĽčo si nám to urobil..." byla první reakce
neš astnéĽplačící maminkyĽkterá spolu s tatínkem byla pod léka ským dozorem zde p ítomné obvodní
léka ky.

Z úst nemohoucíchĽneš astných rodičů ještě mimo jiné zaznělo...ĽĽJožinkoĽkto
nám  teraz opraví strechu nášho domčekuťVe  si sa na to tešil po svojom návrate z vojny!"

Celá obec se sešla v několika minutách na návsi p ed národním výborem za
vyzvánění zdejšího kostelaĽprokládaného smutečními melodiemi z obecního rozhlasu a oznámenímĽ
že občan obce Tvrdošovce padl hrdinnou smrtí p i výkonu své čestné a vlastenecké povinnosti p i ochľ
raně čs.státní hranice."

Jaroslav Horák : Památce zavražděného...

                            foto č. ŇŘ

Časpis Československý pohraničník Ň/Ň015.
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Bohumil Lipert : Stalo se v obyčejnou st edu.( dobová tlač 1řŘ1 )

Krídlovka nasadila  smutné vibrátoĽktoré sa rozochvelo nad cintorínomĽpreľ
letelo celú obec a doprevádzané kapelouĽdoznievalo v okolí.

ĽĽKto to zomrelť"Ľznie otázka náhodne prizerajúceho sa občanaĽktorý sa sem do 
Tvrdošoviec v okrese Nové Zámky dostal náhodne.ĽĽ Najmladší syn Ludasovcov. " odpovedá ktosi.ĽĽ Ale 
on nezomrel.Zastrelili ho... ".

Tritisíc udí kráča za bielou rakvou.Najbližšie rodičia a štyria súrodenci.Jeden
z bratov tiež slúžil u Pohraničnej stráže.Vrátil sa v poriadku.

ĽĽ JociĽvraveli mu tu.JožkoĽskôr nie.Zahynul pri ochrane štátnej hranice! "
Vojak Pohraničnej stráže Jozef Ludas.

Čestná salva prehlušuje na okamih hudbu a plač.

                foto č. Ňř
                Okamžiky najstrašnejšie.Zlomení rodičia nad rakvou vlastného syna.
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foto č.ň0 

Bratia v zbrani ľ pohraničníci z Poriečneho oddielu Dunajskej pohraničnej stráže
držia čestnú stráž pri rakve zákerne zavraždeného druha ľ pohraničníka Ludasa.

               foto č.ň1

Spravodlivý otec rozložil svoju lásku medzi všetkých piatich rovako.A v týchto chví ach
mu trhalo srdce.
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                  foto č.ňŇ

  Pohraničníci odprevádzajú svojho druha na poslednej ceste.

foto č.ňň
                Zástup smútiacich nemá konca.
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Rovnako ako celou obcou TvrdošovceĽtak aj obcou Svatý K ížĽkde sa nachádza
jednotka Pohraničnej strážeĽtragédia tvrdo zatriasla. udia v obci Svatý K íž celé roky žili v symbióze
s vojakmi Pohraničnej stráže.Ani jedna zo strán si nevedela predstavi  život bez tej druhej.Vojaci pre
obyvate ov predstavovali ochrancov poriadku a bezpečnosti v obci.Vo vo nom čase vojaci pomáhali
pri verejnoprospešných prácach v obciĽzúčast ovali sa brigád na družstveĽpomáhali pri športových
a kultúrnych akciách.Obyvatelia obce boli na druhej strane akousi pomyselnou predĺženou rukou
pre ochrancov hraníc.Mali oči všadeĽzaznamenali každý netradičný pohybĽkaždú neznámu osobu.Smr
jedného z vojakov ich preto zasiahla plnou silou.

Na okraji obce preto v spolupráci s pohraničníkmi vybudovali pomník ako večľ
nú spomienku na statočného ochrancu hraníc.Podnes de  sa pri pomníku udia pristavujú a venujú pár
chví  mlčania pamiatke vojaka Jozefa Ludasa.

foto č.ň4
                 Pomník Jozefa Ludasa na Svatom K íži.
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Padol v obyčajnú stredu obyčajného týžd a.Stotisíc udíĽktorých pokoj bránilĽ
sa o jeho smrti možno nikdy nedozvedia.Kytičku v aky však prikladáme aj za nich.

Ji í Stano : S TebouĽmoje země..  (dobová tlač 1řŘ1)

Ubytovací priestor prvosledovej jednotky Pohraničnej stráže je umiestnený na 
pokraji lesaĽnieko ko sto metrov od štátnej hranice s NSR..Z druhej strany je mesto ChebĽvzdialené tri
kilometre.S velite om jednotky majorom Aloisom Jánošom stojíme na malom priestranstve pred barákom.
Za našim chrbtom v ahkom vetre šumia smreky a boroviceĽvo vzduchu je cíti  vô a živice.Sledujeme 
príchod dvojčlennej hliadky.Jej velite  hlási dozornému : Pohraniční hlídka vojín Hlubáček Václav
a vojín Ka ka Ivan splnila bojový úkol k ochraně a obraně státních hraníc ČSSR..Po dobu služby bez
poznatků.

Od kotcov sa ozval zbesilý štekot.Potom všetko naraz stíchlo.Po chví ke pricháľ
dza na malé nádvorie nová hliadka so psom.Úplne pripravená na plnenie služby.Na prípravu mala 
hliadka tridsa  minút.Za ten čas musela stihnú  vyzdvihnú  stravuĽprostriedky potrebné na ochranu
hraníc ľ zbraneĽstrelivoĽspojovacie prostriedkyĽinfra alekoh adyĽpsa.Dozorný dôstojník roty prekonľ
troloval ustrojenos Ľvýstroj a výzbroj hliadky a ihne  vydal rozkaz: ĽĽJste určeni jako skrytá hlídka na
stanoviště s úkolem nedovolit narušení státní hranice Československé socialistické republiky.Provedeľ
te průzkum Svatok ížského lesa.P i zjištění osob provedete jejich kontrolu.P i nesrovnalostech v doľ
kladech provedete jejich zadržení a eskortu na jednotku.Spojení rádiostanicí a signální pistolí.Doba
služby do šesnácti hodin.Velitel hlídky svobodník Kubinec LadislavĽčlen hlídky vojín Kubányi Jozef.
Prove te! "

Na rozkaz formulovaný strohou vojenskou rečou odpovie velite  hliadky : ĽĽProľ
vedu! "

Od tohto okamžiku sú dvaja mužiĽktorých mená už poznámeĽa pes menom MaroĽ
vo výkone služby.PesĽnemecký ovčiakĽsa chová k udneĽdisciplínovane reaguje na povely psovoda.
Hliadka za okamžik zmizla v lese a vydala sa cestičkou na určené stanovište.Jedna z mnohých hliadokĽ
ktoré sa striedaju de  čo de Ľv ktorejko vek  hodine dennej alebo nočnej.Táto hliadka však bola pozoľ
ruhodná svojim zložením.Dvaja jej členoviaĽslobodník Kubinec a pes MaroĽprežili tragické stretnutie
s narušite om.Ako tretí člen hliadky bol vtedyĽv onen osudný okamihĽvojak Jozef LudasĽktorý v boji
padol.Pes Maro sa po troch ažkých operáciách vrátil na útvar.

              foto č.ň5
        Nemecký ovčiak ľ ilustračné foto.
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V Tvrdošovciach na námestíčku stojí pomník padlým.Je trojhranný.Na jednej 
strane je doska s padlými v Prvej svetovej vojneĽna druhej s partizánmi a odbojármi Druhej svetovej vojľ
novej katastrófy.Tretia strana je prázdna....

        foto č.ň7 Najbližšia rodina pri pomníku na Svatom K íži s pôvodnou doskou.

      foto č.ňŘ                         Rodičia a bratia nad hrobom Jozefa Ludasa.
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V Tvrdošovciach ani po rokoch nezabúdajú...

             foto č. ňř
       Obec Tvrdošovce.

Na smutnú udalos  a tragédiuĽktorá sa stala pred tridsiatimi piatimi rokmi
jednému z obyvate ov obceĽjej obyvatelia spomínajú podnes.Ich žia  a smútok nad stratou synaĽbrataĽ
strýkaĽsusedaĽkamaráta a najmä neuverite ne pracovitého človekaĽčasom ako ubiehali roky prešiel
v hrdos Ľktorá ani po mnohých rokoch nestráca na sile.Žijúci súrodenci pravide ne navštevujú pomníkĽ
v podstate na druhom konci bývalej Československej republiky.NičĽani zmena politického systémuĽneľ
ubralo na sile spomienok.Aj ke  pri spomienkach na Jozefa Ludasa jeho bratĽšvagriná a aj ostatní
obyvatelia skrývajú slzy v očiachĽv ich poh ade je vidie  hrdos Ľže bol jedným z nich.

Na cintoríne v Tvrdošovciach sa za tie roky rozšíril rodinný hrob.Prvého do  
vložili najmladšieho.Spolu s ním v hrobe spočinuli rodičiaĽpred Vianocami roku 1řŘř otec FrantišekĽ
a pä  dní po tomĽako oplakala štrnáste výročie Jožkovej smrtiĽspočinula v hrobe aj mama Mária.

    foto č. 40                         Rodičia.
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V spoločnom hrobe spočinul aj Jožkov brat Gabi.

   foto č. 41
   Nech je zem pre Teba ahšiaĽ
    ako pre nás boles .

           foto č. 4Ň
Spoločný hrob Ludasovcov.
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          foto č. 4ň
      Pamätný list obce Tvrdošovce.

      ĽĽStarosta a vedenie obce Tvrdošovce

                 v zmysle § ň6 ude ujú

                 Jozefovi  Ludasovi

In Memoriam

                      pamätný list

za ochranu vlasti a obetovanie života.

Tvrdošovce 1ř.augusta Ň011                                Ing. Marián Tóth
starosta obce
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Paradoxným výsmechom tragickej udalostiĽktorý je tak príznačný pre dnešnú 
dobuĽje vybudovanie a šieho pomníku neda eko pomníku Jozefa Ludasa.PomníkĽktorý s bravúrnos ou
sebe vlastnouĽodhalili ministri zahraničných vecí Nemecka a Československa.Pomník Obetiam Železnej
opony.A na om sa nachádza meno obeteľnovodobého hrdinu ľ Zde ka Poláška.ObeteĽktorá celú tragéľ
diu spôsobila.Alebo sa mýlimťNebolo to náhodou takĽže krvilační pohraničníciĽv dôsledku nedostatku 
inej zábavyĽvtrhli na útvar kde Zdeněk Polášek mierumilovne spal a bez varovania ho rozstrie ali...ť

foto č.ň5
         Pamätník obetiam Železnej opony.

       foto č. ň6
A na om meno Zdeněk Polášek.
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              Epilóg

Čítam si tieto riadky už nieko kýkrát a rozmýš am nad slovamiĽktorými by som
celú túto prácu uzavrel.Nešlo mi o nič viacĽiba o toĽaby som vniesol trochu svetla do udalostiĽktorá sa 
stala pred tridsiatimi piatimi rokmiĽna druhom konci nášho kedysi spoločného štátu.Aby som dokázal
rodine zavraždeného pohraničníka Jozefa LudasaĽže komunita bývalých príslušníkov Pohraničnej stráľ
že ČSSR nezabúda na kamarátovĽktorí mali menej š astia ako myĽčo sme sa mohli v zdraví vráti  ku
svojim rodinám a k u om blízkym nášmu srdcu.Osvetli  obyvate om TvrdošoviecĽnajmä týmĽktorým
podnes nebolo objasnenéĽčo sa vôbec udialo.

Venujem im preto túto moju prácu.Život im to vysvetlenie bol dlžen.Skúsil som
im to aspo  takýmto zanedbate ným spôsobom vynahradi ........

Rozlúčim sa s úvahou spisovate a Stanislava KábelehoĽktorého slová v knihe
ĽĽZrcadlení paměti "najvernejšie vystihujú moje pocityĽmyšlienky a postoje.Zhodnotenie a utvorenie si náľ
zoru na celú vec nechám na každého individuálne.

ĽĽ ...ve svém stanovisku k ochraně hranic a jejich ochráncům v již zmi ovaném
Sešitu 1ňĽMartin Pulec na straně 10ř napsal: ĽĽP íslušníci PS měli právo použít zbra  podle stanoveľ
ných p edpisůĽmj.proti osoběĽkterá se nezastavila na vyzvání a pokračovala v útěku..." To jsou nejčasľ
těji publikované výhrady k činnosti pohraničníkůĽoni prý st íleli své spoluobčanyĽkte í utíkali za svoľ
bodou.

Auto i podobných tvrzení si z ejmě nechtějí p ipustitĽže státní hranice Českoľ
slovenska byly v doběĽo které píšiĽhranicí dvou nep átelských uskupeníĽkterá proti sobě vedla nep áľ
telské akceĽcharakteristické reálně existující studené válce.Každý nedovolený pokus o p echod státľ
ních hranic byl považován podle litery zákona za trestný čin.Strážce zákona ľ pohraničník ľ byl poľ
vinenĽv jednotě s platným právemĽproti takovému jednání zasáhnout.Taktika zákroku každé pohraľ
niční hlídky zcela závisela na jednání narušitele zákonaĽzda respektoval nebo nerespektoval výzvy 
pohraničníků.O tom však vzhledem ke zjevné ideologické p edpojatosti současní ĽĽodborníci" na Poľ
hraniční stráž nejsou schopni reálně uvažovat.

Od ukončení činnosti Pohraniční stráže uplynulo více jak dvě desítky let.Voľ
jenská službaĽvykonaná ve složitých podmínkách rozděleného světaĽje po sametovém p evratu zneľ
hodnocována a p íslušníci dehonestováni.Nap íklad dramaturgy e České televize Lenka Poláková
ve své p edmluvě ke knize Lu ka NavaryĽP íběhy železné opony ŇĽnapsala : ĽĽAle hlavně ľ my všichni
jsme ještě nenašli způsobĽjak se vypo ádat se zvěrstvyĽkteré p echody do svobodných zemí provázeli.
Neumíme vinu pojmenovatĽneumíme jasně íctĽže toĽco se kolem železné opony děloĽbyl zločin.A zločin
zůstává zločinem."

Autorka z ejmě nevíĽže to byla doba studené válkyĽkterá si vynutila st ežit státľ
ní hraniceĽže p ísný režim omezující pohyb osob měl oporu v zákoně a byl objektivní nutností.Psát kriľ
tické odsudky bez alespo  elementárních znalostí o ochraně státních hranic rozděleného světa je neľ
odpustitelné rouháníĽkteré se dotýká cti a práv všechĽkte í s výkonem služby k ochraně státních hraľ
nic p išli do styku.

Pokusy zakulit pravdu stále pokračují.Je p edevším na dosud žijícíchĽaby toľ
muto falešnému výkladu historie Pohraniční stráže zabránili."
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...prvé odozvy :

ĽĽ Vážený pán Šuran!

Knižka je krásnaĽpravdivá a srdcervúca ľ neplaka  sa nedáĽaspo  ja to nedokáľ
žem."

Zlatica Ludasová ľ švagriná

ĽĽ V prvom rade sa chcem po akova  pánovi Petrovi Šuranovi za jeho záslužnú
a obetavú prácuĽktorou zbieral faktyĽspomienky a fotografie a postupne ich začle oval do príbehu.

Pán PeterĽtouto knižkou ste postavili Jožkovi ešte jeden pomník.

Moja v aka patrí aj Jožkovým bývalým nadriadenýmĽspolubojovníkomĽkamaľ
rátomĽznámym a všetkým týmĽktorí porozprávali svoje spomienkyĽčím dokázaliĽže nezabudli.

Pre m a je táto pietná knižka smutnáĽale som aj hrdýĽže spomienka na môjho 
brata stále žije v srdciach nás všetkých."

ĽĽĽLen ten zomrieĽna koho zabudnú ! "

S priate ským pozdravom     

Zoltán Ludas ľ brat

ĽĽVe mi ma zaujal hrdinský príbeh pohraničníkaĽktorý padol v boji s narušiľ
te om štátnej hraniceĽpri ochrane Štátnych hraníc ČSSR.Zdôraz ujemĽže takýchto príbehov a hrdinľ
ských činov v celej zostave Pohraničnej stráže bolo ve a.Viem o čom hovorímĽnako ko ve a rokov 
svojho života som prežil u Pohraničnej stráže v rôznych velite ských funkciáchĽako prvosledový poľ
hraničník.Je mi ve mi útoĽže dnešná doba a spoločnos  v tomto politicko ľ ekonomickom systéme 
nechce a nevie objektívne posúdi  a zhodnoti  takéto hrdinské činy.Klaniam sa s úctou pred každýmĽ
kto nosil zelenú brigadírku a uniformu pohraničníkaĽale najmä týmĽktorí už niesú medzi nami.Čes
ich pamiatke!

Pe oĽ akujem Ti za vzácne postrehy zo služby PS.Nech Ti atrament v pere nikľ
dy nevyschne!Prosím pokračuj ......!"

pplk.v.v. Karol Gúcky
    zástuca velite a Ň.praporu PS Bratislava
                11.brigáda PS Bratislava
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ĽĽ Vážený pán Šuran!

Dovo te mi touto cestou po akova  v mene svojomĽv mene pozostalej rodiny
ako i v mene obyvate ov obce Tvrdošovce za vynaložené úsilieĽprácu a nespočetné množstvo energieĽ
ktoré ste vynaložili pri zbieraní podkladov na sformovanie tejto pietnej knihy o našom občanovi Joľ
zefovi LudasoviĽna ktorého nikdy nezabudneme.

Nezabudneme aj v aka VámĽv aka bývalým kolegomĽkamarátom a všetkým
týmĽktorí do dnešného d a držia nad spomienkou ochrannú ruku a nedovoliaĽaby plame  spomienky
vyhasol.

Za to Vám patrí ve ká v aka!Náležite sa za Vašu prácu asi ani nikdy nebuľ
deme vedie  a môc  odv ači .Ešte raz akujeme! "

      Ing. Marián Tóth
                    starosta obce Tvrdošovce

ĽĽ AhojĽPe o! Prečítala som si Tvoju knižku.Bolo to pre m a náročné ľ bol to 
jeden z nespočetnýchĽsmutných a pravdivých príbehov.

Mám už toho plné zubyĽako podaktorí .... útočia na bývalých príslušníkov 
Pohraničnej stráže.Napriek tomuĽže som nebola na vojneĽsom ženaĽno nesmierne si vážim prácu býľ
valých čestných hraničiarov ľ to boli PÁNI POHRANIČNÍCIĽmusím pre niektorých zdôrazni  :

" Nelegálne prekročenie štátnej hranice JE a vždy BOLO trestné!"

" Obyčajný príslušník Pohraničnej stráže len plnil rozkaz! "

Pre bohaĽsná  nemá niekto odvahu tvrdi Ľže ke  bol zastrelený ten čo uteľ
kal za hraniceĽ(či už civilĽalebo vojak) a pohraničníkĽktorý musel prechodu hranice zabráni Ľje 
v dnešnej dobe vnímaný ako VRAH!Ten chudáčik zastrelený sa nemusel riadi  rozkazmi režimuĽktoľ
rý neuznával a preto je jeho zastrelenie nezákonné.Ve  títo chlapci nemali na výber ľ boli povolaní
a nasadzovali svoj život na ochranu vlasti a jej obyvate ov.Narukovali tamĽkam boli prideleníĽnevyľ
berali si Pohraničnú stráž.A že boli práve v hliadkeĽke  sa dotyčný rozhodol prebehnú  cez hranicuĽ
to pohraničiari neboli schopní ovplyvni .Rozkaz bol jasnýĽpovinnos  ho splni  vyplývala zo zákona.
Ak by to neboli urobiliĽboli by oni sami potrestaní.Takže niet sa čomu divi Ľže vojaci strie aliĽsnažili
sa prechodom cez štátnu hranicu zabráni .

Je pravdaĽže nemálo príslušníkov PS vzalo nohy na ramenáĽniektorí mali
psychické problémy a podobne.

Ale bolo viac týchĽktorí boli hrdíĽže slúžili u Pohraničnej stráže a viacerí
neboli ani straníci a nenapadlo im utiec .Ve  by tu zanechali svoje rodinyĽblízkych....!A tých možnosľ
tí na zbehnutie mali nespočetné množstvo.

Aj pri použítí zbrane musel príslušník PS zachováva  potrebnú opatrnos .
Bolo nariadenéĽže pred použitím zbrane musel využi  miernejšie prostriedkyĽdôraznú výzvu na zaľ
stavenieĽprenasledovanieĽpoužitie služobného psa ( aj to malo určité jasné a presné pravidlá )Ľpoľ



     - 42 -

uži  varovný výstrel do vzduchuĽúder pažbou.Predpis výslovne zakazoval použitie zbrane na slabé 
siluety a zvuky zvieratĽlietadlá a balóny letiace cez hranice.Pohraničné hliadky zákony a nariadeľ
nia zodpovedne dodržiavali.

Ve  tí chlapci v zelených brigadírkach boli rôzneho vyznaniaĽrôznych náľ
zorov na ochranu hranícĽale mali spoločnú hrdos  Ľže nastúpili k Pohraničnej strážiĽkde bola vojna 
viac udská ako u armády.Nikto z nich nebol zločinec či fanatický ochranca vlasti.Len režim ich núľ
til preži  dva roky v ĽĽzelenom"Ľoni si to dobrovo ne nevyberali.

NezabúdajmeĽže všadeĽkde bol prístup k hraničnému pásmuĽboli výstražné
tabuleĽa tenĽkto tam vošiel bez povolenia musel počíta  s problémom.NezabúdajmeĽže prechádzali
a utekali najmä udiaĽktorí nemali čistý register trestov alebo mali iné problémyĽna základe čoho
im nebola vydaná vycestovacia doložka.

Na záver mi nedá nespomenú  príbeh zo štátnej hranice :

D a 6.6.1ř56 zákerne od chrbta do hlavy a následne do hrude zastrelil
dávkou zo samopalu pohraničník Jaroslav Kunc svojho kolegu pohraničníka Štefana PugzíkaĽ
iba pre toĽže sa nemohol dosta  na dovolenku.SmutnéĽve  Kunc nechcel utiec  ĽĽza dráty"Ľve  on 
chcel ís  iba na dovolenku.

Štefan Pugzík bol hrdinaĽslúžil vlasti a udu na 4.rote Pohraničnej stráže
Kratochvílova hájenka a nemohol vedie Ľže za chrbtom mu kráča kolega ľ VRAH.

A tí majú by  teraz ospevovaní!Ve  je to smutné!

Pe koĽtento Tvoj príbeh je podobný!Strielal kolegaĽvojakĽzbehĽ ...VRAH!!!
akujem Ti za preukázanú dôveru a prajem ve a alších úspechov v životeĽale aj v písaní! "

kpt.So a Kožáková
    starší inštruktor služobnej kynológie
                Policajného zboru SR

foto č.ň7 TvrdošovceĽNovozámocká č.Ř.Dom Ludasovcov dnes.
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akujem všetkýmĽktorí sa väčšou alebo menšou mierou podie ali na vzniku
tejto spomienky. akujem manželom Zoltánovi a Zlatici Ludasovým za možnos  nahliadnu  do rodinľ
ného archívu a hlavne za možnos  nahliadnu  do ich sŕdc. akujem za ich trpezlivos  pri nekonečných
konzultáciách a debatách pri ktorých som neúmyselne jatril staré rany. akujem im za časĽktorý mi veľ
novali a za poskytnutie rodinných fotografií.ViemĽže žiadnymi slovami sa im za oprašovanie bolestiľ
vých spomienok nedokážem ospravedlni .Ako malú satisfakciu im vkladám do rúk týchto pár stránok.

akujem všetkýmĽktorí mi tolerovali absenciu na miestachĽkde som chýbal
v časeĽke  som zhá al podklady pre svoju prácu.

Ja som jednoducho musel raz a navždy sceli  roztrúsené črepiny okolo celej
udalosti.Ne utujem.Ve mi sa mi u aviloĽuž nepoci ujem hnevĽani krivdu.Poci ujem hrdos .Hrdos  nad
týmĽže tiež som bývalým príslušníkom Pohraničnej stráže.

akujem rodine Jozefa LudasaĽže moju snahu vidí ako pomyselný pomníček.
Je to pre m a najväčšou odmenouĽktorá nieje merate ná žiadnou inou veličinou.

Ešte raz Vám všetkým akujem.

...s vlčiakom na klope...!

Peter Šuran
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