Liberec 5. února 2014

Tisková zpráva
Když šlo do tuhého, bylo to „buď my, nebo oni“,
líčil veterán Vasil Olah při oslavě devadesátin
Jeden z nejaktivnějších válečných veteránů 2. světové války v Libereckém kraji, npor. v. v. Vasil
Vladislav Olah, oslavil ve středu 5. února jubilejní 90. narozeniny. Při té příležitosti přijal pozvání na
libereckou radnici, kde se setkal s vedením města, zastoupeným primátorkou Martinou
Rosenbergovou a náměstkem pro ekonomiku Jiřím Šolcem.
„Moc mě těší, že takový hrdina žije v našem městě a že mu osobně mohu popřát k významnému a
zároveň úctyhodnému životnímu jubileu. Navíc je pro mě velkým obohacením setkat se s člověkem,
který má za sebou tak bohatý život, naplněný nevšedními zážitky,“ uvedla směrem k oslavenci
primátorka Martina Rosenbergová.
Vasil Vladislav Olah se narodil 5. února 1924 v obci Vonihovo na Podkarpatské Rusi jako syn
velkoobchodníka. Do armády vstoupil po nuceném ukončení studia práv na univerzitě v Bratislavě,
odkud byl přesunut na Ukrajinu, kde rovnou absolvoval přípravu rekrutů. Následně byl zařazen
k pěchotě 1. československého armádního sboru. Při bojích na frontě však utrpěl vážné zranění nohy a
po léčbě v polním lazaretu putoval do československé důstojnické školy. Po jejím absolvování pak jako
podporučík těžkého dělostřelectva znovu odešel na frontu coby velitel děla a s 1. československým
armádním sborem úspěšně postupoval až do Holešova, kde jeho frontová anabáze skončila.
Příslušníkem 1. československého armádního sboru východní armády byl od 13. listopadu 1944 do 5.
května 1945. V dalších letech působil jako instruktor přípravky důstojníků dělostřelectva v Čáslavi,
Žilině a Košicích. V roce 1949 pak ilegálně odešel do Kanady, odkud se do Čech natrvalo vrátil až v roce
2009. „Když oběsili generála Heliodora Píku, s nímž jsem se osobně znal, došlo mi, že jsem na řadě,“
vysvětloval Vasil Olah důvody svého odchodu do zahraničí.
Navzdory tomu, že desítky let života strávil v Kanadě, je stále velkým vlastencem. Za válečnou službu
vlasti je nositelem Československé medaile za chrabrost, vyznamenání za chrabrost, vyznamenání za
osobní statečnost a vyznamenání za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce 1941-45,
uděleného SSSR. Další ocenění získal Vasil Olah od státu Kanada, Československé obce legionářské,
Českého svazu bojovníků za svobodu a jiných organizací.
Slavnostního setkání na liberecké radnici se zúčastnili rovněž představitelé Krajského vojenského
velitelství Liberec, 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, Československé obce
legionářské a Sdružení válečných veteránů.
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