Kdo byl Vladimír Seitz
Narodil se před 110 lety, v červenci 1902. Rodiče
Emil a Anna, rozená Birková, byli aktivními členy a
funkcionáři tělocvičné jednoty Sokol Žamberk. Emil
Seitz prošel v jednotě téměř všemi funkcemi.
Bohužel v životopise jejich syna Vladimíra zůstává mnoho bílých míst. Před 2. světovou válkou žil na
Slovensku v Lučenci, kde byl tajemníkem Agrární strany. Když Lučenec obsadili Maďaři, Vladimír Seitz, tak
jako mnoho dalších obyvatel, tam zanechal svůj majetek
a s rodinou se odstěhoval ke svému švagrovi do Hnúště
a pracoval jako řidič v jeho dopravní firmě.
Spolu s dalšími vlastenci pomáhal při převádění
českých a později i polských občanů do zahraničí. Dopravovali je do Lučence k obchodníkovi Rudolfu Svobodovi. Ten je autem odvážel do Budapešti, odkud byli
uprchlíci odesíláni přes Jugoslávii do západní Evropy.
Vladimíra Seitze kvůli tomu vyšetřovala slovenská
Ústředna státní bezpečnosti, ale nic mu nebylo dokázáno. Později přesídlil do Lovinobani, kde pracoval jako
zubní technik v provozovně Barnabáše Tausze, z rasových důvodů odeslaného do koncentračního tábora.
Po vyhlášení Slovenského národního povstání

vznikl i v Lovinobani Revoluční ONV ze zástupců „občanského bloku” a komunistické strany. Obě strany dodaly po 12 členech. Tajemníkem byl zvolen Vladimír
Seitz z občanského bloku. Mezi prvními opatřeními
ONV bylo zřízení a udržování partyzánské nemocnice,
vše výhradně z milodarů. Když 22. října 1944 obsadilo
Lovinobaňu německé vojsko z Lučence, odešli vedoucí
činitelé ONV a partyzánská nemocnice do obce Podkriváň a po krátkém boji s Němci do Zvolenské Slatiny
a Slovenské Ľupče. Předseda ONV dr. Janoška, Vladimír Seitz a několik dalších zůstali do příchodu Rudé armády mezi partyzány v okolí obce Kotmanová v podhůří Poľany.
Po osvobození 28. ledna 1945 ONV ihned pokračoval v činnosti a záhy přesídlil do Lučence. Vladimír
Seitz se do Lučence přestěhoval také a opět byl zvolen
tajemníkem ONV.
Podle Pamětního listu Sokola Žamberk 1927 a
zprávy člena ONV Lučenec, evangelického faráře
v Lovinobani dr. Strelce, fond „ONV v Lučenci” Státního archivu v Banské Bystrici, pobočka Lučenec, napsal
Pavel Svědiroh.
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