
 

 



Žiar nad Hronom 
 
Pochodu sme sa zúčastnili asi tridsiati z Gymnázia Milana Rúfusa 
v Žiari nad Hronom. Sprevádzal nás náš učiteľ náboženstva, 
Mgr. Jozef Cerovský, ktorý má v správe aj Kostol sv. Vavrinca 
v Horných Opatovciach.  
 
Vyrazili sme o 9.00 zo školy. Najprv sme boli v budove kostola. Tam 
sme si stručne predstavili dejiny obce a kostola. Následne sme 
hovorili o industrializácii, kolektivizácii, o obyvateľstve Žiarskej kotliny 
a jeho prepojení s Banskobystrickou diecézou - o snahe KSČ zmeniť 
roľnícke osídlenie so silne kresťanskými koreňmi na robotnícku 
triedu. Mgr. Cerovský rozprával o ekologických dopadoch a príčinách 
vysídlenia.  



  
 
 
 
Hovoril, ako revitalizovali kostol po roku 1989, o spomienkových 
dňoch Opatovčanov. Pokračovali sme pri makete obce,  
kde sme diskutovali o jej prosperite, veľkosti... všimli sme si to, už keď 
porovnali veľkosť kostola s našimi dedinskými kostolíkmi.  
Uvažovali sme, čo znamená prísť o domov.  
 
Od pamätníka sme prešli ku skládke, mnohých ohromila. Až tam sme 
si uvedomili množstvo odpadu, ktorý produkujeme. Uvažovali sme 
o smetiach, triedení, čistých energiách...  

Potom sme sa vybrali naspäť do školy. 

 
 

Žiar nad Hronom 
 



Niekoľko postrehov 
 

Vika 
Zaujali ma príbehy ľudí, ktorých z obce Horné Opatovce vysťahovali kvôli 
výrobe hliníka a skládke odpadu. Museli nechať svoje majetky a staré 
životy na mieste, kde vyrastali, preto, že išli uzavrieť obec, ktorá mala 
niekoľkostoročnú históriu. Po ktorej ostal len kostol. 
 

 

Heňa 
Pochod bol zaujímavý. Keď som vstúpila na územie, kde bola 
voľakedy obec a teraz už nie je, cítila som zvláštnu energiu. Ľudia, 
zvieratá, celé rodiny museli odísť z obce Horné Opatovce, či chceli 
alebo nie. Kostol, ktorý sa nachádzal v obci bol a aj stále je krásny, no 
zaráža ma, že pomaly sa múry kostola zasýpajú a vytvára sa tam 
ďalšia skládka. 

 
 

Žiar nad Hronom 
 



Maťa 
Podľa môjho názoru je pekné, že si pripomíname aj takéto udalosti. 
Je naozaj na zamyslenie, ako sa ľudia zachovali k tejto obci,  
ktorá nebola malá a určite nie bezvýznamná.  
 
 
 
 
 
Nina 
Najviac ma zaujali príbehy zaniknutých obcí a najmä blízka bývalá 
obec Horné Opatovce, ktorá dlhú tradíciu. A obyvateľom zobrali 
všetko. Ich ťažko postavené domy, a vymenili to za dvoj možno  
aj jednoizbový byt. A čo im ostalo ? Jedine tak smeti a ich kostol.   

 
 

Žiar nad Hronom 
 



  



Tisovec 
 

 
V sobotu, 8.12.2018, sme sa žiačky Evanjelického gymnázia v Tisovci 
spolu s pani učiteľkou vydali na pochod “socialistickým” Tisovcom. 
Cieľom nášho stretnutia si bolo pripomenúť, ako to vyzeralo za čias 
našich rodičov, ale taktiež ukázať, že nám naša história nie je 
ľahostajná. Naša cesta začala Podhradovou ulicou, ktorá ešte stále 
žije predrevolučným životom. Skutočne tam zastal čas.  
Ten pohľad nás prinútil rozmýšľať nad tým, ako je možné nechať 
schátrať práve tie časti mesta, ktoré sú taktiež súčasťou jeho jadra. 
Svoje si zažila aj železničná stanica, v ktorej ste si vraj pred niekoľkými 
rokmi ešte mohli zakúpiť cestovný lístok. Dnes by ste tam však darmo 
hľadali čo i len zastávku so strechou.   



 
 
 
Postupne sme prešli do obnovenej časti Tisovca, k bytom CSM 
a k samotnej firme, ktorá v socializme vytvárala pracovné miesta, 
a vďaka nej prekvitala celá táto oblasť. Pár rokov dozadu si avšak 
uvedomili, že orientácia iba na jeden smer, čo v tomto prípade 
znamenalo Rusko, je veľmi riskantná. Pochod sme ukončili ulicou 
Jesenského, s ktorou sa stotožňuje skôr doba moderná, ako tá 
socialistická.  
Na konci sme sa zhodli, že kontrast medzi tým čo bolo, a tým čo je, 
je neuveriteľný. Následky, ktoré zanechala socialistická doba na 
Tisovci sú stále viditeľné, a nepredstavujú práve jeho svetlú či 
reprezentatívnu časť.   

 
 

Tisovec 



 
 
 
 
 
 
Avšak dnes, s príchodom nových ľudí do vedenia mesta po príliš veľa 
rokoch (28 rokov vlády jedného primátora) je nádej, že toto mesto sa 
rozlúči s pasivitou a Tisovec sa začne čoraz viac a viac stotožňovať 
s terajším obyvateľstvom, ale aj ľuďmi, ktorí tu študujú.  
Aj keď sme sa v jej prvom roku zišli tak komorne, dúfame, že budúci 
rok táto pamiatka priláka viac mladých ľudí, ktorí si uvedomia význam 
otvárania hraníc, pádu socializmu či nastolenie demokratickej éry 
slovenských dejín, ktorú sme si v 1989 vybojovali.   
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Sereď 
 
„Živú“ reťaz pochodu Ahoj Európa! sme spojili naším malým 
stretnutím dňa 8. decembra 2018. Žiaci Obchodnej akadémie v Seredi 
a ich pedagógovia sa stretli pri spomienke na Deň ľudských práv, 
vymenovanie prvej väčšinovo nekomunistickej vlády po 41 rokoch 
v roku 1989 a tiež pochodu tisícok občanov ČSSR z Bratislavy pod 
hrad Devín, avšak na rakúskej strane Dunaja 10.12.1989. Vtedy padli 
mnohé hranice. Nielen tie formálne, ale najmä mentálne. A tieto 
hranice potrebujeme otvárať či prekračovať i dnes.  
 

 



 
 
V úvode nášho stretnutia sme si vypočuli piesne  novembra 1989. 
Každý zúčastnený si pripol na svoju hruď symbolickú trikolóru. Zazneli 
tu slová spomienok o Nežnej revolúcii v Seredi a v našej škole, 
pamätníci spomínali na pochody, protesty, štrnganie kľúčmi, 
vyhrážky, posledné pokusy režimu zastrašiť protestujúcich. Po tejto 
diskusii sme zapálili sviečku, plameň, ktorý ničí staré sily a otvára 
nové dvere do budúcnosti. Sviečkami všetci prítomní vytvorili znak 
srdca – života, nádeje, budúcnosti.  
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Nasledovalo putovanie po stopách režimu, ktorý ničil všetko čo mu 
prišlo do cesty, ľudí, rodiny, hodnoty, symboly... Pre nás sa symbolom 
hľadania slobody prejavu, demokracie a kultúry stala socha 
Legionára. Bývalý režim ju odstránil z námestia v Seredi a dodnes sa 
nevie, kde socha Legionára 1. sv. vojny skončila. Sú rôzne dohady, kde 
by sa mala nachádzať.  

 
Legionára sme nenašli, ale naša cesta za ním bola úspešná, cestou 
sme znovu hovorili o slobode prejavu, slobode vyjadrovania sa, 
slobode cestovania a podobne. Zazneli otázky kam vlastne patríme, 
kam smerujeme. Príjemný pochod asi päťdesiatky zúčastnených 
žiakov a pedagógov smeroval do známa – neznáma.   
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Prešov 
 
Presne pred dvadsiatimi deviatimi rokmi na území Československa 
zložila sľub prvá nekomunistická vláda po viac ako štyroch dekádach. 
Na oslavu otvorenia hraníc a prístupu do západnej Európy sa zišli 
v Bratislave tisíce ľudí, ktorí sa vydali na Pochod priateľstva 
do rakúskeho Hainburgu.  
V sobotu si pri príležitosti blížiaceho sa 10. decembra, Medzinárodného 
dňa ľudských práv, niekoľko druhákov našej školy v sprievode 
profesoriek Bessenyieovej a Kobulskej tieto významné udalosti 
z jesene 1989 pripomenulo. Študenti uvedomujúci si dôležitosť našich 
dejín spoločne s učiteľmi, ktorí im ochotne odovzdávali svoje poznatky, 
tak participovali na projekte "Ahoj Európa". 
 



udia 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skupina, ktorá sa podobne ako ľudia v osemdesiatych rokoch 
nenechala odradiť ani chladným, sychravým počasím, zorganizovala 
symbolický pochod smerom ku pozostatkom budovy závodov Nový 
Solivar. Prítomní zhodnotili celú akciu mimoriadne pozitívne a už teraz 
sa tešia na to, ako sa podujatia zúčastnia aj o rok.  
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Niekoľko ohlasov 
 
skvelé prepojenie teórie – ľudské práva s realitou 

prakticky sme si skúsili, prežili, aké to je, že ak niečo chceme 
dosiahnuť, musíme pre to niečo urobiť, napr. navštíviť dané miesto 

uvedomili sme si, ako sami devastujeme bohatstvo, ktoré nám 
ponúka náš kraj – náleziská soli 

ako plytváme s nerastným bohatstvom 

aj politický režim môže obhajovať, podnecovať alebo na druhej strane 
utlmovať niektoré činnosti, firmy...   



AHOJ EURÓPA! 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 AHOJ EURÓPA!  


