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V Olešnej pripravujú odhalenie pamätníka obetiam vojen od sochára Ondreja 4.

Rozletené duše
V tomto „osmičkovom“ roku si pripomíname viacero významných výročí.
Okrem iných si pripomenieme 11. novembra 2018 sté výročie od
ukončenia prvej svetovej vojny. Toto okrúhle výročie sa stalo inšpiráciou
pre poslancov i starostu obce Štefana Cudráka, aby pri tejto príležitosti
vybudovali Pamätník padlým rodákom z obce Olešná v 1. a 2. svetovej
vojne. Jeho odhalenie sa má uskutočniť takisto v symbolický deň – 28.
októbra 2018, kedy si pripomenieme sté výročie od vzniku spoločného
štátu Slovákov a Čechov.
Štefan Jaroš.

Vizualizácia pamätníka pred Kultúrnym domom v Olešnej.

Pavel Kudláč.

lepší návrh akad. sochára Ondreja 4.
/Zimku/, ktorý ho nazval Rozletené
duše.

Protivojnové posolstvo

Ondrej IV. vo svojom ateliéri v Turzovke ukazuje v akej výške bude „Zemeguľa“.

Na miesto starého nový
Genézu viacročnej snahy od myšlienky k praktickej realizácii nám priblížil starosta obce Štefan Cudrák: Pôvodný pamätník padlým vojakom
v 2. svetovej vojne z obce Olešná sa
inštaloval v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia. Vteda sa dokonca
dvakrát prekladal. Pôvodne bol osadený na budove kultúrneho domu,
potom bol preložený. Po ďalších rokoch bol poškodený a tak sme ho z
hľadiska bezpečnosti museli na jar
roku 2016 odstrániť, aby nedošli k jeho prevráteniu a prípadnému zraneniu...
+ Čo na to hovorila verejnosť, občania?
-Ozývali sa hlavne príbuzní padlých vojakov, ktorých mená boli na
pamätníku, pýtali sa, prečo ho rušíme, či sa tam znova vráti...Zároveň
sme prišli na myšlienku pamätník
nielen zrekonštruovať, ale postaviť
nový dôstojný pamätník, ktorý by
sme doplnili o menoslov padlých z
obce v 1. svetovej vojne. Po výskume
v archívoch , matrikách a ďalších
prameňoch sme sa dostali k menoslovu padlých rodákov v 1. svetovej
vojne, ktorých bolo štyridsať. Doteraz o nich nikto nevedel. Navyše bol
medzi nimi aj náš rodák Adam Bičánek, ktorý bol jedným z popravených
za účasť na vzbure slovenských vojakov v Kragujevaci v Srbsku počas 1.
svetovej vojny. Táto skutočnosť doteraz nebola v našej obci nijako prezentované ani pripomínaná.

+ Podľa pripravených podkladov
menoslovu padlých v 2. svetovej
vojne ste sa tiež dopracovali k zmenám...
- Na pôvodnom pamätníku bolo
uvedených len sedem mien. V aktuálnom menoslove máme pripravených devätnásť mien našich rodákov,
ktorí položili svoje životy v 2. svetovej
vojne. O niektorých sa nevedelo, niektorí boli možno z menoslovu zámerne vynechaní, azda preto, že nebojovali na správnej strane..
+ V tomto menoslove sú aj dvaja
letci , rodáci z obce Olešná – Štefan
Jaroš a Pavel Kudláč, ktorí počas 2.
svetovej vojny bojovali vo Veľkej
Británii...
- Tam našej obci a celému Slovensku česť robili rotmajster Štefan Jaroš,
ktorý bol rádiotelegrafistom a palubným strelcom v RAF – Kráľovských
vzdušných silách a palubný strelec a
neskôr stíhací pilot , plukovník v.v. in
memoriam Pavel Kudláč. Obaja pôsobili v slávnej 311. Československej
bombardovacej peruti, ktorá mala
významný podiel na porážke nemeckej Luftwaffe počas bitky o Britániu.
+ Vráťme sa však k realizácii pamätníka...
- Som rád, že členovia obecného
zastupiteľstva pochopili a podporili
túto myšlienku, takže sme vyhlásili
súťaž o najlepší návrh pamätníka.
Oslovili sme viacero umelcov a sochárov z Kysúc. Bola menovaná odborná komisia, v ktorej boli aj poslanci zastupiteľstva. Po dodaní návrhov komisia vyhodnotila ako naj-

Predseda odbornej komisie výtvarný teoretik Mgr. Milan Mazúr k
vyhodnoteniu povedal:
–Je nesmierne dôležité, že ešte aj v
súčasnej dobe máme tú silu, nielen
spomínať na padlých vojakov v I. a II.
svetovej vojne pri starších pamätníkoch, ale možnou aktualizáciou a novým výtvarným pohľadom si pripomenúť a pripomínať a vzdať hold padlým v takzvanej „veľkej“ – I. svetovej
vojne, ako i v II. svetovej vojne. Už v
prvých týždňoch padlo veľa Slovákov
zo 71. pešieho pluku na ruskom fronte, medzi ktorými boli i mladí chlapci
z Olešnej.
V II. svetovej vojne sa zapojili do
leteckých divízií na obranu našej vlasti a to bol light motív prípravy pamätníka týmto hrdinom. Ondrej IV.
(Zimka) je známy ako mladý autor
zaoberajúci sa monumentálnym výtvarným umením, najmä sochárstvom. Vytvoril už niekoľko monumentálnych sôch a súsoší, či už určených pre interiéry, no najmä pre exteriér, kde využíva silu prírodného prostredia. Aj na pamätníku padlých vojakov v Olešnej autor dokazuje jasné
posolstvo – zmyselnosť, potvrdenú
obdivuhodnou remeselnou precíznosťou. I keď patrí medzi umelcov,
ktorí nezažili útrapy vojny, veľmi často sa vo svojich dielach zaoberá protivojnovou tematikou.–

Výstavba parčíka pred Kultúrnym domom v Olešnej v roku 2017.

Ondrej IV. so starostom obce Štefanom Cudrákom pri mieste osadenia pamätníka.

Ondrej IV. vo svojom ateliéri počas prác na „Zemeguli.“

Inšpirovali ho letci
Spýtali sme sa aj sochára Ondreja
4. a realizátora pamätníka, čo ho inšpirovalo pri tvorbe:
- Oslovila ma najmä skutočnosť, že
dvaja letci z obce Olešná počas 2. svetovej vojny bojovali vo Veľkej Británii
v RAF – Kráľovských vzdušných silách. Preto som duše padlých vojakov
zobrazil ako symbolické lietadlá, ktoré sa rozleteli do sveta. Tieto duše –
lietadlá majú prvky štátneho symbolu

Slovenska, guľatý tvar zobrazuje našu
zemeguľu a duše našich rodákov z
Olešnej sa po nej rozleteli, aby, či už v
cudzine, alebo doma padli za našu
slobodu..
Pokiaľ mám povedať niečo o technických údajoch - pamätník bude
mať celkovú výšku asi štyri metre.
Podstavec bude z masívného kameňa,
monobloku zo žuly v Taliansku, na
ktorom bude text s menami padlých
a stručný popis základných údajov.

Socha na ňom bude z ocele, povrchovo upravená žiarovým zinkovaním.
x
x
x
Pamätník bude osadený pred Kultúrnym domom v Olešnej v parčíku.
S jeho slávnostným odhalením sa počíta v nedeľu – 28. októbra 2018 o 14.
hodine. V ten deň uplynie aj sto rokov od vzniku Československa. Okrem toho budú v Olešnej aj hody...
Ladislav Paštrnák,
snímky: autor, archív

