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Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...

Kalná nad Hronom



V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnil druhý ročník súťaže Míľniky 2.
svetovej vojny, ktorý organizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Podobne ako aj pri prvom ročníku sa naša škola ako jediná z Petržalky tejto súťaže
zúčastnila. Vytvorili sme silné družstvo na čele s Jozefom Červenkom, v ktorom
mu zdatne sekundovali Martina Moučková a Christián Ágh. Táto trojica - a pán
učiteľ - sa vydali dňa 30. 5. 2017 reprezentovať všetkých žiakov deviateho
ročníka našej školy, ktorí sa o udalostiach spojených s druhou svetovou vojnou učili
(nielen) na hodinách dejepisu. Súťaž prebehla v reprezentačných priestoroch
Ministerstva hospodárstva SR určených na tlačové besedy, takže ak sme „zdvihli“
oči pri písaní  testu, naskytol sa nám takýto pohľad:

Po skončení testu – v čase jeho opravy - sme sa (spolu s pánom  učiteľom)
poprechádzali po nám dostupných priestoroch ministerstva. Zaujala nás hlavne
malá expozícia, či skôr väčšia upútavka na  Múzeum obchodu - ponúkame aspoň
jeden pohľad ...



Následne  sme sa vydali do najbližšieho okolia  ministerstva – pán učiteľ nás
zaviedol (podľa jeho slov) k jednému z mála kostolov, ktorý bol postavený po roku
1989 v Bratislave tak, že bol citlivo a esteticky „zasadený“ do okolitej zástavby.

Popri tom sme skonzumovali malé občerstvenie, ktoré pre všetkých
súťažiacich zabezpečil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Približne
o hodinu a pol sme sa dozvedeli výsledky – skončili sme z 19–tich družstiev na
peknom šiestom mieste.  Nebolo to najhoršie, ... Ako odmenu sme získali aj zájazd
„po stopách bojov sovietskej a nemeckej armády v okolí rieky Hron.“ Pôvodne sme
mali ísť iba traja súťažiaci, ale pán učiteľ vybavil ešte ďalších 5 miest a tak sme
sa dňa 14.6. 2017 vydali na poznávaciu turistiku Pohroním.

Cesta autobusom začala pred budovou Istropolisu o približne 7 00 a prešli
sme cez viacero miest a obcí Slovenska, než sme sa dostali do dedinky Kalná nad
Hronom, kde bola vybudovaná v (dobovom domčeku) expozícia bojov z druhej
svetovej vojny, pred ktorou stála vtedajšia vojenská technika. Po poučení
o ochrane zdravia sme sa mohli „vydriapať“ na tank ...



... „vyskúšali“ sme si aj s delo - obrázok je na úvodnej strane časopisu. Po
zoznámení sa s bojovou technikou sovietskej armády a minúte ticha pri pamätníku
obetiam vojny sme vstúpili do interiéru expozície. Tu sme si začali uvedomovať, že
boje boli reálne, že sa nejedná o počítačovú hru ... Na mape sme videli priebeh
vojenských operácií ...

... o ktorých nám sprievodca v múzeu stručne porozprával. Zaujali nás aj používané
ručné zbrane. Ponúkame aspoň jeden záber ...



Pri odchode  sme si všimli jednu časť schválne nerenovovanej steny
budovy, v ktorej bola expozícia ...

... tie „jamky“ na stene sú miesta po strelách. Následne sme nasadli do autobusu,
ktorý nás doviezol do Pohronského Ruskova, kde sa nachádza jedna z najväčších
súkromných expozícií venovaných  vojenskej technike z druhej svetovej vojny.



Už pred múzeom sme videli rekonštrukciu zákopového bojového postavenia...

... a aj my sme sa mohli do bojov symbolicky „zapojiť“ ...

... prípadne sa iba „vystrojiť a vyzbrojiť“, ako sovietsky vojak ...



Po „taktickej príprave“ sme postupne postupovali a postupovali a postupovali
územím múzea ďalej a ďalej a ďalej. Ponúkame aspoň niekoľko záberov,  ...

... kde sme videli, že aj lopata sa stávala zbraňou ...



Múzeum však disponuje aj obrovským arzenálom vykopaných zbraní...

... či nábojov ...



... približuje aj „rekonštrukcie bojov“ ...



... ale aj ich smutné následky ...



... nakoniec sme boli radi, že sme z múzea vyšli zdraví a nemuseli sme zažívať
hrôzy vojny.

Potom sme prešli okolo zábradlia (ktoré pochádzalo z mosta, ktorý pred druhou
svetovou vojnou spájal Ostrihom a Štúrovo, než ho nemecká armáda vyhodila do
vzduchu) do štýlovej reštaurácie, kde na nás čakal chutný obed. Po obede nás
autobus zaviezol za dedinku Kamenín, pri ktorej sa odohrávali ďalšie kruté boje.
Aby sa na tieto udalosti nezabudlo, bol tu postavený veľký pamätník - časť z neho
vidieť na nasledujúcej fotografii...



Pamätník pri dedinke Kamenín bol našou najvzdialenejšou zastávkou, dokonca
z autobusu už bol vidieť Ostrihom. Po ceste späť do Bratislavy sme sa ešte
zastavili v (dnes malej) obci Bíňa. Tá však v minulosti „hrala“ veľmi dôležitú úlohu.
Bolo tu obrovské hradisko s valmi aj 10 metrov vysokými, v centre ktorého stála
rotunda, ktorej vek je minimálne 1000 rokov.

Hradisko slúžilo aj ako zhromaždisko vojsk prvého uhorského kráľa Štefana, ktorý
sa pravdepodobne odtiaľto vydal na úspešný boj proti vzbúrencom. Na dohľad od
rotundy stojí veľký románsky kostol, ktorý bol počas bojov v druhej svetovej vojne
vážne poškodený, čo tiež dokumentuje krutosť bojov. Následná oprava mu vrátila
pôvodnú krásu.

O histórii obce Bíňa nám aspoň v stručnosti porozprával pán učiteľ.



Centrum obce Bíňa bola  posledná zastávka na našej exkurzii, ktorú organizoval
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Cesta do Bratislavy - až na tradičné
zápchy - prebehla v pohode.
Aby ste si lepšie predstavili, kade – všade sme cestovali, pozrite si nasledujúcu
mapu:

Záverečné poznámky:
- navštívili sme dve múzeá – v Kalnej nad Hronom a Pohronskom Ruskove, dva

pamätníky druhej svetovej vojny a centrum obce Bíňa
- autobusom sme precestovali viac ako 400 kilometrov
- celá exkurzia bola pre našich žiakov zadarmo, dopravu, vstup do múzeí i stravu

hradil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

Predpokladáme, že sme inšpirovali našich následníkov z mladších ročníkov a aj oni
sa budú zúčastňovať tejto, alebo podobných súťaží ...


