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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... pandémia nezastaví.
Pokračujeme vo virtuálnych dejepisných exkurziách a navštívime aj obec
Madunice.

V druhej časti prezentujeme práce minuloročných ôsmakov na tému:
„Predstav si, že si učiteľka/učiteľ na prelome 19.a 20. storočia a máš obhajovať,
prečo je potrebné, aby sa Slováci v školách učili po slovensky.“

Vážení čitatelia,
v tomto čísle Dejepisu extra vás počas našej štvrtej virtuálnej exkurzie
prevedieme viacerými zaujímavými obcami v regióne stredného Považia. Hoci je
za oknami už zima, možno vám táto exkurzia oživí vaše spomienky na leto.
Vydajme sa tak spolu znovu spoznávať výnimočné miesta našej krajiny.
Cesta rýchlikom z Bratislavy trvala asi hodinu. Následne, po približne 20
minútach strávených v autobuse, vystupujeme v dedinke so zaujímavým názvom
Rakovice. Zastávka autobusu je (symbolicky) pri jednej z najstarších
zachovaných budov dostavníkovej pošty na Slovensku.

Tu sa dozvedáme, že pomenovanie obce (odvodené pravdepodobne od označenia
známeho živočícha) sa vyskytuje aj v mnohých priezviskách, ale aj v názvoch
viacerých ďalších slovenských obcí. Poznáte niektoré také?
Zaujímavé na stavbe poštovej budovy je aj to, že nad hlavicami stĺpov nie sú
štvorcové nosné prvky z kameňa, ale z dreva. Viete, ako sa tento prvok
v architektúre nazýva? Názov často nájdete v krížovkách.

Viac času tu stráviť nemôžeme, pretože nás čaká miestny kaštieľ
a rozsiahly park v jeho okolí. Dnes sa tam nachádza stredná škola. Pôvodne mal
pán učiteľ záujem ísť sem s nami počas dňa otvorených dverí podobne, ako sme
boli aj v Malinove, ale situácia to neumožňuje. Prechádzame cez otvorenú
bránu. Ponúkame pohľad zvnútra, na ktorom vidieť aj zachovanú „strážnicu“.

Pri vstupe nás zaujme informačná tabula, ktorá nám približuje nielen rozsah
areálu, ale aj netradičnú hru, ktorú by sme si určite aspoň na niektorom
stanovisku zahrali, keby sme tu boli počas dňa otvorených dverí...

Po pár krokoch od vstupnej brány už vidíme medzi stromami kaštieľ...

... vstupujeme na jeho nádvorie...

... prehliadku vnútorných priestorov neponúkame. Dúfame, že sa tam
pôjdeme pozrieť spolu.

Trochu sa ešte potúlame po odľahlej časti parku. Naše kroky vedú k starému
mostu, ten je však vo veľmi zanedbanom stave. Dúfame, že bude primerane
obnovený podobne ako budova kaštieľa.

S areálom parku a kaštieľom sa však lúčime romantickým pohľadom, pretože si
to táto kultúrna pamiatka určite zaslúži. Nielen v tomto čase nie je
jednoduché udržiavať taký veľký priestor na super úrovni.

Od kaštieľa sme sa vydali pozrieť posledné miesto v obci Rakovice...areál
kostola. Jeho úprava a čistota by mohla byť ozaj vzorom pre mnohé bohaté
slovenské mestá. Fotografiu sme prezentovali v predchádzajúcom čísle Dejepisu
extra.
Kým sme obdivovali areál kostola, prišiel autobus, ktorým sme sa odviezli do
dedinky Veľké Kostoľany. Najskôr sme navštívili kaplnku. Ponúkame pohľad na
exteriér aj interiér.

Potom sme sa vybrali hore vŕškom...

... okolo zvláštnej otvorenej kaplnky, ktorej pôdorys má tvar trojuholníka...

k dominante obce, Kostolu sv. Víta.

Takéto zasvätenie kostola je na Slovensku veľmi netradičné. Niektorí si ho
spájajú s pôsobením českých vojsk na Slovensku v druhej polovici 15. storočia,
nie je to však pravda. Kostol vznikol omnoho skôr. Pravdou je, že kostol sa
nachádzal v hradnom areáli, ktorý ozaj na určitú dobu vojaci z Čiech obsadili.
Vojská Mateja Korvína ich však napokon krvavo porazili. Dnes po hrade niet ani
stopy, ostal iba kostol. Najskôr ponúkame celkový pohľad na dominantu obce...

... potom detail (pravdepodobne) vetracej šachty vedúcej ku kryptám...

... do nich sa však zatiaľ nedostal ani pán učiteľ.

Od návršia kostola, ktorý môže skrývať viaceré prekvapenia, sa vraciame do
stredu obce. Tu sa pasie veľký a nebojácny hlodavec, ktorý je asi zvyknutý
na prítomnosť ľudí, lebo vôbec neuteká. Čo myslíte, ako sa tento tvor volá?
Pripomíname, že to nie je potkan.

Necháme však hlodavca hlodavcom, lebo musíme nastúpiť do autobusu, ktorý
nás odvezie do dediny s veľmi starým názvom – Madunice. Jej názov je
odvodený od najstaršieho písmom zachovaného slovenského slova – med.
Vystupujeme na centrálnom námestí, ktoré je naozaj vynikajúco udržiavané.

Na okraji námestia je postavená moderná budova obecného úradu. V nej sa
nachádza aj stála výstava venovaná nádhernému madunickému kroju.

Po návšteve obecného úradu by sme si chvíľu oddýchli na lavičkách pri fontáne.
Tu by nám pán učiteľ určite porozprával niečo o dejinách tejto obce
a minimálne o jednom jej známom obyvateľovi. Náš pohľad by pritom
smeroval k dominante námestia, katolíckemu kostolu.

Pred ním je v malom parčíku socha jedného významného kňaza a národného
buditeľa. Pohľad je na prvej strane. Schválne však neponúkame taký, na
ktorom by sa dalo zistiť, prečítať si, o ktorého spisovateľa sa jedná.
V Maduniciach má aj svoju pamätnú izbu, tú však navštívime, keď sa sem
pôjdeme pozrieť počas reálnej exkurzie. Skúste zistiť, kto to bol. Určite ste
sa o ňom učili, ak ste starší, tých mladších to ešte len čaká.
Naša posledná zastávka v tejto malebnej obci bude na miestnom cintoríne.
Nachádza sa tu netradičná krížová cesta, taká „kalvária“ na rovine. Jej
zastavenia sú tvorené nie špeciálnymi kaplnkami, ale rodinnými hrobkami.

V Maduniciach by bolo ešte čo obdivovať, ale musíme sa ponáhľať na
autobus.
Po jednom prestupe sa dostávame (neďaleko od Trnavy) do obce so
zvláštnym názvom Bučany. Čo myslíte, ako tento názov vznikol? Má niečo
spoločné so zvukom jedného užitočného zvieraťa, alebo je to úplne inak?
V každom prípade je to veľmi zaujímavá obec a miesto, kde sa nachádza, má
výnimočnú minulosť. Siaha až do praveku. My sme sa však najskôr
zastavili pri starej industriálnej pamiatke. Pohľad na ňu ponúkame na
nasledujúcej strane. Skúste zistiť, na čo táto budova slúžila.

Možno vám pomôže aj táto historická fotografia.

Zdroj obrázku: https://zomottour.eu/chotarom/bucany/tabula3/#Hornobu%C4%8Diansky%20mlyn%20Bohumila%20Be%C5%88ovsk%C3%A9ho,%201951%20(v%20popred%C3%AD%20ry%C5%BEov%C3%A9%20pole)

Od historickej industriálnej stavby sa vydávame ďalej do stredu obce.
Prechádzame okolo prvého kaštieľa... nie je však v dobrom stave, aj keď už
vidieť, že sa na jeho čiastočnej renovácii pracuje. Obrázok zatiaľ neponúkame
a dúfame, že sa táto stavba dostane do stavu, ktorý bude hodný jej
historickej hodnoty.

Idúc popri viacerých obnovených kúriách premenených na súkromné domy či
skôr na prepychové sídla sa dostávame k obnovenej Nyáryovskej kúrii, ktorá je
na miernom návrší. Ponúkame viac pohľadov na exteriér.

Na prvom obrázku (z pohľadu od cesty) je vidieť v pozadí aj rezervoár vody,
teda nie je to
lietajúci tanier či UFO. Uvedomujeme si však, že dostupnosť pitnej vody je
v súčasnosti nevyhnutnosťou, hoci tento pohľad na historickú budovu nie je taký
pekný, ako by mohol byť.
Ďalšie fotografie exteriéru už tento doplnok neobsahujú.

Celkový pohľad z druhej strany je historicky omnoho akceptovanejší, ale aj
komornejší. Na lavičkách by sme si dali prestávku a pritom by nám pán
učiteľ porozprával niečo o bohatej histórii tejto lokality.

Následne po prehliadke exteriéru stavby sa presúvame do jej interiéru.
Nachádza sa tú stála výstava, ktoré mapuje dejiny lokality od obdobia praveku
až po súčasnosť. Z praveku si našu pozornosť zaslúži model pravekého rondelu,
ktorý sa pokúsi v budúcnosti obec obnoviť aspoň v náznakovej podobe.

Z praveku je však v stálej expozícii viacero nálezov. Ponúkame aspoň dva
pohľady.
Na prvom je kópia jednej z viacerých Venuší, ktoré sa v chotári obce našli.

Na druhom sú už originálne praveké predmety.

Okrem nálezov z praveku sú v priestoroch obnovenej kúrie vystavené aj nálezy,
ktoré boli objavené pri jej rekonštrukcii.

Stálu expozíciu dopĺňajú ukážky historizujúceho nábytku.

Okrem stálej expozície bývajú v pomerne rozsiahlych výstavných priestoroch
tematické výstavy. Počas leta 2020 sa jednalo o výstavu zameranú na významné
ženy v dejinách Slovenska spojenú s módou vtedajších čias. Ponúkame opätovne
aspoň dva obrázky.

V nadzemných priestoroch by bolo ešte čo obdivovať, ale my chceme aspoň na
chvíľu nahliadnuť do podzemia. Poďte sa s nami pozrieť, ako to tam vyzerá...

Návštevou podzemia sa naše putovanie po obnovenej kúrii skončilo.
Ešte pripomíname, že bezplatnú návštevu interiéru a všetky jeho obrázky sme
vám sprostredkovali s láskavým súhlasom pani Dagmar Novákovej, pracovníčky
Kultúrno-spoločenského centra v Bučanoch, ktoré v obnovenej pamiatke sídli.

V Bučanoch je ešte viac zaujímavých pamiatok, ale čas je neúprosný a tak sa
musíme ponáhľať na zastávku autobusu. Ponúkame vám aspoň výrez z kreslenej
mapky, na ktorej je ich vidieť.

S Bučanmi sa lúčime pohľadom na prícestnú plastiku jedného nielen na dedinách
mimoriadne uctievaného svätca. Viete, o ktorého sa jedná?

Vážení čitatelia,
v druhej časti prezentujeme niektoré práce minuloročných ôsmakov na tému:
„Predstav si, že si učiteľka/učiteľ na prelome 19.a 20. storočia a máš obhajovať,
prečo je potrebné, aby sa Slováci v školách učili po slovensky.“
Tak, ako je to už tradíciou, nechávame práce bez redakčných zásahov. Iba ak tam
boli mená ich tvorcov, tak boli odstránené. Prečo je tomu tak, sme vysvetlili
v predchádzajúcich číslach. Veríme však, že aspoň oni si ich spoznajú. Práce žiakov
boli doplnené tematickými obrázkami z Múzea školstva.

Ctený cisár František Jozef I.
Dovoľujem si Vám napísať list, v ktorom Vás chcem informovať o stave pospolitého
ľudu slovenského a mňa ako vyučujúcu na Slovenskej škole.
Denne pôsobím medzi Slovákmi, ktorých rodnou rečou je slovenský jazyk
(slovenčina). Tou rečou sa im prihovára matka, otec, rodina. Začnú povinne chodiť do školy,
prihovára sa im učiteľ rečou, ktorú predtým nepoznali, nestretli sa s ňou. Je to veľmi
ťažká situácia. V škole počúvajú maďarský jazyk, veľmi odlišný od slovenskej reči. Môže sa
za 4 roky naučiť dieťa keď sa maďarsky učí len v škole, naučiť sa plynule hovoriť?
Je mi veľmi ľúto, že za takýchto podmienok i keď nadané, schopné deti nemôžu podľa
dnešných (terajších)zákonov študovať.
Veľmi prosím, aby vaši ministri nepodporovali len vyvolenú časť, ale aby pomáhali
rásť, aby sa zlepšoval život aj tých pospolitých.
Vopred ďakujem

Zdroj : https://slovenskycestovatel.sk/item/muzeum-skolstva-a-pedagogiky

Vážený cisár František Jozef 1.
Posielam Vám list v ktorom Vás chcem informovať o dvojvládie sú to
ťažké časy nie len pre mňa ako učiteľku na Základnej škole ale aj pre
ostatných obyvateľov hlavne deti. Slovenčina je naša rodná reč už od
malička, všetci Slováci s ňou rozprávame . Keď už deti vyrastú začnú
povinne chodiť do školy a tam sa stretnú s jazykom ktorý v živote
nepočuli. Miesto Slovenčiny počujú Maďarský jazyk . Myslíte že sa dieta
naučí po Madarsky za tak krátku dobu?, keď celý život hovorí po
Slovensky? Dúfam či sa táto situácia čoskoro skončí…Poprosím Vás aby
vaši ministri pomáhali zlepšovať náš život.
Vopred dakujem za vašu odpoved.

Zdroj: https://www.muzeum.sk/muzeum-skolstva-a-pedagogiky-bratislava.html#common-image--1-4928385

Vážený pán cisár,
chcel by som Vás oboznámiť s mojím, a myslím si, že aj celkovo vzdelávacím
problémom pre slovenské deti... Som učiteľ na Slovenskej škole a nesúhlasím s tým,
aby žiaci mali povinný maďarský jazyk... A problém je to pre mňa veľký, nemám
dostatočne veľa znalosti, aby som ich mohol vyučovať Maďarčinu. Ani dostatok
prostriedkov na zaobstaranie potrebnej literatúry na výučbu. Ako som sa dopočul moji
kolegovia majú rovnaký problém...ďalej, nechceme trestať našich študentov za to, že
sa rozprávajú v ich materinskom jazyku, je to pre nás veľmi ťažké celá táto
situácia...Deti potom neradi chodia do školy a nás to veľmi mrzí a je to pre nás ešte
ťažšie ich vyučovať.

S úctou by som Vás chcel poprosiť, o nejaký kompromis

vyhovujúci učiteľom, žiakom a všetkým na slovenských školách....

Zdroj: https://www.muzeum.sk/muzeum-skolstva-a-pedagogiky-bratislava.html#common-image--1-4928385

Vážení čitatelia,
nasledujúcu virtuálnu exkurziu podnikneme do oblasti medzi Považskou Bystricou
a Žilinou. Pán učiteľ ju absolvoval ešte na konci roku 2019, keď bola iná
situácia.
Okrem historických pamiatok ponúkneme aj pravú zimu atmosféru.
Dúfame, že počasie aj pandemická situácia sa dovtedy vylepšia.

