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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ...

Na okraji parku v Hlohovci...



Dňa 25.1. 2019 sa vydali žiaci našej školy na ďalšiu dejepisnú exkurziu. Tentokrát
bolo našim cieľom malebné považské mesto Hlohovec. Cesta vlakom prebehla bez
problémov. Zo železničnej stanice sme sa presunuli okolo zvláštnych objektov ....

... na hlohovské námestie, tu sme využili skratku...



... a následne sme prišli do hornej časti parku ...

...ktorého dominantnou časťou sú stupňovité záhrady vybudované podľa
francúzskeho vzoru. Ponúkame aspoň dva pohľady:



Súčasťou parku boli aj dva skleníky: malý, ktorý ponúkame na obrázku...

... a veľký, ktorý však bol počas druhej svetovej vojny poškodený a následne
odstránený ... škoda.



Našim hlavným „parkovým“ cieľom bolo však jediné zachované divadlo pri
šľachtickom sídle na Slovensku. Z vonku to vyzerá ako obyčajná budova...

... ale vnútro „už je iná káva“. Ponúkame niekoľko pohľadov najskôr z cestnej
lóže...



... a takto sme z čestnej lóže pozerali na hľadisko...



V divadle sme sa veľa dozvedeli nie iba o tejto zaujímavej stavbe, ale aj o živote
šľachty ako takej. Zistili sme, že „nie je všetko zlato, čo sa blyští“. Následne

sme „zlikvidovali“ časť zásob jedla, ktoré sme si doniesli a vydali sa do dolnej časti
parku ...

...k najväčšiemu platanovému sadu v strednej Európe. Ponúkame jednu z fotografií
z archívu pána učiteľa.



My sme však mali nefalšovanú zimu - ale park je aj vtedy veľmi krásny... navyše
vynikne mohutnosť stromov, tak ako je to vidno na fotografii, ktorá je na úvodnej

strane tohto čísla Dejepisu extra. V parku sme si ešte pozreli umelú jaskyňu,
v ktorej je prameň vody...

Potom sme sa zastavili pri jednom z mála zachovaných špitálov.



Od budovy špitálu sme sa presunuli do centra mesta – na pešiu zónu, kde sme
museli navštíviť miestnu cukráreň. Jej pracovníčky mali nefalšovanú radosť z tak
veľkej tržby. Strávili sme tam asi polhodinu, ale čas je neúprosný a nás čakal

miestny viackrát prestavovaný kostol...

... zaujal nás jeden z najkrajších gotických portálov na západnom Slovensku...



... ale na obdivovanie sme nemali veľa času, pretože nás už čakal pán riaditeľ
miestneho múzea, ktorý nám sprostredkoval návštevu kostolnej veže. Po prekonaní

množstva schodov sa nám naskytli takéto pohľady...



... počasie nám bolo ozaj veľmi naklonené... z kostolnej veže sme dokonca videli aj
televíznu vežu na Kamzíku. Samotný pán riaditeľ konštatoval, že ani nepamätá,
kedy bola takáto viditeľnosť... Ponúkame ešte pohľad na kaplnku pri kostole...



Viacerí z nás by ostali na veži aj dlhšie, ale čakalo nás ešte miestne múzeum, ktoré
sídli v bývalom kláštore. Ponúkame niekoľko pohľadov: na reprezentačnú miestnosť,

bývalý refektár – jedáleň...

... zbrane...



...pohľad na „hrob skrčenca“...

... či ďalšie archeologické nálezy.

V múzeu bolo ešte množstvo ďalších exponátov... nielen z histórie regiónu, ale aj
z národopisu, či prírodných vied. Veru – bolo sa na čo dívať... Odporúčame

navštíviť!



Čas je však neúprosný... vlak nepočká a tak sme museli múzeum opustiť a vydať sa
na cestu na stanicu... Vlak z Hlohovca do Leopoldova trochu meškal - cca 10 minút,
ale nič vážne sa neudialo.. Vlak z Leopoldova do Bratislavy sme stihli a ten už šiel

načas... Tak sme sa všetci na stanici zvítali so svojimi rodičmi ...

Záverečné poznámky:

Cestu vlakom sme mali zadarmo.

Za návštevu divadla sme neplatili.

Návšteva veže spolu so vstupom do múzea nás vyšla na 0,80 Eura.

Neoplatilo sa to???

Kam a kedy pôjdeme nabudúce?

Tak - ako vždy - to ukáže iba čas!

Výrez z obrazu, ktorý ukazuje, ako v minulosti Hlohovec vyzeral.


