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Dnes sme sa rozhodli navštíviť širšie okolie nášho kaštieľa. Objednali sme si nášho pána
autobusára, ktorý nás vždy bez problémov a v zhode so všetkými predpismi dopravil

tam, kam sme potrebovali.

Cesta ubiehala rýchlo ...



...a ani sme sa nenazdali, dorazili sme do Klátovej Novej Vsi, ktorá je východne od
Topoľčian. Pani z obecného úradu, s ktorou sme už predtým telefonicky rozprávali, bola

veľmi milá a otvorila nám tvrdzu – takú malú pevnosť.

Dnes slúži pre potreby obce a na poschodí je aj sobášna sieň.



Pani z obecného úradu nám tiež vybavila vstup do kostola v Sádku, ktorý je na titulnej
strane. Tento kostol má minimálne 800 rokov a je postavený na bývalom

veľkomoravskom hradisku podobnom ako v Ducovom, ktoré sme spoznali v ŠvP Lúka.
V kostole sa rekonštruujú nástenné maľby minimálne celoslovenského významu.



Zo Sádku sme sa vydali do Šimonovian ( dnes sú súčasťou Partizánskeho).
V Šimonovanoch bol v minulosti nížinný opevnený vodný hrad. Pred jeho

zrekonštuovanými  zvyškami sme si najskôr spravili piknik ...

...potom sme sa postupne po skupinách zoznamovali s interiérom a históriou bývalého
vodného hradu.



Následne sme sa presunuli do neďalekých Brodzian, kde je v miestnom kaštieli jediné
múzeum ruského básnika Puškina, ktoré je mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu.

Kaštieľ je v prekrásnom parku - z jednej strany je park upravený vo francúzskom štýle,



z druhej strany je upravený v anglickom štýle.

Počas návštevy v múzeu sme sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o rodine Puškina, ale
aj o kaštieli samotnom. Pani učiteľka Lampertová si mohla zahrať na historickom

klavíri a spolu s deťmi si zaspievala pieseň o šťastí z autorského muzikálu o Červenej
raperke. Vo vnútri múzea sa nesmelo fotografovať (poplatok bol 27 Euro), preto naša

fotografická dokumentácia konči pri jeho vstupe.



Z Brodzian sme sa presunuli do Krušoviec. Táto dedinka sa nachádza severne od
Topoľčian. Nachádza sa tu jedinečný, pôvodne románsky kostol, neskôr viackrát

upravovaný. V priestoroch nad loďou kostola sa nachádzajú románske fresky a v jednej
z veží aj unikátny, pravdepodobne gotický zvon. Po predchádzajúcej dohode s pánom
kostolníkom nám bolo umožnené, pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti a ochrany
zdravia, pozrieť si spomínané priestory. Ponúkame výber zo záberov „odvážnych“.



Z priestorov podkrovia kostola sa bolo možné pozrieť „magickým okom“ nadol do lode
kostola.



Po absolvovaní „povinných prvkov“ sme sa vydali do Topoľčian, kde sme museli na
námestí minúť skoro všetky peniaze na množstvo „potrebných“ vecí.

Napokon sme si spravili spoločnú fotku pri „žochárovi“ (žochár bol v minulosti
robotník, ktorý nosil vrecia s vlnou) na námestí.

Po nákupoch sme sa aj my cítili ako žochári. Ešte že nás už čakal náš skvelý pán
autobusár, ktorý nás v poriadku doviezol na náš kaštieľ. Tak a to je koniec nášho

dnešného putovania. Zajtra ideme na ďalšiu „autobusovú“ túru po pamiatkach našej
krásnej krajiny.


