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

„Vodná veža“ v Palárikove.



Dňa 13.11. 2018 sa žiaci 6.A, posilnení ďalšími staršími spolužiakmi, vydali
poznávať ďalšie zaujímavé miesto na Slovensku, malebnú obec Palárikovo. Na cestu
z Bratislavy do Palárikova sme použili vlakovú dopravu. Vlak bol poschodový a bol

vybavený pripojením na internet, tak nám cesta ubehla veľmi rýchlo.

Palárikovo nás privítalo vynovenou železničnou stanicou. Po „niekoľkých metroch“
našej cesty po dedinke sme však „stretli model v životnej veľkosti“, zástupcu starej

dopravy – „úzkokoľajky“ - železničky ťahanej koňom.

Ponúkame aj časť informácií, ktoré tam boli zverejnené:



Od „náznakovej“ rekonštrukcie železničky sme prešli k miestnej základnej škole. Pri
jednom zo vstupov do nej (pravdepodobne na mieste bývalej vrátnice) nás privítali

krojované postavičky v životnej veľkosti.

Hneď, ako sme si ich  popozerali, sa nás ujala miestna pani učiteľka slovenčiny,
ktorá nás zobrala do pamätnej izby Karola Strmeňa, ktorá bola vybudovaná na

tunajšej škole a nesie aj jeho meno.



Kým sme neprišli do pamätnej izby, tak sme nevedeli, kto to ten Karol Strmeň
vlastne bol. Potom sme si prečítali „charakteristiku“ jeho diela, ktorá je na

nasledujúcom obrázku.

Následne nám pani učiteľka pútavo porozprávala životný príbeh tohto známeho
literáta. Jeho osud je príkladom toho, že aj z malej dedinky môže pochádzať veľký

človek. Keď pani učiteľka dorozprávala, prišli do pamätnej izby žiaci 3. ročníka
tunajšej školy, ktorí si pripravili malé, no milé „pásmo“ o Karolovi Strmeňovi.  Po
jeho skončení „zožali“ od nás zaslúžený potlesk. Je nám ľúto, ale vzhľadom na
zákony týkajúce sa zverejňovania osobných údajov, neponúkame fotografiu pani
učiteľky ani žiakov, ale o to srdečnejšie im za sprístupnenie poznania novšej

slovenskej literatúry ďakujeme. Keď sme z palárikovskej školy odchádzali, viacerí
z nás rozmýšľali, prečo aj na našej škole nemáme pamätnú izbu venovanú napríklad

pánovi Dudovi, podľa ktorého je pomenovaná ulica, na ktorej naša škola stojí.
Odpoveď je jednoduchá, žiaľ, nemáme na našej škole žiadny voľný priestor...



Od základnej školy to už bolo iba na skok k hlavnému cieľu našej exkurzie, ku
kaštieľu v Palárikove a takto sa k nemu blížime ...

... a blížime...



... až sa pred nami objavil kaštieľ v celej svojej kráse.

Hneď pri vstupe nás zaujala veľmi netradične poňatá sedacia súprava - pri pohľade
na ňu si niektorí z nás spomenuli na kaštieľ, ktorý sme si boli pozrieť minulý rok

počas škole v prírode...



Následne nás privítala pani sprievodkyňa a vydali sme sa spolu s ňou poznávať tento
významný lovecký kaštieľ.

Z veľkého množstva zaujímavých priestorov a exponátov vyberáme pohľady aspoň
na niektoré z nich.





V kaštieli bolo tiež množstvo luxusných lustrov, v pozadí tohto sú krásne
vypracované a pozlátené hlavice stĺpov.

Špeciálnymi exponátmi sú lovecké trofeje, ktoré boli vo väčšine priestorov.
Ponúkame aspoň pár pohľadov.





Niektorým z nás však prišlo ľúto (podobne tomu bolo aj v škole v prírode), že tak
veľa zvierat muselo prísť o život, aby bola vytvorená takáto výzdoba kaštieľa.

Treba však priznať, že vypreparovanie niektorých zvierať bolo veľmi vydarené.



Pohľadom na tigra (ktorý slúžil ako model pri viacerých „selfkách“)  sa lúčime
s interiérom kaštieľa, ale nie s jeho areálom. Čakala nás ďalšia atrakcia. Najvyššia

zachovaná drevená vodárenská veža na Slovensku. A takto vyzerá vstup do nej.

Celkový pohľad na stavbu ponúkame na prvej strane. Budova veže prešla iba
prednedávnom rekonštrukciou a tak bolo možné (po opätovnom poučení o bezpečnosti
a ochrane zdravia) dostať sa po mnohých schodoch skoro na jej vrchol. Pán učiteľ
nás rozdelil do dvoch skupín - jedna išla hore, druhá ostala dolu pod dohľadom pani

učiteľky, následne sa skupiny vymenili. A takto sa tam driapeme...



... konečne hore ...

... pohľad cez „žalúzie“ pripomínal prales.



Treba ešte konštatovať, že sa pán učiteľ - napriek svojmu veku - vydriapal na
vodárenskú vežu dvakrát, teda dával pozor na obe skupiny žiakov a pani učiteľka

vtedy dávala pozor na tých, ktorí na veži neboli.

Návšteva veže bola naším posledným “palárikovským“ zastavením. Čakala nás už iba
cesta na stanicu a vlakom späť do Bratislavy. Vlak prišiel načas a bolo v ňom

opätovne pripojenie na internet, tak cesta domov ubehla veľmi rýchlo.

Záverečné poznámky:

Celá exkurzia nás stála iba 1,- Euro, to sme zaplatili za vstup do kaštieľa a za
návštevu vodárenskej veže.

Pôvodne nás pán učiteľ chcel zobrať ešte na minimálne dve lokality v Palárikove,
pričom jedna súvisela aj s pravekými dejinami, ale v dobe, keď exkurziu vybavoval,
ešte nevedel, že bude práve v deň exkurzie aj „rodičovské združenie“, na ktoré sa

musel vrátiť.

Ak chcete z Palárikova vidieť viac, choďte sa tam pozrieť napríklad so svojimi
rodičmi. Môžete sa ubytovať aj priestoroch kaštieľa, lebo niektoré jeho časti

slúžia aj ako hotel ...

Celú exkurziu sme (nie iba počas návštevy vodárenskej veže) absolvovali (tak ako je
tradičné) aj pod bedlivým dohľadom pani učiteľky.

Fotografie do tohto čísla, okrem pána učiteľa, poskytli aj žiaci Filip a Michal.

Kam a kedy pôjdeme na nasledujúcu exkurziu, ukáže iba čas....


