
Dejepis extra 8/2015
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Na námestí v Pruskom



Piatok 2.10. 2015 bol prvým dňom ďalšieho „kola“ dejepisných  exkurzií, ktoré majú už
viacročnú tradíciu.  Žiaci 6., 8. a 9. ročníka sa vydali poznávať územie stredného Považia.
Bolo treba skôr vstať, pretože - ako je zvykom - od budovy školy sa na hlavnú železničnú

stanicu odchádza už o 7 00. Vlak odišiel (výnimočne) načas. Po približne jeden
a polhodinovej ceste vlakom sme dorazili do Trenčína, kde sme čakali na osobný vlak do

Ilavy. Na fotografii sú naše šiestačky. Pre väčšinu z nich to bola prvá dejepisná exkurzia.

„Osobáčikom“ sme sa doviezli do Ilavy , kde už zo stanice bolo vidieť dominantu mesta –
hrad prerobený najskôr na kláštor, neskôr na väznicu. V Ilave  sme navštívili mestské

múzeum, ktoré má viacero typov expozícií. Najskôr ponúkame  pohľad do jeho prírodovednej
časti,



... ale omnoho viac nás zaujala expozícia venovaná hradu – väznici. Múzeu sa totižto
podarilo získať veľmi vierohodnú maketu tejto rozsiahlej stavby, ...

... ktorá dokonca ukazovala aj vnútorné usporiadanie ciel väzňov.



Maketa vznikla ešte za socializmu, čo dokladá  aj nasledujúci obrázok znázorňujúci vstup do
„väzenského“  kostola.

V expozícii múzea sa ešte nachádzali predmety, ktoré približujú historický vývoj mesta, či
folklórne tradície. Po pútavom výklade našej pani lektorky sme sa vybrali do kostola, ktorý

sme zatiaľ videli iba ako maketu. Batožinu  sme si nechali v múzeu. A takto vyzerá
v skutočnosti.



Po prehliadke jeho nadzemných častí (mohli sme ísť aj do sakristie, kde je umiestený ešte
pôvodný barokový nábytok, na chór - balkón nás nepustili, lebo opravujú organ a bolo tam
rozložených niekoľko sto jeho „píšťal„) sme pri dodržaní zásad bezpečnosti (ktoré nám boli

opäť pripomenuté) začali po mnohých schodoch zostupovať do podzemia.

Prekonať to množstvo schodov ( a možno aj strach) stálo za to!!! Ocitli sme sa v jednej
z najväčších krýpt na Slovensku, v akomsi podzemnom kostole...



... podzemné priestory sa skladajú z viacerých častí. Ponúkame pohľad ešte do jednej,..

... tu sa objavil vedľa jednej z nás aj jej duch,  nebojte sa - nie však skutočný, jedná sa
iba o počítačovú animáciu. A „objavili“ sme aj ďalšiu zaujímavosť - na jedných

z prechodových dverí bol aj takýto nápis:

Nakoniec  sme všetci živí a zdraví vyšli z krýpt a šli sme si po veci uložené v múzeu. Pani z
múzea, ktorá nás sprevádzala, bola taká milá, že nám vybavila, aby sme si našu batožinu
mohli uložiť v kultúrnom dome ( ktorý je asi  50 metrov od múzea) a to dokonca tak dlho,
ako sme potrebovali.  Keď sme sa „zbavili“ batožiny, nastal čas ( s písomným  súhlasom

našich rodičov) na rozchod. Konečne voľnosť! Tá však trvala iba asi pol hodiny, lebo už nás
čakal obed. Po obede sme sa vydali (autobusom) do dedinky Pruské.



V Pruskom sme vstúpili do jedného zaujímavého objektu. Možno si podľa obrázku myslíte, že
sme navštívili múzeum alebo galériu. Nie je tomu tak. Nachádzame sa na nádvorí strednej
„kynologickej“ školy. Kynológia však nemá nič spoločné s premietaním filmov v kine, je to
“veda“, ktorá sa zaoberá chovom psov. Na  tejto škole sa jej žiaci a žiačky učia, ako sa

správne  „pracuje“  s psíkmi.

S predchádzajúcim povolením pani zástupkyne tejto školy ( za čo jej veľmi pekne ďakujeme)
sme sa mohli  v sprievode pracovníka školy (ktorý nás už čakal) poprechádzať po jej
priestoroch. Ponúkame pohľad do reprezentačných priestorov, kde sme sa dozvedeli

informácie o pôvodne kaštieli, neskôr kláštore a teraz škole...



... do „zámockej telocvične“, kde si dievčatá zahrali imaginárny ping-pong ...

... a nakukli sme aj  do  niektorých tried a  chodieb.

Po zaujímavej prehliadke budovy školy sme išli pozrieť  oranžériu- taký veľký skleník ,
dnes prestavaný na kultúrny dom. Pred ním bolo detské ihrisko – isto chápete, že sa nedalo

nenavštíviť  ho.



Radovánky na ihrisku však rýchlo skončili, lebo nás čakal Hugolín Gavlovič. Viete, kto to bol?
Za chvíľu  sa to dozviete, lebo po ceste za ním sme ešte „stretli“ jeden z najstarších tisov

na Slovensku.

Konečne sme prišli ku prekrásne zdobenému vchodu do františkánskeho kláštorného  kostola
( to čo vidíte, nie sú originály, ale iba kópie – originály sú pred nepriaznivým počasím

chránené).



Pred vchodom sme počkali správcu kláštora, ktorý nás zobral do ďalšieho podzemia. Tu sme
videli miesto posledného odpočinku jedného z mála Slovákov, o ktorom je zmienka aj

v UNESCO - Hugolína Gavloviča, významného barokového básnika a spisovateľa.

Pán správca nás ešte zobral do bývalého kláštorného refektára – teda jedálne, kde jeden
z nás neodolal a s jeho povolením sa posadil na miesto priora.

Následne sme už kláštorný komplex opustili a pobrali sa k ďalšiemu významnému kostolu na
námestí.  Jeho fotografia - spolu aj s lietadlom, ktoré nás „pozdravilo“ - je na titulnej

strane tohto čísla.



Kostol práve renovovali, ale nám sa podarilo - za dodržania bezpečnosti a ochrany zdravia -
s povolením jeho správcu prehliadnuť si jeho zaujímavosti. Najväčšou bola isto kostra sv.

Vincenta ...

... ale nemenej zaujímavý bol aj obrovský organ, ...



... či kazateľnica v tvare lode, ktorá sa ešte opravuje.

Stvárnenie kazateľnice ako lode je v slovenskom priestore unikátne. Niektorí z nás si ešte
všimli vstup do ďalších krýpt, ale pán učiteľ povedal, že podzemia už na dnes bolo dosť

a tak sme pomaly odišli na námestie . Z Pruského sme sa odviezli autobusom späť do Ilavy.
Tam nám z kultúrneho domu (mimochodom už v mimopracovnom čase) vydali naše veci,

s ktorými sme sa  presunuli k vlakovej stanici. Vláčik nás z Ilavy odviezol do Dubnice nad
Váhom. Po krátkom (podľa niektorých dlhom) presune sme sa dostali na „náš“ hotel. Bývali
sme po trojiciach a štvoriciach v izbách s príslušenstvom, ale aj chladničkou a televízorom.
Unavení, ale posilnení pizzou, sme sa zvalili do postelí a tešili sa na zajtrajšie dejepisné

zážitky. Čo sa dialo nasledujúci deň sa dozviete v Dejepise extra číslo 9/2015.


