Dejepis extra 5/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

Veža kaštieľa v Galante.

Dňa 3.6. 2016 sme sa vybrali na jubilejnú, už 5 exkurziu v tomto kalendárnom
roku. Stretnutie účastníkov bolo (už klasicky) na hlavnej stanici o 7.45 h. Cestovali
sme moderným poschodovým osobným vlakom do Galanty, ktorý mal ako bonus
aj bezplatné pripojenie na internet. Ponúkame fotografie tradičných účastníčok, ...

...ako aj novicov.

Po približne 50 minútovej jazde, počas ktorej s nami chvíľu cestovala aj jedna naša
bývalá žiačka (teraz už „veľká stredoškoláčka“ Mirka), sme dorazili do Galanty. Tu
sme mali naplánovanú návštevu (teraz novogoticky tváriaceho sa) kaštieľa, ktorý má
však omnoho staršie základy. Cesta zo stanice ku kaštieľu nebolo dlhá a za krátko
sa objavil rozsiahly a veľmi pekne udržiavaný park, v ktorého centre bol cieľ našej
galantskej návštevy. Kým park je už krásne obnovený, na obnove kaštieľa sa aj
v čase nášho príchodu intenzívne pracovalo,...

... až sme mali obavu, či sa do tejto rozsiahlej budovy vôbec dostaneme. Kým sme
čakali, spravili sme si fotografie pri pôvodnom honosnom vstupe,...

... ktorý na svoju obnovu ešte iba čaká.
Napokon prišiel pán Takáč (z Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante),
s ktorým sme boli dohodnutí, že nám sprostredkuje návštevu objektu a začal nám
„o svojom“ kaštieli rozprávať, z každého jeho slova bola cítiť (doslova otcovská)
láska k tejto v minulosti veľmi krásnej budove. Ponúkame niekoľko pohľadov na
viaceré, už čiastočne zreštaurované priestory,...

... v ktorých sa tri dievčatá premenili na šľachticov.

Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavého o stavebnom vývoji kaštieľa (bývalej
pevnosti), o tom, ako sa v takejto veľkej stavbe kúrilo, akú teplotu museli mať
podávané nápoje, do ktorých priestorov malo vstup služobníctvo a pod... Aby ste si
vedeli lepšie predstaviť, aký je kaštieľ veľký, ponúkame leteckú fotografiu.

Zdroj: http://nasanitra.sme.sk/c/7155436/galanta-planuje-obnovit-kastiel.html
Možno ešte lepšiu predstavu o veľkosti kaštieľa, vám dá táto fotografia, kde vidíte
na veži (v krúžku) postavu robotníka, ktorý kontroluje vyhliadkovú plošinu. Tam sme
ísť (zatiaľ) nemohli, lebo práve prebiehala kolaudácia tejto časti budovy.

Fotografiou pred budovou sa naša exkurzia po neogotickom kaštieli skončila.
Poďakovali sme pánovi Takáčovi, že bol taký láskavý a venoval nám bezplatne skoro
hodinu svojho času. Dúfame, že sa jemu aj všetkým ostatným, ktorí sa snažia
prinavrátiť krásu tejto národnej kultúrnej pamiatky, sa ich dielo podarí a keď sa
sem niekedy vrátime, budeme môcť už obdivovať túto pamiatku v plnej kráse.
Od neogotického kaštieľa sme sa vybrali do centra Galanty, tu sme mali (so
súhlasom rodičov) plánovaný rozchod. Počas neho cestovateľky (tie tradičné), ktoré
boli pripravené na možnú zmenu počasia k lepšiemu, zmenili aj svoje oblečenie. Po
rozchode sme sa vydali už smerom na železničnú stanicu, pričom na námestí nás
stretli zástupcovia nejakej televízie (RTVS?), ktorí sa nepredstavili, ale ich
„moderátor“ sa pýtal pána učiteľa niekoľko otázok. Pán učiteľ ochotne a správne
odpovedal a potom sa spýtal, či aj on môže „moderátorovi“ položiť otázku: „Čo
znamenajú písmená v skratke OK, ktorú bežne používame?“ „Moderátor“ však
odpovedať nevedel!!! Keď budete pozerať takúto „vedomostnú“ súťaž, spomeňte si
na to, že človek, ktorý sa nad inými vyvyšuje, sám niekedy nevie, čo hovorí !!!
V Galante sme sa ešte zastavili pri fontáne, osviežiť si ducha, po takomto
duchaplnom stretnutí, ale nepodaril sa nám zistiť, čo fontána zobrazuje, ale možno
by to vedel pán „moderátor“ ...

Vlak z Galanty do Serede šiel podľa cestovného poriadku a za niekoľko minút (pre
detailistov 11) sme dorazili do Serede. Zo stanice sme išli do jedného
z najmladších múzeí na Slovensku a všimli sme si, že na vedľajšej budove ...

... bolo viacero (už historických) pamätných tabúľ ...

... napriek tomu, že ich text by možno dnes mohol niekomu pripadať nie úplne
správny, neboli odstránené (ako napríklad v Bratislave) a sú historickým svedkom
doby, v ktorej vznikli. Novodobé „obrazoborectvo“ sa tak v Seredi nekonalo.

V múzeu nás už (podľa dohody) čakala pani Mária Diková, ktorá mala pre nás
pripravenú prezentáciu o histórii mesta Sereď, ale hlavne o bývalom Šintavskom
vodnom hrade. Pohodlne sme sa usadili, niektorí aj zapózovali do objektívu a ...

....prezentácia mohla začať. Najskôr sme sa dozvedeli o tom, ako sa Šintavský
vodný hrad menil, mohutnelo jeho opevnenie a prispôsobovalo sa vojenskej technike.
Potom ako sa z hradu stal pohodlný kaštieľ a nakoniec skoro zrúcanina.
V prezentácii sa objavila aj zaujímavá informácia o „čajkách“, nejednalo sa o
škrekľavé lietajúce tvory, ale o zvláštne typy bojových riečnych lodí, ktoré mali
v svoju základňu aj na Šintavskom hrade. Takto približne vyzerali:

Po skončení zaujímavej prezentácie sme si pozreli ďalšie priestory múzea,
dokumentujúce vývoj hradu a mesta a jeho okolia, ponúkame aspoň dve fotografie.
Na prvej fotografii je vitrína, ktorá má (zvláštny, u nás netradičný) pôdorys
zhodný s pôdorysom poslednej stavebnej úpravy Šintavského hradu, sa nachádzajú
tam nájdené archeologické nálezy, ..,

Na druhej fotografii sú nálezy dokumentujúce pravek.

S hlavnými výstavnými priestormi sme sa rozlúčili pohľadom na významného Slováka,
ktorý v budove dnešného múzea v minulosti pôsobil, ...

... viete, kto sa na Vás díva?
Po návšteve hlavných výstavných priestorov sme išli do pekne upravenej múzejnej
záhrady, tu sme videli zachovanú studňu, oporný pilier starého seredského
kostola,...

... ale aj zvláštnu „stenu“ postavenú zo zbierky rôznych tehál.

To však nebolo všetko, ešte sme šli do „múzejného podzemia“.

Z podzemia sme sa vydali (spolu s pani Dikovou, ktorá nám robila sprievodkyňu)
pozrieť si zvyšky Šintavského vodného hradu. Išli sme bez záťaže, lebo veci sme si
mohli nechať v múzeu. Po ceste sme sa zastavili pri jednom veľmi zvláštnom nápise
na dlažbe zrenovovaného seredského námestia.

Označuje približné miesto, kde bola v minulosti hranica medzi oboma správnymi
oblasťami, lebo hlavný tok Váhu tiekol inde ako dnes. Od „hraníc“ bol už iba kúsok
k parku, v ktorom bol aj Vodný hrad, neskôr zmenený na kaštieľ. V parku (ktorý sa
už podarilo čiastočne revitalizovať) skoro pri kaštieli rastie jeden z najväčších
orechov čiernych na Slovensku - a to je on a my!

Potom sme už prešli cez bránu a dostali sme sa na nádvorie kaštieľa, aj tam rástli
pozoruhodné stromy, najviac nás zaujal dutý platan, na ktorý sme mohli vyliezť
(dutina je asi pol metra nad zemou).

Potom nasledovala spoločná fotografia pred vstupom do podzemia.

Ak ste boli na hrade Červený kameň a obdivovali ste podzemie jeho bášt, niečo
podobné sa nachádza v už zrekonštruovanej časti aj v Seredi, podzemie bolo ozaj
veľké (samotné múry majú hrúbku 4 metre) a nafotografovať ho bez dokonalej
techniky nebolo možné tak sme si pomohli obrázkom z internetu, ale ani ten
nezachytáva celý priestor.

Zdroj: http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=mmsrd
Ponúkame aj vlastné (tak trochu tajomné) fotografie...

Po návšteve podzemia sme sa šli pozrieť aj do jedného nadzemného priestoru, kde
vidieť, že stavba sa zachraňuje v poslednej chvíli...

Po návšteve nadzemnej časti sme sa už museli pomaly pobrať späť, lebo čas je
neúprosný. Po ceste k múzeu, kde sme mali naše veci, sme sa ešte museli zastavili
na zmrzlinu. Pani Diková šla dopredu a v múzeu nás počkala. Poďakovali sme jej za
ľudský a láskavý prístup, zobrali sme si svoje veci a išli na stanicu. Domov sme
cestovali (s prestupom) dvoma vlakmi a prišli do Bratislavy prakticky na čas. Sobotu
máme voľnú a nedeľu sa ideme „túlať“ zase. Dúfame, že bude znovu dobré počasie.

