
Dejepis extra 6/2019 

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

 

Na námestí v Čachticiach... 



V sobotu 8. 6. 2019 sa vydali poznávať vybraní žiaci našej školy (niektorí posilnení 

svojimi rodičmi či starším súrodencom) ďalšie krásy našej vlasti. Tentokrát sme 

zamierili na stredné Považie. Vlak šiel podľa cestovného poriadku, a tak sme do 

Nového Mesta nad Váhom dorazili načas. Po krátkej ceste medzi panelákmi sa nám 

naskytol takýto pohľad... 

 

Pred nami sa týčil veľký opevnený areál katolíckeho kostola. Na jeho ľavej strane 

bol vybudovaný pekný dláždený chodník. Na jeho výstavbu však použili rozrezané 

náhrobné kamene pochádzajúce prevažne zo židovského cintorína... 

 

Na niektorých boli ešte vidieť zvyšky hebrejského písma! Podobne (ale kresťanské) 

náhrobné kamene využili aj stavitelia v Trnave, pri Kostole sv. Mikuláša, kde slúžia 

ako schody do kaplnky, či na prístup ku kostolu v dedinke Vyhne pri Banskej 

Štiavnici... v Prahe sú celé ulice dláždené rozrezanými židovskými pomníkmi. 

Recyklovanie má aj smutné následky! 



Po „náhrobných kameňoch“ sme sa dostali do vnútra opevneného areálu kostola... 

jeho veľkosť je ozaj impozantná... posúďte sami. V krúžku je jedna z nás... 

 



Najskôr sme si boli pozrieť najstarší zachovaný artefakt kostola, románsky portál, 

ktorý má skoro 800 rokov. V minulosti bol dosť poškodený, ale prešiel citlivou 

rekonštrukciou. Posúďte sami... 

  

Kým sme obdivovali opravený románsky portál, prišiel mladý klerik (budúci pán 

farár) a sprístupnil nám interiér kostola. Boli sme mimoriadne očarení tým, čo sme 

videli... 

 



Ponúkame niekoľko obrázkov, ktoré nepotrebujú komentár... 

 

 

 

 



 

 

 



Potom nám „náš sprievodca“ hodnoverne porozprával o histórii farnosti. Po skončení 

„prednášky“ sme sa mohli ísť pozrieť do prepoštskej kaplnky, aj tá bola nádherne 

zdobená... 

 

 

 



 

Následne sme si boli pozrieť okolie kostola... 

 



... potom sme sa presunuli na námestie, kde sme si pozreli realisticky obnovenú 

fasádu meštianskeho domu... 

 

... a aj budovu múzea. Tú sme už nenavštívili, lebo nás čakali Čachtice. 

 



Do Čachtíc sme sa presunuli autobusom a zastali sme na pomerne veľkom námestí. 

Dominantou jeho západnej časti bol kultúrny dom. Kto by pri nasledujúcom pohľade 

veril, že sme na dedine... 

 

...pohľad na sever s dominantným kostolom bol už iný... 

 



Ale pekne po poriadku, najskôr sme mali v Čachticiach rozchod, nie iba históriou je 

človek živý... Potom sme navštívili miestne múzeum. 

 

Výstavné priestory sú tematicky rozdelené do viacerých častí. Pre nás bola asi 

najzaujímavejšia tá, ktorá sa venovala známej Čachtickej pani Alžbete, ktorá 

vyzerala približne takto... 

 



Pani, ktorá nás sprevádzala expozíciou, nám aj chcela rozprávať o jej zločinoch, 

ale pán učiteľ ju „stopol“, vraj je to pre nás nevhodné. Dozvedeli sme sa iba to, že 

svoje zločiny páchala štvrť storočie a napokon bola uväznená na Čachtickom hrade, 

ktorý vtedy vyzeral približne takto... 

 

Alžbeta nakoniec na hrade zomrela. Ďalšia časť expozície sa venovala bytovej 

kultúre šľachty... 

 



Ponúkame ešte pohľad na nádherný (zatiaľ nerekonštruovaný) stôl, ktorého povrch 

je zdobený stovkami kúskov rôznofarebného dreva. 

  

Ďalšia časť expozície je venovaná spolku Tatrín. Na čo slúžil? Kto ho založil? 

Odpoveď si skúste nájsť sami, možno vám trochu pomôže aj nasledujúci obrázok... 

 

 



V múzeu by bolo ešte čo obdivovať, ale nás už čakal ďalší opevnený areál, teraz 

čachtického kostola, do ktorého sa dá dostať aj cez starý most... 

 

Za ním nás už čakal starobylý viackrát prestavovaný čachtický kostol, do ktorého 

sme vstúpili cez pôvodné dvere (ponúkame  „výrez“ z nich)... 

 



... do priestorov, pod ktorými v krypte... 

 

 ...je možno pochovaná aj čachtická pani. Ponúkame aspoň dva pohľady na interiér 

lode kostola... 

 



 

... potom sme sa vydali po mnohých schodoch, ktoré nám dali zabrať, na kostolnú 

vežu. Pán učiteľ nás pustil až k zvonom... 

 

 



... zostup dole išiel ľahšie. Následne sme opustili kostol a vydali sa k neďaleko 

stojacej kaplnke, ktorá je krásnym príkladom gotiky... 

 

 

 



... ale vo svojom vnútri skrýva ešte jeden poklad, emporu (balkón), ktorá bola 

pôvodne na Čachtickom hrade... 

 

Pohľadom na miesto, kde sa isto prechádzala aj grófka Alžbeta, sme sa rozlúčili so 

sakrálnym areálom Čachtíc a vydali sme sa na cestu k železničnej stanici. 

 



Vláčik – „osobáčik“ prišiel včas a dopravil nás späť do Nového Mesta nad Váhom. 

Ak si myslíte, že sme už cestovali naspäť do Bratislavy, mýlite sa. V Novom Meste 

nás čakala ešte jedna zastávka, miestny evanjelický kostol. Bol postavený v 18. 

storočí a neskôr v 20. storočí bola k nemu pristavaná vysoká železobetónová veža. 

 

Najskôr ponúkame dva zábery interiéru ... 

 



 

... v ktorom nám pán farár v stručnosti porozprával o dejinách evanjelickej cirkvi 

v Novom Meste aj o dejinách kostola ako takého. Potom sme vystúpili na vežu. 

Prešli sme okolo zvonov... 

 



...na ochodzu odkiaľ bol nádherný výhľad. Ponúkame aspoň jeden pohľad, kde 

dobre vidieť kontrast medzi starou a novou časťou mesta. 

 

To bola naša posledná zastávka, už nás čakala iba cesta na stanicu a odtiaľ vlakom 

do Bratislavy. 

 

Záverečné poznámky: 

Navštívili sme tri kostoly (v dvoch z nich sme mohli ísť aj na vežu), dve kaplnky 

a múzeum. 

Cestovali sme troma vlakovými a jedným autobusovým spojom. 

Celá exkurzia nás stála iba O,75 Eura, 0,65 sme platili za autobus a 0,10 Eura za 

vstup do múzea. 

Väčšinu fotografií urobil Filip Smíkal, niektoré pochádzajú z archívu pána učiteľa. 

 

Chceme poďakovať: 

rímsko-katolíckym pánom farárom v Novom Meste nad Váhom a Čachticiach 

a evanjelickému pánovi farárovi v Novom Meste nad Váhom za ústretový prístup 

a bezplatné sprístupnenie ich sakrálnych stavieb.  

 

 

Kam pôjdeme nabudúce? Možno do mesta, ktorého sa netreba báť! 


