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Vážení občania, rodáci a čitatelia!
Dostala sa Vám do rúk publikácia, ktorá opisuje dávnejšiu
i nedávnu minulosť našej obce Dvorany nad Nitrou. Do súčasnosti ste nemali možnosť prísť k takým rozsiahlym informáciám
o našej obci, ako Vám je schopná dať táto monografia, ktorú sa
rozhodlo spracovať a vydať obecné zastupiteľstvo pri príležitosti
755. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Doposiaľ bola
známa listina z roku 1285, v ktorej bola prvýkrát spomínaná naša obec, ale pri najnovšom výskume v archívoch sa objavili ešte
staršie listiny, z nich najstaršia je z roku 1254. Pritom nepochybujeme, že naši predkovia žili na tomto území oveľa skôr, hoci
zatiaľ nejestvuje o tom žiadna písomná zmienka. Vydaním tejto publikácie si chceme
zároveň pripomenúť aj 20. výročie znovuobnovenia obce a vyčlenenia sa ako samostatný územno-administratívny subjekt v roku 1990.
Naši predkovia sa rozhodli tu žiť a zveľaďovať toto územie, ktoré v priebehu storočí
kultivovali a pretvárali až do súčasného stavu. Patrí im preto vďaka a hold za to, že
dnes tu môžeme žiť aj my a túto vďaku chceme vyjadriť aj vydaním tejto publikácie
a oboznámením sa s ich neraz ťažkým životom a problémami, s ktorými sa počas storočí potykali. Kto pozná minulosť, vie pochopiť prítomnosť a môže sa poučiť i pre budúcnosť.
Naša obec Dvorany nad Nitrou nepatrí k veľkým obciam na Slovensku a netvorili sa
v jej priestore „veľké dejiny“, ale o to dôležitejšie je pre nás vedieť a poznať históriu
najmä preto, že história našej obce sa neraz vyvíjala v tieni iných a v rámci väčších
územných celkov. Zozbierať mnohé údaje v archívoch nebolo ľahké, lebo v minulosti
sa neviedli špeciálne kroniky o obci, ale napriek tomu sa podarilo zozbierať množstvo
pozoruhodných faktov, ktoré sa mohli teraz zosumarizovať.
Okrem dávnych udalostí sa môžete dočítať i o celkom nedávnych, na ktoré si ešte
mnohí môžu pamätať a ktoré môžeme takto sprostredkovať ďalším generáciám. Dozvieme sa v tejto knihe aj o zvykoch a obyčajoch, ktoré teraz už len doznievajú, o významných rodoch, ich erboch a súčasných symboloch obce, ktoré vychádzajú z historických predlôh. Vo farebnej obrazovej prílohe je reprodukovaných množstvo fotografií,
ktoré aspoň stručne zaznamenávajú a dokumentujú nedávny i súčasný život obyvateľov našej obce.
Záverom tohto príhovoru by som sa chcel poďakovať všetkým tvorcom tejto publikácie, jej sponzorom, priaznivcom a všetkým tým, ktorí sa rôznym spôsobom pričinili,
že sme mohli túto monografiu o obci vydať a verím, že si nájde dôstojné miesto vo Vašej domácnosti a že bude k dispozícii i rodákom, ktorí už v obci nebývajú a samozrejme,
že bude k dispozícii i ďalším generáciám, ktoré prídu po nás.
František Košecký
starosta obce
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Prehistória a stredovek
Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

Priestor obce v praveku a predhistorickom
období
Chotár Dvorian nad Nitrou sa nachádza na
strednom Ponitrí, cca 10 km južne od Topoľčian. Jeho východnú nížinatú časť vypĺňa pravostranná niva a terasa rieky Nitry. Západná
časť chotára mierne stúpa do Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Od dávna chotár obce pretínala stará diaľková cesta vedúca Ponitrím na
sever do Turca a cez Oravu ďalej do Poľska.
Vhodné prírodné prostredie s dostatkom vodných zdrojov a úrodnej pôdy lákalo človeka,
aby sa tu usadil už v období praveku. Pravda,
v staršej a strednej dobe kamennej sa tu skupiny lovcov trvalo nezdržiavali, ale iba prechádzali týmto priestorom. Situácia sa zmenila
v mladšej a neskorej dobe kamennej (5 000 až
2 000 pred Kristom), keď sa tu v rámci tzv. neolitickej kolonizácie začali trvalejšie usadzovať
prví roľníci. Tí začali na príhodných miestach
klčovať lesné porasty a na menších políčkach
pestovali viaceré druhy obilnín a strukovín. Časť
dopestovaného obilia museli uschovávať na
založenie novej úrody v obilných jamách.
Okrem toho sa prví roľníci venovali aj zbieraniu jedlých divo rastúcich plodov, lovu divej
zveri a chytaniu rýb v rieke Nitre a jej ramenách. V tomto období došlo aj k udomácňovaniu pôvodne divo žijúcich zvierat. K prvým
patrili pes, koza, ovca, neskôr aj prasa, hovädzí dobytok a kôň. Nepochybne sa už začala
v blízkosti obydlí chovať aj hydina.
Prevratným vynálezom neolitického človeka bolo hrnčiarstvo. Najskôr sa prvé nádoby
formovali v rukách, neskôr sa obtáčali na hrnčiarskom kruhu. Keramika, resp. jej zachované zvyšky dnes slúžia archeológom na identifikáciu a datovanie jednotlivých archeologických kultúr. Treba zdôrazniť, že vtedajší obyvatelia Ponitria ešte nepoznali pevne vymedzené chotáre jednotlivých osád a aj samotné
sídla ešte neboli viazané na jedno miesto. Už

vtedajší človek však vypozoroval pravidelne
sa opakujúce záplavy spôsobované vodami
rieky Nitry a miesta pre svoje obydlia si vyberal na náplavových kužeľoch, resp. na
vyvýšených polohách, kam sa už voda ani
pri maximálnom zdvihnutí nedostávala. Na
rozdiel od predchádzajúcich dôb si prví
roľníci budovali aj stále príbytky. Mali spravidla obdĺžnikový pôdorys dosahovali dĺžku až 20 metrov. Pomocou jednoduchých
priečok sa členili na viacero menších
priestorov. Ich základom bola kolová konštrukcia, ktorá niesla sedlovú strechu pokrytú slamou alebo trstinou. Steny veľkodomu boli vypletané z prútia a omazané
hlinou. Jednou z prvých osád najstarších
roľníkov bola poloha Lúžtek v chotári Ludaníc, kde sa archeologickým výskumom ešte v 50. rokoch 20. stor. identifikovalo neolitické sídlisko ľudu s lineárnou keramikou.1 Je celkom isté, že obyvatelia tejto osady sa pohybovali aj v chotári dnešných Dvorian a zrejme aj tu obrábali svoje políčka.
V neskorej dobe kamennej (3 500–2 000
pred Kr.) sa na strednom Ponitrí objavuje
nový ľud, ktorý zaujal takmer celý priestor
Karpatskej kotliny a je charakterizovaný tzv.
lengyelskou kultúrou. Jej záverečná fáza bola
na základe archeologických nálezov objavených v Ludaniciach nazvaná ludanickou
skupinou. Nesporným prínosom tohto ľudu bolo zdokonalenie obrábania pôdy pomocou radla ťahaného dobytkom. Hlbšie
kyprenie pôdy umožnilo vyššie výnosy. Rovnako sa v tomto období stretávame s vozom
ako univerzálnym prepravným prostriedkom. Z konca tejto periódy pochádzajú aj
prvé nástroje zhotovené z medi, ktoré však
boli pomerne krehké. Vďaka zliatine medi
a cínu sa objavuje bronz, podľa ktorého
bolo nazvané viac ako tisícročné obdobie
v dejinách ľudstva, ako doba bronzová
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(1 900–800 pred Kr.). Bronz našiel široké
uplatnenie ako surovina na výrobu zbraní,
nástrojov a šperkov. V tomto období pozorujeme výraznejšiu sociálnu diferenciáciu
spoločnosti, v dôsledku ktorej sa v rukách
jednotlivých vodcov začalo hromadiť bohatstvo. Dochádzalo aj k prvým vojenským
konfliktom. Tieto skutočnosti sa premietli
aj v najbližšom okolí dnešných Dvorian.
Najmä preskúmané pohrebisko zo staršej
doby bronzovej v chotári Mýtnej Novej Vsi
patrí k najvýznamnejším v rámci strednej
Európy. Na tom istom mieste vznikla v mladšej dobe bronzovej opevnená osada, ktorá
prekryla aj plochu staršieho pohrebiska.
Oblasť stredného Ponitria bola kontinuitne osídlená aj v nasledujúcich obdobiach.
Cenné nálezy získali archeológovia pri stavbe novej školy v Ludaniciach v roku 1959,
ktoré dokladajú prítomnosť Trákov na území juhozápadného Slovenska v rokoch 600
až 400 pred Kr. Trákov z tohto regiónu vytlačili Kelti, ktorí boli nositeľmi laténskej kultúry (400 – narodenie Krista). Tá bola charakteristická plným využívaním železa ako
najuniverzálnejšieho kovu a zdokonalením
výroby keramiky na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu. Jej zvyšky v podobe črepov
sa v hojnom počte našli aj na známej archeologickej lokalite Lúžtek v ludanickom
chotári. Po Keltoch sa územie Slovenska
dostalo do rúk germánskych kmeňov, ktoré sa občas snažili o prienik na územie Rímskej ríše, ktoré siahalo až k brehom stredného Dunaja. Obdobia zápasov a vojenských konfliktov sa striedali s časmi relatívneho pokoja, kedy sa realizovali obojstranne výhodné obchodné kontakty medzi
rímskymi a germánskymi obchodníkmi.
V rámci týchto kontaktov sa dostávali na
územia juhozápadného Slovenska luxusné
výrobky (šperky, zbrane) ale i kvalitná rímska keramika (terra sigillata). Germánski
náčelníci si na niektorých miestach nechali postaviť rímskymi staviteľmi honosné rezidencie.2
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Dvorany nad Nitrou v období
stredoveku
V období 4. až 6. stor. po Kr. došlo v Euroázijskom priestore k rozsiahlym etnickým presunom, ktoré nazývame veľké sťahovanie národov. Súčasťou tohto pohybu bol aj príchod
Slovanov do Karpatskej kotliny. Ich prvé skupiny sa tu objavujú koncom 5. storočia a začiatkom 6. storočia, keď prenikli karpatskými
priesmykmi do novej vlasti. Usadzovali sa na
najúrodnejších pôdach juhozápadného a východného Slovenska, ale nevyhýbali sa ani
horským kotlinám stredného Slovenska, kde
ich lákalo najmä tamojšie rudné bohatstvo.
Prítomnosť starých Slovanov v tomto priestore neomylne dokladá v ruke zhotovovaná keramika pražského typu a žiarový pohrebný rítus.
Nedohorené zvyšky kostí a popol zo zosnulých ukladali do nádob, resp. kameňmi obloženej jamky a nad hrobom navŕšili mohylu
z hliny a kamenia. Zvyšky takýchto pohrebísk
sa našli v širšom okolí Bánoviec nad Bebravou
v Brezolupoch a v chotári Veľkých Hostí.
Na strednom Ponitrí naši predkovia už
v priebehu 6. storočia osídlili terasy na oboch
brehoch rieky Nitry. Prenikali však aj do
priestorov Nitrianskej sprašovej pahorkatiny
a v nasledujúcom 7. stor. a 8. stor. ich sídla
už vyplnili takmer celý priestor Ponitria. Slovanské osady neboli príliš veľké. Obyčajne
pozostávali z niekoľkých jednopriestorových
obydlí zapustených čiastočne do zeme (tzv.
polozemnice). V žiadnej z nich nesmelo chýbať
ohnisko a jednoduché zariadenie pozostávajúce z drevených lavíc, keramiky potrebnej na
prípravu jedál a najpotrebnejšieho náradia
(sekier, motýk, kosákov). Osady boli takmer
vždy situované pri zdroji pitnej vody. Najbližšie okolie osád sa klčovaním premenilo na
kultivovanú pôdu (oráčiny). Chotáre starých
osád boli pomerne veľké a ich hranice sa vytyčovali na prirodzených pomedziach. Tie tvorili vodné toky, chrbty hôr, významnejšie cesty a významné prírodné útvary (skaly, jazerá,
staré mohutné stromy), nachádzajúce sa
v krajine.

Prehistória a stredovek
V roku 567 došlo k mocenskému zápasu
medzi Longobardmi a Gepidmi, ktorí ovládali východnú časť Karpatskej kotliny. Slabší
Longobardi si pozvali nomádskych Avarov,
aby im pomohli poraziť svojich protivníkov.
To sa im síce podarilo, ale v nasledujúcom
roku 568 museli aj víťazní Longobardi odtiahnuť pod nátlakom Avarov, ktorí sa rozhodli
zostať na dobytom území. Pod vedením kagana Bajana vytvorili Avari mocnú ríšu (kaganát), ktorá si čoskoro podriadila aj značnú
časť Slovanov žujúcich v centrálnych oblastiach Karpatskej kotliny. Násilnícke spôsoby
vyvolali v rokoch 623–624 povstanie Slovanov.
Na ich čelo sa postavil skúsený bojovník franský kupec Samo a vytvoril nadkmeňový zväz,
ktorý sa považuje za prvý štátotvorný pokus
západných Slovanov. Jadro Samovej ríše sa
rozkladalo na juhozápadnom Slovensku, južnej Morave a v Dolnom Rakúsku. Samo vládol
ako prvý slovanský kráľ celých 35 rokov a zomrel roku 658. Po jeho smrti sa Samova ríša
rozpadla a Avari znovu začali upevňovať svoju moc v centrálnych oblastiach Karpatskej
kotliny. Nevládli nad Slovanmi tak kruto, ako
predtým, preto sa spolužitie Slovanov a Avarov blížilo skôr k spolužitiu a vzájomnému
ovplyvňovaniu.3
Moc Avarov zlomil Karol Veľký v poslednom
desaťročí 8. stor. Novú situáciu využili Slovania žijúci po obvode Karpatskej kotliny a ich
ozbrojené družiny začali zaberať územia predtým ovládané Avarmi. Na území dnešného
Slovenska tento boj viedli predkovia kniežaťa
Pribinu, ktorí začali budovať základy nového
štátu – Nitrianskeho kniežatstva. Ich sídlom sa
stala Nitra ležiaca uprostred významnej sídelnej aglomerácie. Na zabezpečenie obrany
a správy nového štátneho útvaru sa začali
budovať na strategicky dôležitých miestach
rozsiahle opevnené hradiská. Najbližšie
k dnešným Dvoranom ležalo významné hradisko v chotári Bojnej, ktoré strážilo cestu cez
priesmyk v Inoveckom pohorí. Vďaka posledným senzačným objavom sa ukazuje, že na
Ponitrí prebiehala už v prvej tretine 9. stor.

misijná činnosť. Misionári používali prenosný oltár ozdobený pozlátenými plaketami, zvony a zrejme aj ďalšie bohoslužobné náčinie. Kresťanstvo sem prichádzalo hlavne z juhobavorskej oblasti, ale vylúčiť nemožno ani priame kontakty s Aquilejským patriarchátom. Doterajšie výskumy
na hradisku však nepreukázali existenciu
kamennej sakrálnej stavby. Nemožno však
vylúčiť existenciu zrubovej kaplnky, kde sa
slúžili omše. Hradisko však bolo okolo roku 833 nečakane obkľúčené a dobyté nepriateľským vojskom. Je veľmi pravdepodobné, že išlo o vojenskú družinu Moravanov, ktorí násilne obsadzovali územie
Pribinovho kniežatstva. Obrancovia hradiska ukryli do zeme všetky cennejšie veci.
Vďaka tomu sa nestali predmetom ničenia
a stali sa presvedčivým dokladom o počiatkoch šírenia kresťanstva na našom území.4

Veľká Morava
Násilným spojením Nitrianskeho a Moravského kniežatstva vznikol najvýznamnejší štát západných Slovanov v 9. storočí
Veľká Morava. Nitriansko a Nitra si aj v novom štáte udržalo významné postavenie.
Pokračovalo intenzívne osídľovanie juhozápadného Slovenska a z iniciatívy kniežaťa Rastislava zavítala na Veľkú Moravu
roku 863 byzantská misia vedená solúnskymi bratmi Konštantínom (Cyrilom)
a Metodom. Prevratnou novinkou bolo zavedenie staroslovienčiny ako kultúrneho
a liturgického jazyka, ktorý umožňoval hlásať kresťanskú vieru v reči zrozumiteľnej
aj prostému ľudu. Za vlády Svätopluka Veľkého (871–894) sa Veľká Morava pretransformovala na ríšu zaberajúcu celú Karpatskú kotlinu vrátane dnešnej Českej republiky a na severe prekračujúca karpatský
oblúk. Enormné požiadavky na vydržiavanie početného stáleho vojska a správneho
aparátu viedli k vzniku služobníckej organizácie. Podstata tohto včasnostredoveké-
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ho hospodárskeho systému spočívala
v presnej špecifikácii aktivít (remeselníckych alebo posluhovacích) závislého obyvateľstva, usadeného v jednotlivých osadách, ktoré boli povinní vykonávať pre bezproblémový chod kráľovského dvora
a správneho aparátu Svätoplukovej ríše. Tak
sa v širšom okolí veľkomoravských centier
začali formovať špecializované osady remeselníkov či špecializovaných služobníkov,
ktoré sa premietli aj do názvov spomínaných osád. V Štitároch žili zhotovovatelia
štítov, v Tesároch kresali tesári drevo na
stavebné účely, v Obsolovciach (pôv. Psolovci) chovali psov súcich pomáhať pri love, v Kovarciach vyrábali zo železa všetko
potrebné náradie, v Hrnčiarovciach hrnčiari zhotovovali hlinený riad, v Tovarníkoch
sa zhromažďovali naturálie a zhotovené
výrobky pre panovnícky dvor atď. Nápadná je aj koncentrácia miestnych názvov
Dvorany (pôv. Dvorjane) pri Nitre a na
strednom Ponitrí. Popri Veľkých a Malých
Dvoranoch tu nachádzame aj Dvorany nad
Nitrou, ďalej Dvorčany (južne od Nitry) a na
dolnom toku Nitrice Dvorníky. Každému je
snáď jasný význam tohto miestneho názvu,
ktorý korení v apelatíve dvor. Pomocou obyvateľskej prípony –ane, respektíve dnešného –any vznikli spomínané miestne názvy.
Všeobecne sa uznáva, že tento typ miestnych názvov patrí k starobylým služobníckym toponymám. Nás zaujíma, akú služobnosť vykonávali obyvatelia uvedených
osád. Historici i jazykovedci sa nazdávajú,
že sa starali a zabezpečovali svojimi službami chod panovníckeho dvora.5 V zmysle vyššie uvedeného Dvorany existovali ako
samostatná lokalita už v priebehu 9. stor.
Dovolíme si to tvrdiť aj napriek tomu, že
z intravilánu ale ani z celého katastrálneho
územia obce nepoznáme ani jediný archeologický nález z 9. stor. Susedné Ludanice
sú na tom oveľa lepšie, pretože tam sa podarilo identifikovať existenciu veľkomoravskej osady.
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Začiatkom 10. stor. Veľká Morava ako štát
zanikla pod dvojitým náporom zo strany starých Maďarov a Frankov. Nemalou mierou sa
na urýchlení rozkladného procesu podieľali
aj nesvorní Svätoplukovi synovia Mojmír II.
a Svätopluk II. Dôležité však bolo, že etnikum
Slovenov (predkov dnešných Slovákov) tu zostalo žiť ďalej a v druhej polovici bolo postupne začlenené do rodiaceho sa uhorského štátu.

Stredoveké Uhorské kráľovstvo
Územie Slovenska sa od 70. rokov 10. stor.
dostávalo do područia dynastie Arpádovcov.
V rámci deľby moci veľkoknieža Gejza vládol
nad centrálnymi oblasťami Karpatskej kotliny
a naddunajský priestor pripadol jeho mladšiemu bratovi Michalovi ako údelné vojvodstvo. Rezidenčným mestom sa opäť stala Nitra a arpádovská moc celkom cieľavedome
nadväzovala na staršie hospodárske a územnosprávne štruktúry z predchádzajúceho veľkomoravského obdobia. Len tak si totiž možno vysvetliť širokú škálu tzv. slovanských jazykových výpožičiek v slovnej zásobe starej
maďarčiny. Maďarské kmene museli totiž po
príchode do Karpatskej kotliny úplne zmeniť
svoj tradičný spôsob života (stepné pastierstvo) a prejsť na usadlý spôsob života. Pritom
sa nezaobišli bez nových slov, ktorými museli pomenovať množstvo pre nich dovtedy
neznámych pojmov. Tie celkom prirodzene
preberali od miestneho staršieho obyvateľstva,
pravda po nutnej hláskoslovnej úprave umožňujúcej im ľahšiu výslovnosť. Celé Ponitrie sa
stalo súčasťou kráľovského komitátu (župy),
ktorý z poverenia Arpádovcov spravovali župani sídliaci v Nitre. V priebehu 11. a 12. stor.
sa na Ponitrí budovala aj cirkevná organizácia.
Takmer celé územie Slovenska sa stalo súčasťou Ostrihomskej arcidiecézy (okrem východného Slovenska). Nižšou organizačnou
zložkou bol Nitriansky archidiakonát. Na jeho čele stáli archidiakoni sídliaci v Ostrihome.
Ani po obnovení Nitrianskeho biskupstva
v Nitre, začiatkom 12. storočia, sa cirkevno-

Prehistória a stredovek
-správne pomery na Ponitrí nezmenili. Starobylá fara existovala v Ludaniciach. Predpokladáme, že najneskôr v druhej polovici 12.
stor. vznikla fara aj v Dvoranoch nad Nitrou.
Svedčí o tom existencia prikostolného pohrebiska v blízkosti dnešného cintorína. Počiatky
pochovávania na tomto mieste datuje nález
medenej mince kráľa Štefana IV. (r. 1162 až
1163).6 Existenciu stredovekej fary možno celkom reálne predpokladať aj z toho dôvodu,
že cirkev nedovolila pochovávať dedinčanom
svojich zomrelých nikde inde ako v okolí farských kostolov. Aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 – 1337 je uvedená fara
„Douor“, ktorej farár Mikuláš priznal ročný
dôchodok vo výške jednej hrivny striebra,
z čoho zaplatil desiatok vo výške 6 grošov.7
Obyčajne sa tento údaj vzťahuje na Veľké
Dvorany. Možno ho však aplikovať aj na
Dvorany nad Nitrou.

Dvorany majetkom Ludanickovcov
Starobylý šľachtický rod Ludanických
vlastnil rozsiahle majetky na strednom Ponitrí už v priebehu 11. a 12. stor. Dvorany
nad Nitrou patrili tiež k ich kmeňovým majetkom, na ktoré nemali Ludanickovci žiadne darovacie listiny. Z tejto skutočnosti vyplýva, že ich získali dávnejšie pred 13. storočím, keď sa o takýchto darovaniach ešte
nevyhotovovali kráľovské privilegiálne listiny. V staršej literatúre sa za prvé písomné
doloženie Dvorian považuje rok 1285, čo
však dnes už neobstojí, pretože poznáme
najmenej 3 staršie písomné doloženia tejto
lokality. Prvou z nich je listina Nitrianskej
kapituly z roku 1254, ktorá spísomňuje majetkovú výmenu medzi šľachticom Mikulášom synom komesa Zocha či Zochuda (Zochyd, Zochud) a jeho príbuzným Petrom
synom komesa Bohumíra (Bogomerius)

Doteraz neznáma listina Nitrianskej kapituly z roku 1254, kde sa nachádza prvá písomná
zmienka o Dvoranoch nad Nitrou
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z rodu Ludanických. Ako svedkovia pri tomto akte vystupujú ich ďalší príbuzní: Vavrinec Bradatý, Čaba (z Kovariec), Indrich (z
Cabaja) a Kozma. Mikuláš dal svoj majetkový podiel v Dvoranoch (Doran) do dedičného vlastníctva Petrovi a jeho dedičom výmenou za lúku pri rieke Nitre a priestor na
pravom brehu rieky. Oba vymieňané pozemky sa aj bližšie ohraničili. Mikulášova
zem ležala pri križovatke ciest. Jedna z nich
viedla do Kovariec a druhá bola diaľková
cesta smerujúca do Topoľčian. Petrova lúka
sa zasa nachádzala nižšie pod jeho vodným
mlynom postaveným na ramene rieky Nitry.8 Listina celkom jasne dokladá Dvorany
už ako vyvinuté sídlo. Existencia vodného
mlyna zasa dokladá intenzívne pestovanie
obilnín, ktoré sa už nemleli na ručných žarnovoch, ale na relatívne výkonnom kolesovom mlyne. Ešte starší údaj na Ludanickovcov pochádza z roku 1246. V tejto listine
mal kráľ Belo IV. darovať príslušníkom spomínaného rodu takmer 20 dedín ako odškodné za ich dávnejšie odobraté majetky
v Turci. Listina sa z viacerých vážnych dôvodov považuje za falzum, spísané až v polovici 14. stor.9 Naostatok pre dejiny obce
ani nie je dôležitá, lebo Dvorany sa v nej
vôbec nespomínajú, aj keď patrili Ludanickým už dávno pred 13. stor.
Najstarším známym predkom rodu bol
Leustach, ktorý sa spomína roku 1224 ako
vlastník majetku v Turci. Jeho súčasníkom
bol Sebeslav, ktorý vystupuje ako sudca
vyslaný kráľom pri reštitúcii neoprávnene
scudzených majetkov Ostrihomského arcibiskupstva. Spolu s ním vystupujú ako delegovaní sudcovia aj ďalší Ludanickovci. Išlo menovite o Ondreja Rufusa (Ryšavého)
z lefantovskej línie a Zocha (Zohyt) zakladateľa čeladickej línie.10 Práve spomínaný
Sebeslav bol najstarším známym majiteľom
Ludaníc, Dvorian nad Nitrou a ďalších okolitých dedín. Majetkový podiel v dedine však
mala aj čeladická vetva rodu Ludanických.
Sebeslav, ktorý pravdepodobne zomrel,
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resp. zahynul počas tatárskeho vpádu (roku
1241/42), zanechal po sebe troch synov: Vítka,
Bohumíra a Sebeslava. Po smrti Sebeslava si
synovia rozdelili otcovské majetky. V Ludaniciach zostal bývať najstarší Vítko, Bohumír sa
usadil práve v Dvoranoch nad Nitrou a Sebeslavovi potomkovia si našli trvalé sídlo vo Veľkých Janíkovciach pri Nitre.11 Z Bohumírových
synov poznáme Petra a Sebeslava, ktorým
okrem vlastného sídelného majetku v Dvoranoch patrili aj menšie majetkové podiely v Ludaniciach (tu boli aj oni spolupatrónmi rodového kláštora sv. Kozmu a Damiána) a Urminciach. Bohumírovi synovia neboli jedinými
majiteľmi Dvorian. Časť dediny patrila Zochovi a jeho synom Mikulášovi a Jóbovi. Roku
1274 došlo k sporom o užívanie dovtedy spoločných majetkov. Mikulášov syn Folkuš inicioval deľbu všetkých majetkov so strýkom
Genealogická tabuľka šľachticov z Dvorian n/N
Bohumír Ludanický
Peter
Sebeslav
Ján
1254
s.h.

1283-91

Dominik

Bohumír Ondrej

1327-48

1327-56

Vavrinec

1344/60

1360

Farkaš Martin Ján Ján Alžbeta Elena Ondrej Vavrinec
1351/60 1348/60 1351/60 1351 1360
s.h.
s.h. s.h.

1360

1388

1416

1387

?
Šebastián

Mikuláš
Štefan

1387

1394/1411

Farkaš
1416/22

?
Brikcius
1446

Mikuláš

Peter

1475

1480

Juraj Suchý Rafael
1492-1501

1514/18

Ján Ladislav Pavol Žigmund Michal Matej

1503 1492/1518

Martin
1515
s.h.

1503/23

1503/18

1503

1503

Ľudovít
1518

Poznámka: roky uvedené pod menami neznamenajú dáta narodenia
a úmrtia osôb, ale iba prvú a poslednú zmienku o nich v prameňoch.
S.h. znamená, že osoba zomrela bez dediča.
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Jóbom a jeho synmi, ktorí ho vraj poškodili
o 40 hrivien. Kráľ Ladislav IV. Kumánsky preto nariadil majetkové vyrovnanie. V jeho rámci podiely v Dvoranoch nad Nitrou, Ludaniciach a Čeladiciach pripadli Folkušovi a jeho
bratovi Zochovi, ktorý však čoskoro zomrel
bez potomstva.12 Pokračovateľom tejto rodovej
línie bol teda Folkuš. Na jeho majetkových
podieloch v Dvoranoch a Ludaniciach sa časom sformovali samostatné sídelné jednotky,
ktoré sa volali podľa svojho zakladateľa, teda
Folkušove Dvorany a Folkušove Ludanice. Jeho potomkovia vlastnili spomínané majetky
až do konca stredoveku.
Roku 1285 sa uvádzajú aj ďalší spolumajitelia Dvorian pochádzajúci z rodu Ludanickovcov.
Boli to synovia Indricha z Cabaja (dnes Cabaj-Čápor pri Nitre) Bohumír, Tomáš a Indrich, ktorí si v tom čase rozdelili otcovské majetky. Podiel
v Dvoranoch ponechali do konca života svojej
drahej matke. Tá ho mohla pred smrťou odkázať ktorémukoľvek zo svojich synov.

Matúš Čák Trenčiansky a Ludanickovci
V poslednom desaťročí 13. stor. sa na strednom Ponitrí začal výrazne presadzovať Matúš
Čák Trenčiansky. Veľmi skoro prinútil okolité
šľachtické rody, aby vstúpili do jeho služieb,
resp. mnohých z ich majetkov vyhnal. Tomuto tlaku sa nevyhli ani Ludanickovci. Pravdepodobne dobrovoľne do jeho služieb vstúpil
Peter syn Sebeslava z Veľkých Janíkoviec a na
rovnakú cestu sa zrejme dal aj Vítko z Ludaníc a jeho syn Synko. O Bohumírovom potomstve nevieme nič konkrétneho. Nespomínajú sa ani v tábore trenčianskeho oligarchu,
ale nevstúpili ani do služieb kráľa Karola Róberta. Niekedy bol takýto neutrálny postoj
výhodný, ale inokedy sa veľmi nevyplatil, pretože víťazi brali všetko. Matúš Čák dokázal
obrať o majetky nielen svojich protivníkov, ale
aj stúpencov. Prinútil ich totiž vymieňať, resp.
predať „za babku“ ich dedičné majetky. Tento spôsob uplatňoval aj pri budovaní Topoľčianskeho hradného panstva a Ludanickovci
mali smolu, že ich rodové majetky ležali v je-

ho tesnom susedstve. Detaily tohto procesu síce nepoznáme, ale zachovali sa nám
údaje o rozsahu panstva koncom 14. stor.
Z nich je jasné, že mnohé pôvodne rodové
majetky Ludanickovcov sa stali trvalou súčasťou panstva.
Matúš Čák zomrel prirodzenou smrťou
18. marca 1321 vo svojej rezidencii na Trenčianskom hrade. Keďže jeho jediný syn zomrel ešte skôr ako otec, ustanovil Matúš
za svojho dediča synovca Štefana Čecha.
Ten sa síce pokúšal udržať Matúšovu dŕžavu v pôvodnom rozsahu, ale väčšina čákovských kastelánov otvorila hradné brány
pred kráľovským vojskom. Iba Trenčiansky
hrad vzdoroval až do augusta, keď sa vyhladovaná posádka nakoniec vzdala. Štefan Čech však mohol slobodne odísť aj so
svojimi najvernejšími. Potom začalo účtovanie s tými, ktorí včas nevedeli prebehnúť
do kráľovského tábora. Medzi postihnutými kráľovskou nepriazňou bol aj potomok
Vítka Ludanického, zvaný Synko. Kráľ Karol Róbert nechal skonfiškovať všetky jeho
majetkové podiely a udelil ich Nitrianskemu
biskupovi Jánovi, za ktorého utrpelo biskupstvo vinou Matúša Čáka veľké škody.
Išlo o majetkové podiely v Ludaniciach,
Horných Štitároch, Horných a Pustých Obdokovciach a Urminciach. Synko, keďže
v Ludaniciach nemal kde bývať, prešiel do
Horných Obdokoviec, kde si zriadil skromnú kúriu.13 Tento stav trval až do polovice
14. stor. Po smrti Karola Róberta sa sankcie
proti bývalým prívržencom Matúša Čáka
a ich priamym potomkom trochu zmiernili. Ľudovít I. pripustil dovtedy obchádzaných šľachticov, aby sa znovu zapojili do
správy krajiny. To sa stalo aj v prípade Synkovho syna Petra, ktorého roku 1351 vzal
kráľ na milosť a vrátil mu otcovské majetky.14 Menovite sa spomínajú iba Ludanice,
ale možno dnes predpokladať, že sa to týkalo aj ostatných okolitých dedín, ktoré
ludanickej (vítkovskej) vetve rodu pôvodne
patrili.
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Osudy šľachticov z Dvorian
v 14. storočí
O Bohumírových potomkoch sa z čias
Matúša Čáka nezachovali žiadne bližšie
informácie. Zrejme nerušene žili na svojich
majetkoch. Roku 1327 došlo k urovnaniu
starých sporov a záväzkov medzi Sebeslavovými synmi Dominikom a Bohumírom
na jednej strane a Synkom, synom Vítka
na strane druhej. Najstarší Dominikov syn
Martin sa roku 1348 zrejme ocitol v núdzi,
pretože pred Zoborským konventom ako
hodnoverným miestom bol nútený dať do
zálohu 2 poddanské usadlosti v Dvoranoch
svojmu bratrancovi Ondrejovi, synovi Jána
z Dvorian za sumu 6 hrivien širokých viedenských denárov. V listine sa aj bližšie
špecifikuje, kde sa zálohované usadlosti
v Dvoranoch nachádzali. Jedna z nich ležala na pravej strane fary (curia plebani)
a druhá zasa na ľavej, sídla miestneho farára.15 Bližšie sa o majiteľoch Dvorian dozvedáme v rozpätí rokov 1351–1360. Vtedy
totiž došlo k sporom medzi potomkami Bohumíra. Dôvodom bola skutočnosť, že roku 1351 dal Bohumírov vnuk Bohumír
z Dvorian do zálohu celý svoj majetkový
podiel v Kostolných Dvoranoch (Eghazas
Dauar), pozostávajúci z 9 poddanských
usadlostí a jeho vlastnej kúrie, Šebastiánovi, bratovi Bohumírovho zaťa Juraja z Radavy v Tekove na dobu 10 rokov za sumu
50 hrivien širokých viedenských denárov.
To vyvolalo nevraživosť Bohumírových synovcov, menovite Dominikových synov –
Farkaša, Jána a Martina ako aj Jánových
synov – Ondreja a Vavrinca. Dôvod ich postoja bol celkom prozaický. Ich strýko Bohumír bol už v pokročilom veku a jeho jediný syn Ján nemal žiadnych potomkov.
Bohumír sa preto usiloval získať kráľovské
povolenie, aby mohli dediť po ňom aj Bohumírove dcéry Alžbeta a Elena, čo sa mu
roku 1356 aj podarilo. Krátko potom zrejme
Bohumír zomrel. Proti dedeniu majetkov
v ženskej línii sa vzopreli spomínaní Bohu-
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mírovi synovci a spolu so svojimi služobníkmi prepadli Juraja a Šebastiána a vyhnali ich
z dediny. Bývalých Bohumírových poddaných
zasa donútili, aby vstúpili do ich služieb. Svoj
tvrdý postup voči Bohumírovým dcéram odôvodňovali nepísaným zvykom, podľa ktorého
sa dedičný majetok dedil iba v mužskej línii.
To sa samozrejme poškodeným ženám nepáčilo a šľachticov z Dvorian obžalovali pred
palatínom Mikulášom Kontom.16 Výsledok
súdu však nepoznáme.
Problémy s dedením aspoň časti (štvrtiny)
otcovských majetkov mali aj príslušníčky čeladickej vetvy. Roku 1380 predstúpili pred
Hronskobeňadický konvent Katarína a Margaréta z Čeladíc a verejne tu vzniesli žiadosť
adresovanú ich príbuzným – Mikulášovi, synovi Jána, ako aj Jakubovi a Ladislavovi, synom Štefana z Čeladíc, aby im vyčlenili štvrtinu rodových majetkov v samotných Čeladiciach, Krni (v chotári Čeladíc), Suľanoch, Ludaniciach, Hosťovej, Čížovci (osada pri Bojnej)
a naostatok aj v Dvoranoch.17 Problémy s dedením v ženskej línii mali o 13 rokov aj dcéry
Tomáša z Čeladiniec Katarína, Dorota a Zuzka (Suska). Keďže Tomáš nemal žiadnych
mužských potomkov, iniciatívne dievčatá požiadali kráľa Žigmunda, aby im udelil majetky ich nebohého otca, čo kráľ aj urobil. To
však popudilo Ondrejovho syna Dominika
natoľko, že proti tomuto aktu verejne protestoval pred Zoborským konventom.18 Z konca
14. stor. sa zachovalo pomerne málo prameňov o Dvoranoch a ich majiteľoch. Vieme však
bezpečne, že Farkašova línia pokračovala Mikulášom z Dvorian, ktorý sa pripomína roku
1388.19 Ondrejovu líniu reprezentovali v 80.
rokoch 14. stor. Ondrej a Vavrinec, ktorí sa
spomínajú ako kráľovi poverenci pri uvádzaní predkov Aponiovcov do držby Jelšoviec.20
Z roku 1394 sa zachoval údaj o Šebastiánovi
z Dvorian, ktorého však nevieme bližšie zaradiť. Buď bol bratom Mikuláša (Farkašovho
syna) alebo mohol byť aj príbuzný Ondrejových synov Ondreja a Vavrinca.

Prehistória a stredovek
Obdobie husitských vojen a nepokojov
v krajine
Roku 1387 nastúpil v Uhorsku na trón Žigmund Luxemburský. Keďže bol v krajine cudzincom, musel si priazeň uhorských pánov získavať štedrými donáciami kráľovských majetkov. Mal z čoho rozdávať, pretože od čias Matúša Trenčianskeho vlastnili králi na území
Slovenska množstvo hradov a k nim prináležiacich panstiev. Ani tým si relatívne mladý
kráľ veľa stúpencov nezískal. Roku 1401 dokonca najvyšší hodnostári krajiny Žigmunda
zajali a uväznili ho na hrade Šiklóš. Prepustili ho až po prísľube, že nikomu zo sprisahancov sa nič nestane. Naoko sa situácia upokojila, ale nespokojnosť s kráľovou vládou pretrvávala. Naplno prepukla v rokoch 1403 –
1404, keď sa na scéne objavil aj nový uchádzač
o trón Ladislav Neapolský, ktorého podporil aj
pápež. Veľkým Žigmundovým odporcom sa
stal aj Tomáš Ludanický (syn Petra), ktorý bol
od roku 1401 jágerským biskupom. Tomáš mal
ešte bratov Synka, Ladislava a Štefana, ktorí
svojho brata ako najstaršieho vo všetkom poslúchali. Preto, keď v lete 1403 vypukla na juhozápadnom Slovensku protikráľovská vzbura, Tomášovi bratia Ladislav a Štefan sa v nej
výrazne angažovali. Kráľovi sa však za výdatnej pomoci sedmohradského vojvodu Štibora
zo Štiboríc a Beckova postupne podarilo povstalcov poraziť. Rad prišiel aj na Ludanickovcov. Bývalý biskup Tomáš ušiel do Sedmohradska a jeho bratia Ladislav a Štefan sa opevnili v Ludaniciach vo vodnom hrade pri rieke
Nitre. Tu sa udatne bránili a Štiborovým vojakom sa iba po veľkej námahe podarilo ich odpor zlomiť. Vôbec nevieme, či svojich príbuzných podporili aj šľachtici z Dvorian. Isté však
je, že kráľ Žigmund na ich majetky nesiahol.
Ludanickovcom však všetky celé ich pozemkové imanie spolu s vodným hradom odobral
a dal ich do zálohu poľskému šľachticovi Doninovi za 1000 kôp českých grošov. Kráľ odmenil aj vojvodu Štibora, ktorý niesol hlavné
bremeno v bojoch proti povstalcom.21 Šľachtici z Dvorian nepatrili začiatkom 15. stor. me-

dzi bohatých šľachticov. Zo svojich drobných majetkových podielov ledva vyžili.
V prípade neočakávaných väčších výdavkov
sa ocitali v núdzi, ktorú riešili zálohovaním
poddanských usadlostí lepšie situovaným
šľachtickým susedom. To sa stalo aj roku
1416, keď boli nútení bratia Farkaš a Štefan
(synovia Mikuláša) dať do zálohu 6 polovičných poddanských usadlostí v Dvoranoch a 2 hoštáky (usadlosti bez pozemkov
v extraviláne) za sumu 45 hrivien denárov
Jurajovi Tarovi z Malého Trenčína.22
Roku 1415 upálili v Kostnici pri Bodamskom jazere (Nemecko) českého reformátora Jána Husa. Tento akt vyvolal v Čechách
búrku nevôle a odporu, ktorý postupne prerástol do husitskej revolúcie. Keďže český kráľ
Václav IV. roku 1419 náhle zomrel, jeho brat
uhorský kráľ sa ponáhľal, aby ho v Prahe
korunovali aj za českého kráľa. Tiahol tam
aj s vojskom, lebo husiti sa medzi tým
zmocnili vlády nad Prahou. Žigmund sa
síce nechal korunovať, ale husiti jeho vládu
neuznali, a tak sa začali protihusitské výpravy, ktorých hlavným cieľom bolo pokorenie
husitov. Na týchto výpravách sa pravidelne
zúčastňovali aj šľachtici z územia Slovenska.
Mnohí z nich tam našli aj svoju smrť. Žigmund potreboval schopných veliteľov, ktorí by bránili prenikaniu husitov na Moravu
a ďalej do Uhorska. Preto sa začiatkom júna 1421 rozhodol vrátiť Ladislavovi, synovi
Synka z Ludaníc, skonfiškované majetky
jeho otca a jeho bratov. Zároveň ho zaviazal vrátiť záložnú sumu (zvýšenú na 1600
kôp českých grošov) Poliakovi Doninovi.23
Ladislav Ludanický potom slúžil kráľovi ako
kapitán Uherského Hradišťa a preukazoval
svojmu pánovi cenné služby. Celkom inak
pochopil nové časy Mikulášov syn Farkaš
z Dvorian. Zvýšený pohyb ľudí, zmätky, organizovanie vojenských výprav začal Farkaš
využívať tak, že prepadával a olupoval nielen domácich obyvateľov, ale aj cudzích
kupcov vezúcich svoje tovary diaľkovou cestou vedúcou cez jeho majetky. Táto „čin-
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nosť“ musela dosiahnuť značné rozmery,
pretože kráľ Žigmund svojou listinou vydanou 17. septembra 1421 nariadil nitrianskemu županovi Petrovi Forgáčovi, aby skonfiškoval všetky majetky tohto zbojníka, čo
Peter aj vykonal.24 V nasledujúcom roku kráľ
daroval Farkašove majetky spomínanému
županovi Petrovi.
Napriek nepokojným časom sa hospodárska situácia v najbližšom okolí Dvorian
relatívne zlepšila, pretože kráľ Žigmund 24.
novembra 1422 udelil Ladislavovi Ludanickému výsadu, na základe ktorej sa mohol
v Ludaniciach konať pondelkový týždenný
trh.25 To umožnilo obyvateľom okolitých
sídiel predávať prebytky poľnohospodárskej
produkcie, či kupovať potrebné veci v blízkych Ludaniciach. V polovici 15. stor. sú
údaje o majiteľoch Dvorian veľmi skromné.
Roku 1446 sa spomína iba Brikcius Dvoranský.26 O nič na tom nie sú lepšie ani ďalší spolumajitelia Dvorian. Šľachti z Čeladíc
(konkrétne František a jeho syn Peter) vystupujú až roku 1467, keď dávajú do zálohu svoj majetkový podiel v Dvoranoch, zvaný Folkušov Koniec, za 17 dukátov Petrovi
z Chyndíc.27

Dvorany koncom stredoveku
Početnosť prameňov k dejinám obce sa
začína zvyšovať v priebehu 70. rokov 15.
storočia, keď ako majitelia Dvorian vystupujú pravdepodobne Brikciovi synovia Mikuláš a Peter. Mikuláš Dvoranský získal roku 1475 do držby hrádok v Ludaniciach
a k nemu patriace majetky od Rafaela z Hatného, ktorý zastupoval svoju sestru Katarínu, vdovu po Petrovi Ludanickom. Mikuláš mal zverené majetky spravovať až do
čias, kým sa stane plnoletým Petrov syn
Ján.28 Mikuláš Dvoranský zanechal po sebe
dvoch synov. Starší sa volal Juraj a mladší
Rafael. Juraj sa začiatkom 90. rokov oženil
s Annou Ludanickou, ktorá bola jeho vzdialenou príbuznou. Anna sa stala jedinou dedičkou Ludaníc, pretože jej brat Ján zomrel
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ešte v detskom veku. U Juraja však zakrátko
prepukla vtedy ešte neliečiteľná choroba tuberkulóza (ľudovo suchoty). Preto Juraj získal
prímenie Suchý z Dvorian.
V Dvoranoch došlo k pomerne významnej
zmene vo vlastníckych pomeroch. Roku 1490
došlo k majetkovej výmene medzi Petrom
z Čeladíc a Jurajom Forgáčom z Gýmeša (Jelenca). Peter Čeladický ponúkol Jurajovi svoje
majetkové podiely v Čeladiciach pri Nitre, Krni (v chotári Čeladíc), Folkušových Dvoranoch,
Folkušových Ludaniciach a v ďalších drobných
osadách a majeroch a on zasa získal majetkové podiely Juraja Forgáča v Šomoďskej župe na juhu Uhorska.29 Roku 1492 sa ako susedia Kovariec spomínajú šľachtic Ladislav
(syn Petra) z Dvorian a familiári Juraja Suchého Ondrej Župan (Supan) a Peter z Dvorian.30
Z neskorších údajov je zrejmé, že Petrovi Čeladickému predsa len zostal menší majetkový
podiel v Dvoranoch nad Nitrou. Svedčí o tom
listina Nitrianskej kapituly z roku 1495, kde
sa uvádza, že Peter dal do zálohu Pavlovi Čuklasovi z Malých Oponíc svoj podiel v Dvoranoch, ktorý sa nazýva Folkušova Ves (Falkofalwa) spolu s polovicou miesta na stavbu
mlyna za sumu 57 zlatých.31 Noví spolumajitelia Dvorian Forgáčovci však narazili na značný odpor vdovy po Petrovi z Čeladíc, ktorá sa
nechcela vzdať manželových pôvodných majetkov. Vzájomný spor medzi nimi pokračoval
ešte aj roku 1500.
Na prelome rokov 1500 a 1501 došlo k zhoršeniu zdravotného stavu Juraja Suchého z Dvorian, preto sa v polovici marca roku 1501 rozhodol spísať svoj testament. Jeho vyhotovením
poveril svojho spovedníka, ctihodného muža
Valentína, farára z Dvorian. Na prvom mieste
spomína dva kone, ktoré mali v opatere cudzí
ľudia. Kone sa mali predať každý po 6 zlatých.
Z predaja prvého sa 4 zl. mali použiť pre farský kostol a 2 zl. mal dostať farár v Dvoranoch.
Z druhého koňa sa mali dať 4 zl. benediktínskemu kláštoru v Ludaniciach a 2 zl. jeho opátovi. Juraj myslel aj na svojho nebohého otca,
ktorý bol pochovaný vo farskom kostole v Ble-
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sovciach. Ten mal dostať 2 zlaté, určené na
nákup vosku. Vdove po Jurajovom familiárovi
Ozorovskom a jej dcéram odkázal šatstvo, ďalšiemu familiárovi Blažejovi čierneho koňa, inému (Hulovskému) a jeho dcére sa malo dať 6
zl. Zostavovateľovi testamentu čierny plášť,
pre kostol vo Veľkých Dvoranoch mala byť
zhotovená zástava, pre farský kostol sv. Demetra a kláštor sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach boli určené 2 kazuly (vrchné bohoslužobné rúcha). Menšie vecné dary pripadli aj
kostolom v Urminciach, Bojnej a Blesovciach.
Všetko Jurajovo striebro malo pripadnúť jeho
manželke Anne a ich spoločnému synovi. To
sa týkalo aj koní a oviec, ktoré spoločne chovali s Ondrejom z Oslian. Ak by Peter Dvoranský chcel vylúčiť Annu z užívania hrádku v Ludaniciach, z dediny Urmince jej mal vyplatiť
100 zlatých. Pri spísaní testamentu sa ako svedkovia zúčastnili farári Valentín z Dvorian, Šimon z Bojnej, Matej z Preselian a Žigmund
z Vítkoviec.32
Juraj Suchý zrejme v priebehu roka 1501
(najneskôr však v priebehu nasledujúceho roka) zomrel. Roku 1503 sa vdova po ňom Anna
spomína ako manželka Jána Čecha z Jablonice. Bratranci nebohého Juraja Suchého Ján,
Pavol, Žigmund, Michal a Matej (synovia Petra) z Dvorian príliš nerešpektovali zmenu pomerov a svojvoľne obsadili jednu kapustnú
záhradu v Ludaniciach, kde nechali postaviť
nový majer. To im nestačilo a zaujali aj časť
orných zemí sťažovateľky Anny a jej manžela.
Činili sa aj na iných miestach. V Perkovciach
(v chotári Šurianok) vylovili všetky ryby z rybníka bez súhlasu Anny, ktorá tu mala svoj podiel. Násilnosti vyvrcholili útokom šľachticov
z Dvorian na hrádok v Ludaniciach. Ozbrojení Petrovi synovia spoločne so svojimi služobníkmi a poddanými vylomili na hrádku bránu,
pourážali Anniných familiárov a následne ich
aj pozraňovali.33 Keď sa švagor Anny Ludanickej Rafael z Dvorian, bývajúci v Ludaniciach,
rozhodol dať do zálohu svoje majetkové podiely z majetkov Ludanického hrádku, musel
si vyžiadať súhlas svojich bratrancov z Dvo-

rian. Či ho však aj skutočne získal, nie je
známe.34 Šľachtici z Dvorian sa cítili ukrivdení a zrejme aj preto sa uchyľovali k páchaniu násilností. Motív ich konania (menovite sa spomínajú Ján, Ladislav a Pavol,
synovia Petra), vysvetľuje listina palatína
Imricha z Perína z 1. júla 1505. V nej sa konštatuje, že všetky listiny, dokazujúce ich
majetkové práva v dedinách Chrabrany, Veľké Dvorany, Dvorany nad Nitrou a Perkovce, sa po smrti ich otca Petra dostali do rúk
Juraja Suchého a po jeho smrti si ich ponechala Anna Ludanická. A tá im spomínané dokumenty odmietla napriek viacerým
urgenciám vydať.35
V noci z 10. na 11. augusta 1514 došlo
k udalosti, o ktorej sa dlho rozprávalo v širokom okolí. Na rozkaz Anny Ludanickej
dvanásť jej neurodzených familiárov a poddaných z Veľkých Dvorian prepadlo hrad
v Oponiciach, ktorý strážila nepočetná
a málo ostražitá posádka Aponiovcov. Lúpež sa takmer vydarila, lebo útočníci sa
dostali pomocou rebríka nepozorovane do
hradu a obťažení korisťou sa rovnakou cestou aj vracali. Poslední dvaja lúpežníci však
výstup na hradby nezvládli a s hrmotom
spadli dolu do hradu, kde ich zobudení
strážnici chytili. Pri vypočúvaní sa priznali
a zhodne tvrdili, že skutok nespáchali
z vlastnej vôle, ale na nátlak pani Anny Ludanickej. Zástupcovia Nitrianskej župy navštívili z popudu Aponiovcov hrádok Ludanice a informovali ju o výpovediach jej zadržaných poddaných. Anna začala pred
nimi hrať divadlo a tvárila sa, že o celej veci nič nevie. Prisľúbila však, že sama obvinenie prešetrí a zjedná nápravu. V noci nechala vyniesť korisť z hrádku do blízkeho
krovia, kde k nej postavila ženskú hliadku.
Potom celkom bez strachu prijala znovu
slúžnych Nitrianskej župy a umožnila im,
aby si prezreli celý hrádok, či sa tam nachádzajú ukradnuté veci. Samozrejme nič
nenašli a odišli. Na druhý deň vyšetrovateľov znovu prijala a oznámila im, že strate-
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né cennosti sa jej podarilo nájsť. Tak sa
formálne očistila od obvinenia a napriek
zhodným výpovediam vyšetrovaných (šľachticov i poddaných zo širokého okolia) sa
Anne Ludanickej nič nestalo. Lupiči naopak
boli postupne pochytaní a popravení.36
Dvorany nad Nitrou boli koncom stredoveku stredne veľkou dedinou, ktorú tvorili
minimálne dve samostatné sídla (vlastné
Dvorany a Folkušov Koniec, či Folkušova
Ves). V Dvoranoch minimálne od 13. stor.
stála fara a farský kostol. Výhodou obce
bolo napojenie na diaľkovú cestu. Takmer
všetko obyvateľstvo Dvorian sa venovalo
pôdohospodárstvu. Intenzívne pestovanie
obilnín dokladá existencia vodného mlyna
na rieke Nitre. Od 13. stor. do konca stredoveku dedina patrila šľachticom z Dvorian,
priamym potomkom Bohumíra Ludanického. Ich známymi reprezentantmi pred rokom 1526 boli Rafael syn Mikuláša a Petrovi synovia Ladislav, Pavol a Žigmund. Ladislav mal v tomto čase už aj syna Ľudovíta. Patrili k menej zámožným šľachticom,
ktorí disponovali iba niekoľkými poddanými a vlastnou šľachtickou kúriou.
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Šľachtické rody v rokoch 1526–1848
Mgr. Miroslav Kollár

Táto kapitola sa zameriava na šľachtické
rody, ktoré sú spojené s dejinami obce od začiatku novoveku po koniec feudalizmu. Do
kapitoly boli zaradené rody, ktorých príslušníci žili v Dvoranoch nad Nitrou alebo tam
vlastnili majetky v sledovanom období. Pri výbere rodov poslúžili súpisy šľachty Nitrianskej
stolice, urbáre o zemepánoch a poddaných
v obci, regionálna historická literatúra a staršie
genealogické a heraldické príručky. Informácie o rodoch dopĺňajú vo väčšine prípadov ich
erby. V zátvorkách pri priezviskách a prídomkoch (predikátoch) sú uvedené ich formy zo
staršej, hlavne maďarskej odbornej literatúry
a z dobových dokumentov. Pri jednotlivých
osobách sú uvedené roky, v ktorých sa spomínajú v písomných prameňoch, niekde uvádzame aj roky ich narodenia a úmrtia.
Dvorany patrili v stredoveku so susednými
Ludanicami k majetkovej doméne starého veľmožského rodu Ludanickovcov, ktorého rozvetvením a rozdelením rodových majetkov
vznikli už v 13. a 14. storočí samostatné šľachtické rody. K nim patril rod Čeladický z Čeladíc
(Családy de Család). Meno jeho príslušníka
Folkuša z Čeladíc (1274) bolo súčasťou názvu
obce do roku 1927. V roku 1490 sa zemepánmi v Dvoranoch stávajú vďaka výmene majetkov Forgáčovci.
Forgáčovci zostali nevítanými susedmi Ludanickovcov z Ludaníc. Anna Ludanická
(† 1521) a jej dedičia viedli s Forgáčovcami
dlhoročný súdny spor o majetok Folkušove
Ludanice. Annin syn z druhého manželstva František Čech z Jablonice a Ludaníc mal majetkové spory aj s dvorianskymi (rodinou prvého manžela svojej matky Juraja Suchého
z Malých Dvorian) a s Dolgošovcom z Kozmáloviec, ktorým kráľ Ferdinand I. udelil roku
1528 Ludanické panstvo. Rozpory s Dolgošovcami sa skončili dohodou (1532) a sobášom
Františkovej dcéry a dedičky Anny Čechovej
s Tomášom Dolgošom. Anna Čechová sa po

smrti Tomáša Dolgoša vydala za Gregora
Babindolského. Jeho rodu venujeme ďalej
zvláštny príspevok.
Časť Dvorian nad Nitrou bola podľa urbárskych súpisov z rokov 1533, 1546 a 1576
majetkom spoluvlastníkov Topoľčianskeho
hradného panstva. Jednu polovicu panstva
vlastnili Lošonciovci z Lučenca (Losonczy
de Losoncz), prílušníci starého rodu z Novohradskej stolice. Druhá polovica patrila
patrila Orságovcom z Gútu (Országh de
Gúth). Po smrti Ladislavovho syna Štefana
Lošonciho z Lučenca (1552) zdedila jeho
polovicu panstva dcéra Anna z Lučenca (†
1595). Druhá polovica patrila synovi Michala Orsága Krištofovi. Krištof zomrel bez dedičov roku 1567 a jeho vdova Helena Zrínska sa vydala za Štefana Balašu (Balassa
de Gyarmat), ktorý sa stal so synom Melchiorom záložným pánom orságovskej polovice Topoľčianskeho panstva. Annin diel
vyženil roku 1590 jej tretí manžel Žigmund
Forgáč, ktorý roku 1595 odkúpil aj orságovskú polovicu panstva.
V roku 1576 boli spolumajteľmi Dvorian
nad Nitrou rody Horvát, Forgáč, Balaša
a Babindolský.

Vľavo - erb rodu Lošonci z Lučenca (WAU)
Vpravo - erb rodu Orság z Gútu (autor
M. Kollár)
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Forgáč z Gýmeša a Haliče
(Forgách de Ghimes et Gács)
O známom a dodnes žijúcom rode Forgáčovcov informuje bohatá odborná literatúra, naše encyklopédie a biografické slovníky. Keďže sa jedná o známy rod, obmedzíme sa pri ňom len na najdôležitejšie informácie.
Forgáčovci sa odvodzujú zo starého veľmožského rodu Hunt-Poznanovcov, ktorého predok Poznan žil koncom 10. storočia.
Priamym predkom rodu je Ivanch, ktorý žil
v 12. storočí. V 13. storočí vybudovali hrad
nad obcou Gýmeš (dnes Jelenec) a v 14.
storočí začali používať priezvisko Forgáč.
Blažej Forgáč - prívrženec kráľovnej Márie
v krvavom zápase o trón získal roku 1386
pre svoj rod veľké majetky. V roku 1525 vydal kráľ Ľudovít II. pre príslušníkov rodu
erbovú listinu. Z Petrových synov Ladislav
sa stal zakladateľom gýmešskej (jeleneckej)
vetvy rodu a Gregorov syn Žigmund sa stal
zakladateľom haličskej vetvy rodu. Z týchto dvoch vetiev vznikli ďalšie línie, ktoré
boli povýšené do barónskeho a grófskeho
stavu. V roku 1590 vyženil Žigmund Forgáč
polovicu Topoľčianskeho panstva, ku ktorej
prikúpil v roku 1595 aj druhú polovicu. Začiatkom 17. storočia dal postaviť v Tovarníkoch kaštieľ - nové stredisko Topoľčianskeho panstva.
Majetky v Dvoranoch získal Juraj Forgáč
(†1505) roku 1490 výmenou s Petrom z Čeladíc a zaradili sa k viacerým majetkom Forgáčovcov v Ponitrí. Brat Juraja Peter Forgáč
(1525) mal syna Františka - kráľovského
pohárnika. Františkova dcéra Katarína
(1550) sa stala manželkou Bartolomeja Horváta z Karanče (Horváth de Karancha, Karančič) - bojovníka proti Turkom, podkapitána komárňanskej pevnosti. Bartolomej
získal roku 1550 od panovníka donáciu na
viaceré majetky Forgáčovcov v Nitrianskej
stolici, čo vyvolalo protest Forgáčovcov. Spomínanou donáciou a sobášom sa rodina
Horvátovcov pravdepodobne dostala aj
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k majetkovým podielom Forgáčovcov v Dvoranoch, kde sú Horvátovci uvádzaní medzi
spolumajiteľmi v roku 1576. Ďalším spolumajiteľom Dvorian mohol byť Mikulášov syn Peter Forgáč, ktorý zomrel v Preseľanoch v roku
1582. Z jeho detí Uršula (1575) sa stala manželkou Ondreja Babindolského (†1604) a priniesla mu ako veno aj časť forgáčovských majetkov. Mikulášov brat Žigmund získal pre rod
barónsky titul (1560). Jeho vnuk Žigmund
(1560-1621) dosiahol hodnosť palatína a v rokoch 1590 a 1595 získal celé panstvo Topoľčany. Žigmundov syn Adam získal roku 1643
grófsky titul. Mnohí súčasníci mu vyčítali, že
roku 1663 vydal pevnosť Nové Zámky Turkom.
Po jeho smrti (1683) Topoľčianske panstvo
zdedil jeho syn Šimon. V roku 1709 toto panstvo panovník Šimonovi skonfiškoval za
jeho účasť v protihabsburskom povstaní.
Förster uvádza, že časť
skonfiškovaných majetkov v Dvoranoch
získal roku 1718 biskup Pavol Forgáč starší (†1746).
Iní Forgáčovci si
udržali veľké majetky
a Forgáčovci zostali
vplyvným rodom do
Erb Forgáčovcov
konca monarchie (autor M. Kollár)
(1918). V známom erbe
Forgáčovcov nájdeme odetú alebo nahú korunovanú pannu, vyrastajúcu z koruny a sprevádzanú nebeskými znameniami.

Babindolský z Babindolu
(de Babindal, Babindály de Babindál,
Babindali, Babyndaly, Babindaly)
Šľachtici z Babindolu sú starým, pravdepodobne vymretým rodom Nitrianskej stolice. Niektorí autori pokladajú za najstaršieho
člena rodu Kozmu z Babindolu, spomínaného v roku 1271. Listina ostrihomskej kapituly z roku 1284 spomína Tomáša z Babindo-
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lu. Zoborský konvent roku 1388 zaznamenal,
že do držby Horného Babindolu bol uvedený Ondrej Babindolský. O rode prináša odborná literatúra viac zmienok až v 16. storočí, kedy sa sobášmi dostal rod medzi majetnejšiu šľachtu. Peter Babindolský sa v roku
1525 uvádza v Šuriankach. Anna Šurianska
(Surányi) sa vydala za Jakuba Babindolského.
Dcéra Jakuba Anna sa vydala za podžupana
Baltazára Bošániho (†1633). Ďalšie príslušníčky rodu sa vydali do rodu Kozár, Kostoláni a Turóci z Dolných Krškán. V majetkových záležitostiach sa spomínajú v roku 1536
Štefan a jeho brat Matej, neskôr aj Valentín,
Tomáš, Bartolomej a Gregor. Gregor bol najvýznamnejším členom rodu, ktorý získal nové majetky a významné postavenie. Spomína
sa v roku 1544 v Tekove a v roku 1569 na
krajinskom sneme v Bratislave. V rokoch 1550
–1561 bol Gregor z Babindolu podžupanom
Tekovskej stolice. Sobášom s Annou Čechovou, vdovou po Tomášovi Dolgošovi, získal
majetky na Ludanickom panstve a v roku
1556 dostal na ne spolu s Annou donáciu od
panovníka. V roku 1550 získal donáciu na
majetky v Koplotovciach, Dolnom Trhovišti,
Horných Otrokovciach a Ratnovciach. Protestoval proti tomu Ján z Koplotoviec (Kaplathy). V roku 1569 dostal od panovníka donáciu na majetky v Tekove. Gregor Babindolský zdedil nenávisť Čechovcov voči Dvorianskovcom a ich dedičom Beréniovcom.
V roku 1552 vymreli Dvorianskovci po meči
Michalom. Vdova po Michalovi - Katarína
z Noroviec (Onory) sa vydala za Ondreja Beréniho a zdedené majetky na Ludanickom
panstve odkázala dedičom z druhého manželstva. Po smrti jej manžela Ondreja Beréniho (okolo roku 1575) však Gregor Babindolský vyhnal z Ludaníc jeho neplnoletého
syna Františka a pripravil ho o časť majetkov.
Hlavným dedičom Gregora bol syn Ondrej
(†1604), ktorý sa oženil s Uršulou Forgáčovou. V roku 1594 predal Ondrej časť pozemkov (porciu) v Dvoranoch Tomášovi Vizke-

letymu. Dedičom rodových majetkov sa
stal syn Ondrej mladší. O jeho bratoch –
Mikulášovi a Jánovi sme zatiaľ nenašli po
roku 1611 správy. Ondrej získal pravdepodobne zálohovaním aj štvrtinu Topoľčian.
V roku 1625 sa spomínajú jeho majetky
v Novohradskej stolici. Ondrej mladší zomrel asi v roku 1629 ako posledný mužský
člen rodu v Nitrianskej a Tekovskej stolici.
Súpisy z rokov 1640 a 1663 tam už Babindolských neuvádzajú. V tomto období časť
ich rodových majetkov v Perkovciach (časť
Šurianok), Ludaniciach a okolí získavajú
Zongorovci (1629). Časť majetkov zostala
vdove po Ondrejovi Judite Pográniovej. Po
jej smrti (okolo roku 1648) sa o dedičstvo
po nej sporili členovia rodu Pográni s veriteľmi.
Monografia Nitrianskej župy uvádza, že
majetky po vymretých Babindolských
v Otrokovciach a Výčapoch-Opatovciach
dostal roku 1630 barón Štefan Ostrošič
z Giletinca. V tomto období získal aj panstvo Horné Ludanice. Z 12. mája 1629 pochádza donácia kráľa Ferdinanda II. pre
Štefana Ostrošiča na majetky Babindolských v Nitrianskej ( Dvorany nad Nitrou, obce panstva Ludanice, Babindol, Kynek, Párovce a iné majetky), Tekovskej
(Sľažany, Veľké a Malé Krškany), Novohradskej (Uhorské) a v Trenčianskej stolici (Čuklasovce).

Ostrošič z Giletinca
( Ostrožič, Osztrosith de Giletincz,
Osztrosich, Ostrozicz )
Majetky po vymretých Babindolských
v Dvoranoch nad Nitrou a v ďalších obciach
získal v rokoch 1629-1630 barón Štefan
Ostrošič z Giletinca (podľa niektorých prameňov definitívne až v roku 1648). Ostrošičovci sú pomerne známym uhorským rodom chorvátskeho pôvodu. Pochádzajú
z Giletinca v chorvátskej stolici Požega. Na
Slovensko prišli bratia Ján a Mikuláš po bitke pri Moháči (1526) a patrili k stúpencom
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kráľa Ferdinanda I. Habsburského. Mikuláš,
ktorý kúpil roku 1533 Ilavské panstvo, padol
v bojoch s Turkami. Panstvo Ilava prevzal
so súhlasom panovníka jeho brat Ján, ktorý bol v rokoch 1549-1564 trenčianskym
županom. Jeho syn Ondrej a vnuk Štefan
získali roku 1606 barónsky titul. Štefan
(†1640) rozšíril rodové majetky v Nitrianskej
stolici. Bol kráľovským radcom, stolníkom
a diplomatom. V roku 1623 panovník dal
do zálohu Štefanovi a jeho trom synom Mikulášovi, Pavlovi a Matejovi panstvo Liptovský Hrádok. V čase
protihabsburských povstaní zostali Mikuláš
(†1660) i Pavol (†1653)
verní panovníkovi. Ich
najmladší brat Matej a
dedič rodových majetkov však bol účastníkom Vešeléniho sprisahania proti panovníkovi a preto mu kráľ Erb Ostrošičovcov
Leopold I. v roku 1669 (WAU)
skonfiškoval jeho majetky. Niektoré majetky v Nitrianskej stolici
mu asi zostali, lebo Mateja eviduje súpis
nitrianskej šľachty v roku 1677. Matejom
roku 1701 vymrel rod Ostrošičovcov po meči.
V erbe Ostrošičovcov nájdeme rytiera stojaceho na pažiti pod hradbou. Na hradbe
je panna, ktorá hádže na rytiera obrovskú
skalu.

pozemky, armalisti vlastnili šľachtickú listinu
s erbom a menšie majetky). Predpokladáme,
že spomínaní Paulovičovci pochádzali z rodu
Paulovičovcov, ktorí majú pôvod v turčianskej
obci Malé (neskôr Dolné) Jaseno. Paulovičovci sa mohli objaviť v obci vďaka získaniu majetkových podielov sobášom, dedičstvom alebo darom (donáciou) od panovníka, či od bohatých feudálov. Mohli tam pôsobiť aj ako
hospodárski úradníci, vojaci a správcovia veľkostatku.
Predkovia rodu Paulovičovcov sa spomínajú už v roku 1255, kedy vlastnili majetok Jordán, kde vznikla aj obec Malé (Dolné) Jaseno,
ktorá je dnes súčasťou obce Turčianske Jaseno. Bratia Mikuláš Paulovič a Adam Jambor
získali 31. 5. 1521 od kráľa nový armáles (erbovú listinu) a novú donáciu na Malé Jaseno.
Potomkovia Mikuláša žili v Nitrianskej, Turčianskej, Trenčianskej a Baraňskej stolici. Podľa súpisu nitrianskej šľachty z rokov 1754-1755
žili v Nitrianskej stolici v Dolných Krškanoch.
V druhej polovici 18. a v 19. storočí niektorí
potomkovia Paulovičovcov z Malého Jasena
začali uprednostňovať prievisko Jesenský, ktoré nosili príslušníci rodu Jesenských z Horné-

Paulovič z Malého Jasena a Krškán
(Paulovits de Kis Jeszen et Köröskény,
Paulovics, Paulovich, Pavlovicz)
Súpis nitrianskej šľachty z roku 1640 spomína v Dvoranoch nad Nitrou Františka
Pauloviča (Paulovicz) a ďalší súpis roku 1669
Imricha Pauloviča (Paulovith). Ich príbuznou
bola asi Žofia (1640), manželka Františka
Söréniho. Paulovičovci patrili do skupiny
kurialistov a armalistov (kurialisti patrili k Erb Paulovičovcov z Malého Jasena (armáles
nižšej šľachte a vlastnili slobodnú kúriu a z roku 1521)
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ho (Veľkého) Jasena, pričom tento rod má odlišný pôvod aj erb. Pavlovičovci, inak Jesenskovci mali v erbe daniela, na ktorého poľuje
muž so sekerou. Jesenskovci z Horného Jasena mali v erbe medveďa. Používanie rovnakého priezviska dvoma rodmi skomplikovalo určovanie pôvodu jednotlivých nositeľov priezviska a navyše doteraz nejestvujú podrobné
a hodnoverné genealogické tabuľky oboch
rodov. Podľa súpisu z rokov 1844-1847 v našom regióne žili Jesenskovci v Žabokrekoch n.
N. a v Malých Ripňanoch, Imrich Paulovič je
doložený v Klátovej Novej Vsi.

Söréni (Szörényi de Kis Szörény, Szeöreny,
Szöréni)
Söréniovci majú pravdepodobne pôvod na
juhu Uhorska (Szörény je malá obec v B
 araň�
skej stolici a zároveň maďarský názov dnes
rumunskej oblasti Severin). Na Slovensko sa
Söréniovci asi uchýlili kvôli tureckej okupácii
južných častí Uhorska.
Za najstaršieho známeho člena rodu sa považuje Peter, ktorý dostal
roku 1572 od panovníka
donáciu v Novohradskej
stolici. V tomto období sa
Peter objavuje v Nitrianskej stolici, kde sa oženil
s Annou Törökovou z Janíkoviec (dcéra Vavrinca
Erb Söréniovcov
a Alžbety Lefantovskej).
(WAU)
Mal synov Petra a Jána
(1612), ktorí založili dve hlavné vetvy rodu.
Jánov vnuk Ladislav (1678-1752) bol nitrianskym kanonikom a sriemskym biskupom.
Jánova vetva žijúca v 18. storočí hlavne v Mojmírovciach a Cetíne vymrela koncom 18. storočia.
Peter bol roku 1606 prísažným Nitrianskej
stolice. Z jeho piatich synov bol František v roku 1641 poručíkom jazdy a v roku 1640 ho
spomína súpis šľachty v Dvoranoch nad Nitrou.
Jeho manželkou bola Žófia (Bokrošová) Paulovičová z Malého Jasena. Františka v Dvora-

noch spomína aj súpis z roku 1669. Zomrel
v Dvoranoch okolo roku 1675. Jeho vdova
(2. manželka Anna Deákyová) žila v roku
1677 v Cabaji. Súpisy z rokov 1640 a 1677
evidujú Söréniovcov aj v Horných Lefantovciach, Rajčanoch a Mojmírovciach.Františkov synovec Žigmund (1653-1708 ) sa stal
nitrianskym kanonikom a trogirským biskupom. Žigmundov brat Gabriel (16541708) bol abovským podžupanom. Gabrielov syn Gabriel-Ondrej (Košice 1696 - Nitra
1746) dosiahol hodnosť nitrianskeho podžupana. Jeho deti sa narodili v Mojmírovciach a sobášili sa v Cetíne. Nimi Gabrielova línia vymrela. Vnuk Františka Söréniho
František (1681-1733 Mojmírovce) bol slúžnym Nitrianskej stolice a notárom. Jeho syn
Jozef (Mojmírovce 1724 - Nitra 1799) bol
generálom a kráľovským komorníkom. Panovníčka Mária Terézia ho roku 1771 povýšila za zásluhy do barónskeho stavu. Z jeho
početných potomkov synovia Ondrej a Anton mali len dcéry. Rod vymrel po meči Ondrejom roku 1829 a po praslici Ondrejovou
dcérou Amáliou v Tornali roku 1847.
O členoch rodu prináša informácie aj
Slovenský biografický slovník. Hlavnú figúru rodového erbu tvorí rytier v brnení, ktorý vyrastá z listovej koruny. V pravici drží
šabľu s napichnutou hlavou Turka a v ľavici veniec.

Lokčai, Lokšai ( Lokcsay, Lokczay, Loksay,
Lokcsányi, Koksay, Lokcensis )
Súpis šľachty z roku 1669 spomína
v Dvoranoch nad Nitrou medzi kurialistami
a armalistami, ktorí zaplatili vojenskú daň
aj Michala Lokšaia (Loksay). Ďalší súpis
z roku 1677 už uvádza len vdovu po Michalovi Lokčaiovi (Lokczay). Michal je príslušníkom málo známeho zemianskeho
rodu, ktorého priezvisko sa vyskytuje v dobových dokumentoch a odbornej literatúre
v rôznych podobách. Manželkou Michala
bola Eva Ujváriová, asi príbuzná Imricha
Ujváriho, ktorého uvádza v Dvoranoch sú-
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pis z roku 1677. Z potomkov Michala a Evy
sú nateraz známe len dcéry Mária - manželka Jána Čemnického (1700) a Katarína manželka Štefana Kruplaniča (Kruplanicz),
ktorý žil v rokoch 1662-1723.
Príbuznou Michala Lokčaia bola asi aj
Helena (Lokcsay, Loksay) - prvá manželka
Juraja Hidvégiho z Obsoloviec, zvaného Ďurina (1658). Katarína (Loksay) bola okolo
roku 1730 manželkou zemana Mikuláša
Zimániho v Tekovských Lužanoch. Príslušníčkou rodu bola asi aj Eva Lokčayová (Lokcsay). Niektoré pramene ju uvádzajú pod
priezviskami Kokšai (Koksay) a Lokčáni
(Lokcsányi). Žila v druhej polovici 17. storočia a začiatkom 18. storočia. Bola pravdepodobne dvakrát vydatá. Jej manželom
mal byť Juraj Laskári (Laszkáry) a ďalším
barón František Beréni. Eva sa spomína spolu s manželom Františkom Berénim v donácii palatína Pavla Esterházyho z 20. novembra 1700. Donačná (darovacia) listina
sa vzťahovala na kaštieľ v Čermanoch a
k nemu patriace majetky. Patrili im aj majetky v Zemianskych Sadoch a Rumanovej.

Erb rodu Lokcensis inak Lokčai
(armáles z roku 1626)
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Pôvod nitrianskych Lokčayovcov (Lokšayovcov) je zatiaľ nejasný. Priezvisko je asi odvodené od oravskej obce Lokca, kde sídlil už v
16. storočí rod dedičných richtárov (šoltýsov).
V roku 1600 sa spomína šoltýs Gašpar Lokčiansky. V roku 1604 sa uvádzajú šoltýsi Andrej a Stanislav Košovci a ich brat Michal Košovec z Lokce. Košovci z Lokce boli povýšení
do šľachtického stavu roku 1662 a pod priezviskom Košovič (Kossovich, Kosovich) žili už
koncom 17. storočia v Nitrianskej stolici.
V roku 1625 sa spomína na Orave dedičný
richtár Krištof Lokčianský a jeho spoločníci
Gašpar Jurenda a Michal Košovec. Jurendovci z Lokce, ktorí používali prídomok Lokczai
a Lokcsai získali armáles v 17. storočí. Šimon
Jurenda z Lokce sa uvádza v roku 1701 v Sedmohradsku.
Predkom nitrianskych Lokčaiovcov je pravdepodobne Stanislav Lokcensis, inak zvaný
Lokcsay, ktorý bol spolu Jánom a Jurajom Naďovcami (Nagy) kráľom Ferdinandom II. povýšený do šľachtického stavu 1. 3. 1626. Listinu s erbom publikovala Nitrianska stolica 21. 4.
1626. Erb tvorí červený štít, v ktorom nahor
smeruje obrnené rameno držiace meč. V hornej časti štítu je zlaté slnko a strieborný polmesiac. Klenot tvorí rameno s mečom. Prikrývadlá sú modro-zlaté a červeno-strieborné.
Rod Lokčiansky (Lokcsánszky) žijúci na
Orave získal šľachtický stav a erb asi v roku
1676 spolu s rodom Klinovských. Listina však
zhorela pri požiari v roku 1683, preto čas
a okolnosti nobilitácie (povýšenia do šľachtického stavu) nemožno preveriť.

Beréni (Berényi de Karancs-Berény)
Známy rod Beréniovcov má pôvod v maďarskej časti bývalej Novohradskej stolice, kde
žili ich predkovia už v 13. storočí. V roku 1431
dostali od kráľa Žigmunda Luxemburského
erbovú listinu (armáles). Ondrej Beréni presídlil v polovici 16. storočia do Ponitria. On a
jeho potomkovia získali sobášmi, dedičstvom,
darmi panovníkov a kúpou zadĺžených zemianskych majetkov rozsiahle panstvá: Horné

Šľachtické rody v rokoch 1526–1848
Obdokovce, Krušovce, Bedzany, Laskár a iné
majetky. Za verné služby ich Habsburgovci
povýšili do barónskeho (1655) a grófskeho stavu (1706, 1720). Beréniovci boli krajinskými,
župnými a cirkevnými hodnostármi. Krušovská
vetva vymrela po meči v roku 1871, obdokovská
v roku 1888 a trenčianska (beckovská) v roku
1946.
V 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia
boli Beréniovci zemepánmi aj v Dvoranoch nad
Nitrou. Palatín Mikuláš Pálfi udelil 18. 1. 1725
donáciu na majetky vymretých Babindolských
v Dvoranoch barónovi Ondrejovi Zayovi (†
1737) a jeho druhej manželke Judite Beréniovej.
Zayovci z Uhrovca sa spomínajú medzi zemepánmi Obdokovského okresu už v roku 1669
a boli spríbuznení s Vizkeletyovcami, Ostrošičovcami a ďaľšími miestnymi rodmi. Ondrejovou prvou manželkou bola Mária Beréniová,
s ktorou sa Ondrej Zay zosobášil v Topoľčanoch roku 1717. Mária Beréniová bola dcérou
baróna Františka Beréniho a jeho druhej manželky Evy Lokšaiovej (Lokcsányi, Loksay), ktorú sme spomínali pri rode Lokčai. Judita Beréniová (1693-1757) dvorianske majetky v testamente odkázala synom jej
brata Tomáša (1689-1747)
- Františkovi, Tomášovi,
Gabrielovi, Ondrejovi a
Imrichovi. Obnovenú donáciu na majetky v Dvoranoch a Mýtnej Novej Vsi
vydal synom Tomáša Beréniho palatín Batthyány
2. 3. 1757. V rokoch 1761Erb Beréniovcov
1762 si Beréniovci podelili
(autor M. Kollár)
majetky. Syn Tomáša
František sídlil v Krušovciach, jeho bratia Tomáš a Ondrej v Horných Obdokovciach. Gabriel starší zostal bývať v Dvoranoch, kde dal
postaviť rokoch 1767-1768 kaštieľ a kaplnku.
Zomrel roku 1798, podľa iných prameňov v roku 1799.
V známom erbe Beréniovcov nájdeme veveričku sediacu v korune a držiacu orech. Pred
ňou je hviezda.

Ďalší príslušníci šľachtických rodov
v Dvoranoch nad Nitrou
Súpis z roku 1677 uvádza v Dvoranoch
chudobného šľachtica Michala Frica (Frič,
Fricz, Frics).
Z Dvorian nad Nitrou pochádzal Ján Holeš (Holes, Holecz), ktorý sa stal roku 1721
magistrom filozofie na Trnavskej univerzite
a mohol byť príslušníkom zemianskeho rodu. V súpise šľachty Nitrianskej stolice v rokoch 1754-1755 sa spomína Juraj Holeš.
Súpis z roku 1809 v obci uvádza zemianku
Evu Čukárovú (Czukár), manželku nešľachtica Jozefa Rezlera (Rözler). Rezlerovci však
získali šľachtictvo, ktoré vyhlasovala Nitrianska stolica v roku 1837. Neskôr sa Rezlerovci usadili v Sabolčskej stolici. V roku
1809 sa v obci spomína aj Ondrej Kruplanič
(Kruplanicz). V roku 1813 súpis uvádza Jozefa Besnáka (Beznák), zemana Bošanského (Bossanszky ?) a Jána Grmanca (Grmanyecz).V roku 1847 sa v obci spomína Alex
Grmanec.
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Dvorany nad Nitrou

Obecné symboly
Mgr. Miroslav Kollár

Obecné symboly Dvorian nad Nitrou tvoria erb, vlajka a pečať obce. V roku 1993 si
vedenie obce vybralo jeden zo štyroch výtvarných návrhov obecného erbu, ktorý
odobrila Heraldická komisia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a zaradila ho
do Heraldického registra SR pod signatúrou
HR: D - 31/1993.
Erb obce tvorí modrý štít, v ktorom na
zelenej pažiti sedí na zlatom pni strieborno
odetý svätý Vendelín. V pravici drží zlatú
otvorenú knihu a v ľavici zlatú pastiersku
palicu. Heraldicky sprava k svätcovi kráča
strieborná ovečka so zlatou zbrojou.
Heraldická komisia na základe farieb erbu určila vlajku obce. Pozostáva zo štyroch
pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/6),
striebornej (2/6), zlatej (2/6) a zelenej (1/6).
Zlatá a strieborná farba sa bežne nahrádza
žltou a bielou. Erb s kruhopisom tvorí obsah obecnej pečate.
Erb obce bol vytvorený podľa obecného
symbolu z roku 1781, ktorý sa zachoval vo
forme odtlačku pečatidla. Jeho obsah tvorí
pažiť s pňom, na ktorom sedí svätý Vendelín s klobúkom na hlave.
V pravici drží otvorenú knihu a v ľavici
pastiersku palicu. Pred ním sa nachádza
ovečka. Latinský kruhopis obsahuje latinskú
skratku POSSIONIS (správne SIGILLUM

POSSESSIONIS - slovensky PEČAŤ OBCE),
úradný pomaďarčený názov obce FALKAS DOVORAN (slovensky FOLKUŠOVE DVORANY)
a letopočet 1781.
Svätému Vendelínovi bola v obci zasvätená
kaplnka postavená grófom Gabrielom Berénim
v roku 1768. Svätý Vendelín bol pôvodne uctievaný hlavne v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. V 18. storočí sa jeho kult rozšíril aj na
Slovensku, kde mu zasvätili hlavne kaplnky.
Vendelín je patrónom a ochrancom pastierov
a roľníkov. Zobrazuje sa hlavne ako pastier
a pustovník s ovcami, dobytkom, pastierskou
palicou a kapsou, knihou, korunou a inými
atribútmi.
Svätý Vendelín bol údajne synom škótskeho kráľa, ale vzdal sa svojho postavenia. Žil
približne v rokoch 550-617. Ako mladík vykonal púť do Ríma. Zbožný Vendelín sa usadil
vo Franskej ríši v diecéze Trevír ( nemecky
Trier), kde kázal slovo Božie. Žil ako pastier
a neskôr ako pustovník. Okolo roku 597 ho
zvolili za opáta kláštora v Tholey pri Saarbrückene. Nad jeho hrobom vznikol neskôr kostol
a mesto Sankt Wendel.

Erb a vlajka obce Dvorany nad Nitrou v jednofarebnej
úprave
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Reprodukcia pečate
z roku 1781

Pečiatka obce obecného úradu

Dvorany n/N v rokoch 1526–1918
Mgr. Helena Grežďová

Dvorany nad Nitrou po roku 1526
Po roku 1526 patrila obec viacerým zemianskym rodom. Najväčšie majetkové dŕžavy mali šľachtické rody Beréniovcov, Forgáčovcov
a Zayovcov. V roku 1533 patrili v Dvoranoch
vlastníkom topoľčianskeho panstva, šľachtickým rodom Orságovcov štyri porty a Lošonciovcom dve porty. Dolgošovci vlastnili šesť
port a jednu mlynársku usadlosť. Ambroz
Doldoš získal majetok Františka Čecha z Ludaníc v roku 1528. Pri vovedení do vlastníctva
tohto majetku sa spomínajú svedkovia z Dvorian Fabián Thaza, Imrich Ipolth, Štefan Ghywrysowycz (Ďuriš) a František Daworany.1,
Forgáčovci mali dve porty schopné platiť dane. Jedna pastierska, jedna opustená a rich-

Portálny súpis z roku 1533. (Historický ústav
SAV . filmotéka)

társka usadlosť boli od platenia oslobodení.2 Na prahu novoveku pokračovali spory
o majetky medzi miestnymi zemepánmi, na
ktorých sa dvorianski poddaní aktívne zúčastňovali. V násilnostiach nijako nezaostával za povestnou Annou Ludanickou ani
syn Pavla Dvorianského - Michal, ktorý
viedol spor o dedičstvo po Matejovi Hencovi a jeho manželke Uršule (Kešule), dcére Andreja z Oslian. Kráľ Ferdinad I. listinou
z 1. decembra 1545 legalizoval dedičstvo
a dohodu o adopcii ich potomkov v prospech Michala Dvorianského, ktorému
v roku 1557 pripadlo aj dedičstvo po Kataríne Bánfiovej, vdove po Mikulášovi Gothoy,
ktorý bol familiárom Štefana Lošonciho. Už
od 15. storočia patrila polovica obce panstvu Ludanice.3 Majetkové podiely v Dvoranoch získali v polovici 16. storočia i Horváthovci sobášom podkapitána komárňanskej pevnosti a bojovníka proti Turkom
Bartolomeja s Katarínou, dcérou Františka
Forgáča. Rod Babindoly získal časť forgáčovských majetkov v Dvoranoch sobášom
dcéry Petra Forgáča Uršuly s Andrejom
Babindolym. Po vymretí Dvorianskych po
meči v roku 1552 získali ich majetky Beréniovci a Ostrošičovci. Katarína Onoriová
z Noroviec, vdova po Štefanovi Lošoncim
a Michalovi Dvorianskom, ktorý zahynul
pri Temešvári, sa stala druhou manželkou
Andreja Beréniho.4 Spor o dedičstvo pokračoval aj s novými vlastníkmi. Po smrti Andreja Beréniho asi v roku 1575 Babindolyovci vyhnali jeho neplnoletého syna Františka Beréniho z obdokovského panstva, ku
ktorému patrilo i panstvo Ludanice. Panstvo
pôvodne zahŕňalo mestečko Ludanice, Pusté Obdokovce, polovicu obce Dvorany nad
Nitrou, Horné Obdokovce, Horné Štitáre
a Urmince a neskôr aj Chrabrany a Veľké
Dvorany. V roku 1641 získali Beréniovci
i panstvo Krušovce.5
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Dvorany nad Nitrou
Pod tureckou hrozbou
Dvorany už svojím názvom dokladajú,
že patrili medzi obce, ktorých obyvatelia boli povinní vykonávať služby na kráľovských
majetkoch, podobne ako obyvatelia Čeľadiniec, Dvorníkov a pod.6 Tieto povinnosti
sa zvýšili najmä počas obrany pred tureckým nebezpečenstvom. Dvorianski poddaní museli každoročne odpracovať niekoľko
dní na stavbe a oprave pevnosti v Nových
Zámkoch a dopraviť do nej drevo a kameň.
Intenzita tureckých nájazdov vzrástla po
roku 1530 i v okolí Topoľčian. Turci vypaľovali celé dediny a mnoho obyvateľov odvliekli do otroctva. Úplne ľahli popolom
Horné Ludanice a Mýtna Nová Ves. Dolné
Ludanice natoľko spustošili, že ich obyvatelia neboli schopní platiť dane. Počas tureckého pustošenia zhorela v Dvoranoch
asi tretina domov. Prítomnosť Turkov v regióne potvrdzovali portálne súpisy Nitrianskej stolice, ktoré okrem daneschopných
port zaznamenávali aj vypálené a opustené
usadlosti. Do uzavretia mieru v roku 1547
bolo nariadených päť súpisov port. Stoliční
slúžni zisťovali počet obrábaných usadlostí v obci a s pomocou richtára rozvrhli predpísanú daň na jednotlivých poddaných.
Richtár bol od dane oslobodený, podobne
ako panskí sluhovia a vyhorelci. Zdaneniu
nepodliehali chudobné a opustené porty.
Najmenej tri roky nemuseli platiť dane ani
obyvatelia nových domov. Dvorany patrili
k najviac postihnutým obciam regiónu.
Obyvatelia sa neubránili vyčíňaniu tureckých hord a viacerí sa zachránili iba útekom
zo svojich obydlí. Ostatných Turci pozabíjali alebo odvliekli do otroctva. Potvrdil to
aj prvý súpis z roku 1531. Z ôsmych dvorianských port boli tri vypálené a ani z ostatných ich obyvatelia neboli schopní odvádzať
dane.7 Podľa ďalšieho súpisu z roku 1533
bolo už 14 z 18 dvorianskych port zdanených. Poddaní pod tureckou mocou platili
len polovičnú výšku štátnych daní. Po roku
1536 sa v Dvoranoch znížil počet port na 15
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a dane platilo iba 10. Richtárska usadlosť, tri
chudobné usadlosti a pastierska porta neboli povinné odvádzať dane. V roku 1545 bolo
stále zdanených desať lošonciovských port.
Z topoľčianskeho panstva Lošonciovcov je
záznam, že aj z roku 1546 vybrali ich úradníci mimoriadnu kráľovskú daň v protitureckých
vojnách, označovanú ako subsidium, od siedmich dvorianských port. V roku 1549 postihol
Dvorany krutý osud. Turci v nich vypálili osem
port topoľčianskeho panstva, ktoré sa muselo uspokojiť iba so zdanením štyroch port.
Spomínané vypálené a jedna schudobnelá
porta dane z pochopiteľných príčin neodvádzali.8
Ďalšou hrozbou pre obyvateľov Dvorian a
okolitých obcí boli v polovici 16. storočia lúpeživí rytieri Ján a Rafael Podmanickí, ktorí

Mapa tureckých vyberačov daní. (J. Blaškovic)

Roky 1526–1918
obsadili Žabokreky nad Nitrou a neskôr aj hrádok v Nitrianskej Strede. Kráľovský miestodržiteľ Alexej Turzo viedol proti nim neúspešné
výpravy zo svojho hlavného vojenského stanu
v ludanickom kaštieli. Uhorský snem v roku
1547 rozhodol, že Podmanickí majú zbúrať
hrádok v Nitrianskej Strede a vrátiť majetky
právoplatným vlastníkom. V tomto období dal
Juraj Babindoly strhnúť časť kamenných múrov ludanického kostola a kláštora a použil ich
na opevnenie ludanického kaštieľa. Po skúsenostiach s vyčínaním lúpeživých rytierov
vznikla, napriek odporu šľachty, v 16. storočí
v Nitrianskej stolici ozbrojená organizácia, tzv.
sedliacka stolica. Každá obec do nej vyslala
ozbrojených chlapov, ktorí sa zhromažďovali
v opevnených táboroch pod velením skúsených veliteľov. Najbližší tábor bol v Preseľanoch. Vyberači štátnych daní, ktorí prišli do
Dvorian v roku 1576, mohli vymerať dane iba
štyrom portám, podobne ako pred 27 rokmi.
Jedna patrila Ignácovi Horváthovi a dve Forgáčovcom. Po polovičnej porte vlastnili Balašovci a Babindolyovci.9 Ani tzv. druhý Drinopolský mier, uzavretý v roku 1568 cisárom
Maxmiliánom II. a sultánom Selimom II., nezabránil vypuknutiu otvorenej vojny s Turkami,
ktorá trvala viac ako 15 rokov. Turecký veľkovezír Ibrahim si povolal na pomoc aj početné
oddiely krymských Tatárov. Tí na jeseň 1599
spustošili údolie Nitry až po Bojnice. Úplne
vypálili Tesáre, Šalgovce, Ripňany, Čermany,
Behynce i Oponice. Obce hospodársky a spoločensky upadli. V Dvoranoch v tom čase
značne poklesol počet zdanených domov. Súpisy z roku 1598 zaznamenali v obci ešte 25
domov (Mýtna Nová Ves mala 17 domov).
V roku 1600 sa ich počet znížil na 18 (v Mýtnej
Novej Vsi na 15). Po vyčíňaní krymských Tatárov ostalo v Dvoranoch v roku 1601 iba 13
domov (v Mýtnej Novej Vsi 12 domov). Čo sa
prihodilo si môžeme iba domýšľať, lebo písomné pramene opisujúce tieto udalosti sa
nezachovali. Ruka v ruke so zničenými domami poklesol na polovicu aj počet obyvateľov.10

Urbár topoľčianskeho panstva
Vlastníci topoľčianskeho panstva, krajinský sudca Krištof Orság, ktorý padol
v boji s Turkami a Štefan Lošonci, zomreli bez potomkov a uhorská komora dala
panstvo do zálohy. Jednu jeho polovicu
dostal Štefan Balaša a druhú Žigmund Forgáč.11 Podľa urbára panstva mu v roku 1570
patrili v Dvoranoch už iba dve celé usadlosti. Dane z nich odvádzali dve sedliacke
rodiny Martina Slováka (Zlowak) a Jakuba
a Štefana Kuchanského. Platili cenzus 1 zl.
a 60 den. v dvoch termínoch, na sviatok
sv. Gregora (24. apríla) po 40 den. a tak
isto na sviatok sv. Michala (29. septembra).
Každý z nich odovzdával ročne ešte 2 saputy pšenice a 3 saputy ovsa.12 Na Veľkú
noc dávali panstvu jeden syr a 12 vajec.
Z týchto naturálnych dávok sa však mohli
vyplatiť. Práce „na panskom“ vykonávali
buď spoločne alebo každá rodina osobitne. Najbližšie mýtne miesto bolo v Mýtnej
Novej Vsi a neskôr v Zbehoch, kde platili
poplatok za prevážaný tovar. Výnos z mýta sa používal na údržbu ciest, opravy a výstavbu mostov. Súdnu právomoc, podobne ako v okolitých obciach, mal zemepán.13
Starobylé dvorianske vinohrady
Dvorany boli vinohradníckou lokalitou
a v úrode vína patrili k popredným obciam
v Nitrianskej stolici. Dvoranci preto využívali aj menšie regálne právo, ktorým bolo
právo čapovať víno. Zaručoval im ho už urbár topoľčianskeho panstva z polovice 16.
storočia. Po zavedení tereziánskeho urbára
o toto právo prišli. V roku 1564 zaznamenali produkciu 87 okovov vína. Najväčšiu
úrodu, 150 okovov vína (9600 holieb), vykázali v roku 1581. Na konci nepokojného
16. storočia úroda hrozna v obecných vinohradoch prudko klesla a k jej oživeniu došlo
až na začiatku 17. storočia. V roku 1606 sa
v Dvoranoch zvýšila na neuveriteľných 973
okovov (v Preseľanoch iba 259 a v Tesároch
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157 okovov). Aj Turci sa dožadovali desiatku
z muštu, ktorý v roku 1664 predstavoval 280
pint. V nasledujúcich rokoch sa úroda znižovala a po rôznych chorobách, ktoré postihli vinohrady, dosahovala v prvej polovici 18. storočia 44 okovov. Postupne sa zmenšovala aj výmera vinohradov z 22 kopáčov
v roku 1715 na 9,5 v roku 1720. V roku 1753
boli opäť v popredí, pestovali hrozno na 44
a 1/2 kopáčoch vinohradov a vyprodukovali 2 urny hrozna. Počas urbárskej regulácie boli vinohrady zaťažené aj tzv. horným
(ius montanum), ktoré sa vyberalo ako časť
úrody (deviatok). V neďalekých Belinciach
odvádzali horné z dvoch kopáčov vinohradov až 6 holieb vína (3 pinty). V druhej polovici 18. storočia (1770) klesla plocha vinohradov v Dvoranoch natoľko, že sa dostali
do druhej skupiny vinohradníckych obcí
(pod 100 kopáčov) spolu s Kamanovou, Kovarcami, Tvrdomesticami a Velušovcami.
Predbehli ich obce, ktoré mali v 16. a 17. storočí oveľa menšiu výmeru vinohradov (napríklad Nitrianska Blatnica s 311 kopáčmi,
Ludanice s 238 a Tesáre so 192 kopáčmi).
Na začiatku 19. storočia mali Dvoranci iba
8 a 1/4 kopáčov viníc a 33 kopáčov rekvírovaných viníc (ktoré sa snažili sčítacím komisárom zatajiť). Dvorianske vinohrady sa
kvalitou radili do prvej bonitnej triedy a všetky boli obrábané ručne.14
Produkcia dvorianskych vinohradov
v 16.–18. storočí
Rok:
okovy (1 okov=64 holieb):

1564

87

1581

150

1594

20

1595

17

1603

973

1607

443

1712

203

1730

17

30

V čase protihabsburskych povstaní
a tureckých vojen
Ozbrojené vystúpenia sedmohradských
a uhorských stavov proti Habsburgovcom, ktorí obmedzovali ich stavovské privilégiá a uskutočňovali protireformáciu, sa začali v roku
1604. Povstalci sa spájali s Turkami, ktorí im
pomáhali obsadzovať územia protivníkov. Už
na jar roku 1605 vpadli do údolia Nitry vojská
sedmohradského kniežaťa Štefana Bočkaja.
Cisárska armáda, ktorá sa pokúšala povstalcov zastaviť, sa nesprávala lepšie a asi na jar
1606 vypálila a vyrabovala Horné Ludanice
i okolité obce (Jacovce, Kokošovú).
V roku 1621 prenikli k Topoľčanom vojaci
Gabriela Betlena. Šľachta Nitrianskej stolice
sa k nim na svojom zhromaždení v Topoľčanoch pridala. V tom istom čase postupovali
Turci od východu dolinami Tribečského pohoria. Obyvatelia mali problémy plniť požiadavky na zásobovanie povstaleckého vojska
a zároveň povinne odvádzať dane štátu. Na
začiatku 17. storočia bola štátna daň, slúžiaca
najmä pre potreby armády, 1 zl. ročne od sedliackej a asi 30 den od želiarskej domácnosti.
V druhej polovici 17. storočia už vzrástla viac
ako desaťnásobne a realizovala sa najmä v naturáliách.15 Po dobytí novozámockej pevnosti
v roku 1663 Turci spustošili aj obce v okolí
Topoľčian. Správca tovarníckeho panstva videl
na vlastné očí horieť Kovarce, Oponice a okolité obce. Úradník ludanického panstva Andrej
Fogar informoval v liste z 20. septembra 1663
zemepána Mateja Ostrošiča o škodách, napáchaných v Ludaniciach a okolí (Veľké Dvorany a Blesovce) „Tuto k Ludanicam (již bud Pan
Buch pochvalen) Turek od nedele nebyl, krome dnes
treti den na obdokoveckem poli mlatel jak ozim tak
i jare. Turek i v inych chotarech mlati. Jak se rozpravi, že by ho bylo ven asi tri tisice, nebo nekolik
chotaruv zaujal, mlatice zboži. Dvoranskeho chotara asi tretinu mlatili a blesovsky chotar temer všecek.“ Navrhol zemepánovi vyzbrojiť 200 až 300
jazdcov, ktorí by zberom úrody zaujatých Turkov nečakane napadli a rozprášili. Keď sa na
jeseň 1663 Turkom vzdala Nitra a Hlohovec,

Roky 1526–1918
úplne ovládli celé nitrianske údolie. Výhražnými listami vyzvali tunajších richtárov, aby
sa dostavili do Nových Zámkov a dohodli na
odvádzaní daní. Kruto sa pomstili tým, ktorí
neuposlúchli. V októbri 1669 písali poddaní
z Tovarník svojmu zemepánovi o výhražných
listoch: „Úhlavný náš neprítel Turek začaste na nás
mnohými rozkazy nastúpa a listy po listoch k nám
posíla, v ktorých prísne prikazuje pod stracením
životuv a zdraví našeho, že by sme bez všeho prodlívaní núter do Nového Zámcse išli priznavat.“ Provizor topoľčianskeho panstva oznámil pod
vplyvom Turkov zemepánovi, že „Snáď ani pomoci nebude bez listu od Turka daného na majerstvo, nebo pre menší škodu jest se ohledati, aby
vetší nenasledovala.“ Nechcel zradiť, ale zachrániť ľudské životy a majetok. Úradníka Tovarníckeho panstva Adama Baloga v októbri 1669
Turci skoro zajali, keď číhali na zemanov schovaní v háji medzi Ludanicami a Chrabranmi.
Ledva unikol aj so svojimi spoločníkmi asi šesťdesiatim jazdcom, ukryjúc sa pred nimi v ludanickom kaštieli. Opisuje tiež, akým spôsobom sa v tej dobe pracovalo na poli, či vinici.
Vždy 10 až 15 dobre vyzbrojených chlapov
s puškami držalo stráž, kým ostatní robili.
Dvorany si plnili povinnosti požadované Turkami, a tak ich nestihol smutný osud blízkych
Preselian, ktoré boli v roku 1668 za trest vyplienené a vypálené.16 V tureckom daňovom

Dôchodok z desiatkov a daní
v roku 1664 v Dvoranoch n. N.
25 domácností po 50 akčí

1250

desiatok z pšenice, 240 kejlov

4800

desiatok zo zmiešaného obilia, 140 kejlov

1400

desiatok z muštu, 280 pint

1400

desiatok z úľov

75

daň z oviec

150

daň z dreva a sena

480

hájovné a daň za právo pasenia

375

daň z ošípaných

140

peňažné pokuty a daň za využívanie pôdy

200

spolu akčí

10 470

súpise (Defter-i mufassal) z roku 1664 sa
Dvorany nazývali Farkas Dobrán. Vyberači
tureckých daní prišli do obce z Výčap-Opatoviec a odchádzali do Mýtnej Novej Vsi.
Vyberanú daň prepočítavali na akče, turecké strieborné mince (200 akčí sa rovnalo
3 zl.). Tureckou mierou na obilniny bol kejl
a na duté miery pinta. Zemepáni aj sedliaci nepriznávali celú úrodu, preto zapísaný
stav nevyjadroval jej skutočné množstvo.
Povinnú daň z hlavy v Dvoranoch odovzdávalo 40 mužov z 25 domácností, za ktoré
platili 1250 akčí.V platbe za mušt im Turci
určili najskôr odvod 1600 akčí, ktorý znížili na 1400. Z okolitých obcí platili jednu
z najvyšších daní, celkom 10 470 akčí (Mýtna Nová Ves odovzdávala 4045 akčí, opátske Ludanice 4 220 akčí). V súpise boli zdanení aj zemania Imrich Ondráš a Michal
Bočkai so synom Jurajom. K zemanom patril aj Adam Dvoriansky, zapísaný ako Dobrán a do skupiny kurialistov a armalistov
i Juraj Paulovič s bratom Mikulášom (zapísaní ako Paulovi).
Tureckého úradníka spravidla sprevádzal
dolnozemský maďarský pisár, ktorému sa
nie vždy podarilo správne prepísať mená
diktované miestnym richtárom. Zoznam 40
džizjepovinných mužov z Dvorian dostal
takúto formu: Dobrán Adam, Isztanko
(Stanko?) Jakab (Jakub), jeho syn Mózis
(Mojžiš) mládenec, Páliš Mikuláš, Rakovecný Ištevo (Štefan), Ondrík (Ondrej) Bukovec,
Jano (Ján) Uszár (Husár?), Gregol Uszár
(Gregor Husár), Gergöl (Gergel?) Ján, jeho
synovia Paulo (Pavol) a Matúš mládenec,
Goszpodár (Hospodár?) Ištevo, Goszpodár
Petur (Peter), Kudla Ondra (Ondrej), jeho
syn Dzuro (Ďuro, Juraj) mládenec, Pecár
Matej, jeho syn Jano mládenec, Honko
pastier, Bartoš Jano, jeho syn Miška (Michal)
mládenec, Bartoš Adam, jeho brat Bartoš
Palkó (Pavol) mládenec, Gubeš Jano, jeho
syn Jano mládenec, Liška Ištevo, Valahov
(Valach?) Ondrej, jeho brat Ištevo mládenec,
Valahov Michal, jeho brat Valahov mláde-
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nec, Bukovec Ištevo, jeho syn Dzuro mládenec, zeman Ondráš Imre (Imrich), Bocskai
Michal, jeho syn Ďurka mládenec, Valkó
Petör, jeho syn Matúš mládenec, Pavlovi
(Pavlovič?) Ďuro, jeho brat Mikuláš mládenec, Horník Ďuro, Košici (Košecký?) Paulo
(Pavol). Koniec tureckej nadvlády na Slovensku sa datuje späťdobytím Nových Zámkov v roku 1685 cisárskym vojskom.17 Protihabsburské povstania pokračovali vystúpením sedmohradského vojvodu Františka
II. Rákociho. Už 30. novembra 1703 prenikli Rákociho kuruci do Topoľčian, kde mu
zhromaždená šľachta Nitrianskej stolice vyjadrila podporu. Povstalecký pluk Juraja Peréniho operoval medzi Topoľčanmi a Oponicami. Jedným z najdôležitejších oporných
stanovíšť povstalcov bol aj ludanický kaštieľ.
Pred bitkou pri Trenčíne slúžil kurucom
priestor medzi Ludanicami a susednými
Kovarcami ako veľké táborisko pre niekoľkotisíc vojakov, s dobrou pastvou pre kone.
Obranná línia na rieke Nitre, ktorú tvorili
opevnené kaštiele v Ludaniciach, Nitrianskej
Strede, Lefantovciach, Oponiciach, Kovarciach a v Bošanoch, nevydržala útok cisárskych vojsk. Ľahko zranený František II. Rákoci po bitke s husármi Jána Pálfiho pri
Trenčíne v roku 1708 prenocoval s hŕstkou
najvernejších v zerdahelyovskom kaštieli
v Nitrianskej Strede. Po viacerých neúspechoch povstalci zložili zbrane a v roku 1711
uzavreli Satmársky mier, ktorý definitívne
zabezpečil Habsburgovcom vládu nad
Uhorskom.

Vlastníci Dvorian v 17. a 18. storočí
Dvorany a Mýtna Nová Ves patrili aj Márii Thurzovej, vdove po Tomášovi Vizkeletim.
Kvôli majetkom v Bodoku a Obsolovciach
sa v rokoch 1615 a 1620 dostala do sporu
s Barborou Loranthovou. V rokoch 1689
a 1699 sa delili ujfalušiovské majetky
v Hajnej Novej Vsi s obcami Behynce, Ripňany, Dvorany nad Nitrou a Blesovce.18 Niekedy v prvej polovici 17. storočia vystrieda-
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li Babindolyovcov v Dvoranoch Ostrošičovci.
Andrej, posledný mužský potomok Babindolyovského rodu, vysporiadal svoje majetky
v záveti tak, že jeho príbuzní zdedili polovicu
Ludaníc. Dvorany mu už nepatrili. Ostatné
obce zálohoval za 8 tisíc zl. kráľ Ferdinand II.
listinou z roku 1629 kráľovskému radcovi Štefanovi Ostrošičovi a jeho dedičom. Chcel tak
obnoviť riadne platenie daní, lebo počas vojen
s „nevercami“ sa z týchto majetkov neodvádzali žiadne poplatky. Ostrošičovci sa potom
dožadovali vrátenia majetku aj od Juraja Beréniho.19 Od roku 1650 prebiehali súdne spory Ostrošičovcov a Šándorovcov o Šurianky,
Libichavu a panstvo Ludanice. Pavol a Matej
Ostrošič prišli do majetkových sporov s familiárom Juraja Beréniho Mikulášom Kozárim
a Mikulášom a Františkom Očkaiom. V 17. storočí vlastnili Očkaiovci z Očkova panstvo Ludanice s majetkami v obciach Dvorany nad
Nitrou, Chrabrany, Ludanice, Horné a Pusté
Obdokovce, Horné Štitáre a Urmince. Palatín
Ignác Očkai získal v 19. storočí manželstvom
s Juditou Zerdahelyovou aj majetky v Hajnej
Novej Vsi.20 V majetkoprávnych sporoch o ludanický kaštieľ a obce panstva (medzi nimi
i Dvorany) sa ocitli aj Juraj Beréni na jednej
strane a Mikuláš a Ján, synovia Benedikta Kozáriho s príbuznými Annou (dcérou Štefana
Selersényiho) a Uršulou, dcérou Tomáša Dolgoša a ich príbuzná Anna Čechová na strane
druhej. Anna Čechová chcela zabezpečiť nároky na panstvo pre svojho brata Gabriela
Očkaia. Svedkami v spore Juraja Beréniho
s Očkaiovcami boli šľachtici Gašpar Aponi
a Imrich Rajčáni. Kráľ Leopold I. potvrdil 12.
júla 1662 vlastníctvo Jurajovi Berénimu a jeho
potomkom.21 Matejovi Ostrošičovi, ktorý bol
podozrivý z účasti na Vešeléniho sprisahaní,
panovník v roku 1669 skonfiškoval majetok.
Ludanické panstvo ostalo v držbe uhorskej
komory až dokiaľ oň neprejavil záujem Krištof
Erdödy, ktorý zaň zaplatil 20 tisíc zlatých.22
Topoľčianske panstvo skonfiškoval panovník
po potlačení povstania Františka II. Rákociho
rákociovskému veliteľovi Šimonovi Forgáčovi.

Roky 1526–1918
Kráľ Karol VI. dovolil až v roku 1718 hrad Gýmeš a niektoré majetky odkúpiť biskupovi Pavlovi IV. Forgáčovi. V tom istom roku kúpil topoľčianske panstvo Peter Beréni s manželkou
Klárou Hölgyiovou. Obce Dvorany a Mýtnu
Novú Ves potom získali barón Andrej Zay so
svojou druhou manželkou Juditou Beréniovou.
Usadili sa však v Kovarciach. Palatín Mikuláš
Pálfi im udelil 18. januára 1725 donáciu na
majetky vymretých Babindolyovcov. Zayovci
z Uhrovca boli spríbuznení s Vizkeletiovcami,
Ostrošičovcami a ďalšími miestnymi rodmi.
Judita Beréniová po bezdetnom manželstve
odkázala v záveti z 3. februára 1757 Dvorany
a Mýtnu Novú Ves synom svojho nebohého
brata Tomáša Beréniho, Františkovi, Tomášovi, Gabrielovi a Andrejovi-Imrichovi (ich tútorom bol biskup Žigmund Beréni). Palatín Ľudovít Battányi potvrdil ich vlastníctvo donačnou listinou z 2. marca 1757. František, ktorý
mal svoje sídlo v Krušovciach a Laskári, zahájil už v roku 1767 proces proti svojim bratom.

Krajinský súpis z roku 1715 (MOL)

Jeho bratia Tomáš a Andrej žili v Bodoku.
V Dvoranoch býval brat ich otca Gabriel
starší, osvietený zemepán a mecenáš, ktorého si obyvatelia obce ctia a vážia doteraz.23

Krajinské a dikálne súpisy
z rokov 1715, 1720 a 1753
Po stabilizácii hospodárskych a spoločenských pomerov v monarchii nastal ten
správny čas zistiť schopnosť poddaných
odvádzať dane. Poslúžili tomu celokrajinské súpisy obyvateľov platiacich dane z rokov 1715 a 1720. Ich objektívnosť je však
sporadická, ako pri všetkých súpisoch, vyhotovovaných štátnou administratívou. Aj
Dvoranci zatajili skutočnú výmeru svojich
polí. V roku 1715 komisári bodockého slúžnovského okresu v Dvoranoch napočítali
13 zdanených domácností, 10 roľníckych
a tri želiarske (nezdanili jednu želiarsku).
Z 13 daňovníkov sa dvaja hlásili k maďarskej národnosti a jedenasti k slovenskej.
Richtár Ján Bartoš (roľník) bol od platenia
daní oslobodený. Ostatní roľníci platili za
32 bm (gbelov) polí, 6 koscov lúk a 22 kopáčov vinohradov. Okrem domácich roľníkov obhospodarovali 6 kopáčov vinohradov
aj cudzí. Za kopanice štát nevyberal poplatky. Dvorianske polia patrili do dvoch
bonitných tried strednej úrodnosti a obsievali sa dvakrát do roka jednou bratislavskou
mericou obilia. Úrodu ozimín a jarín mali
3 bm. Z lúk, ktoré užívali spoločne, zvážali na jedného kosca jeden voz sena. Jeho
kvalitu ovplyvňovali záplavy. Drevo na kúrenie rúbali v panských lesoch. Dobytok
pásli na spoločných pastvinách. Najväčšiu
výmeru polí (6 bm) a vinohradov (6 kopáčov) mal roľník (kurialista) Štefan Pavlovič
(Pavlovich), ostatní roľníci mali po 3 bm
polí.24
V roku 1720 sa počet roľníckych usadlostí zväčšil na 12. Želiarov už súpis nespomína. K maďarskej národnosti sa hlásil iba
jeden obyvateľ a ostatní k slovenskej. Roz-
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loha obhospodarovanej pôdy sa zvýšila na
81 bm (gbelov) pôdy (roľníci nemali veľkú
výmeru, zväčša po 9 bm a 4 a 1/2 bm).
Úrodnosťou sa ich pôda zaradila rovnako
ako v okolitých obciach do tretej bonitnej
triedy. Výmera lúk sa zvýšila na 8 koscov,
a naopak výmera vinohradov sa oproti roku 1715 znížila na 9 a 1/2 kopáčov. Z jedného kosca zvážali už dve kopy sena. Popredným gazdom bol opäť Štefan Paulovič,
evidovaný i ako remeselník – kováč, ktorý
obhospodaroval 9 bm polí, 1 kosca lúk
a troch kopáčov vinohradov. Za ním nasledovali richtár Mikuláš Belan, Ján Masar, Štefan Blaho a Mikuláš Besnák s 9 bm polí.25
Podľa dikálneho súpisu Nitrianskej stolice z roku 1753 boli Dvorany naďalej rozdelené medzi viacerých zemepánov. Najvýznamnejšie postavenie však mala Judita
Beréniová, vdova po Andrejovi Zayovi. Počet
roľníkov v Dvoranoch vzrástol v porovnaní
s predchádzajúcimi súpismi viac ako dvojnásobne. Žilo tu až 44 rodín. V zložení obyvateľstva súpis zaznamenal 20 roľníckych
rodín, 9 želiarskych s domom a štyri podželiarske. Daň platilo 45 osôb, medzi ktorými boli synovia či bratia a iní príbuzní
roľníkov. Dve vdovy sa dostali do podželiarskeho stavu po strate hopodáriaceho
partnera. Panstvu slúžil i nájomca krčmy
(výčapu) a 11 panských sluhov, medzi nimi
aj obilník, správca majera a pandúr (strážnik). Dvorianski roľníci hospodárili v 20 osminových usadlostiach, ktoré spolu tvorili
2 celé a 1/2 usadlostí. Sedemnásť opustených osminových usadlostí užíval zemepán.
Obrábali 181 bm polí (2 usadlosti mali tretiu bonitnú triedu), 23 bm kopaničiarskej
pôdy (klčovísk) a 3 bm majerskej pôdy. Seno zvážali z 10 koscov lúk a 18 a 1/2 koscov
kopaničiarskych lúk. Role patrili do druhej
bonitnej triedy. Z najúrodnejších získali úrodu 5 až 6 bm a vymlátili 3 až 4 kríže po 21
snopov. Obilie uskladňovali v sýpkach (stodolách), ktoré mali vo svojich dvoroch všetci
sedliaci. Podľa komisárov sedliaci zatajili
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Krajinský súpis z roku 1715
Pôda
Lúky
Vinohrany
(bm) (koscov) (kopáče)

Meno a priezvisko
roľníci:
richtár Ján Bartoš

3

Ján Meszár

3

Pavol Gergely

3

Mikuláš Loránt

3

Štefan Pavlovič (Paulovih)

6

Štefan Szedmák

3

1

2

1

1
2

1

6

Michal Behan

2

vdova po Jozefovi Halkovi

1

3

Štefan Halko

3

1

2

Mikuláš Behán

3

1

3

želiari:
Jozef Boles
Juraj Švetz
Ján Hinka
Juraj Szlovák
cudzinci:

6
32

spolu: 10 roľníkov a 4 želiari

6

22

Krajinský súpis z roku 1720
Meno a priezvisko

Pôda
Lúky
Vinohrany
(bm) (koscov) (kopáče)

roľníci:
richtár Mikuláš Belan

9

1

Ján Masar

9

1

Štefan Blaho

9

1

1

Ján Blaho

9

1

2

Juraj Ošitka

4 1/2

Ján Bartuš

4 1/2

1

Mikuláš Besnak

9

1

Tomáš Gergely

4 1/2

Ján Gergely

4 1/2

1

Ján Baleš

4 1/2

1

Mikuláš Lovrant

4 1/2

2

1/2

kováč Štefan Paulovič

9

1

3

spolu: 12 roľníkov

81

8

9 1/2

Roky 1526–1918
až 80 bm polí a 15 koscov lúk. Na rozsiahlej
výmere kopaničiarskej pôdy hospodárili sedliaci Štefan Sedmák s bratom Mikulášom a Michal Bizoň s vdovou po Adamovi Bizoňovi (5
bm). Majerská pôda sa medzi roľníkov nerozdeľovala a obrábal ju iba strážca panských
polí Mikuláš Dego (3 bm). Hrozno pestovali
na 44 a 1/2 kopáčoch vinohradov (z nich boli 2 vinohrady panské a 20 sedliackych). Vinohrady im produkovali 2 urny hrozna (jedna
urna v hodnote 1,50 zl). Po troch kopáčoch
viníc mali kováč Ondrej Farnadin so synom
Jánom a roľníci František Baleš s bratom Adamom, Ján Ošitka so synom Mikulášom, Filip
Slovák a Ján Paulovič s bratom. Správcom panských vinohradov bol želiar, vincúr Tomáš Slovák. Dvorianské vinice vlastnili aj šiesti obyvatelia z Bodoku (medzi nimi i šľachtic Štefan

Bedly), jeden Ludančan a štyria obyvatelia
Kamanovej. Z hospodárskych plodín pestovali okrem obilia najmä kapustu, ktorá
bola jednou z najdôležitejších plodín novoveku. Dvoranci zberali až 1850 kapustných hláv ročne (po 200 Ján Paulovič s bratom a Ján Lovrant). Sadili aj konope a ľan
na výrobu tkanín (spolu však iba 5 1/4 bm).
V chove hospodárskych zvierat uprednostňovali voly (23) a kone (20). Uvádzali ešte
krávy (40 dojníc, 8 býčkov a teliat do troch
rokov), ovce a kozy (109) a ošípané (67). Na
pastvinách sa mohol pásť pred kosením iba
zemepanský dobytok, spoločný obecný až
po kosení. Včelárstvu sa venovala iba jedna roľnícka rodina (Štefan Bizoň). Je zaujímavé, že žiadna rodina nevykázala kotlík
na pálenie pálenky (od ktorého by museli
platiť 1 zl.), a to ani panský krčmár. V obci
bola kováčska vyhňa roľníka a kováča Ondreja Fernadina. Kováčskemu remeslu sa
venoval aj želiar Vavrinec Sarmon. Kováč
Štefan Paulovič sa už nespomína, zato boli v obci najbohatšími gazdami Ján Paulovič
s bratom, ktorí mali veľkú výmeru polí, kopaníc, lúk a viníc. Salašníctvom sa zaoberali najmä želiar Ján Král (choval 20 oviec),
roľníci František Baleš s bratom Adamom,
Ján Motus, Michal Bizoň mali po 10 oviec
a Ján Paulovič deväť oviec. Pánsky sluha,
bača Štefan Štrbo sa staral o 24 oviec a salašník Ján Uzol o 10 oviec. So vzrastom počtu obyvateľov sa v obci zväčšil aj počet rodín želiarov s domami na 9 (v roku 1715
boli štyria). K zámožnejším obyvateľom patrili prenájomcovia (arendátori). V okolitých
obciach boli v tejto kategórii viacerí židia,
V rokoch 1750-1753 odvádzali štátnu
a stoličnú daň:
Roky

Daňový súpis z roku 1753 (ŠAN)

štátna daň

stoličná daň

zl.

den.

zl.

den.

1750-51

102

49

30

28

1751-52

126

33

23

26

1752-53

125

37

14

03
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ktorých panstvo usadzovalo na svojich pozemkoch a prenajímalo im regálne práva.
V Dvoranoch bol iba jeden prenájomca krčmy Ján Velič, ktorý nebol židom.26

Tereziánsky urbár v Dvoranoch
Najvýznamnejšou hospodárskou reformou panovníčky Márie Terézie bol urbársky
patent z roku 1767. Upravoval povinnosti
poddaných voči zemepánovi v snahe uviesť
do určitého pomeru dávky a povinnosti
poddaného voči jeho zemepánovi s rozsahom pôdy, ktorá bola v jeho úžitku. Štát
(monarchia) určil veľkosť poddanskej
usadlosti. Chránil poddaných pred nadmerným zaťažením a určil maximálne poddanské povinnosti, čím zlepšil ich sociálne postavenie. Tereziánsky urbár ostal základnou
zákonnou úpravou poddanských vzťahov
až do konca feudalizmu v roku 1848. Jeho

zavedeniu predchádzali návštevy stoličných
úradníkov v obciach. Stoličný slúžny Pavol
Balogh a stoličný prísažný Adam Šelmeci prišli do Dvorian 10. júna 1769, aby pred panským úradníkom, provizorom Gabriela Beréniho, Františkom Garayom, položili zástupcom sedliakov, richtárovi Štefanovi Hospodárikovi, starším a prísažným Jánovi Bartušovi,
Štefanovi Judovičovi, Štefanovi Sedmákovi, Jánovi Paulovičovi a Filipovi Slovákovi deväť otázok o ich povinnostiach a právach vo vzťahu
k svojim zemepánom. Na prvé tri otázky
o existencii urbárov alebo zmlúv s panstvom
a o rozsahu svojich poddanských povinností
zástupcovia obce odpovedali v rozpore so skutočnosťou, že žiadne urbáre ani kontrakty nemali. Vykonávali svoje poddanské povinnosti podľa starodávnej obyčaje stanovenej panstvom pešo alebo s dobytkom. Ako a odkedy
takto pracovali zodpovedať nevedeli, s odô-

Titulná strana Urbára osady „Falkas Doworany“ z roku 1767 a urbárska tabuľka (ŠAN)

36
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vodnením, že aj ich predkovia mali takéto povinnosti. Štvrtou otázkou sa zisťovali úžitky
(choseň) alebo škody obce. Obec podľa nich
nemala žiadne iné úžitky, okrem krčmy v pálenici, z ktorej mali každoročne 11 zl. Na piatu otázku o držbe polí a lúk odpovedali, že
roľníci neobrábajú rovnaké výmery rolí a nesejú do nich ani rovnaké množstvo obilnín.
Najviac obsieval tzv. podvorné zeme Ondrej
Motus (68 saputov), po ňom nasledovali roľníci Ján Bartoš (42 saputov) a Ondrej Baleš (40
saputov).27 Ani výmeru lúk nemali všetci roľníci rovnakú. Najviac koscov lúk mal Adam
Tarnak (Trnčák) 7 a 1/2 a Ondrej Motus z tzv.
podvorných lúk 7 koscov.28 Kosili ich dvakrát
do roka (aj otavu). Šiestou otázkou komisia
zisťovala povinnosti poddaných a či sa im započítavala cesta na panské a späť. Odpovedali, že sedliaci (celí domnici, t. j. roľníci s celou usadlosťou) odbavujú robotu na panskom

Druhá a tretia otázka stoličných úradníkov
s odpoveďami zástupcov obce z r. 1769 (ŠAN)

každý deň z domu koňmi a pol domnici
(s polovičnou usadlosťou) tri dni do týždňa.
Tí, ktorí nemali dobytok, chodili na panské
každý deň pešo. Cesta tam i späť sa im do
práce započítavala. O odvádzaní deviatku
zemepánom v siedmej otázke tvrdili, že
panský deviatok doteraz zo žiadnej úrody
nedávali, ale odvádzajú panstvu ročne od
každej štvrtinovej usadlosti za každý dom
hotové peniaze – pol toliara (50 den.), jednu hus, jedného kapúna a jednu mericu
raži. Ôsmou otázkou preverovali množstvo
opustených usadlostí v obci. Podľa odpovede boli v obci tri opustené grunty, ktoré
užívalo panstvo. Tieto vraj „spustli za jeden
rok, lebo tí, ktorí ich užívali nevyplácali
Koztelnicu (dávky fare) a ostali po nich veľké dlhy panstvu a peniaze a zbožie ostali
dlžní aj iným ľuďom“. Právne postavenie
poddaných, teda či sú večití poddaní alebo
tzv. slobodného odchodu, sa zisťovalo deviatou otázkou, ktorou potvrdili, že sú večitými poddanými svojich pánov.29
Dvoriansky urbár z roku 1767 podpísali
zástupcovia Nitrianskej stolice Pavol Ba
logh, Adam Selméczy a Ignác Besznák
4. decembra 1769. Podľa predtlačeného urbára bol poddaný hospodáriaci na jednej
usadlosti povinný odpracovať pre svojho
zemepána 52 dní so záprahom alebo 104
dní pešo. Tí, ktorí hospodárili na polovičných, štvrtinových alebo osminových
usadlostiach robotovali alebo platili úmerne menej. Želiari s domom boli povinní odpracovať na panskom 18 dní a bez domu
12 dní ročne. Za „domový grunt“ (záhradu
a pozemok, na ktorom stál dom) platili poddaní zemepánovi 1 zlatý ročne. Ďalej boli
poddaní povinní odvádzať svojmu zemepánovi deviatok a cirkvi desiatok (dežma)
z úrody a okrem toho rôzne naturálne dávky, tzv. dary. Celá usadlosť dávala ročne
2 sliepky, 2 kapúnov, 12 vajec a holbu masla, 30 poddaných spolu jedno teľa. Do dvorianskeho urbára ručne vpísali niektoré odlišnosti. V I. punkte, že k jednému sedliac-
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kemu domu má byť 18 dielov rolí a do každého dielu sa vysievajú 2 bm obilia, lúky na 6
koscov (a od každého kosca sa dvakrát do
roka môže kosiť), v III. punkte, že každý poddaný jedenkrát do týždňa (i príchod i odchod
sa počíta) s dvomi „dobytkami“ a svojim vozom, bránou alebo pluhom (a v žatve aj dvojnásobne) vykonávajú robotu, v V. punkte, že
namiesto deviatku budú sedliaci dávať zemepánovi, ako odpradávna, 4 zl. (polovicu na sv.
Juraja a druhú na sv. Michala) a v týchto termínoch aj ostatné poplatky. Neoddeliteľnou
súčasťou urbáru bola urbárska tabuľka. Podľa dvorianskej bolo v obci 21 domov (od každého platili cenzus 1 zl.), z ktorých 18 obývali večití poddaní (sedliaci) a tri želiari (hofieri).30 Najviac pôdy obhospodároval Ondrej
Motus (34 dielov rolí a 7 koscov lúk), preto
vykonával robotu na panskom s dobytkom
(lichvou) 86 dní a ručnú 172 dní. Z dávok pšenice sa ročne vykupoval 6 zl. a 62 den. Panstvu
odovzdával v naturáliách ročne viac ako jednu siahu dreva, 9 funtov priadze, 1 holbu masla, troch kapúnov, 3 kuriatka a 19 vajec. Po
ňom nasledovali Ján Bartoš a Ondrej Baleš.
Povinnosťou želiarov bola iba 18-dňová ručná
práca a zlatka za dom.31
Dodržiavane urbára sledovali v Dvoranoch
stoloční úradníci v rokoch 1771 až 1782. Od
predstaviteľov obce žiadali písomé potvrdenie.
Podpísať sa nevedeli a obecnú pečiatku
umiestnil prvýkrát na takéto potvrdenie richtár Mišo Paulovič 16. januára 1781.3

Potvrdenie o dodržiavaní Urbára richtárom
obce a prísažnými v rokoch 1778 a 1881, kedy
bola prvýkrát použitá pečať obce.
Dole: detail pečate (ŠAN)
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Prvé (jozefské) sčítanie obyvateľstva
a prílev židovského obyvateľstva
Cisár Jozef II. nariadil v rokoch 1784-1787
sčítanie ľudu v monarchii, ktoré zahŕňalo už
aj šľachtické sídla. Uhorskej šľachte to príliš
nevyhovovalo, lebo trvala na dodržiavaní svojich privilégií, medzi ktorými bolo i oslobodenie od platenia daní. V čase sčítania stálo
v Dvoranoch 40 domov, v ktorých žilo 329
obyvateľov. Z pôvodných 324 obyvateľov sa
7 odsťahovalo a 12 prisťahovalo. V zložení
obyvateľov prevládali muži, spolu 171 (57 že-
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natých a 114 slobodných). Chlapcov vo veku
do 12 rokov napočítali 50 a mládencov od 13
do 17 rokov 10. Žien bolo 153. Tvorili 68 roľníckych a želiarskych rodín. V Dvoranoch žilo ďalších 16 roľníkov a 15 dospelých v ich
rodinách (dedičov). Počet želiarov vzrástol na
49. V obci bývalo aj 15 iných obyvateľov (sluhov, nájomcov a pod.). Dane však platilo iba
169 obyvateľov. V čase sčítania sa v Dvoranoch
nachádzali trinasti šľachtici, zväčša príbuzní
zemepána Gabriela Beréniho a jeden vyšší
cirkevný hodnostár.33 Od druhej polovice 18.
storočia sa do okolitých obcí prisťahovali židia
z Moravy a Haliče, ktorých pozývali na svoje
majetky miestni zemepáni. Uplatnili sa najmä
ako krčmári, peňažníci, obchodníci a priekupníci. V Dvoranoch sa spomínajú v roku 1778
ako platcovia daní, ktoré panský provizor vyberal od roľníkov a židov. Ich mená nepoznáme. Zaznamenali aj 18 zmluvných roľníkov
a jedného nového, ktorý sa do obce prisťahoval a troch zmluvných želiarov. Dvanásť celých
usadlostí platilo štátnu daň (kontribúciu) 196,4
zl. a stoličnú daň 68 zl., spolu 264,4 zl. (Mýtna Nová Ves platila vyššiu daň 295,8 zl.). Zdaňovala sa najmä poľnohospodárska pôda a vinohrady. Dvorianske role a lúky patrili do prvej bonitnej triedy, vinice a pastviny do druhej.
Spoločná obec vlastnila lúku dvoch koscov.
V druhej polovici 18. storočia vyzeral kataster Dvorian s intravilánom približne tak ako
v súčasnosti. Domy nestáli v radovej zástavbe,
ale „každý inde“. Cez rieku Nitru stál drevený
most. Vedľa budovy kaštieľa už bola verejná
kaplnka, ktorú dal postaviť Gabriel Beréni st.
Pravdepodobne od tohto obdobia existoval
v obci cintorín a podľa zachovaných správ sa
oň jeho obyvatelia príkladne starali.34

Vondra. Dane odvádzalo 30 rodín (11 roľníckych, 10 želiarskych a 9 podželiarskych),35
spolu 71 platcov daní. Z krčmy v pálenici už
obec nedostávala 11 zl., lebo ju (a pravdepodobne aj pálenicu) prevádzkovala židovská rodina, ktorá prišla do Dvorian pred
rokom 1778. Príslušníci tejto rodiny (bolo
ich sedem) po prvýkrát vystúpili z anonymity. Súpis z roku 1828 zaznamenal meno
židovského gazdu Izáka Rozenzveiga. Dvoranci mali spoločné iba pastviny a odvádzali ročne v prospech vojska naturálie (obec
za 6 zl. a samotní roľníci v hodnote 13,48
zl.). Sedliaci mali zdanených 372 bm polí
(v hodnote 198,24 zl.), 30 koscov lúk (v hodnote 30 zl.), 8 1/4 kopáčov viníc (v hodnote 8,15 zl.) a 33 kopáčov rekvírovaných viníc
(v hodnote 16,30 zl.).36 Obyvatelia iných obcí (cudzí) obhospodarovali v Dvoranoch 60
bm polí, 4 a 4/8 koscov lúk, 2 a 3/4 kopáčov viníc a 11 kopáčov rekvírovaných viníc.
Do prvej bonitnej triedy patrila 1/6 polí, za
ktoré platili daň 1 zl., do druhej 2/6 polí

Obyvatelia Dvorian v prvej polovici
19. storočia
V roku 1828 mali Dvorany 21 domov a 284
obyvateľov, ktorí sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Medzi
podželiarmi boli aj dvaja remeselníci, panský
kováč Jozef Müller a kolár Vojtech (Adalbert) Daňový súpis z roku 1828 (ŠAN)
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(platili polovicu, po 30 den.) a do tretej triedy 3/6 polí (platili po 24 den.). Spolu odvádzali za role 3,13 zl. Každoročne siali 202
bm pšenice, 99 bm jačmeňa a 301 bm ovsa.
Poľnohospodárske prebytky potom predávali na trhoch v Topoľčanoch. Dvorianske
lúky patrili do druhej triedy a vinice do prvej.
V chove dobytka boli kone na prvom mieste (41). Štyri pary (8 koní) mal v maštali
Adam Bizon. Po dva páry (4 kone) vlastnili
žid Izrael Rozenzveig a roľníci Jozef Gregorik, Jozef Grňo, Ján Rabik, Andrej Kral a Michal Zachara. Nasledovali ovce a kozy (37)
a kravy (23). Najbohatším gazdom bol Adam
Bizon s ôsmimi platcami daní, ktorý obhospodaroval 60 bm polí a 4 a 1/2 koscov lúk.
Po ňom nasledoval richtár Ján Rabik s 30
bm polí a 2 a 4/8 koscami lúk. Od platenia
daní boli oslobodení príbuzní roľníkov, remeselníci, služobníctvo a cirkevná pôda.37
V roku 1855 sa počet obyvateľov obce zvýšil na 291. Úmerne narastal aj počet židovských obyvateľov z päť v roku 1836 na osemnásť v roku 1854.38

Cholera v Dvoranoch
V 19. storočí sa aj Dvorany stali súčasťou
pandémií cholery. Jednu z prvých priniesli
v letných mesiacoch roku 1831 na územie
Slovenska ruski vojaci. Vyvolala veľkú paniku, lebo sa veľmi rýchlo šírila. Dvorany
boli prvou obcou ludanickej farnosti, v ktorej už 22. augusta 1831 usmrtila 27 ročného tesárskeho pomocníka Augustína Ohareka.Trvala do 18. septembra 1831 (v Chrabranoch vyčíňala až do 24. októbra). Ochorelo 67 Dvorancov, z ktorých sa 34 uzdravilo a 33 zomrelo. Jej obeťami bolo mnoho
detí od dvoch do osem rokov (9) a viac mužov (15) ako žien. Z remeselníkov na jej následky zomrel miestny tkáč Václav Wondra
(60 ročný) pochádzajúci z Moravy aj so svojou manželkou, ale i veľa sluhov (60 ročná
Anna, manželka záhradníka Antona Kvičalu) a pastierov. Najstaršou obeťou bol 80
ročný valach František Strachota.
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V roku 1866 prepukla cholera najskôr v Dolných Ludaniciach (6. augusta) a do Dvorian
dorazila až 21. septembra. Ochorelo 50 obyvateľov, z ktorých sa 22 uzdravilo a 28 zomrelo. Prvou obeťou bol 12-ročný chlapec, sirota
Štefan Urbik. Choroba kulminovala 1. októbra, keď zomrelo 5 ľudí (medzi nimi aj 10 ročný syn mlynára Jozefa Krahulca). Trvala do 13.
októbra 1866 (vtedy zomrel 15-ročný syn
pastiera Jozef Novotný). Na rozdiel od predchádzajúcej pandémie si vyžiadala najmä životy žien (14) a detí. Z okolitých obcí farnosti zomrelo viac Ludančancov (29).
Cholera v roku 1873 Dvorany nezasiahla.
V obci však 16. júla zomrel obyvateľ Kamanovej Jozef Žák.39

Po Beréniovcoch židovskí vlastníci
Dvorian v druhej polovici 19. storočia
V období pred rokom 1848 vlastnila šľachta najväčšiu časť pôdy. Šľachtická pôda sa delila na panskú (dominikálnu) a urbársku (rustikálnu), ktorá patrila zemepánovi, ale bola
prenechaná do užívania poddaným (urbárnikom). Po zrušení poddanstva sa roľníci stali
slobodnými a mohli voľne disponovať s pôdou,
ktorú nadobudli počas tereziánskej urbárskej
regulácie. Dochádzalo k hromadnému drobeniu poľnohospodárskej pôdy, lebo podľa noriem uhorského obyčajového práva sa po smrti hospodára delili pozemky medzi všetkých
dedičov. S rozdrobenosťou pozemkov veľmi
úzko súvisela aj ich rozptýlenosť, neurčitý tvar
a zlý prístup. Evidovanie nehnuteľností a vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v pozemkovej knihe sa na území niekdajšieho Uhorska
začalo cisárskym patentom z roku 1852, na
ktorý nadväzovali nariadenia bývalého uhorského ministerstva spravodlivosti z rokov 1853
až 1855. Vznikajúce pozemkové knihy boli
verejnými knihami, ktoré slúžili majetkoprávnym účelom. Vklad (intabulácia) do pozemkovej knihy garantoval vlastnícke práva a iné
vecné práva k nehnuteľnostiam. Tento princíp
proklamoval, že vlastníctvo k nehnuteľnosti sa
nadobúdalo až zápisom do pozemkovej knihy

Roky 1526–1918
a nie podpisom zmluvy. Súčasťou pozemkovej
knihy bola i pozemkovoknižná mapa.40
Proces komasácie majetkov spôsobil aj
v Dvoranoch veľa vlastníckych zmien. Gróf
František Beréni prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, ktorým bol barón Ditrich
Eduard Beréni, kúpil 6. februára 1854 od Barbory Očkaiovej, vdovy po Jozefovi Šimkovičovi jej čiastky v obciach Dvorany a Štitáre, čím
sa vyriešil spor z roku 1804 o zálohovanú časť
obce Štitáre, ktorý zahájil s Beréniovcami ešte Barborin otec Albert Očkai s manželkou Annou Máriou Géciovou. Ďalšími zemianskymi
vlastníkmi pozemkov v Dvoranoch boli Ján
Balladi (Baladi, Balaďa) ženatý s Annou Pavlovičovou a zemania Grmanecovci z Horných
Štitár (Ľudovít Grmanec bol štitárskym richtárom). Kúpou od Viktora Krošláka sa v roku
1899 do vlastníctva urbárskeho majetku a kopaníc dostal aj budapeštiansky občan František Újhelyi.
Komasácia dvorianskych pozemkov prebiehala do 30. mája 1857, keď urbársky gazda
Ján Kralovič podpísal „za richtára a vibor“ po
nemecky písaný protokol a parcelný register,
ktorý opatril aj obecnou pečiatkou. Zapísané
parcely majú veľmi pekné slovenské alebo české názvy. Stav v Dvoranoch a Mýtnej Novej
Vsi pred komasáciou zachytáva pozemkovo

knižná mapa z roku 1856. Počas komasácie
ju vyhotovil hlavný zememerač Günter Karolly s meračom Ladislavom Keresztesom
a zástupcovia župy a obce ju potvrdili 2.
júna 1862. V Dvoranoch stálo 36 budov.
Rozdielne číslovanie domov, prepisované

Kataster obce v 19. stor. V krúžku je označená poloha voľakedajšieho kaštieľa (ŠAN)

Intravilán obce v roku 1856 (ŠAN-PTO)
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potom v parcelnom registri ceruzkou, spôsobilo delenie parcely číslo 5, na ktorej postavil richtár František Macko dom č. 5. Najväčšie budovy a pozemky patrili zemepánom. Gróf František Beréni mal v Dvoranoch
6 budov (kaštieľ, majer, kováčska dielňa,
hájovňa, pálenica na roli Hýrová, kde bol
kedysi aj výčap pálenky, salaš, záhradné
budovy a ošípáreň, ale aj zemepanský želiarsky dom, v ktorom sa usadili prví židovskí obyvatelia obce). V intraviláne mu po
komasačnej úprave patrila výmera 12 462
kj, 513, 617 kj rolí, 239, 421 kj lúk, 5, 211 kj
vinohradov, 38,584 kj pasienkov, 88,266 kj
hôr. Šľachtic Ignác Očkai vlastnil iba 8,140
kj lúk. V časti urbárskeho majetku vykazoval od roku 1828 vlastníctvo štyroch štvrtinových usadlostí aj Jozef Angszt, ktorý býval v Budapešti.41 Z ostatných obyvateľov
obce mal viac ako 32 kj kuriálneho majetku
v intraviláne iba krčmár žid Jozef Rosenzweig (3,687). Veľkú výmeru pôdy mal aj
ďalší žid Šimon Schlezinger. Obec spravovala spoločný majetok (v intraviláne 0,756
kj, rolí 13,595 kj, pastviny, lúky a vyklčované pozemky). Obecný dom stál hneď oproti kaštieľa a bol 31. v poradí (prepísaný na
číslo 32). V roku 1866 sa dostal rozhodnutím slúžneho do vlastníctva Leopolda Rosenzweiga a po roku 1870 patril Jozefovi
a Ignácovi Rosenzweigovi. Urbársky majetok užívalo 33 sedliakov a želiarsky 26 hofierov. Vyklčovanú urbársku pôdu obhospodarovali aj roľníci z Mýtnej Novej Vsi
(vlastníctvo dvoch rolí sesionárov na hraniciach chotára potvrdil v pozemkovoknižnej
vložke novanský richtár Ján Gerhát), Hrušovian a Bodoku. Pôdu mala v dvorianskom
katastri aj ludanická fara. Na mape je zobrazená aj kaplnka a cintorín.42

pusta, Jozef Baráth, Michal Král, František
Macko a podielnici Martin Bizon, Michal Lunger, Ján Štefčík, Ján Baláži, Pavol Slašik a Štefan Kapusta. V procese usporiadania chotárnych hraníc medzi Dvoranmi a Mýtnou Novou
Vsou došlo k zmenám v katastrálnej mape,
pozemkovej knihe a pri zostavovaní akostných
tried. Podľa príkazu prvého podžupana Nitrianskej župy zo 14. augusta 1862 mal zememerač nanovo zamerať a vytýčiť hranice majetkov obcí a uviesť zmeny do pozemkovej
knihy a katastrálnej mapy. Obzvlášť Dvoranci
poukazovali na veľké škody a krivdy. Sťažnosť
župe podpísali richtár Ján Kralovič, prísažní
Ján Števčík a František Macko, ako aj „obecní“
Ján Trnčák a Jozef Král. V prvom rade chceli,
aby obe obce využívali dedinský pasienok
v polovici, ako to bolo v minulosti. Pohoršovali sa aj nad tým, že z tohto dedinského pasienku dostal najlepšiu časť Ján Barát z Mýtnej Novej Vsi, majiteľ kopaničiarskej lúky, ktorý tam predtým nemal žiadny diel. Dokonca
si z dvorianskeho dedinského pasienku vymeral cestu viac jutrovú, ako mal, čo obyvatelia Dvorian museli znášať ako služobnosť.
Tvrdili, že od starodávna bol hraničným chotárnym znakom medzi oboma obcami dub,
ktorý si ale „páni Šulci“ (t. j. noví vlastníci
Schultzovci) privlastnili a vyrúbali. Tí zatarasili cestu aj do dedinského hája v treťom chotári a lichva dvorianskych gazdov do neho
nemohla prejsť. Viaceré ponosy na Schultzovcov sa týkali aj tzv. dedinského husacieho pasienku, ktorý podľa Dvorancov panstvu nikdy
nepatril. „Páni Šulci“ chceli doň vháňať svoje
husi a trvali na tom, že majú mať z neho aj
oni čiastku. Dvoranci adresovali 8. mája 1863
podžupanovi Nitrianskej župy prosbu a požiadali ho o pomoc, aby sa obecný pasienok,
ktorý spoločne užívali, nedelil a tí, ktorí tak
chceli urobiť, boli podľa nich „buriči“: „...len
Komasačné spory
jedine sa takí buriči aby ich do velkej biedy uvrhli
Po roku 1857 riešili župné súdy viaceré a nahovorili ludí, aby sa ten pasienok podelil.“ Do
sťažnosti obyvateľov Dvorian a Mýtnej No- sporu sa zapojili aj želiarski urbarialisti z Dvovej Vsi, ktoré sa týkali urbárskych sporov. rian (11)43 a Mýtnej (7), ktorí 2. októbra 1865
Obec v nich zastupovali vlastníci Jozef Ka- žiadali podžupana Nitrianskej župy a predse-
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du komasácie Tadeáša Descőa o vydelenie
pasienku, užívaného hofiermi ešte pred rokom
1847. Písali o tom, že dostali smutné vyrozumenie, podľa ktorého sa pri komasácii v Dvoranoch a Mýtnej Novej Vsi nebralo do úvahy,
že do roku 1847 odbavovali všetky stoličné aj
panské ťarchy. Nárokovali si preto z pasienku
rovnaký diel, ako ostatní urbárski hofieri, pretože nikdy neboli oslobodení od žiadnych
tiarch. List za hofierov podpísal notár Jozef
Budatinský, ktorý bol zároveň ich svedkom.
Ešte aj v roku 1870 sa richtári oboch obcí Ján
Kralovič a Adam Gerhát sťažovali urbárskej
sedrii na zmeny v pozemkovej (gruntovej) knihe po komasácii v roku 1863 a pokladali ich
za neprijateľné. Odvolávali sa na tereziánsky
urbár a tabuľku z roku 1769 a žiadali o vyslanie komisie na ich vlastné útraty kvôli založeniu novej pozemkovej knihy. Spor o urbársky
majetok v Dvoranoch a Mýtnej Novej Vsi vie-

Dopis „Slávnej Stoličnej Urbárskej Sedrii“ v súvislosti s komasačnými spormi. Listina je signovaná
podpismi richtárov a obecnými pečaťami (ŠAN)

dol v r. 1885 aj nový majiteľ Ignác Schultz
(zastupovaný advokátom Alexandrom Lénartom z Topoľčian).44

Sčítanie obyvateľov a domácich
zvierat z 31. decembra 1869
V roku 1869 bolo v obci 36 domov, z ktorých iba jeden (č. 28) nebol obývaný. Dvorany mali 295 obyvateľov45 (141 mužov a 154
žien). Čítať aj písať vedelo 48 ľudí a iba čítať 99, ostatní boli negramotní. Kaštieľ na
začiatku dediny (č. 1) obývalo 6 rodín (51
obyvateľov). V dome č. 7 boli štyri byty,
v dome č. 17 tri byty a majer s pálenicou
na konci dediny (č. 36) obývali tri rodiny.
Tu žil aj obvodný notár a zapisovateľ Štefan
Kvetán zo Zemianskych Kostolian. Ostatné
domy obývali jedna alebo dve rodiny. Najstarším obyvateľom bol Ján Trnčák, ktorý
pochádzal z Bojnej. Narodil sa v roku 1809
(mal tak iba 60 rokov). Z dvorianskych rodákov patril k „seniorom“ František Macko,
ktorý sa narodil v roku 1811. Najstaršou ženou bola vdova Dorota Bagová, ktorá sa
narodila v roku 1810 (mala 59 rokov). Podľa vierovyznania boli 243 katolíci, 9 evanjelici a. v. a 43 židia. Evanjelici žili v troch
rodinách. V kúrii býval gazda Juraj Jesenský,
ktorý pochádzal z Turca (obec Požehy, dnes
súčasť Dubového), v dome s kováčskou
dielňou (č. 27) kováčsky majster Štefan Krošlák z Nitrianskej Stredy (ďalší kováč v dome č. 11 Štefan Štefasky pochádzal z Vríc-

Detail obecnej pečate z 18. storočia reprodukovaný z vedľajšej listiny (ŠAN)
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ka v Turčianskej župe) a v dome č. 31 kolársky majster Jozef Krošlák z Nitrianskej
Stredy. Židia žili v šiestich rodinách. V kaštieli býval gazda Emanuel Baumgarten z Moravy (s matkou Františkou a ich kuchárkou
Helenou Siegelovou z Moravy). Jeho manželka Rozália pochádzala z Bánoviec. Židia
mali svoju modlitebňu (bet hamidraš) v dome č. 9, v ktorom žil paňažník Filip Frommer
z Bánoviec. Patrila im tradične aj krčma
v dome č. 20, ktorú vlastnil miestny žid krčmár Emanuel Rosenzweig. Okrem rodiny
krčmára tu býval aj učiteľ v krušovskej židovskej škole Adolf Markfeld, pochádzajúci z Prievidze. Ďalší židia obývali dom č. 3
(Šimon Schlesinger z Dvorian), č. 7 (slobodný majster Ignác Vatman z Kotešovej),
č. 11 (krajčír Ignác Eizler z Nitry) a č. 21
(obecný sluha Áron Szmatana z Nemšovej,
ktorého syn Abrahám žil v čase sčítania
v Jacovciach). Z Lhotky v Čechách pochádzal murár Jozef Rozlínek, ktorý býval so

svojou manželkou z Kovariec v dome č. 18.
V chove hospodárskych zvierat Dvoranci udávali opäť na prvom mieste 47 koní a ďalších 5
žrebcov, 15 kobýl, 20 ľahkých vyrezancov a 7
žriebät. Na práce v poli však využívali aj 106
volov. Okrem toho chovali ešte 22 švajčiarskych kráv, 13 teliat, 66 ošípaných a 571 oviec.
Včelstvá vykazovali v štyroch domácnostiach,
spolu 37 včelích klátov. Najväčšie hospodárstvo mal panský gazda Juraj Jesenský, ktorý
sa staral o 16 koní, 36 volov, 5 kráv a 22 ošípaných. Jeho úle pozostávali až z 30 klátov.
Salašníctvom sa zaoberal panský gazda a bača Jozef Lovrant (pôvodom z Ludaníc) v majeri a pálenici, ktorý choval aj jedného osla,
68 volov, dve ošípané a až 450 oviec. Z miestnych sedliakov boli poprednými gazdami
František Macko v dome č. 5 (choval 7 koní,
4 kravy a 28 oviec a mal aj 3 včelie kláty), Ján
Števcík v dome č. 25 (19 ovcí, 4 kone, 4 kravy)
a Filip Bizoň v dome č. 30 (2 kone, 1 krava, 4
ošípané a 8 ovcí).46

Reprodukcia časti zápisného hárku domu číslo 1 – 1. strana a 2. strana so zoznamom obyvateľov
(ŠAN)
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Na sklonku 19. storočia a začiatku
20. storočia
Obec si zachovávala poľnohospodársky charakter. Začala však meniť svoj vzhľad. Z konca
19. storočia pochádzali trojpriestorové omazané
a obielené hlinené domy s valbovými slamenými strechami. Na záhumniach stali stodoly z nepálených tehál, so sedlovými slamenými strechami, ktoré mali vchod na štítovej strane.47 Od
polovice 19. storočia sa stali hospodármi na
veľkostatku Františka Beréniho židia Herman,
Šalamún a Ignác Schulcz s Móricom Polákom
(Pollak), ktorí boli, po jeho kúpe od Františka
Beréniho 15. marca 1875, jeho vlastníkmi. Za
majetok v obciach Dvorany a Mýtna Nová Ves
mu zaplatili 100 000 forintov. Dvorianski roľníci a želiari podávali na nových zemepánov viacero sťažností Nitrianskej župe, lebo im obmedzovali ich práva. Spory sa týkali urbárskeho
majetku v oboch obciach.48
Herman Schulcz a Móric Polák v roku 1872
odpredali svoje čiastky zemianskeho majetku
Šalamúnovi a Ignácovi Schultzovi (už Schultz).
Šalamún potom v roku 1875 postúpil svoj podiel Ignácovi Schultzovi. Na miestnom veľkostatku pracovala asi tretina Dvorancov. Po neúspechoch v podnikaní (najmä v pálenici) výlučný vlastník veľkostatku Ignác Schultz, v tom
čase už obyvateľ Sučian, predal majetok v Dvoranoch a Mýtnej Novej Vsi príslušníkom ry-

Pracovná knižka Tomáša Novotného z r. 1893
(ŠAN-PTO)

tierskeho rodu Lachnitovcov. Najskôr 16.
februára 1882 odstúpil vdove po rytierovi
Rudolfovi Lachnitovi Hermíne rod. Hoffmannovej z Viedne (ktorú zastupoval advokát Alexander Lénárt) pôdu pre stavbu
železnice z Nitry do Topoľčian (2 kj a 1337
štvorcových siah) a v tom istom roku aj
ostatný majetok. Po jej smrti v roku 1909
sa stali vlastníkmi dvorianskeho kaštieľa a
pozemkov jej deti Ilona, manželka Jána Földiho, Hermína, vdova po barónovi Otovi
Puswaldovi a Henrich Lachnit. Ilona v roku
1903 predala svoj podiel dvom súrodencom
zmluvou uzatvorenou v Bratislave 7. januára 1903. Barónka Hermína Pusswaldová
splnomocnila49 svojho brata Henricha manipulovať s jej majetkom v Dvoranoch a
v Mýtnej Novej Vsi. Henrich Lachnit potom
prostredníctvom advokáta Hilavorta predal
spoločný majetok kniežaťu Gejzovi Odescalchimu z Nitrianskej Stredy aj s ťarchami za
660 000 korún.50 Kúpnopredajnú zmluvu
podpísali pred notárom Ľudovítom Kevickým v Topoľčanoch 11. októbra 1905. Ťarchy predstavoval prenájom majetku Samuelovi Deutelbaumovi. Prvý prenájom uskutočnil Henrich Lachnit ešte v roku 1885 na
dobu jedného roka (od 8. septembra 1885
do 8. septembra1886). Ďalší potvrdil Samuelovi Deutelbaumovi a Henrichovi Wohl
steinovi na dobu od 25. marca 1904 do 31.
októbra 1915. Svoje pozemky im prenajímala aj vdova po Jozefovi Kalinayovi.51
Počet obyvateľov Dvorian sa v roku 1880
zvýšil na 307. Slovenčinu považovalo za
svoj materinský jazyk 284 Dvorancov. K nemeckej národnosti patrilo 12 obyvateľov.
Za Maďara sa nehlásil nikto. Zato vraj všetci
Dvoranci okrem jedenástich vedeli hovoriť
maďarsky. Katolíkov bolo 267 a evanjelikov
a. v. sedem. Počet židov sa zvýšil na 33.
Takmer polovica obyvateľov (127) vedela
čítať a písať. V obci stálo 33 domov (okrem
kaštieľa ešte 4 väčšie stavby, dom č. 8 sa
rozdelil na tri časti). V časti Hýrová boli
štyri domy, salaš a pálenica.52
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Pôda v obci bola zaradená do tretej bonitnej triedy. Chovali 131 kráv, 230 koní.
V roku 1890 mala obec 319 obyvateľov, ktorí bývali v 35 domoch. Tristo Dvorancov sa
hlásilo k slovenskej, dvanásť k maďarskej a
sedem k nemeckej národnosti. Počet katolíkov sa zvýšil na 301. Rapídne ubudlo židov,
ktorých ostalo iba desať. Počet evanjelikov
bol rovnaký ako pred desiatimi rokmi (7).
Výmerou pôdy so 766 kj patrili Dvorany
k menším obciam. Veľkostatok mal 958 kj
(polia 812 kj, záhrady 1 kj, lúky 101 kj, pastviny 27 kj, hory 15 kj, vinohrady 1 kj a 1 kj
neidentifikovanej pôdy). Jeho prenájomca
Samuel Deutelbaum zamestnával 34 sluhov.
V obci bolo 58 hospodárstiev s 33 hospodárskymi budovami (a 6 sýpkami). Dvoranci vlastnili spolu 766 kj pozemkov, z toho
639 kj polí, 42 kj lúk, 37 kj pastvín. Na prácu na poli využívali najmä kone (21) a voly
(14). Gazdovia používali 29 vozov - rebrinákov. Z hospodárskeho náradia prevažovali klasické pluhy (40), brány (16) a valce
(17). Na veľkostatku mali už aj jeden lokomobil, mláťačku, šesť sejačiek, tri riečice a
tri sečkovice.53
Na začiatku 20. storočia mali Dvorany
390 obyvateľov a v roku 1910 ich počet
vzrástol už na 421. Výmera obecného chotára dosahovala 452 ha, čo jej obyvateľov pri
výbere daní zaraďovalo medzi stredne veľké obce.54

Dvoranci v čase prvej svetovej vojny
Atentát na habsburského následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajeve
sa stal zámienkou Rakúsko-Uhorska na začatie útoku na Srbsko. Priamo na území
Slovenska sa boje prvej svetovej vojny odohrávali iba od novembra 1914 do marca 1915,
keď ruské vojská obsadili východ nášho
územia. Jednou z prvých obetí vojny, čoskoro po jej začiatku, bol Dvoranec Jozef Kralovič. Tohto rakúsko-uhorského vojaka zaObyvatelia obce v čase 1. svetovej vojny
(vpravo)
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bili v Srbsku (Kozia Stenán) už 7. novembra
1914. Dvoranec Štefan Bartoš narukoval v roku
1914 v Nitre, odkiaľ ho prevelili do 12. komárňanského pešieho pluku, z ktorého bol v roku
1918 prepustený. V prvej svetovej vojne bojovali aj ďalší Dvoranci.55
Doma sa každý protivojnový protest prísne
trestal. Na prácu a plnenie rekvirácií ostali len
ženy, starci a deti. V roku 1916 mali Dvorany
440 katolíckych a 10 židovských obyvateľov.56
Počas vojny vznikla aj vrstva vojnových zbohatlíkov, ktorí bohatli z obchodu pre armádu.
V Dvoranoch prebiehali majetkoprávne spory
súvisiace so zálohovaním pôdy a následnou
exekúciou v roku 1915, v ktorých vystupovali
rodiny Rudolfa Slážika a Mikuláša Kapustu
(ten 6. júla 1915 umrel) proti Štefanovi Krošlákovi. Obyvatelia Dvorian sa snažili vyhnúť vojenskej povinnosti a v tomto úsilí našli pochopenie u svojho zemepána. V roku 1916 žiadal
gazda na veľkostatku Gejzu Odescalchiho
o výnimku a oslobodenie spod vojenskej služby pre roľníkov z Dvorian. V tom istom roku
riešil svoj pracovný spor so židom Alexandrom
Kohnom, hospodáriacim na panstve Gejzu
Odescalchiho, dvoriansky gazda Ján Bilík.57

Správa obce
Nitrianska stolica sa až do druhej polovice
17. storočia členila na 4 slúžnovské okresy, ktoré sa volali podľa slúžnych, potom sa okresy
číslovali od 1 do 4. Okolo roku 1646 začali niesť
názvy svojich stredísk (novomestský, obdokovský, bojnický a nitriansky). Dvorany patrili odpradávna do obdokovského slúžnovského
okresu (processus Bodokiensis). Od roku 1851
sa stali administratívnou súčasťou topoľčianskeho slúžnovského okresu, až do zániku tohto
úradu v roku 1922. Boli v poradí jedenástou
obcou z 57 obcí topoľčianskeho okresu.58
Svoju samosprávu uskutočňovala obec od
roku 1871 (preukázateľne od roku 1895) v rámci Obvodného notárskeho úradu v Ludaniciach,
do obvodu ktorého patrili ešte obce Chrabrany, Kamanová a Mýtna Nová Ves. V Ludaniciach bola aj pošta a železnica.

Na čele obce stál richtár. Obecnú správu tvorili prísažní („vibornici“). Richtára
volili dospelí muži na obecnom zhromaždení obvykle na jeden rok a jeho zvolenie
schvaľoval zemepán. Po roku 1848 si richtára i prísažných obyvatelia volili spomedzi
zámožnejších sedliakov spravidla na dlhšie
časové obdobie. Po reformách obecnej
správy v druhej polovici 19. storočia sa stalo dôležitým orgánom obce obecné zastupiteľstvo. Členmi volených orgánov (obecného zastupiteľstva a obecného predstavenstva) boli richtár, podrichtár a prísažní.
Polovica členov obecného zastupiteľstva
sa volila a druhú polovicu tvorili občania
platiaci najvyššie dane, tzv. virilisti. V roku
1912 patrili medzi riadnych členov obecného zastupiteľstva platcovia najväčších daní. Majetnejší gazdovia, ktorí vlastnili najmenej štvrtinu urbárskej usadlosti alebo
dom v cene aspoň 300 zlatých, mali po
roku 1860 aj všeobecné volebné právo. Volilo sa v sídle okresu v Topoľčanoch. Hlasy
všetkých voličov z dediny mohol zastúpiť
richtár, ktorý nahlas vyriekol voľu voličov.
K zamestnancom obce patril i obecný sluha. Na písanie využívali služby obvodného
notára, lebo sami sa podpisovali iba krížikmi. Výnimkou bol v polovici 19. storočia
urbársky gazda a neskorší richtár Ján Kralovič. V roku 1869 žil na majeri v Dvoranoch obvodný notár a zapisovateľ Štefan
Kvetán zo Zemianskych Kostolian. Písali
po slovensky v miestnom nárečí. Prvýkrát
použil obecnú pečať 16. januára 1781 richtár Michal Paulovič aj s dôrazom v texte
potvrdenia, že ide o obecnú pečať „...naše
pismo pečatgu nassu dedinsku potvrdene...“.
V roku 1782 použil ten istý richtár aj pečať
s clonou. V druhej tretine 19. storočia postupne zanikalo používanie pečatidiel
a voskových pečatí a nahradili ich pečiatky.
Obec Dvorany na výkon samosprávy používala v druhej polovici 19. storočia už iba
nápisové pečiatky s maďarským kruhopisom.59
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Kaštieľ v Dvoranoch a jeho vlastníci
Dvoriansky kaštieľ už neexistuje a návštevníci obce by márne hľadali čo i len pamiatku na túto stavbu.60 Jeho pôvodnými
staviteľmi boli asi v roku 1767 Andrej Zay
s manželkou Juditou Beréniovou. Nepatril
k impozantným a architektonicky vzácnym
stavbám. Jednotraktová budova mala do
dvora otvorenú arkádovú chodbu, ktorej
polkruhové oblúky spočívali na masívnych
pilieroch. Bezdetná Judita Beréniová zanechala svoj majetok synom svojho brata Tomáša. V dvorianskom kaštieli bol však pánom Tomášov brat Gabriel Beréni starší,
ktorý ho dal v roku 1797 barokovo prestavať
a svojim príbuzným v testamentoch z rokov
1785 a 1790 zanechal povinnosť dostavať
ho. Rokokovú prestavbu uskutočnili v roku
1799. Okolo kaštieľa bol veľmi pekný park,
uzatvorený železnou bránou. Cestu z kaštieľa do parku lemovali gaštany a dostala podľa nich aj meno (gaštanová). Po Gabrielovej smrti Beréniovci kaštieľ prenajímali, až
ho napokon František Beréni po roku 1850 Zmluva medzi Henrichom Lachmitom z Viedne
predal židom Hermanovi, Šalamúnovi a Ig- a Gejzom Odeschalchim o predaji majetku vo
nácovi Schulczovi. Od roku 1875 bol jeho Dvoranoch n/N z roku 1905 (ŠAN-PTO)
vlastníkom Ignác Schulcz zo Sučian. V roku
1882 ho predal vdove po rytierovi Rudolfovi Lachnitovi Hermíne Hoffmanovej z Viedne. Po jej smrti sa v roku 1901 stali vlastníkmi kaštieľa jej deti Ilona, manželka Ján
Földiho, Hermína, vdova po barónovi Ottovi Pusenwaldovi a Henrich Lachnit. Henrich ho najskôr v roku 1885 prenajal Samuelovi Deutelbaumovi a napokon v roku 1905

Gabriel Beréni
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predal kniežaťu Gejzovi Odescalchimu z Nitrianskej Stredy. Gejza Odescalchi dal dvoriansky kaštieľ do nájmu židovi Alexandrovi Kohnovi, ktorý si pomaďarčil svoje meno na Kövöš.
Ten potom majetok i s kaštieľom kúpil.61

čalo jeho podnikanie upadať. Rozhodol sa
svoj majetok predať Lachnitovcom z Viedne. V roku 1882 uzatvoril kúpnopredajnou
zmluvou s vdovou po rytierovi Rudolfovi
Lachnitovi Hermínou Hoffmannovou. V tom
čase už liehovar pracoval iba pre potreby
Dvoriansky liehovar
zemepána. Po roku 1905 sa vlastníkom páAj keď obyvatelia v daňových súpisoch kot- lenice a salaša v Hýrovej stal knieža Gejza
líky na pálenie pálenky v Dvoranoch nepri- Odescalchi z Nitrianskej Stredy.62
znávali, existovali takmer v každej domácnosti. Zemepáni v časti obce Hýrová postavili pá- Z cirkevných dejín
lenicu, z ktorej mala obec v 18. storočí značný
Dvorany odpradávna patrili do ludanicúžitok. Prenájomca pálenice a výčapu im kaž- kého farského obvodu, spolu s obcami Doldoročne platil 11 zl. Po vzniku tereziánskeho né a Horné Ludanice, Chrabrany, Mýtna
urbára toto privilégium stratili. V 19. storočí si Nová Ves a Kamanová. Materskou farnosmajitelia pálenice Beréniovci pozývali na svo- ťou boli Dolné Ludanice. Filiálky nemali
je majetky židov. Po roku 1857 František Be- vlastné svätostánky a tak veriaci dochádzaréni najskôr prenajal a potom predal beréni- li do farského kostola. Poplatky za cirkevné
ovské budovy a pozemky židom Hermanovi, služby odvádzali ostrihomskému arcibisŠalamúnovi a Ignácovi Schulczovi a Móricovi kupstvu, ako aj miestnemu farárovi a ludaPolákovi (Pollak), ktorí na nich hospodárili od nickému ludimagistrovi (učiteľovi). Podľa
roku 1869. Herman Schulcz a Móric Polák pre- súpisu príjmov ostrihomského arcibiskupdali v roku 1872 svoje čiastky kuriálneho ma- stva z rokov 1571-1573 platili Dvoranci rovjetku Šalamúnovi a Ignácovi Schultzovi. V ro- nako ako obyvatelia Chrabrian 12 zl.63 Luku 1875 predal aj Šalamún svoj majetkový po- danický farár dostával od Dvorancov podiel Ignácovi, ktorý sa stal výlučným zemepá- platky zo štoly, za krst 15 den., za sobáš
nom obce. Ignác Schultz spolu s Móricom s tromi ohláškami 60 den., za uvedenie do
Polákom prevzali vlastníctvo dvorianskeho lie- stavu manželského ďalších 25 den., za pohhovaru (pálenice). Patril medzi najproduktív- reb dieťaťa alebo želiara 25 den., za pohreb
nejšie liehovary v topoľčianskom okrese. Ne- sedliaka 1 zl. a jeho ženy 80 den., za čítapracoval však po celý rok, ale podľa potreby, nú a spievanú zádušnú omšu 50 den. a za
prípadne podľa úrody čerešní, marhúľ, broskýň, pohrebnú kázeň tiež 50 den. Farár Krištof
sliviek a hrušiek. Liehovar denne produkoval Szomolani poberal okolo roku 1630 od roľ374 okovov pálenky. Jeho produkcia bola aj níkov za pochovávanie s veľkým krížom
v porovnaní s okolitými liehovarmi pomerne 1 zl., s malým krížom v Ludaniciach, Dvovysoká, v Solčanoch 452 okovov, v Radošine ranoch a Mýtnej po 24 den. a v Chrabra78 okovov a v Jacovciach iba 49 okovov. V ro- noch a Kamanovej 40 den. V roku 1700 dáku 1869 vyprodukoval 1433 okovov pálenky vali Dvoranci za pohreb muža kňazovi 2 zl.
(viac vyrobili iba v Solčanoch s 2616 okovmi). a za pohreb ženy 3 zl. Platili aj rektorovi
Denná mzda robotníkov patrila k najvyšším školy za zvonenie, spievanie, koledovanie
v okolí (50 grajciarov denne dostávali len ro- i písanie úradných listín. Cikevným dozorbotníci liehovaru na Alžbetinom dvore, po 40 com v Dvoranoch bol v 17. storočí Ján Bargrajciarov v Tovarníkoch, Jacovciach i Solča- tuš. Časť Dvorian patrila aj ludanickému
noch a 35 grajciarov v Krušovciach). Ignác opátstvu. V období, keď bol Ján Raboczay,
Schultz nebýval v Dvoranoch, ale v Sučanoch predtým príslušník dominikánskeho rádu,
a po strate svojho obchodného partnera za- ludanickým opátom, spomínajú sa v pí-
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somných prameňoch aj Dvorany. Opát podal v roku 1564 sťažnosť na farára Benedikta so Šintavy, ktorý počas pôsobenia
v Ludaniciach neoprávnene prenajal Jurajovi Babindolymu sedem a pol bratislavských meríc pozemkov v Dvoranoch a tak
ochudobnil cirkev. Na základe tejto sťažnosti trnavský synodálny súd pohrozil farárovi Benediktovi exkomunikáciou a nariadil mu do šiestich dní dostaviť sa do Trnavy, aby vysvetlil svoje počínanie. Cirkevná vrchnosť mu pozastavila aj vyplácanie
benefícií. Nevieme, ako sa tento spor skončil, ale problémy s majetkom Babindolyovcov pretrvávali. Prenajaté pozemky nechceli ich potomkovia vydať, lebo ich pokladali za svoje vlastníctvo.64
V období reformácie boli Čermany materskou farnosťou pre evanjelikov a. v.
v Dvoranoch nad Nitrou, Obsolovciach, Nežaticiach, Biskupovej, Výčapkách, Bodoku
a Suľanoch. Súviselo to so spoločnými zemepánmi (Beréniovci, Ostrošičovci, Gregor
Babindoly). Činnosť dvorianskej evanjelickej
cirkvi sa začala výraznejšie aktivizovať okolo roku 1580. Po smrti Juraja Beréniho v roku 1677 mnohí evanjelici utiekli pred prenasledovaním.65

Dvorianska kaplnka – kostol a cirkevné
pamiatky
Prvé r. k. matriky, ktoré začal ludanický farár viesť v roku 1694, sa nezachovali. Dvoranci môžu svojich predkov vypátrať až od 15.
januára 1758, keď ludanický farár František
Trencsányi uskutočnil zápis o narodení dieťaťa.66 Pre dvorianskych katolíkov boli ich zemepáni Beréniovci, horliví katolíci, požehnaním. Terézia Beréniová založila v roku 1761
cirkevnú fundáciu. Chýbajúci svätostánok dal
v Dvoranoch postaviť Gabriel Beréni st. pôvodne ako súkromnú kaplnku pristavanú
k miestnemu kaštieľu. Preto z nej viedlo dvojo dverí, jedny na cestu a druhé do oratória
v kaštieli. Na žiadosť Gabriela Beréniho z 11.
augusta 1767 povolil jej stavbu, vysvätenie
a konanie bohoslužieb ostrihomský vikár Ladislav Banyi (v čase Sedis vacatiae zastupoval
ostrihomského primasa) vlastnoručne podpísanou listinou (patent) z 18. augusta 1768
a ďalšou z 28. septembra 1768 datovanou v Trnave. Po roku 1776 ju potvrdil aj arcibiskup a
kardinál Jozef Baťáni (Battyáni).67 Kaplnku oficiálne vysvätili v nedeľu po sviatku sv. Ducha
v roku 1779.68 Postavili ju v barokovom slohu
a mala i barokové zariadenie. Oválny pôdorys
bol zaklenutý kupolou, na ktorej stála drevená veža so zvonom z roku 1779.69 Mala dve
okná. Uprostred kaplnky, pred oltárom, bola
krypta uzavretá kamennou náhrobnou doskou
s beréniovským erbom, ktorá slúžila na po-

Najstaršia zachovaná matrika sobášených
z roku 1758 (ŠAN)

Kaplnka pristavená ku kaštieľu v 18. storočí
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Oltár v kostolíku v súčasnom stave

Poklop krypty v kaplnke s beréniovským erbom

chovávanie rodiny fundátora. Pristavaná
sakristia sa spájala so stenou susedného
prícestného domu. Fasády boli členené pilastrami s rímsovými hlavicami. Na stenách
a klenbe kaplnky boli kedysi maľované fresky. Ešte v roku 1898 bola kaplnka veľmi
vkusne zariadená. Zdobili ju aj kantáre koní a olejomaľba významých dejateľov Uhorska.70 Stáli v nej dva barokové oltáre. Hlavný oltár, drevený doplnený kameňom, bol
zasvätený sv. Trojici a mal uprostred stĺpovej oltárnej architektúry jej vyobrazenie na
oltárnom obraze, ktoré dopĺňal beréniovský
erb. Malý bočný oltár zasvätili sv. Romualdovi.71 V 19. storočí sa na hlavný oltár dostal
obraz patróna kaplnky i obce sv. Vendelína.72 V nadstavcoch pod baldachýnom ho
sprevádzali plastiky Boha Otca a po bokoch
Božské Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny
Márie.73 Pod baldachínom stáli dvaja anjeli a figúry Ducha svätého. Kazateľnica aj
spovedelnica boli vyhotovené z mäkkého
ohýbaného dreva. Na drevenom tabernakule stáli štyri pozlátené svietniky. Pozlátené boli aj socha Panny Márie a ďalšie sochy. Na pravej strane sv. Augustína a sv.
Františka Saleského (1567-1622), francúzskeho biskupa. Na ľavej strane sv. Mikuláša a sv. Gregora. Organ šiestich mutácií (6
registrový) daroval kaplnke Gabriel Beréni.
Kaplnka mala bohaté vybavenie bohoslužobnými predmetmi, pochádzajúcimi od
donátora (medená potom strieborná pozlátená monštrancia, strieborný a medený
kalich a misál).74 Gabriel Beréni mal svojho
kňaza, rehoľníka Bartolomeja Pribilu, ktorý
od neho dostával ročne 50 zl., ale odovzdával ich kláštoru. Organistom bol Ján Halo.
Gróf sa postaral i o materiálne zabezpečenie kaplnky a ludanických kňazov. Zanechal
500 zl. na zaobstarávanie potrebných vecí
a 18. augusta 1768 založil fundáciu 1000 zl.
na týždenné služby božie a každoročné
konanie zádušných omší so spevom a hrou
na organe (pre ludimagistra) za neho a jeho manželku. Listinou z 1. septembra 1782
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vydanou v Dvoranoch potvrdil Jozef Dežerický grófom fundáciu kaplnke.75 Farár František Trencsányi (1754-1773) napriek tomu
nútil Dvorancov navštevovať materský kostol v Ludaniciach. O nápravu sa opäť zaslúžil Gabriel Beréni, ktorý požiadal cisára
Jozefa II. o zriadenie rezidenčnej kaplnky.
Cisár ju povolil listinou z 20. marca 1788,
s podmienkou, že musela byť verejne prístupná. Sv. omše sa v nej mali slúžiť v nedeľu o 10 hodine „v reči ľudu“.76
Gabriel Beréni daroval obyvateľom obce
v roku 1778 aj kamennú sochu P. Márie Madony (Immaculaty BMV). V súčasnosti je
oproti kostola klasicistická socha na polygonálnom pilieri (stĺpe) z 18. storočia. Dal
postaviť aj kríž na kráľovskej ceste a prícestnú sochu.
V strede obce stojí zvonica, ktorá sa tu
nachádzala ešte pred rokom 1780. Vraj na
jej mieste stál kedysi dereš. Jej zvon z roku
1798, vážiaci 30 libier, sa pôvodne nachádzal v drevenej zvonici na streche kaplnky.77

Puť do Topoľčian

52

Cirkevný desiatok
Farníci z Dvorian sa podieľali na cirkevnom
živote farnosti. Mali na starosti aj údržbu
a opravu ludanickej cirkevnej školskej budovy,
ktorá bola značne zanedbaná. Na sviatok sv.
Marka (25. apríla) sa požehnávali siatiny a prvá z troch prosebných procesií sa tradične konala pri dvorianskej kaplnke. Farnosť mala v roku 1780 šesť kostolníkov a dvorianský bol štvrtý v poradí. Štefana Bablnáka z Dvorian zvolili za kostolníka na sviatok sv. Juraja. Jeho povinnosťou bolo každú nedeľu a sviatok ráno
otvárať kostol, „spáčov prebúdzať“, pomáhať
farárovi pri vyberaní obilia, kosení lúk, v čase
žatvy súriť farníkov, aby riadne odovzdali všetko, čo patrí farárovi. Mal farárovi oznamovať aj
priestupky farníkov. Za svoju prácu dostával
z farskej pokladnice 2 zl. alebo naturálie (obilie, drevo). Z farskej role Hýrová mala fara 8 bm
pšenice a tak isto jačmeňa. Farár dostával aj
desiatok z rolí a troch lúk. Štyria dvorianski
želiari mu platili po 12 den., traja roľníci na polovičných usadlosťami po 60 den. a 15 roľníkov
na štvrtinových usadlosťami tak isto po 60 den.
Každá usadlosť mu bola povinná dať aj voz
dreva. Farár dostával z Dvorian približne 42,35
zl.ročne. V dvorianskom chotári mu patrili štyri role Hýrová s kapacitou 8 bm (pri farskom
salaši), Pod pansku mezu s 1 a pol bm (v 18.
storočí ju obrábal Ondrej Števčik), Na vratach
s 2 bm a Pod líštim s 3 bm. Z lúk dostával 10
vozov sena (ročne jeden voz z každej), ale dvaja dvorianski roľníci vraj odmietali farárovi seno odovzdávať. Roľníci obrábali aj sedem farských rolí. Podľa účtov za rok 1796, potvrdených
provizorom Gabriela Beréniho, dostala farnosť
z Dvorian štvrť bm raži, 18 a 1/4 bm pšenice
a 8 a 1/4 bm jačmeňa. V roku 1841 mala fara
na území Dvorian a Mýtnej Novej Vsi 19 rolí
s kapacitou 23 bm. Dvanásť dvorianskych roľníkov dávalo farárovi ročne voz dreva v hodnote 25 den (3,60 zl.) a štyria želiari po 12
den.(48 den.). Z ostatných naturálnych dávok
sa vyplácali peniazmi spolu 43, 23 zl. Víno ani
med farárovi nedávali. Na vyberanie arcibiskupského desiatku dozeralo panstvo.78

Roky 1526–1918
Židovská modlitebňa a židovský cintorín
v Dvoranoch
Prvé správy o židoch v Dvoranoch pochádzajú z roku 1778. V roku 1828 žila v obci jedna sedemčlenná rodina Izraela Rozenzveiga,
ktorá mala prenajatú dvoriansku krčmu. Pri
sčítaní obyvateľstva v roku 1869 sa k židovskému náboženstvu v obci hlásilo už 43 obyvateľov v šiestich židovských rodinách. K miestnym rodinám krčmára Emanuela Rosenzweiga s manželkou Sali Singerovou a Šimona
Schlesingera, ktorý získal urbársky majetok
záložným právom v roku 1859 (jeho syn Jozef
Schlesinger bol už obyvateľom Horných Štitár),
pribudli moravskí židia Emanuel Baumgarten
s matkou Františkou a ich kuchárkou Helenou
Siegelovou. Jeho manželka Rozália však pochádzala z Bánoviec, podobne ako zakladateľ
židovskej modlitebne peňažník Filip Frommer.
Modlitebňu (bet hamidraš) zriadil pred rokom
1869 v dnes už neexistujúcom pomerne veľkom panskom želiarskom dome. Ešte v roku
1862 ho obývali želiari Jozef Barát a Michal
Bartoš s rodinami. Prechodne mali svoje bydlisko v Dvoranoch aj židia slobodný majster
Ignác Vatman z Kotešovej, krajčír Ignác Eizler
z Nitry, obecný sluha Áron Szmatana z Nem�
šovej a učiteľ v krušovskej židovskej škole Adolf
Markfeld z Prievidze. Emanuel Rezenzweig so
svojou druhou manželkou Rozáliou Singerovou v roku 1881 predali časť kuriálneho majetku príbuznému Henrichovi Ignácovi Singerovi z Mistelbachu v Dolnom Rakúsku. Ten
potom v roku 1893 predal nadobudnutý majetok Bernardovi Richterovi a jeho manželke
Regine Dukeszovej z Dvorian, ktorí poskytli
súkromnú parcelu za miestnym r. k. cintorínom na zriadenie židovského cintorína v Dvoranoch. Jeho vznik môžeme datovať rokom
1893.
Zálohovaním v decembri roku 1864 získali domy a pozemky v Dvoranoch židia Leopold
Friedman, Leopold Goldner, Jozef Baneth, Bernard Rosenzweig a Jozef Schlesinger. Po Jozefovi sa stal vlastníkom Šimon Schlesinger
(umrel v roku 1898) s manželkou Magdalénou

Schulczovou. Ich dedičom bol v roku 1901
Samuel Schlesinger, ktorý býval v Mýtnej
Novej Vsi. Zálohovaním získal v roku 1874
pozemky v Dvoranoch žid z Kamanovej Daniel Adler a po ňom Bernard Rosenzveig
z Horných Ludaníc. Pozemky v obci mal aj
Jakub Greiner (v roku 1904).
Pravdepodobne zásluhou príbuzenského vzťahu so Schlesingerovcami prišli do
Dvorian neskorší vlastníci panstva židia
Herman, Šalamún a Ignác Schulcz s Móricom Polákom a významný prenájomca panstva Samuel Deutelbaum, ktorý mal za
manželku Antóniu Schlesingerovú.79
V roku 1880 žilo v Dvoranoch 33 židov
a ich počet sa v roku 1890 znížil na 10. Židovskí vlastníci Dvorany dobrovoľne opustili a presťahovali sa do väčších miest a obcí.

Židovský cintorín vyznačený krúžkom na mape intravilanu obce z 19. storočia (ŠAN-PTO)
V súčasnosti sú náhrobky premiestnené na
cintorín v Topoľčanoch
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Prílohy
Názvy obce v novoveku
V 16. storočí Doworan v roku 1531, Dworan v roku
1533 aj 1536, Farkas Doworan v roku 1545, Falkos
Doworan v roku 1576, Falkos Dworan v roku 1595.
V 17. storočí Falkos Dworan v roku 1600 a 1601, Falkos v roku 1603, Dovorán v roku 1613, Falkas Daworan
v roku 1629, Farkas Dobrán v tureckom súpise z roku
1664.
V 18. storočí Farkas Dovorány v roku 1767, Falkas
Dovoran v roku 1768, Falkos-Dovoran, Fal(kos)-Doworan, Fal(kos) Doworany v roku 1773, Falkusch-Doworán v roku 1786, v čase jozefského sčítania, Farkas
Dovorán v roku 1778, Falkas Doworan v roku 1781.
V 19. storoči Farkas-Dovorán alebo Dwořany v roku 1808, Falkasdovorán, Farkasudvar, Falkas Dovoran,
Falkas Dovorán, Falkas Doworany, Falkusch Doworán
v rokoch 1857, v roku 1898 maďarsky Farkasudvar, od
roku 1907 Falkasdovorán, v roku 1913 Farkasudvar.

Richtári a prísažní
1715
Ján Bartoš
1720
Mikuláš Belan
10. 6. 1769 	Štefan Hospodárik,
	
starší a prísažní Ján Bartuš, Štefan Judovič,
Štefan Sedmák, Ján Paulovič, Filip Slovák
22. 2. 1771 Štefan Hospodárik
	
prísažní Ján Bartoš, Filip Slovák, Ján Grňo
18. 1. 1772 Juraj Hospodárik
	
prísažní Ján bartoš, Filip Bizoň, Vavrinec
Sako
14. 02. 1773 Štefan Hospodárik
	
prísažní Vavrinec Sako, Ján Bartoš, Filip
Bizoň
21. 2. 1774 Filip Slovák
	
prísažní Ján Krcho, Ján Riško, Štefan Hospodárik
11. 2. 1776 Filip Slovák
prísažní Vavrinec Sako, Ján Bartoš
22. 6. 1777 Filip Slovák
	
prísažní Ján Bartoš, Štefan Judovič, Ján
Babik, Ján Pavlovič, Mikuláš Lovrant
7. 2. 1778 Adam Lovrant
prísažní Ján Bartoš, Ján Grňo
11. 1. 1779 Štefan Slovák
prísažní Ján Babik, Ján Grňo
19. 1. 1780 Štefan Slovák
prísažní Ján Babik, Ján Grňo, Filip Bizoň
16. 1. 1781 Michal Paulovič
prísažní Filip Izak, Michas Motúz
1788-1789 Ján Bizoň
	prísažní 1789: František Babik, Štefan Mikat, Adam Lovrant
1794
Ondrej Košecký
prísažný Ján Krchňavý
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1828

Ján Babik
prísažný Adam Bizon
1857-1859 František Macko		
	
prísažní (vibor) Ján Ševčík, Filip Bizon, Ján
Trnčák, Ján Kralovič
1863, 1869,
1870
Ján Kralovič (+1898)
	
prísažní Ján Števčík, František Macko,
obecní Ján Trnčák, Jozef Král
1876
Michal Kralovič
prísažní František Macko, Ján Števčík
6. 11. 1880 Jozef Macko
1883
Ján Kralovič
1916-1918 Martin Števčík

Zoznam obyvateľov z roku 1753
Roľníci (20 rodín):
Štefan Hospodárik, Štefan Bartuš s matkou, Mikuláš Bartuš s príbuzným Jánom Minárom, Ján Hospodárik s príbuzným Ondrejom Šalátom, Ján Bartuš, Štefan Judovič,
kováč Andrej Farnadin so synom Jánom, František Báleš
s bratom Adamom, Vavrinec Labo s príbuzným Jurajom,
Ján Ošitka so synom Mikulášom, Filip Slovák, Ján Paulovič s bratom, Ján Lovrant, Štefan Bizoň, Ján Lovrant, Ján
Motús, Štefan Gergel s príbuzným Štefanom Gogom, Štefan Hospodár, Štefan Sedmák s bratom Mikulášom, Michal Bizoň s vdovou po Adamovi Bizoňovi;
Želiari s domom (9):
Ján Labovič s macochou, Michal Bireš, Štefan Lovrant,
Urban Adamkovič, Michal Masár, Ján Král, strážca panských polí Mikuláš Dego, kováč Vavrinec Sarmon, vincúr
Tomáš Slovák;
Podželiari (bez domu) (4):
Ján Kerek, Štefan Baleš, vdova po Jánovi Polákovi a vdova po Ondrejovi Ondrkovi;
Prenájomca (arendátor) (1):
výčapník Ján Velič;
Panskí sluhovia (11):
obilník Alexander Chalupka, pandúr Štefan Slamarek,
správca majeru Andrej Bačkor, pastier kráv Ondrej Košťál,
bača Štefan Štrbo, salašník Ján Uzol, pastieri volov Ján
Kogula, Adam Lovrant, Jozef Magó, Matej Toriška a pastier
Ján Černa;
Cudzí hospodáriaci v Dvoranoch (11):
Z Bodoku (6): šľachtic Štefan Bedly, Jozef a Štefan Hubinský, Tomáš Tzungha, Adam Šebestián, Matej Martiško;
Z Horných Ludaníc (1): Ondrej Polák;
Z Kamanovej (4): Štefan Žák, Štefan Rakoci, Ján Svorad,
Ján Kiss

Súpis domov v roku 1857
číslo
1 kaštieľ František Berényi, zemepanský
2	Štefan Bizoň (sessionalis), 1860 Michal Bizoň a manž.,
1865 Dorota Byzonová, 1870 Alžbeta Bizonyová a maloletá dcéra Anna, potom Anna Kapustová rod. Keptunová, 1869 Ján Macko

Roky 1526–1918
3	žid (izraelit) Šimon Schlesinger (záložným právom
od Ševčíka v roku 1859)
4 	Jozef, Michal Kral (aj Král), aj dom č. 36
5	1843 Ján Macko, 1852 Karolína Bizoňová, Anna Macková, Matúš Macko, Mária Macková (vydatá Halmová), Štefan Macko aj richtár Fero Macko (žen. s Máriou rod. Gerhátovou
6 	1855 Mária Slováková rod. Petríková, Jozef Slovák
7 hosp. budovy, František Berényi
8	1848 Jozef Slažík, 1849 Ján Slažík, Štefan Barát, 1870
Pavol, Štefan, Tomáš Slažík, Alžbeta Slážiková, 1870
Zuzana Slažiková, vyd. Schuchterová, Alžbeta Macková rod. Szlazsiková
9	zemepanský želiarsky dom: Jozef Barát s manželkou
Alžbetou Mackovou, Michal Bartoš s Annou, Juraj
Bartoš, 1862 Emanuel Rosenzweig, kúria, 1870 Ignác
Rozenzweig, 1870 Ján Kralovič a manž. Anna rod.
Šipošová
10	Ján Horňaček, Rudolf ? Koralík, Katarína Koraliková
(urb.)
11	Michal Bartoš, Juraj Bartoš, Jozef Rosenzweig, kúria,
1871 Ján Královič
12	1850 Jozef, Štefan, Ján Kapusta, 1863 Anna Kapustová rod. Keptunová
13 Štefan Ďuriš, Jozef Kapusta, Anna Kapustová
14	1846 Anna Boldišová, Mária Barátová, Anna Blašková, Štefan, Jozef Boldiš
15	Michal, Mikuláš Schuchter, Anna Schuchterová (kurátorom od 1851 bol richtár Fero Macko), 1867 Michal
Schuchter
16 Anna Markovičová rod. Kapustová, Ján Trnčák
17	1849 Mária Bizoňová (Bizon Mariša wdowa), Štefan,
Jozef Bizoň; 1835 Jozef Galka, Imrich Galka
18 (potom 33) Jozef Macko (zem. majetok)
19	Martin Bizon a manž. Alžbeta rod. Siváková, 1895 ho
predala Ondrejovi Šramatému a Márii Šramatej z Topoľčian, 1895 kúpou späť Michal Bizony, 1900 kúpou
Michal Kapuszta
20	1857 Ignác Vragassy z Prašíc, Emanuel Rosenzweig
a manž. Sali rod. Singerová, 1881 Ignác Henrich Singer z Misztelbachu (Dolné Rakúsko), 1893 ho predal
Bernardovi Richterovi a jeho manž. Regine rod. Dukeszovej
21 	(potom 20) Emanuel, potom Jozef Rosenzweig, a Sali rod. Singerová; kúria,
22 	Michal Lunger s manželkou Justínou Petvórovou, ako
nápadník po Michalovi a Márii rod. Petvórovej, 1886
ho predal Jozefovi Gogovi a jeho manž. Zuzane rod.
Lungerovej
23 	Štefan Trnčak, 1877 kúpou Štefan Krajčovič, 1880 ho
predal Štefanovi Krošlákovi
24	Ján Královič, 1884 predal Michalovi Kralovičovi
25	Ján Števčik a manž. Dorota rod. Macková, 1901 ich
deti Martin, Jozef, Ján, Adam
26 	Jozef Gregorik, 1883 Štefan Marko a manž. Mária rod.
Gregoriková

27	(potom 26) 1856 Jozef Gregorík (podpísal Mišo
Komiš), 1869 Katarína Gregoriková rod. Komisová, 1869 Jozef a Štefan Gregorik
28 	dedičia po Jozefovi Angsztovi – 1881 maloletý
Valent, 1889 ho predal Jozefovi a Matejovi Valentovi
29 	dedičia po Jozefovi Barathovi, 1884 Ján Barath
a Jozef Angszt, 1898 Mária Baráthová rod. Baráthová
30	Filip Bizon a manž. Katarína rod. Schuchterová
a dedičia po Jánovi Bizonovi, prepísaný do vl. 78
v roku 1893 na dedičov Filipa a Jána Bizona, 1898
Filip predal Júliusovi Blaskovičovi, 1904 Vavrinec
Adamkovič a Imrich Bizon, 1905 Jozef Krajčovič
z Ludaníc
31 Obecný dom
32	(potom 31) Obecný dom, 1871 Jozef, Ignác Rosenzweig
33 (potom 32) zemepanský, František Berényi
34 	Jozef Barath a manž. Alžbeta rod. Macková, 1899
kúpou od Imricha Barátha Mária Baráthová rod.
Nedelková, 1901 kúpou od nej Jozef Macko ml.
36 Jozef, Michal Kral (aj Král) aj dom č. 4.

Súpis domov v roku 1869
Dom č. 1 Kaštieľ
6 bytov: gazda Juraj Jesenský z Turca (Požehy, časť
Dubového); Ján Miškeje; Mikuláš Bizoň; Ján Koláčik;
Peter Kmeťko (obecný sluha a sluha u učiteľa);
Dom č. 2
vdova Alžbeta Bizoňová (v roku 1862 ešte Filip Bizoň);
Dom č. 3
žid Šimon Schlezinger;
Dom č. 4
Jozef Král; v roku 1862 aj Michal Král
Dom č. 5
František Macko; v roku 1862 aj Matej a Štefan Macko; budovy 5/b boli majerom a želiarskym domom
v roku 1862
Dom č. 6
2 byty: želiar Štefan Slovák; vdova Katarína Sedláková
Dom č. 7
4 byty: majster žid Ignác Vatman z Kotešovej v Trenčianskej župe; Tomáš Belan, Juraj Bartuš; židovka almužíčka Mária Sarfová
Dom č. 8
Pavol Slážik; v r. 1862 tu žili aj Ján, Tomáš a Zuzana
Dom č. 9
židovská modlitebňa; peňažník žid Filip Frommer z Bánoviec;
Dom č. 10
Ondrej Kršák z Ludaníc;
Dom č. 11
2 byty: krajčír žid Ignác Eizler z Nitry; kováč Štefan
Stefasky z Vrícka (Turčianska župa); v roku 1862 tu
žil Jozef Rosenzveig
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Dom č. 12
Jozef Kapusta z Mýtnej Novej Vsi;
Dom č. 13
Ján Ďuriš;
Dom č. 14
Štefan Boldiš;
Dom č. 15
Michal Schuchter;
Dom č. 16
vdova Anna Trnčáková z Mýtnej Novej Vsi;
Dom č. 17
3 byty: Jozef Bizoň; Ján Červík z Nového mlyna pri
Jacovciach; Imrich Gálka z Ludaníc;
Dom č. 18
murár Jozef Rozlínek z Lhotky (Čechy);
Dom č. 19
Martin Bizoň
Dom č. 20 – Krčma
krčmár Emanuel Rosenzweig (tu býval a židovský učiteľ v Krušovciach Adolf Markfeld z Prievidze)
Dom č. 21
Áron Szmatana z Nemšovej (Trenčianska župa);
Dom č. 22
Michal Lunger z Mýtnej Novej Vsi;
Dom č. 23
Ján Trnčák z Bojnej;
Dom č. 24
Ján Kralovič;
Dom č. 25
Ján Števčík;
Dom č. 26
Jozef Gregorik;
Dom č. 27 – Kováčska dielňa
kováčsky majster Štefan Krošlák z Nitrianskej Stredy;
Dom č. 28
neobývaný;
Dom č. 29
bíreš Imrich Trizma z Horných Štitár;
Dom č. 30 (želiarsky dom)
v roku 1862 Filip Bizoň;
Dom č. 31
kolársky majster Jozef Krošlák z Nitrianskej Stredy;
Dom č. 32 bírešský dom
2 byty: bíreš Štefan Sokolovský z Krušoviec, hájnik Ján
Križan zo Súloviec; Jakub Varga z Hrušovian;
Dom č. 33
Ondrej Lukáč z Krnče;
Dom č. 34
Tomáš Slážik;
Dom č. 35
vdova Katarína Králová z Preselian;
Dom č. 36 Majer a pálenica
4 byty (jeden neobývaný): obvodný notár a zapisovateľ Štefan Kvetán zo Zemianskych Kostolian; bača Jozef Lovrant z Ludaníc; bíreš Jozef Predešla z Fačkova
(vojenský záložník)
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Súpis vlastníkov domov v rokoch 1871-1905

Zakreslených 36 budov, 4 budovy mal kaštieľ
číslo:
1 	(1/a,1/b) zemepánsky: majer, hospodárske budovy,
majerský gazda Herman, Śalamún a Ignác Schulcz,
Móric Pollák; od 1872 Šalamún a Ignác Schultz zo
Sučian, od 1875 Ignác Schulcz; od roku 1882 Hermína Lachnitová rod. Hoffmanová z Viedne, po jej
smrti v roku 1901 Ilona Földiová, rod. Lachnitová
(manžel Ján Földi), vdova po barónovi Ottovi Pusenwaldovi, barónka Hermína rod. Lachnitová a Henrich Lachnit, od roku 1905 knieža Gejza Odescalchi
z Nitrianskej Stredy
2	urbársky: dedičia Anny Kapustovej rod. Keptunovej,
Ján Macko a manželka Mária Bizonová, od roku 1880
jej dedičia Ján Bilický s manželkou Alžbetou Kapustovou, Anna Vančová, rod. Kapustová, Mária Kapustová, maloletí Michal a Štefan Kapusta, od roku 1882
Ján Biliczki s manželkou Alžbetou, 1894 Ján Macko,
Alžbeta Bilická rod. Kapustová, Anna Vančová rod.
Kapustová, 1896 Michal Lovrant
3	urbársky: žid (izraelit) Šimon Schlesinger (umrel v roku 1898) s manž. Magdalénou Schulczovou, 1901
Samuel Schlesinger z Mýtnej majetok predal v roku
1901 Michalovi Lovranthovi
4 	1/2 urbársky: dedičia po Jozefovi Královi, Imrich, Ján
maloletá Mária, Jozef a Dorota; od 1879 1/2 domu
Štefan Krošlák s manželkou Juliannou a druhou manželkou Zuzanou Ďurčekovou, 1880 Ján a Imrich Král,
1896 vdova Katarína Králová rod. Mikátová, 1903
Michal, Štefan Král a Anna Matejová rod. Králová,
1904 Michal Král, 1905 Katarína Bizoňová rod. Králová, Michal, Štefan Král
5	urbársky: František Macko s manželkou Máriou Gerhátovou, dedičia po Matúšovi Mackovi, vdova Mária
Macková rod. Černá a jej deti Katarína Bizonová, Mária Halmová, Štefan Maczko (žen. s Alžbetou Szlá
zsikovou), Michal Macko, Zuzana Urbaneková a maloletý František Macko; 1880 Jozef Macko, 1883 Ján
Macko, 1885 František Macko s manželkou Máriou
Gerhátovou, 1886 Ján Macko, Mária Macková rod.
Bizoňová
6 	urbársky želiarsky: dedičia po Márii Szlovákovej rod.
Petrikovej, Štefan Szlovak a Katarína Sedlárová; od
roku 1888 spoluvlastník Jozef Novotný, 1897 Katarína Sedmáková rodená Slováková, Mária Angeštíková
(Aneštíková?) rod. Slováková a Ján Slovák, 1901 Michal Anestyik, 1902 spoluvlastníci Katarína Novotná
rod. Sedlárová a Anna Dandelová rodená Sedlárová
z Kamanovej
7	zemepánsky, hospodárske budovy: židia v roku 1869
Herman, Šalamún a Ignác Schulcz, Móric Pollák; od
1872 Šalamún a Ignác Schultz zo Sučian, od 1875
Ignác Schulcz; od roku 1882 Hermína Lachnitová
r. Hoffmanová z Viedne, po jej smrti v roku 1901 Ilona Földiová rod. Lachnitová (manžel Ján Földi), vdova po barónovi Ottovi Pusenwaldovi, barónka Her-
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mína rod. Lachnitová a Henrich Lachnit, od roku 1905
knieža Gejza Odescalchi z Nitrianskej Stredy
8/a	1/3 urbársky: Štefan Macko a manž. Alžbeta rod.
Szlázsiková
8/b	1/3 urbársky: Tomáš Slažik (Slašik) a manželka Alžbeta rod. Macková, 1878 Štefan Macko a manželka Alžbetou rod. Slažiková
8/c 	urbársky: Pavol Slážik a manželka Mária rod. Lovrantová; 1877 Štefan Krošlák, 1885, Štefan Macko
a manželka Alžbeta rod. Szlažiková
9	zemiansky: Ignác Rosenzweig, 1885 Hermína Lachnitová rod. Hoffmanová; po jej smrti v roku 1901 Ilona Földiová rod. Lachnitová (manžel Ján Földi), vdova po barónovi Ottovi Pusenwaldovi, barónka Hermína rod. Lachnitová a Henrich Lachnit 1903 v polovici každý vdova po barónovi Hermína Pusswaldová rod. Lachnitová a Henrich Lachnit, 1905 knieža
Gejza Odescalchi z Nitrianskej Stredy
10 	urbársky želiarsky: Katarína Koráliková rod. Horňačiková a Ján Horňáčik, 1880 Ján Koralik, 1882 a manželka Mária Kovačiková, 1885 Ján Kralovič, 1898 Zuzana Kapustová rod. Bizoňová kúpou od Jána Kralovicsa
11 	zemiansky: Ján Královič starši, 1878 jeho syn, richtár
Ján Kralovič, 1898 vdova Anna rod. Mikátová a Ján,
maloletí Štefan, Jozef, Michal, Veronika a Gustáv
12	(pôvodne beréniovský majetok, ktorý František Beréni v roku 1861 dal Štefanovi Kapustovi a jeho manželke Anne rod. Keptunovej, urbársky želiarsky: Anna Kapustová rod. Keptunová a dedičia po Jánovi
Kapustovi, od roku 1877 jej dedičia Alžbeta Bilická
rod. Kapustová, maloletí Mária, Anna, Michal, Štefan
a Veronika Kapustová, od roku spoluvlastník 1879
Ján Biliczký (manžel Alžbety Kapustovej), 1899 (1905)
Alžbeta Bilická rod. Kapusztová
13 	urbársky želiarsky: Anna Kapustová, rod. Keptunová,
od 1879 (1893) Ján Biliczky
14 urbársky želiarsky: dedičia po Anne Boldišovej rod.
Vrabelovej, Mária Baráthová, Anna Blašková, Štefan
Boldiš a manželka Katarína rod. Paulová, dedičia po
Zuzane Boldišovej a Jozefovi Boldišovi, 1898 (1900)
Ján Kapusta, Štefan Boldiš, 1905 Štefan Boldiš a manželka Katarína rod. Paulová, Anna Blašková rod. Boldišová, Ján Kapusta, 1905 Mikuláš Bizoň a manželka Annou rod. Kovačiková z Preselian
15 	urbársky želiarsky: Michal Šuchter (Schuchter), Anna
Ďurišová rod. Schuchterová, Alžbeta Lungerová, rod.
Schuchterová, Zuzana Schuchterová, 1883 Magdaléna Angyelová rod. Schuchterová, Michal, Mária a
Anna Schuchterová, potom deti od roku 1903 maloletý Michal Schuchter, Magdaléna Angyelová rod.
Schuchterová a maloletý Rudolf Halmo
16 	urbársky želiarsky: Mikuláš Bizoň a manželka Anna
rod. Kovačiková z Preselian, Anna Markovičová rod.
Kapustová, Ján Trnčák (Trncsak), 1879 Mária Trnčáková rod. Šipošová, 1883 Martin, Jozef, Ján a Adam
Števčík, 1905 Štefan Boldiš

17	urbársky želiarsky: Mária Bizonová rod. Krchnavá, Katarína Červiková rod. Bizonová, Jozef Bizon
a manželka Zuzana rod. Barátová, Imrich Galka,
1886 Jozef Bizon a manželka Zuzana rod. Barátová
18 	urbársky: Ignác Rosenzweig, 1885 Hermína Lachnitová rod. Hoffmanová; po jej smrti v roku 1901
Ilona Földiová rod. Lachnitová (manžel Ján Földi),
vdova po barónovi Ottovi Pusenwaldovi, barónka
Hermína rod. Lachnitová a Henrich Lachnit, 1903
v polovici každý vdova po barónovi Hermína Pusswaldová rod. Lachnitová a Henrich Lachnit, 1905
knieža Gejza Odescalchi z Nitrianskej Stredy
19	urbársky želiarsky: Martin Bizon a manželka
Alžbeta rod. Siváková, maloletá Alžbeta Bizonová,
1895 Michal Bizoň, 1897 aj Alžbeta a maloleté
Anna, Mária, Katarína Bizoňová (dedičia po Martinovi Bizoňovi), v roku 1898 predali Štefanovi
Krajčovičovi z Ludaníc a manželke Márii rod. Kučerkovej, 1899 Mária Krajčovičová rod. Kučerková,
1900 Imrich Bizoň
20 	zemiansky: židia Emanuel Rozenzveig a manželka Sali rod. Singerová, jeho druhá manželka Rozáliou rod. Singerová; 1881 nebýval, iba vlastnil
Henrich Ignác Singer z Mistelbachu v Dolnom
Rakúsku; 1893 Bernard Richter a manželka Regina rod. Dukeszová
21 	urbársky: 1873 Emanuel Rozenzveig a manželka
Rozália rod. Singerová, 1881 Henrich Ignác Singer
z Mistelbachu v Dolnom Rakúsku, 1885 František
Macko a manželka Anna rod. Konušová
22	urbársky želiarsky: dedičia po Michalovi Lungerovi a Márii Lungerovej rod. Petvórovej, 1888 Jozef
Goga a manželka Zuzana rod. Lungerová
23	urbársky: Štefan Trnčak, 1877 Štefan Krajčovič,
1880 Štefan Krošlák, 1889 vdova Zuzana Krošláková rod. Ďurčeková a maloletí Anna, Julianna,
Viktor a Ján Krošlák, 1899 František Ujhely z Budapešti a vdova Zuzana Krošláková rod. Ďurčeková, 1901 Karolína Nécseyová rod. Pajorová
24	urbársky želiarsky: Ján Kralovič a manželka Anna
rod. Šipošová a Michal Kralovič a manželka Katarína rod. Macková, 1884 Michal Kralovič a manželka Katarína rod. Macková, Ján Kralovič a manželka Anna rod. Šipošová, 1898 topoľčianska sporiteľňa, 1899 Martin, Ján, Jozef a Adam Števčik
25	urbársky: Ján Števčik a manželka Dorota rod. Macková, 1901 Martin, Jozef Števčik, maloletí Ján
a Adam Števčik
26 	urbársky: Katarína Konucová rod. Gregoriková,
Jozef a Štefan Gregorik, 1874 maloletá Anna Konucová, 1879 Štefan Gregorik, Štefan Macko
a manželka Anna, rod. Gregoriková, (v roku 1880
tam býval Imrich Trizma), 1883 Štefan Macko
a manželka Anna rod. Gregoriková
27	zemiansky (kováčska dielňa): židia v roku 1869
Herman, Šalamún a Ignác Schulcz, Móric Pollák;
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od 1872 Šalamún a Ignác Schultz zo Sučian, od
1875 Ignác Schulcz; od roku 1882 Hermína Lachnitová rod. Hoffmanová z Viedne, po jej smrti
v roku 1901 Ilona Földiová rod. Lachnitová (manžel Ján Földi), vdova po barónovi Ottovi Pusenwaldovi, barónka Hermína rod. Lachnitová a Henrich Lachnit, od roku 1905 knieža Gejza Odescalchi z Nitrianskej Stredy
28 	urbársky: dedičia Jozefa Angszta, 1881 Valent
Angszt, 1889 Jozefovi a Matejovi Valentovi
29 	urbársky želiarsky: dedičia Jozefa Barátha, 1871
(1861 zmluva) Jozef Angszt a Karolína Angsztová,
1875 maloletí Ján a Imrich Baráth, 1884 Jozef
Angszt a Šarlota, maloletý Valent Angszt, 1889
Jozef a Matej Valent
30 	urbársky: Filip Bizon a manželka Katarína rod.
Schuchterová a dedičia po Jánovi Bizonovi, 1885
Štefan, Filip, Jozef Bizony, maloletí Michal, Imrich
a Anna Bizoňová, 1889 Štefan, Jozef, Imrich a Michal Bizon, 1892 Jozef a Michal Bizoň, 1898 Július
Blaškovič (Blaskovich), 1903 Mária Bizoňová rod.
Minarovičová, 1904 Vavrinec Adamkovič, 1905
Jozef Krajčovič z Ludaníc
31 urbársky obecný
32	zemiansky (tehelňa): židia v roku 1869 Herman,
Šalamún a Ignác Schulcz, Móric Pollák; od 1872
Šalamún a Ignác Schultz zo Sučian, od 1875 Ignác
Schulcz; od roku 1882 Hermína Lachnitová rod.
Hoffmanová z Viedne, po jej smrti v roku 1901
Ilona Földiová rod. Lachnitová (manžel Ján Földi),
vdova po barónovi Ottovi Pusenwaldovi, barónka
Hermína rod. Lachnitová a Henrich Lachnit, od
roku 1905 knieža Gejza Odescalchi z Nitrianskej
Stredy
33 	zemiansky: Jozef Macko a manželka Mária rod.
Melušová
34	zemiansky: Jozef Baráth, Alžbeta Barátová rod.
Macková, vydatá Slažiková, 1875 maloletí Ján
a Imrich Baráth, 1896 Jozef a Štefan Slažik, 1898
Mária Baráthová rod. Nedelková, 1900 Mária Baráthová rod. Baráthová
35 zbúraný
36 1/2 urbársky: dedičia po Michalovi Královi, 1867
(1870) vdova po Michalovi Královi, Katarína rod.
Illašová, Anna, Mária, Anton, Katarína a Michal
Král, 1892 spoluvlastník Jozef Valent z Čermian,
1897 Jozef Valent a Ján Jamrich
Hýrová – salaš, pálenica

Súpis parciel z roku 1857
Parcely zapísané po slovensky
1 obec (36 domov, do č. 14 riadne číslované, potom
prečíslovanie, veľké domy 33, 7 a 9); 2 Za humnami
(Zahumni); 3 Klnová; 4 Konopnišťa; 5 Valy (Dili) za
hradsku (za hraczku); 6 Trští (Trstyi); 7 Kráčiny nad
dílami( Kracsini na Doline); 8 Klíne (Klincze); 9 Díly
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na dolině; 10 Kráčiny od ludánského; 11 Blanare; 12 Mezi mezami (Medzi Medzami); 13 Koryčišťa (Korityista);
14 Pod ludánskym hájem; 15 Pod šípem (Pod Sipom); 16
Pálenice (Palenicze); 17 Pod lištím (Pod Listim); 18 Pri
hruške; 19 Klčovany (Klcsoványi); 20 Pod cestu chotarnu;
21 dolina; 22 Útra; 23 Starý háj; 24 Jalakova; 25 Vinohrady (Vinohradi); 26 Od vinohradů kračiny (Od vinohradi
Kracsini); 27 Močár; 28 Pod starým hájem Kropáče; 29
Pri studničke (Pri Studnicske); 30 Vály (Ďili) nad hmličkami (hnilicskami); 31 Za Novejsu útra (Utra za Novejsu);
32 Roháčky (Rohacski); 33 Nad kameným mostem (nad
Kamenim mostem); 34 Od hradské kapoč (od hraczkej
Kopcse); 35 Dolné luky od Kamanského (Kamánskeho);
36 Prímena pri predkách; 37 Pod luhom; 38 Na kútech
Na Kútách); 39 Pri dričku (pri Dricsku); 40 Za dríčkem;
41 Horné lúky; 42 Luh (Luch)

Chotárne názvy v roku 1862
Role: Za pajtú; Na zemách; Pri luhu káposztás; Za kaštélom; Horne zahumne; Dolne zahumne; Konopništo; Konopnica pri movanskom cintore; Konopnica za novansk.
hum.; Nad mrižu (obilnica); Novanska dolinka niže hradskej; Mrtvice; Kapče; Djile niže hradskej po rakiti; Talagovij; Baranicách; Starich vinohr.; Djeloch nad Rakitim,
Pod starím hájom; Kropačoch; Jutroch na Dolinách vise
hrad.; Djeloch niže cesti Pod pilatom; Pod studničku; Pod
vinohradi; Novánska dolina; Pod obecním hajom; Prične
honi; Pod pilatom; Kračini pri Novejsi; Pod longoši; Slani
Vrch; Za vinohradi ces obdok. cestu; Kračini nad chotarom; Kračini nad Novans. dolinu; Kračini više obdok. cesti; Pod lištim; Kračini Pod Lištim; Kopanice pod hrušku;
Nad palenicámi; Pod opatovim hájom; Horne koritišto;
Pod šipom; Palenice; Dlche honi; Medzi medzami; Pod
cestu obl. kopcz.; Klince; Okopanka; Djeli nad hrads. od
Nov.; kopan. nad dolin. po Lud.; Trste.
Lúky: Ďudáčkoch; Niže Prihona; Trstnatich lazach; Dolnich lukach velka; Dolnich sečách; Prostrednich lukách;
Prednich lukách; Prednich lukách pod luhom; Na piskoch;
Horna luka; V. rakitim; Na doline luka.
Vinohrad: Velki vinohrad.
Pastviny: Hýrován, Za močárom; V luhu; Chmelnica.
Hora: Stari haj luh.

Parcelný register z druhej polovice 19. storočia
Parcely: už po maďarsky
1 obec (33 domov, 8 a, b, c, na parc. 40 Pajta veľké
domy: 1, 7 a 8, 12, Na Hírovej 4 domy); 2 Za pajtu; 3 Od
Ludaniczkého; 4 Kopanicze od hradskej; 5 Pod Listim; 6
Dlhe; 7 Palenice; 8 Utra ces dolinu; 9 Díly od hradszkej;
10 Konopnicze; 11 Hýrová; 12 Zahumni; 13 Kruhi; 14 Szecs;
15 Predki; 16 Primena; 17 Prostredne luki; 18 Dolne luki
kútách; 19 Horne lúki; 20 Pod luhom; 21 Luh; 22 Luh pasinek;
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Súčasné chotárne názvy80

Dvorianske koryto		
pole
Longošova cesta		
pole
Medzi vodami		
pole
Pod Líščím		
pole
Pri cintorínoch		
pole
Pri Kríži			pole
Široké			pole
Zádvorie			pole

Potvrdenie o dodržiavaní tereziánskeho
urbára z roku 1771
Prepis:
My niže podepsany osady Falkas Dovoranskeg obyvatelovea
poddany osv. pana groffa Berény Gabora viznavame a attess
takim toto davame pred panom sluznim, a Bozenikom, za my
od panov officsirov pana Hradnika aj ostatnich, Krivdy zadneg
nemame, len toliko vedla Urbariuma od geg Jasnosty Kralovskeg
vidaneho Roboty na Tabulcze Urbarialskeg nam vidaneg uridyene vibavugeme. Na cso pre lepsu gistotua vernost pry pritomnosty predmenuvanich stolicsnich Bozenikov potvrzeni davame. Dano Falkas Dovoran dnya 22a Febr Roku 1771
		
Richtár Hoszpodarik Styevo +
		
Bartoss Jano +
		
Szlovak Filip +
		
Grnyo Jano +

ostrove blahoslavenej Panny Márie, blízko Budína, lektor
a kanoník ostrihomskej arcidiecézy, Sede vacante (v čase
neobsadenia úradu primasa) vikár a sudca generálnej kapituly.
Z titulu svojej terajšej moci sme pripustili, aby v kostole
v Dvoranoch nad Nitrou (Falkas-Dovorány) mohol kňaz
slúžiť sväté omše v sviatočné dni a nedele a tak prikazujeme:
že v sviatočné dni a nedele, keď sa budú slúžiť omse,
evanjelium sa bude predčítavať v rodnom jazyku, pre krátke zasvätenie a povzbudenie ľudu, aby pri počúvaní Božieho slova nebol ochudobnený. ďalej potom , ako sú Narodenie nášho Pána Ježiša Krista, Obrezanie Pána, Zjavenie
Pána, Veľká Noc, letnice, sviatočné dni viažuce sa k patrónom a zasväteniu farského kostola budú sa tak ako predtým
zúčastňovať sv. omší vo farskom kostole.
Dané v Trnave 11. augusta 1767.

Dokumenty k dvorianskej kaplnke
Reverende domine in Christo frater!...
Voľný preklad:
Vážený pán brat v Kristu!
Som zhovievavý k žiadosti najjasnejšieho pána grófa Gabriela Beréniho, aby bola pravidelne v sviatočné dni a nedele
a tiež počas iných slávnostných dní v jeho dvorianskej kaplnke
slúžená pečlivo jedna sv. omša súkromne pre jeho rodinu a pre
ľudí v ten istý deň v materskom kostole.
Uchovávanie a slúženie eucharistie, tiež sa domnievam, by
mohlo byť na prospech sv. cirkvi, a o to viac sa môže oceniť
zbožnosťou a oddanosťou a s dôstojnosťou nech je vo farnosti
zachovávaná. Práve tak nech kaplán vykonáva v dvorianskej
kaplnke zahrnuté do štoly. Odporúčame vyhotoviť na pamiatku oltár, t. Trnava 3. 12. 1768 oddaný Ladislav Banyaiáto výsada pozdvihne farnosť
Paria quoad privilegium...
Voľný preklad:
(1786)
Výsade a možnosti posvätiť kaplnku najjasnejšieho pána
grófa Gabriela Beréniho vikárska kancelária vyhovuje, v tomto
liste v spojení s inými skoršími výsadami rešpektujúcimi spomínaného najjasnejšieho pána grófa, nech je v tejto kaplnke opatrovaná najsvätejšia sviatosť eucharistie.
Ladislaus Banyai Abbas s. Michaelis...
Voľný preklad:
Ladislav Baňaj (Banyai), opát sv. Michala Archanjela, na

Latinský originál listu Ladislava Banyaia
z roku 1767 (R.k. farnosť Ludanice)
Josephus sanctae Romanae ecclesiae tit. S. Bartholomaei in insula....
Voľný preklad:
Jozef Baťáni (Batthián), kardinál svätej rímskej cirkvi,
arcibiskup ostrihomský, legát apoštolskej stolice, doživotný
župan, primas uhorského kráľovstva, kancelár a sekretár,
nositeľ vyznamenania sv. Štefana, apoštolský prelát a veľkého jazdeckého kríža, dôverný radca, taktiež jeden zo sudcov kráľovského ordinára.
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Dávame na pamäť všetkým, že nás najjasnejší gróf Gabriel Beréni (Berényi) požiadal, aby sme vo verejnej a posvätenej kaplnke, ležiacej v jeho rezidencii (sídle) v obci
Dvorany nad Nitrou (Falkas-Dovorán), dovolili na sviatok
Veľkého piatku a v Svätú sobotu slúžiť sv. omše.
My s touto žiadosťou súhlasíme, pre chválu, ktorú prináša uctievanie Boha, aby v spomínanej verejnej a posvätenej kaplnke mohla byť každoročne slúžená jedna svätá
omša na Veľký piatrok a sobotu.
Dané v Trnave 20. marca roku Pána 1788.

Prepis písomného svedectva
obyvateľa Dvorian Jána Zachara, ktoré uskutočnil
20. augusta 1788 pred richtárom Jánom Bizoňom v spore o Kršákovskú vinicu v Kamanovej. Spor viedol ludanický farár Andrej Krčmáry a Kamančania, ktorí sa
postavili na stranu grófa Zerdahelyho. Ján Zachara sa
postavil na stranu ludanického farára:
Niže podpisani uznavame, že ešte Roku pominuleho
1787 posledni deň mesiaca oktobra (30 bra) pred samim
novim Rokem, na kteri potom ja Jano Zachara službu sem
premenil a od Pana Ludanskeho Farara k Preseranskemu
P. Fararovi som prešel na zemi Kamanskej we winihrade
Kršakovski menovanem od Rana do wečera na strankupri
a menovaneho P. Farara Ludanskeho pitavše kladli bez všetkej prekašky anebošto vikacen any od kohokolvek z takovehowinohradu, a praczi, okrem že Giglow Matej, obivatel
Kamanski z laza domow id me prinas se zastawil azamaličko postaw.
Dane Falkaš Doworan dne 20. aug. 1788
Jano Bizoň + Jano Zachara +

Obecné svedectvo z 21. mája 1789:
Niže podpisany Poctivej Obczi Falkaš Doworanskej Richtar a Prisažny s tomto našim Svedectvij wvidawame a znamo csinime: že roku a Dne zniž doloženeho, na žadosť našehu wcsulajšiho dwojuctihodniho Pana Farara Kretsmary
Ambrusa, wišli sme na Horu Rozmus Ludansku, a tam prisluchajiczy K Winohradu farskemu Dolny Sad, pocsinaje
pod Pivniczu Farsku dole od czesty až po Hat konecsnu,
a od Raty lawej strany až Jarcsek od sadu Krchnawich Nizsa podla pravneho Posudeny Hornej ravy sporadany, prehlidaly sme, a stracsowaly, a winalezli sme po swedownemm
spolu Poradeni, že Hore wezmucze Užitky tohože sadu, ktere jak y on sam na Trawe, tak i stromowe tam sucze, sedem
totišto Jablony a tolkože Hrušek wšetke štepene, a tak tomu
wicz nežly pol druha sto sliwekktore juž poda a owoczi wydat mužu a wydawaju, Oczu, Bratrowy Rinskich sto zlatich
hoden jest. Na cso vcsil Pecsat Dedinsku Dokladame a mena naše pripisujeme, na buduce ale kedikolvek potreba bude i Prisahu zložime. Dano ve Falkaš Doworach
Dne 21. maja Roku 1789. Richtar Filip Bizony +
Prisažny Fero Babik + Štewo Mikat + Adam Loranth +
(Pečať obce z roku 1781).
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skutočnej výmery polí kvôli nižším daniam. Napočítali až 682
bm rolí v hodnote 642,44 zl. a objavili aj 33 utajovaných
kopáčov vinohradov.
37 	Dikálny súpis spísaný v Dvoranoch 7. apríla 1827 za
prítomnosti richtára Jána Rabika, prísažného Adama Bizona,
roľníkov zastupoval Jozef Gregorik, Ján Richtarik a Andrej
Kral a želiarov Štefan Štefanec, potvrdila Nitrianska stolica
16. októbra 1828. ŠAN. ŽN I. Dikálny súpis 1828. Okres
Topoľčany. Obec Dvorany nad Nitrou; Vlastivedný slovník
obcí na Slovensku. I. c. d., s. 371.
38 	Schematizmus venerabilis cleri Archi-dioecesis Strigoniensis.
Ostrihom 1836, s. 139; Tamže. Ostrihom 1854, s. 85.
39 	Slovo cholera pochádza z gréckeho slova ,,kholera” a
znamená „hnačka“. Postihuje iba človeka. V roku 1831 si
vyžiadala v Chrabranoch 36, Kamanovej 29, Mýtnej Novej
Vsi 12, Belinciach 10, Dolných a Horných Ludaniciach 8 obetí.
V roku 1873 najviac postihla Kamanovú, kde zomrelo až 16
ľudí. ŠAN. Zbierka cirkevných matrík. R.k. Ludanice. Matrika
zomrelých 1758-1836, 1850-1877; NAGY, Jósef. A cholera
Nyitra Megyében 1831-1874. Nyitrán 1876, v tabuľke č. 71.
40 	HUDECOVÁ, Ľubica. Pozemkové úpravy na Slovensku. www.
pce.sk/clanky/body_pozuprav.htm
41 	Bližšie údaje o Jozefovi Angsztovi sme nezistili. Toto
priezvisko sa v Budapešti vyskytovalo v rokoch 1800 až 1893.
Juraj Angszt bol kaplánom v Topoľčanoch, od 8. marca 1808
farárom v Závade a od augusta 1819 až do svojej smrti 29.
mája 1845 farárom v Prašiciach. NÉMETHY, Ľudovít. Series
parochiarum et parochorum archi-dioecesis Strigoniensis.
Ostrihom 1894, s. 469.
42 	Ministerstvo vnútra SR. Štátny archív v Nitre. Pobočka
Topoľčany (ŠAN-PTO). OS-T. PK Dvorany nad Nitrou. Poz.
kniha Dvorian z rokov 1853 – 1870 (1871) obsahovala 70 pk
vložiek. Parcelný register a protokol sú písané nemeckým
švabachom.
43 	Hofierov z Dvorian (11) zastupovali Jozef Slovák, Ján Kreetz,
Ján Ďuriš, Štefan Boldiš, Michal Schuchter, Ján Trnčák,
Imrich Galko, Jozef Barath, Martin Bizoň, Michal Lunger
a Ján Kralovič.
44 	ŠAN. KSN. urb. a kom. III 1857/1, 137/1863, 139/1863; tamže.
HŽ.721/1857. Ukončenie komasácie v Dvoranoch, Mýtnej
Novej Vsi, Výčapkách, Rajčanoch a Nemčiciach; ŠAN-PTO.
OS-T. PK Dvorany nad Nitrou.
45 	Alebo 297 obyvateľov. Retrospektivní lexikon obcí
Československé socialistické republiky 1850-1970. V Praze
1978, s. 944.
46 ŠAN. NŽ I. Sčítanie z roku 1869. Dvorany nad Nitrou.
47 	Umeleckohistorické a kultúrne pamiatky okresu Topoľčany.

Roky 1526–1918
Zostavil KOVÁČ, Jaroslav. Bratislava 1980, s. 16.
48 	ŠAN. KS v Nitre. Urb. a kom. Dvorany nad Nitrou. Rozsudok
kráľovskej kúrie z 10. septembra 1885, žalobcu Ignáca Schultza zastupoval Alexander Lénart, žalovaných, obec Dvorany
a Mýtna Nová Ves, na základe splnomocnenia richtárov
Jozefa Macka z Dvorian a Štefana Barátha z Mýtnej Novej Vsi
zo 6. novembra 1880, zastupoval advokát Alexander Bangha.
49 	Splnomocnenie bolo spísané po nemecky vo Viedni 29. sep
tembra 1905. Plukovník Henrich Lachnit bol na sluhov a ich
deti veľmi krutý. Po odchode z Dvorian býval Henrich Lachnit
v Badene pri Viedni. Jeho sestra barónka Hermína Püszwaldová mala naopak s Dvorancami súcit a pomáhala im. Lachnitovcom patril aj majer v susednej Mýtnej Novej Vsi.
50 	Gejza Odescalchi reprezentoval nitrianskostredskú vetvu
kniežacieho rodu, ktorú založil jeho otec Július (1828-1896).
Narodil sa 9. februára 1858 v Nitrianskej Strede a zomrel
v Budapešti 22. augusta 1937. S manželkou Etelkou Andrašiovou mal štyri deti: Pavol (+1887), Ilona (+ vo Viedni 1973),
Vojtech (+ v USA 1954) a Ladislav (+ v Salzburgu 1967).
hu.wikipedia.org/wiki/Odescalchi_család.
51 	Správa katastra Topoľčany. Pk vl. č. 62. Ďakujem za poskytnutie pk vložiek obce Helene Kišacovej zo Správy katastra
Topoľčany; ŠAN-PTO. Verejní notári v Topoľčanoch. 194/
1885; Tamže. Verejný notár Ľudovít Kevický/1905. Informácia,
že Rudolf Lachnit kúpil veľkostatok od Ľudovíta Beréniho
okolo roku 1850, ktorá sa nachádza v knihe SZIKLAY, János-BOROVSZKY, Samu. Magyarország vármegyéi és városai.
Nyitra vármegye. Budapest 1898, s. 76., citovaná viacerými
autormi, je nesprávna. Napríklad aj PETROVAI, R. Sándor.
Felvidéki kastélyok lexikona. I. Révkomárom, 2002, s. 68. Za
upozornenie vďačíme Vladimírovi Lemešovi.
52 	A Magayr korona mezögazdasági statisztikája, Budapest 1882,
s. 194; Tribečské múzeum. Obec Dvorany nad Nitrou (fascikel);
Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické
republiky 1850-1970. V Praze 1978, s. 944. JEKELFALUSSY,
József. Magyrország helységnévtára. Budapest 1895, s. 296.;
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. I. c. d., s. 370, 371.
53 	Roľníci chovali ešte 94 kráv, 38 ošípaných a 22 kancov, 562
kusov hydiny a 24 včelstiev. Vo svojich záhradách (11 kj) a na
poliach mali až 1046 rôznych stromov, najmä moruše (400),
hrušky (230), slivky (209), jablone (135), čerešne (12). Nechýbali ani orechy (36), broskyne (8), višne (4). A Magayr korona
mezögazdasági statisztikája, Budapest 1897, s. 58-59; A Magayr korona mezögazdasági statisztikája, Budapest 1898 s.
34-35; ŠAN-PTO. OS-T. Pozemková kniha Dvorian nad Nitrou
z rokov 1870 – 1905, pk. vl. 1-107; Názvy parciel už boli
písané po maďarsky.
54 	Lexikon obcí Slovenskej republiky. Bratislava 1942, s. 98.
Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické
republiky 1850-1970. V Praze 1978, s. 944. Vlastivedný
slovník obcí na Slovensku. I. c. d., s. 370, 371.
55 	Zostali po ňom vdova Antónia rod. Vančová a syn Emil Kralovič. ŠAN-PTO. OS-T. Pk 1010/1916 tk; ŠAN. HŽ 3434/1916.
56 	Schematizmus venerabilis cleri Archi-dioecesis Strigoniensis.
Ostrihom 1916.
57 	ŠAN-PTO. OS-T. Pk 74/1915 tk; ŠAN. HŽ 3434/1916.
58 	KOSTICKÝ, Bohuš-WATZKA, Jozef. Štátny archív v Bratisla-

ve pobočka v Nitre. Sprievodca po archívnych fondoch II.
Bratislava 1963, s. 134. Slúžnovský úrad v Topoľčanoch
(1851-1922).
59 	MAJTÁN, Milan. Názvy obcí na Slovensku za ostatných
dvesto rokov. Bratislava 1972, s. 119; MAJTÁN, Milan.
Názvy obcí Slovenskej republiky. Bratislava 1998, s. 79;
ŠAN-PTO. Inventár obvodných notárskych úradov v Topoľčianskom okrese. Strojopis. Topoľčany 1978, s. 158.
60 	FÖERSTER, Gyula. Koros és Berények. Budapest 1927.
Preklad II. časť. Pamiatkový úrad SR urobil v obci výskum v roku 1960. Ing. arch. Tibor Kalafús zaznamenal
pôdorys kaplnky, prízemia kašieľa a uskutočnil aj základný architektonický výskum v obci. www.pamiatky.sk/
pamiatky/fondy. Kaštieľ bol po druhej svetovej vojne
vydrancovaný a poškodený. Jeho zrúcanina s niekoľkými
zachovanými miestnosťami poslúžila ešte štyrom rodinám.
Už ho nikdy neobnovili. Okolo roku 1970 ho obyvatelia
rozobrali, napriek tomu mal v roku 1987 dvoch obyvateľov.
V roku 1995 ho úplne zbúrali a použili na dostavbu kostola.
61 	Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok prvý A-J. Bratislava 1967, s. 354; BEL, Matej. Notitia Hungariae novae.
Tomus qvartus. c. d., s. 451; Farská kronika; František-ŽUDEL, Juraj-PALKO, František. Sprievodca po archívnych fondoch. I. Oddelenie feudalizmu. Bratislava 1964, s.
36, 38, 40; ŠAN-PTO. Ludanice 1242-1992. c. d. Autor
kapitoly MRVA, Ivan. s. 46; ŠAN-PTO. Verejní notári
v Topoľčanoch. Notár Ľudovít Kevický. č. 231/1905.
62 	Okres Topoľčany. Zostavil UHLÁR, Vlado. Autorka kapitoly ŠULGANOVÁ, Ľudmila. c. d., s. 124; ŠAN-PTO. Verejní notári v Topoľčanoch. Spisy z roku 1882.
63 	MARSINA, Richard-KUŠÍK, Michal. Urbáre feudálnych
panstiev na Slovensku. I. (XVI. storočie). c. d., Súpis
príjmov Ostrihomského arcibiskupstva 1571-1573. s. 389.
Z filiálok najviac platila Kamanová 18 zl., samotné Ludanice 9 zl. a Mýtna Nová Ves 8 zl. Preseľany platili arcibiskupstvu 20 zl.
64 	STRIGONIUM ANTIQUUM. 3. PÁZMÁNY Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1616-1637). Zostavila BEKE,
Margit. Budapest 1994, s. 118; Kronika farnosti Ludanice;
Ludanice 1242-1992. c. d. Autor kapitoly MRVA, Ivan.
s. 34. Cirkevné matriky začal viesť od roku 1694 farár
Adam Gál, ale zachovali sa až od roku 1758. ŠAN. Zbierka cirkevných matrík.
65 	Monumenta evangelicorum aug. conf. in Hungaria Historica. III. Kötet. Pest 1865, s. 149, 176, 183; Ludanice 12421992. c. d. Autor kapitoly MRVA, Ivan. s. 34.
66 	KOSTICKÝ, Bohuš-Watzka, Jozef. Štátny archív v Bratislave pobočka v Nitre. Sprievodca po archívnych fondoch
II. Bratislava 1963, s. 228; SARMÁNYOVÁ, Jana. Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storočia. Bratislava
1991, s. 78; NEMETHY, Ľudovít. c. d. s. 9. Schematizmy.
c. d. Trnava 1948, s. 38; ŠAN. Zbierka matrík. V tento deň
zapísal aj narodenie Judity, dcéry Michala a Kataríny
Abrahamovich z Dvorian (jej krstnými rodičmi bol krčmár
Ján Velič s manželkou Katarínou). Zo 16. januára pochádza zápis o narodení chlapca Antona, syna Jána a Evy
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Farmadinových z Dvorian, ktorého krstnými rodičmi boli
Adam Baráth a jeho manželka Dorota. V sobášnej matrike
patrí prvý zápis z 15. januára 1758 sobášu Juraja Klimu
z Pruského, ktorý si bral pannu Zuzanu, dcéru pánskeho
záhradníka Juraja Šohaja z Horných Ludaníc. Ich svedkami boli Ján Galik a Michal Loviškovič, organista a ludimagister (učiteľ) u pána Michala Szombathiho. Prvý zápis
sobáša Dvorancov je zo 7. mája, keď si mládenec Ondrej
Sedlaček bral pannu Dorotu Skačányiovú (ich svedkami
boli krčmár Ján Velič a Ján Pavlovič). V úmrtnej matrike je
zapísaný prvý nebožtík z Dvorian 4. marca 1758 Adam
Paulik, ktorý zomrel na tú dobu v úctyhodnom veku 80
rokov s plným zaopatrením. Druhý zapísaný Ondrej, syn
Jána Ducha, umrel ešte nezaťažený dedičným hriechom
8. apríla, dožil sa iba 4 týždne.
67 	Jozef Baťáni bol ostrihomským arcibiskupom od 20. mája
1776 až do svojej smrti 23. októbra 1799. Internet Wikipedia; Umeleckohistorické a kultúrne pamiatky okresu Topoľčany. Zostavil KOVÁČ, Jaroslav. Bratislava 1980, s. 16;
Súpis pamiatok A-J. s. 354; Farská kronika.
68 	Preto sa aj hody v Dvoranoch spočiatku konali na piatu
nedeľu po Turiciach. V súčasnosti sú každoročne po
sviatku sv. Vendelína, po 20. októbri. Ostrihomský vikár
prikázal dvorianskym farníkom navštevovať počas väčších sviatkov nový kostol v materskej farnosti.
69 	Zvon z roku 1798, ktorý má na plášti reliéfny akantový
a rokajový dekor s nápisom je umiestnený v obecnej
zvoničke uprostred dediny.
70 	SZIKLAY, János-BOROVSZKY, Samu. Magyarország
vármegyéi és városai. Nyitra vármegye. Budapest 1898,
s. 76.
71 	Sv. Romuald bol pustovník a mníšsky reformátor 952?1027. Pochádzal z Raveny a jeho sviatok pripadá na 19.
júna. Založil kamaldolskú vetvu benediktínskeho rádu.
ONDRUŠ, Rajmund. Blízki bohu a ľuďom. Bratislava 1991,
s. 250.
72 	Sv. Vendelín, pustovník bol patrónom pastierov a pútnikov, ochrancom zvierat a poľnej úrody. Pochádzal z Írska
a žil i zomrel v trevírskej oblasti (Nemecko). Niektoré
životopisy tvrdia, že bol synom škótskeho kráľa. Rozhodol
sa však opustiť kráľovský dvor a zasvätiť svoj život Bohu
ako pustovník. Vykonal púť do Ríma a na spiatočnej ceste
sa usadil v trevírskom kraji. Postavil si pustovňu, v ktorej
sa modlil. Tam ho raz stretol statkár a dal mu pásť svoje
svine. Po zázračných skutkoch sa statkárovi zapáčil
a mohol sa nerušene venovať modlitbe a rozjímaniu.
Neskôr sa stal opátom v sárskom benediktínskom kláštore, kde aj zomrel. Po smrti nad jeho hrobom postavili
kaplnku zasvätenú Márii Magdaléne. V roku 1360 dal
trevírsky arcibiskum jeho telo premiestniť do inej svätyne,
ktorú posvätil pápež Inocenc VI. Pápež Mikuláš V. ho
v roku 1450 oficiálne uznal za svätého a jeho sviatočným
dňom sa stal 20. október. www.katolik.wz.sk/ZIVOTOPISY/Oktober/Vendelin.html
73 	V roku 1985 pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej
zmienky o obci, bol posunutý hlavný oltár tesne k stene
a domáci majstri obložili jeho spodnú časť červeným
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smrekom. Športovci vtedy vydali vlajku (na jednej strane
stará pečať a na druhej letopočet 1285 – 1985) a ludanický
farár pamätné obrázky s textom: Teba, Bože, chválime /700
rokov/obce Dvorany nad Nitrou/+/1285-1985/ Dedičstvo
otcov/zachovaj nám Pane! Kronika farnosti Ludanice. Dejiny
farnosti pomohol autorovi kroniky spracovať prof. Ján Košecký, pedagóg a prekladateľ z VŠD v Žiline, ktorý zomrel v roku
2000.
74 	Podľa súpisov vybavenia kaplnky z 5. novembra 1801,
17. septembra 1841 a 5. júla 1866 bolo v nej celkom 44
predmetov, medzi nimi aj strieborné pozlátené cibórium, 12
svietnikov, kríž s ostatkami sv. kríža, krásne bohoslužobné
rúcha, dva omšové misály, jeden pohrebný misál a ďalšie.
R. k. farnosť Ludanice. Spisy. Zachovaný hladký rokokový
zvonček pri sakristii z druhej polovice 18. storočia má zdobený rám. Súpis pamiatok A-J. c. d., s. 354.
75 	ŠAN-PTO. Škôldozorný úrad v Topoľčanoch. Spisy.
76 	Gróf Beréni obzvlášť uctieval sviatosť oltárnu a jeho zásluhou
sa od 3. decembra 1768 oficiálne svätila v dvorianskej kaplnke, vraj s väčšiu pietou ako vo farskom kostole. Na podporu
a udržiavanie kaplnky vyzýval gróf aj svojich potomkov. Vikár
dovolil v kaplnke krstiť aj sobášiť, ale poplatky sa museli
odvádzať ludanickej fare. Farská kronika. Ludanice. Kaplnka
bola po roku 1991 obnovená a prestavaná na kostol s kapacitou cca 200 veriacich. HUDÁK, Ján. Patrocíniá na Slovensku.
(Súpis a historický vývin). Bratislava 1984. Interná tlač. s. 283.
77 	Zvonicu opravili tunajší majstri v 70. rokoch 20. storočia.
Súpis pamiatok. A-J. c. d., s. 354.
78 	Farárovi v Chrabranoch platili až 125 zl., v Mýtnej Novej Vsi
24,18 zl. a v Kamanovej 22,39 zl. Ludanický učiteľ dostával
od dvorianskych roľníkov 12 bm pšenice v hodnote 7,20 zl.,
od želiarov 48 den., asi pol urny vína, za spev ročne 1,50 zl.,
z hostií 60 den., zo štoly 40 den., za písanie 24 den. (spolu
13,97 zl.). V Mýtnej mu dávali 9,55 zl., v Kamanovej 8,99 zl.
a v Chrabranoch 17,43 zl. SNA. Filmotéka. pag. 1-197; R. k.
farnosť Ludanice. Spisy. Kanonická vizitácia z 21. mája 1780;
preklad ĎURČO, Marek. Nitra 2002, s. 9, 10. Kanonická
vizitácia z roku 1841.
79 	ŠAN-PTO. OS-T. Pk Dvorany nad Nitrou. Matričný obvod
mali dvorianski židia v Topoľčanoch (zachovali sa matriky od
roku 1851 do roku 1895). ŠAN. Zbierka matrík.
80 Geografické názvy okresu Topoľčany. Bratislava 1985, s. 32.

Dvorany nad Nitrou v rokoch 1918–1976
PhDr. Oľga Kvasnicová

Dvorany n/N medzi dvoma vojnami
Prvá svetová vojna skončila definitívne
11. novembra 1918. Jej bilancia bola desivá – 10
miliónov mŕtvych v boji, sedem miliónov zo�
mrelo na následky vojnových útrap a materiál�
ne škody sú prakticky dodnes nevyčíslené.
V tejto vojne sa zrútili 4 cisárstva a na troskách
jedného z nich – Rakúsko-uhorskej monarchie
vznikla Československá republika, vyhlásená
Československým národným výborom v Prahe
28. októbra 1918. Známym memorandovým
vyhlásením sa 30. októbra k novému štátu
pripojili aj slovenskí dejatelia zhromaždení
v tom čase v Martine. Československá repub�
lika, hoci nenaplnila všetky očakávania Slová�
kov, bola rozhodne krokom vpred a na Slo�
vensko priniesla dovtedy celkom neznáme
demokratické pomery.

Obyvatelia slovenských miest a obcí priví�
tali vznik republiky s nadšením a nádejami na
lepší život po všetkých stránkach. Ich splnenie,
predovšetkým tých z oblasti hmotného po�
vznesenia, komplikovala v prvých rokoch po�
vojnová hospodárska kríza, ktorej prejavy za�
siahli postupne do všetkých oblastí života, slo�
venský vidiek nevynímajúc. Mnoho ľudí rieši�
lo neľahkú životnú situáciu odchodom do za�
hraničia, niektorí len dočasne za zárobkom,
mnohí sa však vysťahovali natrvalo. Dvorany
nad Nitrou v tom čase opustili Jozef Jamrich,
Jozefína Šuchterová a iní.1

Dvorany na prahu novej éry boli malou
poľnohospodárskou obcou (jej kataster mal
plochu 452 ha), v ktorej v roku 1920 žilo
434 obyvateľov. 431 z nich sa hlásilo k čes�
koslovenskej národnosti, pretože prísluš�
nosť k slovenskej, či českej národnosti ne�
bola zákonom uznaná. Traja obyvatelia sa
hlásili k židovskej národnosti a izraelitské�
mu vierovyznaniu, dvaja k evanjelickej vie�
re a všetci ostatní Dvorančania boli rímsko�
katolíci. Domov bolo v obci 53 a v nich bo�
lo 74 bytových jednotiek.2 Väčšina obyva�
teľov boli roľníci a tí, ktorí nemali vlastnú
pôdu, pracovali ako deputátnici, prípadne
ako poľnohospodárski robotníci na miest�
nom hospodárstve, ktoré bolo súčasťou
veľkostatku Nitrianska Streda. Pozemno
knižným vlastníkom bol Gejza Odeschalchi,
ako nájomcovia na ňom hospodárili bratia
Kövešovci, ktorí ho v roku 1929 aj od O
 des�
calchiho odkúpili. Kúpnopredajná zmluva
bola uzavretá 17. marca 1929 a veľkostatok
podľa nej zakúpili bratia takto: Arnošt dve
šestiny, Vojtech dve šestiny Ondrej a jeho
manželka Ernestína rod. Kohnová po jednej
šestine.3 Už 23. marca 1929 podpísali bra�
tia podielovú listinu, na základe ktorej pre�
šli štyri šestiny Arnošta a Vojtecha na On�
dreja a jeho manželku Ernestínu, čím sa
stali manželia Kövešovci vlastníkmi celého
veľkostatku.4
Administratívne bola obec začlenená do
obvodu Notárskeho úradu v Ludaniciach
spolu s obcami Mýtna Nová Ves, Kamano�
vá a Chrabrany. Rýchla a radikálna zmena
spoločenského zriadenia a politických po�
merov spôsobili, že v prvých rokoch repub�
liky zostali vo vedení obcí pôvodní pred�
stavitelia, pretože bolo potrebné pripraviť
a schváliť komplexnú legislatívu nového
štátu. Tzv. Obecný zákon bol prijatý v roku
1920, ale platnosť nadobudol až v roku 1923,
kedy sa uskutočnili prvé voľby starostov
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a obecných zastupiteľstiev v Českosloven�
skej republike. V Dvoranoch nad Nitrou bol
v čase vzniku Československej republiky
richtárom Michal Lovrant.
Voľby podľa nového zákona sa konali
v dvoch etapách. Najskôr sa 16. septembra
1923 uskutočnili voľby do obecného zastu�
piteľstva a 2. októbra 1923 voľby obecnej
rady. Miestom volieb sa stal miestny hosti�
nec u Porázika. Prejavila sa v nich politická
orientácia obyvateľov Dvorian n/N, ktorí po
vzniku republiky sympatizovali najviac so
Slovenskou ľudovou stranou (v roku 1925
premenovanou na Hlinkovu slovenskú ľu�
dovú stranu). Táto získala vo voľbách do
obecného zastupiteľstva 117 hlasov, čo zna�
menalo 7 mandátov v zastupiteľstve. Na
druhom mieste bola Republikánska strana,
ktorá dostala 82 hlasov a 5 mandátov. Do
obecnej rady bol zvolený Štefan Macko ako
starosta za slovenskú ľudovú stranu, za zá�
stupcu starostu (v tom čase „námestníka“)
bol zvolený Štefan Kráľovič za republikán�
sku stranu. Radcami boli Martin Števčík
(SĽS) a Michal Aneštík (Rep.)5 Podobne aj
vo voľbách do Okresného zastupiteľstva,
konaných v roku 1928 získali kandidáti HSĽS
86 hlasov a „republikáni“ 47 hlasov. Na tre�
ťom mieste boli kandidáti za Komunistickú
stranu v Československu s 37 hlasmi, 12
hlasov dostala Československá ľudová stra�
na, 6 hlasov Československá národná de�
mokracia, po 5 hlasov Československá ná�
rodno-sociálna strana a Skupina židovských
voličov, 3 hlasy dostala Československá ob�
chodno-remeselnícka strana a 1 hlas Kra�
jinská kresťansko-sociálna strana.6
Z obecných volieb, ktoré sa pravdepo�
dobne konali v roku 1927 sa záznamy ne�
zachovali, doložené máme až voľby kona�
né 4. novembra 1931. Kandidátky zostavili
Republikánska strana zemedelského a ma�
loroľníckeho ľudu, ktorá získala 127 hlasov,
čo znamenalo 7 mandátov a Hlinkova stra�
na ľudová, získala 102 hlasov a 5 mandátov.
Napínavá bola hlavne voľba starostu, pre�
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tože Michal Král aj Michal Gerhát získali rov�
naký počet hlasov. Rovnako dopadla aj užšia
voľba a tak napokon o starostovi rozhodlo
losovanie, ktoré prinieslo víťazstvo Michalovi
Královi.7

Zápisy z volieb v roku 1923
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Pozvánka pre členov zastupiteľského zboru na
valné zhromaždenie dňa 17. 3. 1925

Zápisnica obecnej finančnej komisie o schválení
kúpy urbárskeho domu a notárskeho bytu
Protokol zo schôdze obecného zastupiteľstva
z 26. febr. 1926
16. 6. 1926
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Pozemková reforma
S veľkými nádejami očakávali obzvlášť
chudobnejší roľníci realizáciu pozemkovej
reformy, ktorou vláda plánovala vniesť väč�
šiu spravodlivosť do vlastníctva pôdy. Zá�
borovým zákonom bola určená maximálna
výmera pôdy v súkromnom vlastníctve na
250 ha. Ostatná pôda bola zabratá a v ďal�
šej etape rozdelená medzi prídelcov.
Už sme spomenuli, že samostatný veľ�
kostatok do roku 1929 v obci nebol. Sídlil
v Nitrianskej Strede a v Dvoranoch nad Nit�
rou bol jeden z jeho dvorov. Do roku 1929
bol vlastníkom Gejza Odescalchi, nájom�
cami a od roku 1929 vlastníkmi boli bratia
Kövešovci. Títo skúšali pri hospodárení mo�
derné metódy a jednou z nich bolo aj zria�
denie tzv. mliečneho hospodárstva. Z Dvo�
rian bolo mliekom zásobované aj okresné
mesto Topoľčany.
Prvá etapa pozemkovej reformy začala
už v roku 1924, kedy Kövešovci (ešte ako
nájomcovia) dostali „výpoveď“ z hospodá�
renia. Majetok bol zabraný v máji 19248 a
v roku 1926 bol vypracovaný meračský ela�
borát. Rozloha zabraného majetku bola 222
k. j. 554 štvorcových siah, cena bola stano�
vená na 450 000 Kč. K hospodárstvu patril
aj majetok v Mýtnej Novej Vsi. Súčasťou
zabraného majetku bolo viacero budov,
v ktorých bývali robotníci. Hrozilo im, že
prídu nielen o prácu, ale aj o bývanie. Odec�
salchi, zdržujúci sa v cudzine, žiadal
prostredníctvom právneho zástupcu vypus�
tenie týchto budov zo záboru. Po dlhých
rokovaniach bolo prepustených 9 deputát�
nikov a v službe boli ponechaní len Kolo�
man Porubský a Jozef Kluka. Zo zabranej
pôdy vo výmere takmer 49 ha bolo vytvo�
rených 42 prídelov (1 prídel dostala obec)
a v Mýtnej Novej vsi 40 prídelov (1 prídel
obec). Prídelová listina bola vydaná 15. jú�
la 1931, dňom prechodu „bremien a úžitkov“
bol stanovený 1. október 1923. Druhá eta�
pa reformy pod názvom Pracovný program
1926 prebehla v roku 1926. V rámci nej bo�
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lo vytvorených v Dvoranoch 101 prídelov,
v Mýtnej Novej Vsi 16. Majiteľovi bolo pone�
chaných 205 ha, v zábore zostalo 16 ha. Na
priebeh reformy bolo podaných množstvo
sťažností. Ľudia si sťažovali najviac na to, že
pôdu opäť dostávali bohatší roľníci, pretože
chudobnejší si ju nemali za čo odkúpiť a dá�
vali im aj menej kvalitnú pôdu.9 Takto sa pod�
statne odklonila pozemková reforma od prok�
lamovaných cieľov. Skutočne chudobným ne�
pomohla, získali majetnejší roľníci a pridele�
ním tzv. zvyškových hospodárstiev jednotlivcom
sa vytvorila nová skupina bohatých vlastníkov
pôdy.
Pohľad na Dvorany nad Nitrou v 20. rokoch
20. storočia bol intenzívne ovplyvnený ročným
obdobím a počasím. Nakoľko v obci nebola
žiadna spevnená cesta, v daždivom počasí sa
ľudia trápili s blatistými cestami plnými kalu�
ží. Jedinou upravenou cestou bola cesta na�
zývaná „gaštanová“. Slúžila panstvu a viedla
od hlavnej cesty do hospodárskych budov
veľkostatku a pokračovala do parku smerom
ku kaplnke. Jej kraje boli vysadené gaštanmi,
z čoho vznikol aj jej názov. Park bol upravený
a uzavretý železnou bránou. V rámci pozem�
kovej reformy bol aj tento rozparcelovaný a
zostalo z neho len pár stromov.10
Už po 1. svetovej vojne mali Dvorany nad
Nitrou príležitosť zaradiť sa k moderným ob�
ciam využívajúcim elektrický prúd. Oponický
gróf Aponi plánoval totiž viesť cez kataster
obce primárne elektrické vedenie do Oponíc
a Dvorany „odmeniť“ tým, že do obce posta�
ví sekundárnu elektrickú sieť. Po obci už bo�
li rozvezené aj stĺpy, ale k zavedeniu elektriny
napokon nedošlo, pretože viacerí obyvatelia
(gazdovia) sa postavili rozhodne proti.11
Na jar a na jeseň spôsobovala Dvoranča�
nom veľké nepríjemnosti neregulovaná rieka
Nitra, ktorá sa často vylievala z koryta a za�
plavila polia i príbytky. Regulácia rieky sa
uskutočnila v roku 1940, ale aj potom sa pri
prudších dažďoch voda vylievala a často bo�
la zatopená cesta aj s mostom.12 Stávalo sa,
že po opadnutí vody, zostávalo na ceste množ�
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stvo uhynutých rýb, na ktoré bola rieka Nitra
v tom čase veľmi bohatá (kapry, karasy, šťuky).
Cez obec viedla vicinálna cesta Kovarce – Lu�
danice. Za obec bol členom vicinálneho vý�
boru Michal Král. Prispievať pravidelne alikvot�
nou čiastkou na údržbu tejto cesty bolo po�
vinnosťou všetkých obcí, ktoré táto cesta spá�
jala (Kovarce, Čeľadince, Súlovce, Oponice,
Ludanice, Mýtna Nová Ves, Dvorany nad Nit�
rou).13
Tridsiate roky 20. storočia boli po hospo�
dárskej stránke ovplyvnené svetovou hospo�
dárskou krízou, politický život bol odrazom
vývoja v Európe po nástupe fašizmu v Nemec�
ku. Politika ústupkov svetových mocností
a „menšieho zla“ voči rozpínajúcemu sa fa�
šizmu v hitlerovskom Nemecku začínala pri�

Dlžobný úpis na obecnú pôžičku od Zemskej
banky v Prahe z roku 1926

nášať svoje neblahé ovocie. Kým hospo�
dárska kríza sa v malej poľnohospodárskej
obci, akou boli Dvorany, výraznejšie nepre�
javila, pretože ľudia si dokázali dorobiť to
najnutnejšie pre výživu svojich rodín (v ro�
ku 1931 bolo v obci 9 nezamestnaných se�
zónnych robotníkov), v politickej oblasti
bolo nové pomery cítiť výraznejšie.
V roku 1938 sa všetci obyvatelia obce
(okrem Kövešovcov) hlásili k slovenskej ná�
rodnosti a väčšina ku katolíckemu viero�
vyznaniu. Aj preto jednoznačne a s nadše�
ním privítali 6. októbra 1938 autonómiu
Slovenska a rovnako aj vznik samostatnej
Slovenskej republiky v marci roku 1939.
Hlinkova slovenská ľudová strana tu mala
už v minulosti hlboké zázemie, takže jej
vedúce postavenie v novom štáte prevažná
väčšina Dvorančanov schvaľovala. Riešenie
židovskej otázky, ktoré v mnohých obciach
v tomto období vyvolávalo názorovú pola�
rizáciu, sa Dvorian prakticky nedotklo, pre�
tože v obci po tom, ako Kövešovci z obáv
pred perzekúciou opustili obec, žila už len

Živnostenský list Ernesta Marku z r. 1936
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jedna osoba židovského pôvodu - vtedy 24
ročný hospodársky adjunkt na veľkostatku
František Müller. Veľkostatok v roku 1940
ako židovský majetok, podliehajúci súpisu,
prevzal do správy Štátny pozemkový úrad
v Bratislave. Ondrej Köveš a jeho manželka
vojnu neprežili. Ernestína zahynula ako šty�
ridsaťšesťročná v koncentračnom tábore
(ako dátum smrti bol určený deň 31. októ�
ber 1944) a v čase jej smrti bol už nebohý
aj jej manžel Ondrej.14
K zmenám došlo aj v demokraticky zvo�
lených samosprávnych orgánoch. Tieto bo�
li postupne rozpustené a nahradili ich vlá�
dou menovaní vládni komisári. Vládni ko�
misári zohrali v histórii konkrétnych obcí a
miest na Slovensku dôležitú úlohu. Všetko
záležalo od miery ich skutočnej, či pred�
stieranej lojálnosti voči vládnucej moci.
V mnohých prípadoch to boli muži na
správnom mieste a dokázali celé roky držať
ochrannú ruku nad svojimi obyvateľmi aj
v prípade, že vedeli o ich nesúhlase s reži�
mom. Viacerí z nich pomáhali pri organi�
zovaní protifašistického odboja.
Obecné zastupiteľstvo v Dvoranoch n/N
bolo rozpustené 4. augusta 1941.15 Za vlád�
neho komisára bol vymenovaný roľník Július
Bizoň. Pre ľahšie zvládnutie úloh bol usta�
novený aj poradný zbor, ktorého členmi
boli Štefan Macko, Jozef Adamkovič, Štefan
Števčík, Michal Gerhát a Jozef Gahér. Okrem
riaditeľa školy Jozefa Gahéra boli všetci čle�
novia zboru roľníci. Vedúcim notárom bol
Alex Miškovič a funkciu obecného poklad�
níka zastával Štefan Kráľovič.
K ďalšej reorganizácii obecnej správy do�
šlo na jar 1944, keď bolo vrcholnému pred�
staviteľovi obce vrátený titul „starosta“, aj
keď stále išlo o funkciu menovanú, nie slo�
bodne zvolenú. Okresný úrad v Topoľča�
noch vymenoval 5. apríla 1944 členov obec�
ného výboru, starostu a podstarostu v Dvo�
ranoch nad Nitrou. Starostom zostal býva�
lý vládny komisár Július Bizoň, podstaros�
tom Jozef Macko a členmi výboru boli vy�

70

menovaní: Michal Gerhát, Emil Števčík, Imrich
Goga, Jozef Adamkovič (všetko roľníci). Usta�
novujúca schôdza sa konala 30. júna 1944.
Slávnostné zasadnutie končilo piesňou „Kto
za pravdu horí?.“16
Počas vojnových rokov sa obyvatelia Dvo�
rian nad Nitrou venovali prevažne prácam
v poľnohospodárstve, ktoré im zabezpečova�
li relatívne slušné prežitie. V roku 1944 bol
v obci podľa hlásenia vedúceho notára v sú�
vislosti so sledovaním nezamestnanosti kľud.
Nezamestnanosť sa v obci prakticky ani v mi�
nulosti ani v roku 1944 nevyskytovala. Okrem
súkromných roľníkov, už bolo zamestnaných
niekoľko obyvateľov aj mimo poľnohospodár�
stva - v Slovenských železniciach, ostatní pra�
covali na veľkostatku, ktorý spravoval Štátny
Obyvatelia Dvorian nad Nitrou v r. 1938
1. Adamkovič
2. Andel
3. Aneštík
4. Bačka
5. Barát
6. Bartoš
7. Bilický
8. Bilik
9. Bizoň
10. Bobula
11. Boldiš
12. Cifra
13. Červík
14. Ďurík
15. Fazekaš
16. Fiantok
17. Gahér
18. Gerhát
19. Gígel
20. Goga
21. Gregorík
22. Guniš
23. Habáň
24. Hašana
25. Holík
26. Hosťanská
27. Hubka
28. Jamrich
29. Kapusta
30. Kerek

osoby rodiny
16
2
3
9
2
7
7
2
3
2
17
2
8
2
27
5
6
2
12
2
8
10
2
3
4
3
9
2
5
9
8
4
3
6
6
1
3
12
2
12
3
11

31. Kišac
32. Kluka
33. Kollárik
34. Korytár
35. Košecká
36. Košťál
37. Koveš
38. Král
39. Kráľovič
40. Lovrant
41. Macko
42. Macko
43. Madaj
44. Marko
45. Mosnár
46. Múčka
47. Obert
48. Paulovič
49. Porázik
50. Porubský
51. Rozkošný
52. Sedmák
53. Slážik
54. Slovák
55. Svorad
56. Šifalovič
57. Števčík
58. Šuchter
59. Trsťan
60. Valent
61. Vykoukal

2
6
13
10
1
2
3
13
17
14
15
17
9
21
3
10
7
1
3
3
3
6
26
10
7
9
21
8
5
25
6

2

2
2
3
2
4
3

2
4

2
3
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pozemkový fond. Ten začal v tom čase na
poliach pestovať tabak, čo vyžadovalo per�
manentne asi 40 pracovných síl. Dvoran�
čania vlastniaci povozy pracovali aj pri re�
gulácii rieky Nitry. Bežné denné potreby
domácností zabezpečoval obchod mieša�
ným tovarom Ernesta Marku, ktorému bol
vydaný súhlas Okresného úradu v Topoľ�
čanoch v októbri 1940.17 Už vtedy sa ľudia
dožadovali výstavby betónových chodníkov
cez obec ako aj rozšírenia školy.
V roku 1944 mali Dvorany nad Nitrou
526 obyvateľov. Dve tretiny z nich boli roľ�
níci a jedna tretina poľnohospodárski slu�
hovia a nádenníci. V období rokov 1939–
1945 si postavili domy Juraj Slovák, Imrich
Kráľ, Martin Macko, Štefan Jančovič, Cyril
Kapusta, Ernest Marko, Jozef Kerek, Matúš
Marko.18

Prezídium Župného úradu v Nitre predkladá
návrh na rozpustenie obecného zastupiteľstva
a vymenováva vládneho komisára J. Bizoňa

Výmer o rozpustení obecného zastupiteľstva

Slovenské národné povstanie
Vývoj vojnových udalostí po roku 1942
prinútil viacerých obyvateľov Dvorian nad
Nitrou rozmýšľať o tom, aké budú ich naj�
bližšie kroky. Hlinkova garda sa v obci roz�
ložila už v roku 1942 a v obyvateľoch za�
čala narastať antipatia voči režimu. Vo ví�
ťazstvo Nemcov už neveril takmer nikto.
Slovenské národné povstanie, ktoré vypuk�
lo 28. augusta 1944 v Banskej Bystrici, pri�
vítali podľa záznamov kronikára s radosťou.
Niektorí – Ján Habáň a Vincent Kráľ odišli
k partizánom do Topoľčian a ostatní čaka�
li, kým prídu partizáni do obce. Partizáni
prišli v noci z 2. na 3. septembra 1944. Skôr
však, než sa im podarilo zorganizovať, pri�
šlo do obce aj nemecké vojsko a zaútočilo
na ňu. K otvorenému stretnutiu došlo v ran�
ných hodinách 3. septembra 1944, keď vy�
pukol boj medzi slabo vyzbrojenou hliad�
kou partizánov a nemeckou divíziou. Par�
tizáni vzdorovali nemeckej presile asi 2 ho�
diny. Jeden z nich bol ťažko ranený (bol to
obyvateľ z obce Belince Selveker), ale miest�
nym ľuďom sa ho podarilo ukryť a zachrá�
niť aj napriek nemeckým hrozbám. 13. de�
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cembra 1944 nemecký vojak neopatrne ma�
nipuloval s granátom na rybníku, pričom ho
výbuch granátu zabil. Nemci na to reagovali
tak, že zadržali jedenásť mužov z obce a po�
stavili ich k múru, kde ich chceli odstreliť. Za�
chránil ich v tom čase v obci prítomný farár
Bača, ktorý spolu s miestnymi žandármi vy�
svetlil celú situáciu. V chotári obce padli v bo�
joch štyria partizáni. V ďalších bojoch boli
zranení Vincent Kráľ (vtedy 19-ročný) a Ján
Slážik (23-ročný).19

Oznamenie o evidovaní židovských občanov
v obci

Zoznam židov v obvode ludanického notárskeho obvodu
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Po 2. svetovej vojne
Na prelome marca a apríla v roku 1945 sa
Druhá svetová vojna dostávala do konečného
štádia a úplná porážka hitlerovského fašizmu
sa črtala stále zreteľnejšie. Okres Topoľčany
prežíval posledné dni krutej fašistickej oku�
pácie.
Oslobodenie okresu Topoľčany a celého
Ponitria bolo súčasťou bratislavsko-brnenskej
operácie armád 2. Ukrajinského frontu.
V priestore medzi Topoľčanmi a Koniarovcami
narazili sovietske vojská na rieke Nitre a na
vyvýšeninách v priestore Ludanice – Chrab�
rany – Čermany na tvrdý odpor nemeckých
jednotiek, ale za pomoci delostrelectva, mí�
nometov a raketometov boli fašisti prinútení
ustúpiť. Ludanice, Dvorany nad Nitrou a mno�
ho ďalších obcí bolo oslobodených 31. mar�
ca1945.20
Hneď po oslobodení začal práce na obno�
vení normálneho života organizovať novovy�
tvorený miestny národný výbor na čele s An�
tonom Vykoukalom. Miestne národné výbory
ako nové orgány štátnej správy a moci vzni�
kali spontánne už počas Slovenského národ�
ného povstania a uzákonené boli 7. apríla 1945,
kedy boli aj rozpustené všetky dovtedajšie
orgány samosprávy obcí. Dvorany nepatrili
našťastie k zničeným obciam a škody po voj�
nových udalostiach neboli rozsiahle. Ale aj
tak stálo pred novými funkcionármi množstvo
úloh, ktoré súviseli s obnovou povojnového
života. Už 20. mája 1945 sa konali prvé voľby
členov miestneho národného výboru. Dvoran�
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čania zvolili za predsedu Antona Vykoukala.
Podpredsedom sa stal Jozef Gahér a „jedna�
teľom“ (tajomníkom) Emil Lovrant. Ďalšími
členmi boli Štefan Kráľovič, Ján Korytár, Ján
Slážik, Augustín Trsťan, Martin Bilický, Fran�
tišek Hupka, Rudolf Múčka, Vojtech Rozkoš�
ný.21 Skladba členov MNV (všetci boli členovia
komunistickej strany) však neodrážala celko�
vú politickú situáciu v obci a preto si členovia
Demokratickej strany vynútili nové voľby, kto�
ré sa konali 5. septembra 1945. Kandidovali
aj členovia Demokratickej strany opomenutí
v predchádzajúcich voľbách. Počet členov
MNV bol dohodnutý na 7 členov za Komunis�
tickú stranu Slovenska a 5 členov za Demokra�
tickú stranu. Hneď po skončení voľby protes�
tovali nezvolení kandidáti – komunisti, ktorí
napadli a spochybnili morálny kredit demokra�
tických členov MNV (takmer všetkých obvini�
li z aktívneho členstva v Hlinkovej slovenskej
ľudovej strane a v Hlinkovej garde), ale aj zvo�
lených komunistov, ktorí sa, podľa nich, „zrad�
ne spojili s demokratmi“ a navzájom sa pod�
porujúc „povalili“ predchádzajúci národný
výbor, aby odstránili z neho zaslúžilých ko�
munistov.22 Vzniknutá situácia bola pre vte�
dajšiu politickú klímu typická. Komunistická
strana si prisvojovala všetky zásluhy na vý�

sledkoch oslobodzovacieho boja a snažila
sa odstrániť z verejného života predstavi�
teľov a zástancov demokratického vývoja.
S pribúdajúcimi dňami a týždňami sa na
pozadí všeobecnej radosti z mieru a obno�
venia spoločného štátu tento boj o moc pre�
javoval stále zreteľnejšie. Rozhodujúcim
stretnutím sa stali voľby v máji 1946. Kým
na Slovensku zvíťazila demokratická strana,
v Čechách to boli komunisti a tak v celo�
štátnom meradle sa stali celkovými víťazmi.
Demokracii v Československu už zostávalo
len pár mesiacov.
V júni 1946 sa konali aj voľby do národ�
ných výborov. Ich zloženie malo zodpove�
dať výsledkom májových volieb. Ako sa za�
krátko ukázalo, boli to pred viac ako šty�
ridsaťročnou pauzou posledné voľby, v kto�
rých mohli ešte kandidovať aj členovia De�
mokratickej strany, v tom čase to boli Au�
gustín Jamrich, Štefan Andel, Štefan Macko,
Jozef Gregorík, Július Kráľovič, Eduard Bi�
lický, Marko Matuš, Rudolf Adamkovič,
Adam Bizoň, Martin Macko, Marcel Macko,
Michal Gerhát, Filip Marko, Štefan Svorad,
Pavel Slážik, Martin Bizoň, František Ane�
štik, Ernest Marko. Predsedom novozvole�
ného MNV sa stal Vojtech Rozkošný. Za
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jeho pomerne krátkeho „úradovania“ obec
už po druhýkrát vo svojej histórii dostala
šancu stať sa modernou obcou, čo nebolo
možné bez zavedenia elektrického prúdu.
Dňa 30. júla 1946 Slovenské elektrárne, n. p.,
krajské riaditeľstvo v Nitre začalo stavbu 22
Kw prípojky do obce, ale napokon elektrina
bola zavedená len do Mýtnej Novej Vsi.23
V roku 1946 Ernest Marko postavil dom aj
s pohostinstvom a František Gross dom
s pekárňou.24 Novostavba Ernesta Marka
dlho neplnila svoje poslanie, pretože Okres�
ný národný výbor v Topoľčanoch mu hos�
tinskú a výčapnícku živnosť v roku 1947
neudelil.25
V roku 1947 mali Dvorany nad Nitrou 577
obyvateľov, z toho 70 detí do 6 rokov, 70 od
6 do 12 rokov, od 12 do 20 rokov žilo v ob�
ci 115 osôb, nad 20 rokov 322. Naďalej bo�
la väčšina z nich poľnohospodármi, ale po�
stupne, tak ako sa rozvíjali priemyselné pod�
niky v neďalekom okresnom meste Topoľ�
čany, sa obzvlášť mladí ľudia začali zamest�
návať v nich. Priamo v obci vlastnil hostinskú
a výčapnícku živnosť Eugen Porázik26, mlá�
ťačku vlastnili Imrich Bilický a Fond štátne�
ho pozemkového úradu, ktorý spravoval
kövešovský majetok do vymenovania ná�
rodného správcu Vojtecha Skyčáka.
Dva roky po vojne sa európske krajiny
nachádzali v začarovanom kruhu hospo�
dárskeho rozvratu, ktorý sa ešte viac pre�
hĺbil následkom sucha, ktoré v tomto roku
sužovalo strednú Európu. Pomoc v podobe
Marshallovho plánu obnovy mohla prísť
z USA. Tento príťažlivý program oživenia
ekonomiky Československo napokon po
ultimatívnom zásahu Moskvy neprijalo
a o ďalšom osude Československa bolo
prakticky rozhodnuté.
Obyčajní ľudia sa však v tomto čase bo�
rili s problémom ako prežiť do ďalšej úrody,
nakoľko úroda toho roku bola prakticky nu�
lová. Vláda vyčlenila aké-také prostriedky
na podporu roľníkov, ale bolo to žalostne
málo proti tomu, čo skutočne potrebovali.
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V Dvoranoch n/N dostalo podporu na úhra�
du škody spôsobenej suchom 48 roľníkov.
Výška podpory závisela od výšky odhadnutej
škody, čiže najviac dostali bohatší gazdovia,
medzi ktorých v tom čase patrili Mária Adam�
kovičová, Filip Macko, Martin Macko, Štefan
Macko, Rudolf Macko, Pavel Slážik, Jozef Lov�
rant a národný správca Kövešovho majetku
Vojtech Skyčák.
Zo spomenutých roľníkov chovali kone Šte�
fan a Rudolf Macko (zák. č. 97/1945 niečo
o reverzných koňoch), Vojtech Skyčák (mal 4
reverzné kone), Mária Adamkovičová chovala
2 trofejné kone a Miestna správa fondu vlast�
nila 5 koní.27
Zodpovednosť za spravodlivé rozdelenie
minimálnych zásob potravín pripadla mimo�
riadnym vyživovacím komisiám zriadených
k tomuto účelu. V Dvoranoch n/N bola táto
komisia vymenovaná 7. júla 1947 v zložení:
Augustín Jamrich, Štefan Andel, Štefan Macko,
Jozef Gregorík, Július Královič, Matúš Marko,
Štefan Kráľovič, František Hupka, Michal Ger�
hát.28
Jedným z bodov Košického vládneho
programu, ktorý sa stal osnovou politiky ko�
munistickej vlády, bolo uskutočnenie pozem�
kovej reformy. Jej cieľom bolo hlavne posilne�
nie malého a stredného roľníckeho stavu
a oslabenie, až likvidácia veľkých vlastníkov
pôdy. Po skončení 2. svetovej vojny a po anu�
lovaní zákonov tzv. slovenského štátu, bol veľ�
kostatok formálne vrátený pôvodnému vlast�
níkovi – rodine Kövešovej. Vojnu prežil Vojtech
Köveš ženatý s Jankou rod. Bakovou z Valče.
Do obce sa už nevrátil, po vojne žili najskôr
v Považskej Teplej, potom v Kalnej nad Hro�
nom, kde zomrel 2. apríla 1962 a bol tam aj
pochovaný. Nariadenie SNR č.104/1945 Zb.
sa týkalo aj kövešovského veľkostatku, ktorý
bol na jeho základe skonfiškovaný.
Úloha rozdeliť skonfiškovaný majetok pri�
padla Miestnej roľníckej komisii, ktorú tvorili:
Rudolf Kišac, Štefan Kráľovič, Augustín Jamrich,
Anton Vykoukal a Rudolf Múčka. Z majetku
nebohého Ondreja Köveša dostalo prídely 73
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obyvateľov Dvorian n/N. Bolo bežné, že pri
realizácii reformy dochádzalo k početným
sťažnostiam, pretože mnohí ľudia mali pocit,
že boli ukrátení vo svojich právach. Takto sa
sťažoval Štefan Kráľovič, ktorému miestna roľ�
nícka komisia zmenila prídel v čase, keď už
mal pôvodne pridelenú roľu obrobenú a nový
prídelca tak získal nielen pôdu, ale aj celú úro�
du. Ďalší konflikt vznikol kvôli odškodneniu
deputátnikov. Pretože veľkostatok ležal aj v ka�
tastrálnych územiach obcí Mýtna nová Ves
a Horné Obdokovce, po mnohých rokovaniach
sa dohodli, že najviac - 18 deputátnikov od�
škodní obec Dvorany n/N (v kat. území obce
ležalo 126 ha), 3 odškodní Mýtna Nová Ves
(41 ha)a 2 Horné Obdokovce (30 ha).29 Medzi
bývalých deputátnikov bola rozdelená aj kúria
Ondreja Köveša. V roku 1949 bola ešte v dob�
rom stave, ale po zmene vlastníkov začala
rýchlo chátrať. V roku 1957 nastal medzi prí�
delcami a MNV spor, nakoľko prídelcovia sa
rozhodli kúriu zbúrať. MNV ju naopak chcel
adaptovať na kultúrny dom a požiarnu zbroj�
nicu.30 Napokon prídelcovia postupne jednot�
livé časti kúrie zbúrali a materiál použili pri
výstavbe svojich nových domov.31
Komunistickým prevratom vo februári 1948
vyvrcholil od skončenia vojny trvajúci zápas
o charakter obnovenej Československej repub�
liky. Komunisti za podpory veľkej časti oby�
vateľstva, ktorú získali najmä sľubmi, sa cho�
pili neobmedzenej moci. Napomáhali jej pri
tom aj novovytvorené akčné výbory, ktoré sa
v priebehu februárového prevratu vytvárali na
všetkých úrovniach – od najvyšších štátnych
orgánov až po malé pracoviská. Ich úlohou
bolo očistiť verejnú správu od reakcie, čiže
zbavovali funkcií a právomocí všetkých neko�
munistov.32 V Dvoranoch n/N bol vymenova�
ný miestny akčný výbor pod vedením Rudol�
fa Kišaca v zložení: Rudolf Gígel, Pavel Kollá�
rik, Rudolf Múčka, Viliam Fiantok 33
30. mája 1948 sa konali prvé „ľudovode�
mokratické voľby“. Hoci komunistická strana
uskutočnila masovú predvolebnú kampaň
a voľby boli sledované Štátnou bezpečnosťou,

svoj odpor voči novému režimu v podobe
vhodených bielych lístkov prejavilo až 20
percent občanov.34 V Dvoranoch podal akč�
ný výbor takúto správu o priebehu volieb:
„Podľa správania sa pri voľbách v obci sú všetci
štátni i verejní zamestnanci ľudovodemokratického zmýšľania. Živnostníci Ernest Marko a Eugen Porázik hádzali biele lístky, čím dokázali, že
nie sú za a samostatní roľníci tiež hádzali biele
lístky.“
Do veľkých nepríjemností sa dostali
obecní funkcionári na konci roka 1949. Po�
čas Štefanskej zábavy jeden zo skupiny za�
bávajúcich sa Dvorančanov strhol zo steny
obraz J. V. Stalina a pošliapal ho. Už na
druhý deň prišlo z obce anonymné udanie
a funkcionári (miestneho národného výbo�
ru a akčného výboru NF) boli podrobení
zdrvujúcej kritike, že vec okamžite nehlá�
sili a neriešili.35
Život po februárovom prevrate a po voľ�
bách v roku 1948 začal plynúť pod všade
prítomnou taktovkou komunistickej strany.
Plány a ich plnenie sa stali ústredným mo�
tívom všetkého politického diania. Prvý dl�
hodobý plán – 1. päťročný plán (päťročni�
ca) bol vyhlásený 26. októbra 1948 a jeho
základným cieľom malo byť zvýšenie pro�
duktivity práce vo všetkých oblastiach hos�
podárstva. Na čele národného výboru po
voľbách 1948 stál Michal Gerhát. Prvou
úlohou v rámci päťročnice bola na rok 1949
naplánovaná úprava cesty za 180 000
Kčs.
V tomto čase sa postupne začala v sú�
vislosti so spriemyselňovaním Slovenska
meniť aj skladba vidieckeho obyvateľstva
a Dvorany nad Nitrou neboli výnimkou.
Kým v minulosti bolo takmer výlučným spô�
sobom získavania obživy roľníctvo a remes�
lo spojené s poľnohospodárstvom, v roku
1948 už z 239 zamestnaných (pracujúcich)
obyvateľov obce pracovalo v poľnohospo�
dárstve 179 ľudí, v priemysle 24, v staveb�
níctve 19 a mimo okresu Topoľčany praco�
valo 19 ľudí.36 Po skončení vojny v súvislos�
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ti s rozvojom priemyslu podľa Dvojročného
budovateľského plánu (1946–1948) ako aj
1. päťročného plánu (1948–1954) sa v blízkych
Topoľčanoch rozvíjali závody (Elektrokarbon,
Mier, Odevné závody, neskôr Pivovar), pribú�
dali úrady a tak mnohí mladí odchádzali pra�
covať do mesta a viacerí sa vysťahovali z ob�
ce natrvalo.
Netrvalo dlho a komunisti (po zoštátnení
veľkých podnikov) začali likvidovať aj malé
súkromné firmy a drobných živnostníkov.
V Dvoranoch bola v roku 1950 zrušená živ�
nosť Františky Turnovskej – Porázikovej na
obchod s miešaným tovarom, vydaná v roku
1924, ako aj živnosť hostinská a výčapnícka,
vydaná v roku 1921.37 Obchod i hostinec pre�
vzala Jednota ĽSD v Topoľčanoch, vedúcim
a súčasne aj predavačom bol Jozef Šípoš
z Chrabrian.
V roku 1952 bola vytvorená komisia z čle�
nov MNV a JRD, ktorá mala za úlohu vyriešiť
elektrifikáciu obce. Ešte aj v tomto čase bolo
niekoľko občanov, ktorí považovali elektrický
prúd za zbytočnosť a stavali sa proti jeho za�
vedeniu do obce. Komisia v zložení Augustín
Jamrich (predseda JRD), riaditeľ školy Franti�
šek Peško, predseda DO KSS Gabriel Fazekaš
a roľník Július Kráľovič za pomoci predsedu
MNV Júliusa Bizoňa napriek týmto „spiatoč�
níckym“ postojom dokázali vec dotiahnuť do
konca a tak sa v Dvoranoch n/N deň pred
Štedrým večerom v roku 1954 konečne roz�
svietili prvé elektrické svetlá. Kronikár spomí�
na zásluhy Márie Bálešovej, ktorá sa starala
o stravu pracovníkov Energostrustu a organi�
zovanie brigádnikov počas víkendov.38 Vďaka
elektrine začala v obci rýchlo stúpať životná
úroveň. Do domácností začali pribúdať rádio�
prijímače, práčky, chladničky a ďalšie elektro�
spotrebiče. Prvým majiteľom televízora bol
Laurinec Bačovský a v roku 1964 už bolo v ob�
ci 40 televízorov.39
Malá obec s minimálnym rozpočtom si ne�
mohla stavať privysoké ciele, aj keď začiatkom
päťdesiatych rokov bolo na každom kroku čo
zlepšovať. V prvom rade chýbali spevnené

komunikácie a pohybovať sa po obci v ča�
se dažďov bolo hotovým utrpením. Preto
jednou z prvých akcií národného výboru
po voľbách v roku 1954 bolo odstránenie
tohto nedostatku. V roku 1955 bola bri�
gádnickým spôsobom vybudovaná spev�
nená cesta spájajúca stred obce s hlavnou
cestou. V júni 1957 sa vedenie obce rozho�
dlo začať s výstavbou chodníka smerom na
Ludanice. Na realizáciu tejto úlohy zvolili
pracovnú skupinu pod vedením Cyrila Ka�
pustu (Celestín Bilický, Štefan Števčík, Emil
Lovrant, Eduard Bilický a Július Valent).40
Časté problémy spôsobovali Dvoranča�
nom záplavy. Keďže rovnako bývali postih�
nuté aj obce Preseľany, Belince, Kamanová,
Mýtna Nová Ves, Ludanice a Chrabrany,
spojili sa v roku 1957 a spoločne dosiahli,
že Štátna správa vodných tokov vyhĺbila od
Chrabrian až po Preseľany odvodňovací ka�
nál, ktorý vo veľkej miere zabraňuje častým
záplavám i dnes.41
V obci začínali ľuďom chýbať hlavne
služby. Obyvatelia sa dožadovali napríklad
opravovne obuvi, prípadne služby na zo�
zbieranie obuvi a odvoz do Topoľčian. Ar�
gumentovali tým, že väčšina z nich sú poľ�
nohospodári a nemajú čas cestovať do
mesta.42
Druhá polovica päťdesiatych rokov 20.
storočia prebiehala na slovenskom vidieku,
Dvorany nad Nitrou nevynímajúc, predo�
všetkým v znamení socializácie poľnohos�
podárstva. Plneniu dodávkových povinnos�
tí sa miestny národný výbor venoval na
každom zasadnutí. Množstvo uznesení
a výziev však nemalo želateľný výsledok.
Paradoxom doby bolo, že najťažšie bolo
presvedčiť samotných členov národného
výboru, ktorí boli tiež samostatní roľníci,
aby boli príkladom a vstúpili do JRD.43 V ro�
ku 1958 sa začala uskutočňovať hospodár�
sko-technická úprava pôdy. Jej výsledky
priniesli veľkú nespokojnosť a ľudia žiada�
li nové vymeranie pôdy. Celková situácia sa
totiž po vykonaní úpravy skomplikovala,
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pretože roľníci prišli o plochy, na ktorých
mohli pestovať ďatelinoviny, čo sa odrazilo
na ešte horšom plnení dodávok. Dvorany
nad Nitrou sa ocitli na jednom z posledných
miest v rámci okresu. Najväčšie problémy
s plnením dodávok mali v roku 1959 Imrich
Bilický, Vincent Števčík, Augustín Trsťan,
František Valent, Rudolf Madej, na ktorých
pod tlakom straníckych orgánov musel
miestny národný výbor podať aj trestné
oznámenie.44 Napriek vyvíjanému tlaku zo�
stávalo mimo socialistického sektoru stále
niekoľko jednotlivcov, paradoxne aj pred�
seda poľnohospodárskej komisie národné�
ho výboru Cyril Kapusta, člen rady MNV
Marcel Bizoň a ďalší.
Aj keď problémy týkajúce sa založenia
a upevnenia jednotného roľníckeho družstva
zamestnávali funkcionárov národného vý�
boru najviac, boli tu aj ďalšie, ktoré im ne�
dávali spávať. Starosti im každoročne robi�
lo naplnenie rozpočtu, ktorý bol vo veľkej
miere závislý od toho, ako si jednotliví oby�
vatelia plnili svoje daňové povinnosti. Väč�
šina z nich však neplatila včas alebo vôbec
a vedenie MNV mohlo len konštatovať, že „
keď nie je príjem, nie je ani výdavok“ a obec
si preto nemohla dovoliť takmer žiadne in�
vestičné akcie. Takto sa brzdila rekonštruk�
cia miestnosti pre kultúrne potreby, mládež
posedávala v hostinci a nemala kde kultúr�
nejšie a užitočne tráviť voľný čas.45 Nedari�
lo sa zaktivizovať činnosť organizácie mlá�
deže – Československého zväzu mládeže,
od ktorého sa v tom čase očakávalo, že pri�
tiahne mládež k aktívnej účasti na zveľaďo�
vaní obce. 12. mája 1959 sa MNV uzniesol,
že na 14. júna 1959 zvolá všetku mládež
z obce, aby si zvolila nového predsedu
ČSM.46 MNV veľmi potreboval pomoc mla�
dých, nakoľko už od mája 1959 prebiehala
oprava kultúrnej miestnosti. Okrem toho sa
obyvatelia dožadovali opravy verejného
osvetlenia, postavenia márnice a hlavne vy�
budovania hlavnej cesty cez obec, čo bez
pomoci nebolo možné.47
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Zo spoločenských organizácií, ktoré vtedy
pôsobili v rámci Národného frontu, uspoko�
jivo pracoval len Výbor žien s predsedníčkou
Emíliou Barátovou. Organizovala a presved�
čila ženy, aby navštevovali družstevnú školu
práce (20 žien), pomáhali pri výkupe poľno�
hospodárskych produktov a pri inkase daní
a poplatkov, usporiadali aj kurz šitia. Začiat�
kom 60. rokov činnosť ustrnula – ženy strá�
cali o organizovanú činnosť záujem. Nepo�
máhala ani iniciatíva miestneho národného
výboru, ktorý sa snažil ženy opäť zaktivizo�
vať.48 Dvakrát pozvali viac ako 30 žien, ale
prišli iba 3. V decembri dostal predseda MNV
úlohu zorganizovať ženy priamo príkazom.49
Napokon sa výbor podarilo ustanoviť a pred�
sedníčkou sa stala Mária Poráziková.
Rok 1960 bol okrem toho, že bola prijatá
nová socialistická ústava štátu a bola usku�
točnená aj reforma územno-správneho čle�
nenia štátu, bol aj rokom volieb do národných
výborov. Novým predsedom MNV sa stal Ga�
briel Fazekaš. V štvorročnom volebnom ob�
dobí ho čakalo množstvo úloh – ukončenie
socializácie dediny, zlepšenie situácie vo vý�
kupe obilia a ostatných produktov, uskutoč�
nenie hospodársko-technickej úpravy pôdy,
ukončenie adaptácie kultúrneho domu, vy�
tvorenie materskej školy a zriadenie požiarnej
zbrojnice. Najdôležitejšou bola samozrejme
úloha socializácie a pri jej riešení sa rozhodol
MNV požiadať o pomoc Okresný národný
výbor v Topoľčanoch. V roku 1960 boli upra�
vené chodníky v dĺžke 500 bm. Aj v nasledu�
júcich rokoch sa upravovali hlavne miestne
komunikácie. V obci bola predajňa JEDNOTY,
ktorej vedúcou bola obyvateľka obce Mýtna
Nová Ves Illášová, po nej Mária Vermešová
z Mýtnej Novej Vsi, neskôr Emília Šupová
z Kamanovej.
Po voľbách konaných v júni 1964 sa pred�
sedom miestneho národného výboru stal Ján
Cifra. Volebný plán predpokladal ďalšiu údrž�
bu miestnych komunikácií, údržbu budovy
MNV, kultúrneho domu, generálnu opravu
verejného osvetlenia, výstavbu márnice a

Roky 1918–1976

Dobové fotografie zachytávajúce obyvateľov obce
a vtedajšiu architektúru
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oplotenie cintorína. Všetkých trápil žalost�
ný stav kultúrneho domu, ktorý malo
v správe JRD. Strecha bola zničená a v zime
kvôli tomu, že sa nedalo kúriť na javisku,
bol nepoužívateľný. V roku 1966 už pre zlý
stav budovy nemohli splniť ani plán osve�
tovej činnosti. Celkom dobre sa darilo obec�
nej knižnici, ktorá mala v roku 1966 798
zväzkov a 69 stálych čitateľov. Jej vedúci
Silvester Svorad sa zhostil aj funkcie kro�
nikára.50 Koncom roka 1966 prešla správa
kultúrnej miestnosti na miestny národný
výbor a tento sa začal usilovať získať finan�
cie na jeho opravu od okresného národné�
ho výboru.51
V druhej polovici šesťdesiatych rokov
v súvislosti s politickým vývojom po od�
stránení tzv. kultu osobnosti v Sovietskom
zväze a následne aj v Československu, bo�
la celková spoločenská atmosféra omnoho
uvoľnenejšia ako v predchádzajúcom de�
saťročí. Určitý optimizmus, ktorý ľudia po�
ciťovali, mal pozitívny dopad aj na život
v obciach. Bolo to obdobie nadšeného zve�
ľaďovania obcí, budovania kultúrnych stán�
kov, nových predajní a iných pre obce dô�
ležitých budov. Absolútna väčšina týchto
stavieb sa stavala svojpomocne v rámci ak�
cie „Z“. V Dvoranoch nad Nitrou sa v roku
1965 ukončila výstavba ZVS (investorom
bola JEDNOTA Bánovce nad Bebravou).
S neustálymi problémami a chýbajúcim ma�
teriálom sa stavala aj ohrada okolo cinto�
rína a márnica. Najčinnejšou zložkou NF
bola v tomto období Telovýchovná jednota
Sokol. Jej členovia pomáhali tak pri stavbách,
ako aj pri žatve a peniaze, ktoré získali ne�
chali JRD na úpravu ciest v areáli. Ich nad�
šenie časom opadlo, pretože športovci zis�
tili, že ich JRD neplatí spravodlivo.52
27. júna 1965 sa nad obcou prehnala búr�
ka s ľadovcom, ktorý porozbíjal strechy
a okná na všetkých domoch obrátených na
východ. Najviac poškodená bola budova
ZDŠ a obyvatelia Ján Cifra, Ján Holík, Pavol
Košecký tiež utrpeli škody. Zničená bola
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takmer celá úroda a uhynulo množstvo hydi�
ny, obzvlášť husí.53
Na plenárnom zasadnutí 30. novembra 1967
sa začalo hovoriť o zlúčení obcí Dvorany n/N,
Mýtna Nová Ves a Ludanice. Na plénum prišli
tajomník Okresného národného výboru v To�
poľčanoch Michal Habo a vedúci organizač�
ného odboru Milan Sečanský, ktorí presvied�
čali poslancov o výhodách spojenia. (podľa
zákona 69, § 9–33). K zlúčeniu malo dôjsť po
voľbách plánovaných na máj 1968. Prítomní
poslanci v diskusii kládli nepríjemné otázky
z obáv o budúcnosť obce, ktoré sa im prítom�
ní funkcionári ONV snažili vysvetliť. Boli oba�
vy o to, či obec neutrpí po finančnej i spolo�
čenskej stránke. Logicky sa obávali, že po zlú�
čení sa bude rozvíjať len obec Ludanice, kde
už aj vtedy prebiehala väčšia výstavba, kým
Dvorany sa nemohli dostať ani k financiám
na opravu KD. Už vtedy vytýčený územný plán
predpokladal výstavbu kúpaliska v Ludani�
ciach, kým pre obec Dvorany to bola len vý�
stavba smetiska. Tajomník okresného národ�
ného výboru Michal Habo upozorňoval, že
v prípade nesúhlasu so zlúčením bude môcť
mať obec len funkcionára plateného na úvä�
zok. Oficiálne sa však zdôrazňovalo, že roz�
hodujúce bude rozhodnutie občanov na ce�
loobecnej schôdzi. Pri hlasovaní, ktoré bolo
celkom predčasné, bolo 8 poslancov za zlú�
čenie, 5 proti a 3 sa zdržali hlasovania.54

Akcia „Z“ - budovanie chodníkov na cintoríne
v 60. rokoch
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8. decembra 1967 sa konala verejná ob�
čianska schôdza, na ktorej sa problém zlučo�
vania predostrel prítomným občanom. Samo�
zrejme, že väčšina obyvateľov sa v diskusii
vyslovila proti zlúčeniu. Argumentovali histo�
rickými skúsenosťami, keď obec bola súčas�
ťou notárskeho obvodu v Ludaniciach. Už vte�
dy bola preferovaná len obec Ludanice a do
ostatných obcí sa nič neinvestovalo. Z prí�
tomných 63 občanov sa za zlúčenie vyslovili
len traja, 60 bolo proti.55 Pri hodnotení plne�
nia programového vyhlásenia z roku 1964
mohli funkcionári MNV poukázať na to, čo
sa splnilo – bola to údržba a oprava (spev�
nenie) miestnych komunikácií, údržba budo�
vy MNV, ZDŠ, požiarnej zbrojnice, čiastočne
oprava verejného osvetlenia. Opravená bola
márnica a oplotený cintorín. Športovci okrem
pomoci pri týchto akciách si upravili aj ihris�
ko. Neuveriteľnú smolu mali Dvorančania
s budovaním kultúrneho stánku. Časť budo�
vy určenej na prestavbu, v ktorej vtedy býval
Štefan Haluza s rodinou, zasiahol blesk a znač
ná časť budovy vyhorela. Až v rokoch 1968–
1969 bola s prispením Okresného národného
výboru v Topoľčanoch v rámci akcie „Z“ usku�
točnená rekonštrukcia tejto budovy pre účely
kultúrneho domu a miestneho národného
výboru.56)

te sa chystali na opravu kultúrneho domu
a opravu miestnej kaplnky (tiež dôkaz zme�
nených pomerov) a pripravovať sa začala
aj výstavba skupinového vodovodu.57
Snahy dubčekovského vedenia komu�
nistickej strany o vybudovanie socializmu
s „ľudskou tvárou“ boli zmarené 21. au�
gusta 1968, kedy bolo Československo oku�
pované vojskami armád Varšavskej zmluvy.
Správanie ľudí, ktorí vôbec neboli pripra�
vení na takúto situáciu, bolo adekvátne. Aj
v Dvoranoch v ranných hodinách vypukla
panika a ľudia vykúpili všetky potraviny.
Miestny národný výbor musel prijať opat�
renia, aby dostal situáciu pod kontrolu.
K politickej situácii prijali poslanci stano�
visko, v ktorom sa rozhodne hlásia k ver�
nosti prezidentovi Svobodovi, KSČ pod ve�
dením A. Dubčeka a vláde. Postupne však,
tak ako v celej republike, sa vyhlásenia me�
nia v súlade s vývojom situácie.58 Jedno
z posledných „prednormalizačných“ uzne�
sení národného výboru bolo uznesenie zo
7. októbra 1968, ktorým sa poslanci MNV
vyslovili za federatívne usporiadanie
ČSSR.
Život sa postupne vracal do starých ko�
ľají. V septembri 1968 sa začala oprava kul�
túrneho domu, ale vyčlenených 150 000 Kčs
nemalo šancu pokryť potrebu. V roku 1969
Rok 1968
začala výstavba chodníkov a čiastočne bo�
Tento rok je trvalo zapísaný v histórii býva� la opravená aj kaplnka (nový krov, vymene�
lého Československa. Reformná politika KSČ né hlavné dvere, okná, výmenené dlaždice).
pod vedením Alexandra Dubčeka (za prvého Vymaľovaná bola v roku 1970.
tajomníka ÚV KSČ bol zvolený 3.–5. januára
1968) priniesla liberalizáciu politického a ve� Normalizácia spoločnosti
rejného života, čo sa veľmi rýchlo prejavilo vo
Od júla 1969 zastupoval práceneschop�
zvýšenom záujme ľudí o verejné dianie.
ného predsedu MNV Jána Cifru Emil Kollárik.
Hlavnou udalosťou roka 1968 mali byť voľ� Ján Cifra 3. januára 1970 zomrel a bolo po�
by do zastupiteľských orgánov. Nové vedenie trebné doplniť radu MNV o nového člena.
KSČ však vzhľadom na celkovú situáciu v stra� Tajomníkom sa stal Silvester Kapusta. Činnosť
ne i v spoločnosti v apríli rozhodlo o ich od� MNV už bola v tomto čase dosť problema�
klade na neurčito. Aj v Dvoranoch n/N bolo tická. Volebné obdobie sa predlžovalo, v plé�
zreteľne badať zmenu politickej klímy. Ľudia ne už chýbalo päť poslancov ( jeden zomrel,
sa živšie zaujímali o politiku, o dianie v obci, traja sa odsťahovali a jeden odmietal posla�
s väčšou chuťou prichádzali na brigády. V le� neckú funkciu).
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25. marca 1970 sa konala okresná kon�
ferencia komunistov národných výborov
Topoľčianskeho okresu. Komunisti prijali
rezolúciu, ktorú si potom každý národný
výbor rozpracoval na vlastné podmienky.
V Dvoranoch tak urobili 15. apríla 1970.59
Podľa tohto Súboru opatrení sa miestny
národný výbor chcel zamerať na plnenie
socialistických záväzkov, orientovaných na
budovanie verejných priestranstiev, chod�
níkov, výsadbu zelene, čistenie priekop. Po�
vinným bodom bola výchova k proletárske�
mu internacionalizmu – celá dikcia doku�
mentu svedčí o tom, že krátke obdobie de�
mokratizácie spoločnosti bolo definitívne
preč a nastala tvrdá normalizácia.
V roku 1973 bola dokončená stavba vod�
nej nádrže. Nádrž s rozmermi 40×20 m,
a hĺbkou vody 1,60 m slúžila od toho leta
aj na kúpanie. Okolie bolo oplotené a MNV
zabezpečil aj stály dozor. Za kúpanie sa
vyberal poplatok 1 Kčs za osobu a počas
prvej sezóny vybrali až 3 400 Kčs.
Ani v roku 1973 nebola v obci ešte cel�
kom vyriešená otázka socializácie poľno�
hospodárstva. V lete 1973 upozornil miest�
ny národný výbor súkromných roľníkov, aby
po zbere úrody už nevstupovali do užívania.
Na 4. októbra pozvali Júliusa Kráľoviča a Cy�
rila Kapustu osobne na rokovanie rady MNV
a oznámili im, že ich pôda bude prikázaná
do užívania zlúčeného JRD v Ludaniciach
na 10 rokov.60 Ochaboval aj záujem o dob�
rovoľné brigády, o čom svedčí skutočnosť,
že v roku 1974 musel MNV vyhlásiť vše�
obecnú pracovnú povinnosť pre občanov
obce, nakoľko v dôsledku dlhodobého ne�
priaznivého počasia bolo potrebné pomôcť
JRD pri zbere úrody.61
V roku 1975 mala obec 168 rodinných
domov, 14 jednoposchodových. – 124 mo�
derne vybavených (kúpeľňa, ústredné kú�
renie), 13 asi storočných, z nich 4 opustené.
Boli tu dve predajne. V predajni JEDNOTA,
predávali Mária Vermešová z Mýtnej Novej
Vsi a Lýdia Hajrová z Horných Obdokoviec
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a v druhej (pohostinstvo –ZVS) Mária Kráľo�
vičová z Dvorian. Do obce dochádzala po�
jazdná predajňa mäsa. V tomto roku žilo
v Dvoranoch nad Nitrou 712 obyvateľov. Väč�
šina dochádzala za zamestnaním do Topoľ�
čian, časť pracovala na miestnom JRD, niekto�
ré ženy z domácnosti len sezónne. 80% do�
mácností bolo vybavených elektrickými spot�
rebičmi a malo televízor. Prvý farebný televíz�
ny prijímač vlastnil Viktor Marko. V obci bolo
20 osobných automobilov.62
O nutnosti zlúčenia obce s Ludanicami sa
začalo znovu rokovať na pléne MNV 28. au�
gusta 1975. Opäť boli vyslovené obavy, ale
nakoniec plenárne zasadnutie prijalo súhlas�
né uznesenie. Už predtým (21. augusta 1975)
schválila zlúčenie rada miestneho národného
výboru s podmienkami, ktoré mali byť splne�
né ešte v roku 1975: ukončiť penetráciu miest�
nych komunikácií, zvoliť Emila Kollárika za
plnoplateného funkcionára MNV v Ludani�
ciach, zabezpečiť požiadavky občanov tak,
ako boli zakotvené vo volebnom programe na
roky 1977–1981. Výstavba obchodného domu
v obci, ktorá bola naplánovaná na rok 1976
s ukončením v roku 1977, dom smútku a ma�
lo byť rešpektované zavedenie služieb obča�
nom. V posledných mesiacoch pred integro�
vaním obce do Ludaníc sa začala výstavba
predajne potravín. Obyvatelia aktívne pomá�

Slávnostné otvorenie požiarnej nádrže v r. 1973.
Nádrž sa využívala ako kúpalisko
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hali, sami mali záujem o novú predajňu
lebo stará bola v dezolátnom stave. V dô�
sledku výstavby bola zbúraná stará budo�
va MNV, ktorej súčasťou bola aj požiarna
zbrojnica.
Verejná schôdza občanov, ktorí sa mu�
seli podľa zákona vyjadriť k zlúčeniu, sa
konala 30. októbra 1975. Dvorančania ve�
diac, že akýkoľvek odpor je zbytočný, so
zlúčením súhlasili.63
Obec mala v roku ukončenia svojej sa�
mostatnosti 715 obyvateľov, z ktorých bolo
156 robotníkov, 35 družstevníkov, 36 úrad�
níkov, 10 učiteľov, 4 zdravotné sestry, 10
predavačiek, 4 výpravcovia vlakov, 2 baní�
ci a 2 inžinieri. Na stredných školách štu�
dovalo 22 študentov a na vysokých 5. Cel�
kovo v histórii obce získalo do tohto roku
vysokoškolské vzdelanie 12 občanov.64

Poznámky

Z osláv „Životné jubileá“ občanov obce nad 70
rokov zo dňa 1. marca 1975
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Predstavitelia obecnej samosprávy a štátnej správy 1918–1976
Do 1923
Richtár: Michal Lovrant
Obecné zastupiteľstvo: Imrich Bizoň, Martin Štev�
čík, Štefan Macko (neúplné)
1923
Starosta: Štefan Macko
Námestník starostu: Štefan Kráľovič
Obecné zastupiteľstvo: Martin Števčík, Michal
Aneštík, Štefan Slážik, Ondrej Koveš, Štefan
Boldiš (republikáni)
Michal Lovrant, Imrich Bizoň, Jozef Macko,
Adam Števčík, Michal Macko (SĽS)
1926
Starosta: Štefan Macko
Námestník starostu: Štefan Kráľovič
Martin Števčík, Michal Aneštík, Jozef Macko,
Imrich Bizoň, Michal Kráľ, Michal Lovrant
1931
Starosta. Michal Kráľ
Námestník: Imrich Bizoň
František Jamrich, Štefan Kráľovič, Jozef Gre�
gorík, Michal Lovrant, Štefan Slážik, Michal
Gerhát, Michal Macko, Štefan Števčík, Emil
Števčík, Alexander Gerhát
1931
Starosta: Michal Lovrant
Námestník starostu: Imrich Bizoň
Obecná rada: Michal Macko, Michal Gerhát,
(neúplné)

Richtár Michal Kráľ s manželkou a nevestou,
v pozadí budova bývalého „Agrasolu“, na jeho
mieste sa v súčasnosti nachádza budova OcÚ
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1938
Starosta: Michal Kráľ
1941
Vládny komisár: Július Bizoň
Poradný zbor: Štefan Macko, Jozef Adamkovič,
Štefan Števčík, Michal Gerhát, Jozef Gahér
1944
Starosta: Július Bizoň
Podstarosta: Jozef Macko
Členovia: Michal Gerhát, Emil Štefčík, Imrich
Goga, Jozef Adamkovič (všetko roľníci)
1945
Predseda: Anton Vykoukal
Podpredseda: Jozef Gahér
Konateľ: Emil Lovrant
Štefan Kráľovič, Ján Korytár, Ján Slážik, Augus�
tín Trsťan, Martin Bilický, František Hupka, Ru�
dolf Múčka, Vojtech Rozkošný
1945 (od 5. septembra)
Predseda: Vojtech Rozkošný
Podpredseda: Augustín Jamrich
Konateľ: Augustín Trsťan
Pokladník: Štefan Macko
Štefan Andel, Ján Korytár, Martin Bizoň, Fran�
tišek Hupka, Július Bizoň, Rudolf Guniš, Mar�
tin Kráľovič, Rudolf Múčka

1947
Predseda: Augustín Jamrich
1948
Predseda: Michal Gerhát
1950
Predseda: Rudolf Gál
Podpredseda: Emil Slážik,
František Peško, Jozef Marko, Ľudovít Mac�
ko, Tomáš Bizoň, Michal Gerhát, Pavel Ko�
lárik ml., Pavel Slážik, Rudolf Macko, Michal
Aneštík, Jozef Lovrant, Gabriel Fazekáš, Ma�
túš Marko, Rudolf Cifra
1952
Predseda: Július Bizoň
1954
Predseda: Július Bizoň
Tajomník: Jozef Madej
Július Valent, Gejza Adamkovič, Martin Krá�
lovič, Ján Cifra, Frant. Peško, Július Madej
1957
Predseda: Gabriel Fazekáš
Podpredseda: Vincent Král
Tajomníčka: Alžbeta Košecká
Marcel Král, Emília Barátová, Mária Kráľo�
vičová, Cyril Kapusta, Jozef Madej, Július
Valent, Ján Cifra, Emil Lovrant, Celestín Bi�
lický, Milan Korytár, Viktor Marko, Marcel
Bizoň

Zoznam členov Miestneho národného výboru v roku 1950
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1960
Predseda: Gabriel Fazekáš
Podpredseda: Emil Kollárik
Tajomník: Emil Šiška
Emil Slážik, Marcel Madej, Martin Gregorík,
Silvester Kapusta, Marcel Kráľ, Július Slovák,
Viliam Števanka, Mária Kráľovičová, Viktor
Marko, Bohumil Slovák, Pavel Boldiš, Rudolf
Gígel
1964
Predseda: Ján Cifra do 3. 1. 1970, Emil Kol�
lárik
Podpredseda: Rudolf Gígel
Tajomník: Emil Kollárik (do 1.2.1970), Silves�
ter Kapusta
Bohumil Slovák (do 12. 11. 1969), Pavel Bol�
diš, Marcel Kráľ, Silvester Kapusta, Koloman
Holík, Mária Poráziková, Emil Slážik, Ján
Holík, Július Kráľovič, Marcel Kráľ, Gabriel
Fazekáš, Marcel Mádej, Pavel Bačka, Ivan
Kapusta, Jolana Bizoňová, Vladimír Marko
(od r. 1967), Ján Slovák (od 12.11.1969)
Od júla 1970: Silvester Svorad, Anton Širo,
Michal Macko, Anton Košecký, Jaroslav
Kráľ
1971
Predseda: Emil Kollárik
Podpredseda: Michal Macko
Tajomník: Silvester Kapusta
Rudolf Gígel (+ 1974), Pavel Boldiš, Július
Kráľovič, Jolana Bizoňová, Ľudmila Sedmá�
ková, Mária Poráziková, Štefan Haluza, An�
ton Šíro, Ľudmila Kráľová, Ján Kluka, Milan
Šútora, Ján Holík, Ján Kramár, Anton Ko�
šecký, Marcel Kráľ, Jaroslav Kráľ

Funkcionári MNV Ján Cifra a Emil Kollárik
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Výstavba obce po 2. svetovej vojne
1948 – zavedený telefón
1954 – elektrifikácia obce
– oprava školskej budovy
1955 –
 pevná cesta od stredu obce po hlav�
nú cestu
1958 – ohrada pred školou
1962 – miestny rozhlas
– oprava MNV a KD
1963 – GO školského bytu
1964 – začiatok výstavby pohostinstva
1966 – vybudovaný miestny park
1969 – autobusová čakáreň
– oprava kaplnky
1970 – vymaľovaná kaplnka
– zriadený miestny park
1971 – GO elektrickej siete a umiestnenie
výbojkového uličného osvetlenia
– vybudovaný odpadový kanál a prehĺ�
benie jestvujúcich kanálov
– penetrácia miestnych komunikácií
– kanalizácia na dolnom konci
– ukončených 11 rodinných domov
1972 – melioračné žľaby
– betónové chodníky začiatok1972
– odvodnenie obce v rámci akcie „Z“
(melioračné žľaby)
– príprava dokumentácie na výstavbu
vodnej nádrže
1973 – výstavba vodnej nádrže
– zakúpené obliekárne do areálu vod�
nej nádrže
– betónové chodníky
– JRD zlúčené do JRD Ludanice
– zakúpené lavičky do miestneho par�
ku
– cesta k novej nádrži
– likvidácia priekop na úseku Domovi�
na
– oprava ciest k objektom JRD
1974 – klubovňa TJ
– oprava miestneho rozhlasu
– šatne na futbalovom ihrisku
1975 – rozšírenie elektrickej siete k šatniam TJ
1976 – začiatok výstavby novej predajne
rozličného tovaru (záujem o brigády)

Roky 1918–1976
Z histórie kultúrneho života
Kultúrny život sa v období po 1. svetovej
vojne na slovenskom vidieku viazal na činnosť
škôl a ich učiteľov. Inak to nebolo ani v Dvo�
ranoch. Hoci sa Dvorančania podieľali aj na
výstavbe prvého kultúrneho stánku v okolí,
ktorým bol Katolícky kultúrny dom v Ludani�
ciach, veľmi ho nevyužívali. V roku 1933 mlá�
dež založila ochotnícky divadelný súbor. Roč�
ne odohrali dve až tri predstavenia, najčastej�
šie to boli hry Ferka Urbánka. Predstavenia sa
odohrávali v škole na provizórnom skladacom
javisku. Divadelný krúžok viedol správca ško�
ly a učiteľ v jednej osobe Jozef Gahér (správca
školy)a Emil Lovrant. S niektorými hrami
úspešne vystupovali aj v okolitých obciach
a zo získaných peňazí zakúpili športové po�
treby pre telocvičnú jednotu Sokol. Divadelný
krúžok okrem nácviku divadelných predsta�
vení organizoval aj populárne čajové večierky
s tancom u Porázika. Aktívne pracoval aj špor�
tový klub, ktorý si na svoju činnosť zarábal
organizovaním tanečných zábav, akou bola
napríklad hodová zábava 26. októbra 1947. Po
2. svetovej vojne sa zábavy naďalej konali
v hostinci u Eugena Porázika. Tanečné zába�
vy organizoval aj Dobrovoľný hasičský zbor
(v 40. rokoch mu velil Gabriel Fazekaš, tajom�
níkom bol Eugen Porázik).
V tridsiatych rokoch 20. storočia pôsobila
v obci ľudová hudba, ktorú tvorili Dvoranča�
nia Štefan Kráľovič, Rudolf Kráľovič, Július
Valent, Rudolf Adamkovič, Štefan Andel a An�
ton Labuda z Ludaníc. Súbor hrával na
svadbách a tanečných zábavách v obci
a v okolí a bol veľmi populárny.1
Postupom času stále viac mladých ľudí od�
chádzalo za prácou do Topoľčian a Partizán�
skeho a činnosť divadelníkov ochabovala.
Kvôli chýbajúcemu kultúrnemu domu za�
čala v 50. rokoch kultúra v obci doslova stag�
novať. Aj keď sa Osvetová beseda (v roku 1958
bol vedúci Ján Cifra) snažila podchytiť mládež
a pritiahnuť ju ku kultúrnejšiemu spôsobu trá�
venia voľného času, mohol jej vedúci len kon�
štatovať, že: „práca je nedostatočná, mládež

zaostalá, predseda ČSM sa nevenuje svojej
funkcii“.2 Najlepšie si počínala miestna or�
ganizácia Československého Červeného
kríža, ktorý organizoval prednášky na rôz�
ne zdravotnícke témy a Telovýchovná jed�
nota Sokol. Napriek snahám sa nedarilo
obnoviť činnosť divadelného súboru a je�
dinými kultúrnymi podujatiami boli naďa�
lej kultúrne programy pri rôznych jubileách
a výročiach v miestnej škole. Trvalým prob�
lémom bolo zapojenie mládeže do prác na
zveľaďovaní obce a nedarilo sa ju ani pri�
viesť do knižnice, ktorá bola zriadená pri
osvetovej besede.
Dlhé roky pretrvával tento stav kvôli to�
mu, že v obci nebola vhodná miestnosť,
v ktorej by sa mohla mládež schádzať. Sna�
ha obecných funkcionárov bola nakoniec
korunovaná úspechom a kultúrna činnosť
sa predsa len začiatkom šesťdesiatych ro�
kov 20. storočia začala rozbiehať. Po adap�
tovaní miestnosti bývalej výkrmne, nazý�

Zriadenec MNV - bubeník Martin Kráľovič
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vanej Agrasol, ktorú urobila miestna mládež
v spolupráci s JRD, sa začalo kultúre viac
dariť. Okresný národný výbor v Topoľča�
noch pridelil aj finančné prostriedky a tech�
niku ako premietací prístroj, gramofón, te�
levízor, kachle, stoličky a stoly. Zostávalo
dokončiť javisko. Zorganizoval sa aj ochot�
nícky súbor. 6. marca 1960 predviedol hru
Horí a za výťažok zakúpili látku na novú
oponu. S predstavením uspeli aj v rámci
okresnej Súťaže tvorivosti mládeže. Súbor
nacvičil aj ďalšie hry – Kozie mlieko, Pytliakova žena, Korene vo vetre. Vzrástol aj záujem
o knižnicu, ktorá bola otvorená každú ne�
deľu jednu hodinu, aby si čitatelia mohli
vymeniť knihy.
V roku 1962 bol vedúcim Osvetovej be�
sedy František Peško. V tomto období sa
darilo divadlu, hry nacvičovali členovia sú�
boru v spolupráci so Sokolom a spravidla
dva razy v mesiaci sa premietali filmy. Plán

bol premietať aspoň raz za týždeň, ale v obci
nenašli premietača. Od roku 1963 bol správ�
com Osvetovej besedy Silvester Svorad. Pod
jeho vedením začal pracovať rozhlasový krú�
žok. Členovia krúžku vysielali dvakrát týžden�
ne hlavne pochvalné relácie o JRD. Filmy sa
už premietali týždenne, ale zväčša v letnom
období, nakoľko v zime sa miestnosť nedala
vykúriť.3 Povinne pracoval krúžok názornej
agitácie, ktorý vyrábal nástenky s propagáciou
výdobytkov socializmu.4
V roku 1965 členovia kultúrnej komisie spo�
ločne s telovýchovnou jednotou nacvičili di�
vadelnú hru od Márie Markovičovej Zátureckej
Za frontom. Hru režíroval Silvester Kapusta a sú�
bor s ňou vystúpil aj v Kamanovej a Koniarov�
ciach. Priaznivý ohlas mala aj veselohra Drotár, ktorú režíroval riad. školy S. Svorad a uči�
teľka Jozefína Valentová. Úroveň stvárnenia
hry ohodnotila okresná porota a s úspechom
ju predviedli aj v Hrušovanoch.5

Divadelní ochotníci v Dvoranoch n/N pred
divadelnou hrou „Pán richtár“

Divadelná hra Ferka Urbánka „Slepý pastier“
v roku 1934
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Ochotníci v divadelnej hre „Strídža spod hája

Roky 1918–1976
Na stagnácii kultúrneho života v obci v ro�
ku 1968 malo okrem chýbajúcej miestnosti
svoj podiel aj zvyšovanie životnej úrovne oby�
vateľov. V roku 1968 už bolo v obci napríklad

Dvoranská ľudová kapela, zľava: Rudolf
Adamkovič, Antal Labuda, Rudolf Kráľovič,
Július Valent, a Štefan Andel

Dvoranská ľudová kapela na svadbe v Ludani
ciach v roku 1940

Hudobníci spolu so svadobančami na svadbe
Márie Jamrichovej a Rudolfa Krajčoviča

až 96 televízorov (o 56 viac ako 1964). Di�
vadlo sa dostalo do útlmu, pretože hrať pre
hŕstku divákov (malé hľadisko) nebolo
úmerné námahe vynaloženej pri nácviku.
Preto sa kultúra začala viac orientovať sme�
rom „za menej námahy viac peňazí“, čiže
na organizovanie tanečných zábav, maš�
karných plesov a podobne. V roku 1967
predviedli divadelníci z Preselian hru Kamenný chodníček. Viac sa darilo knižnici –
v zimnom období roku 1967 bolo zapoži�
čaných až 654 kníh.6
Dňom 30. 3. 1969 požiadal o uvoľnenie
z funkcie správcu osvetovej besedy knihov�
ník a kronikár Silvester Svorad. Jeho funkciu
prevzala Ľudmila Kráľová. V nasledujúcich
rokoch sa kultúrna činnosť sústreďovala
hlavne na prípravu rozhlasových relácií
(žatva a podobne), večierky pre mládež, be�
sedy.
Od roku 1973 sa významnou mierou na
príprave kultúrnych podujatí, hlavne však
na skultúrnení občianskych obradov, ako
boli svadby, uvítania do života, pohreby
a mnohé iné, podieľal Zbor pre občianske
záležitosti. Jeho predsedom bol Michal
Macko, tajomníčkou Ľudmila Sedmáková
a členmi: Jozef Adamec, Ľudmila Kráľová,
Jolana Gígelová.7
Striedanie na poste vedúceho osvetovej
besedy pokračovalo a od roku 1974 ju vie�
dol Jozef Adamec. Divadelný krúžok nacvi�
čil hru Klbko a Potopa sveta a opäť ju pred�
viedol aj v susedných obciach.8 Tanečné
zábavy organizoval Slovenský zväz mláde�
že spolu s Telovýchovnou jednotou. Divadlu
sa nedarilo a príčinu nezáujmu o divadelné
predstavenia videli obecní funkcionári
v „papučovej“ kultúre.9 V roku 1975 sa ko�
nali už len zábavy, nepremietali sa ani filmy,
keďže nemohli zohnať premietača.
Úspešne si počínala Miestna ľudová
knižnica so správcom Ľudovítom Vanekom.
Knižnica mala už 1328 zväzkov a vykazo�
vala 2 200 výpožičiek za rok.
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1   ŠAN-PTO. Kronika obce Dvorany nad Nitrou, s. 16.
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3 ŠAN-PTO. Kronika obce Dvorany nad Nitrou, s. 31.
4 ŠAN-PTO. Fond MNV-L, ZP 27.9. 1963.
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6 ŠAN-PTO. Fond MNV-L, ZP zo 17,. 5. 1967.
7 ŠAN-PTO. Kronika obce Dvorany nad Nitrou, s. 74.
8 Tamže, s. 47.
9 Tamže, s. 72 a n.

Jednotné roľnícke družstvo
V Dvoranoch nad Nitrou žili v minulosti
prevažne malí a strední roľníci vlastniaci 2
až 5 ha pôdy. V tejto oblasti sa pestovala
hlavne pšenica a jačmeň, menej raž. Dari�
lo sa aj kukurici a cukrovej repe. Roľníci
obrábali pôdu hlavne kravskými záprahmi,
koní bolo v obci málo.
Menšinové družstvo bolo založené v ok�
tóbri 1952 a jeho predsedom sa stal Augus�
tín Jamrich.1 Zakladajúcich členov bolo 36
a boli to hlavne bývalí deputátnici, ktorí
vniesli do družstva pôdu pridelenú v rámci
pozemkovej reformy. Hospodáriť začali
v starých priestoroch bývalého veľkostatku
na výmere 130 ha. Hlavným problémom
v začiatkoch spoločného hospodárenia bo�
li vhodné priestory pre ustajnenie sústre�
deného dobytka. Družstvo začínalo so 48
kusmi hovädzieho dobytka a 5 pármi koní,
ktoré boli umiestnené v starej maštali. Oší�
pané boli umiestnené v bývalých kurínoch
a v sýpke. V roku 1956 bola vystavená no�
vá výkrmňa.2
Počiatočné ťažkosti a neskúsenosť vo ve�
dení spoločného hospodárstva spôsobili,
že niekoľko členov z JRD vystúpilo. Predse�
dom bol v roku 1957 Ján Cifra.
V polovici päťdesiatych rokov 20. storo�
čia sa dostala do popredia otázka založenia
celoobecného JRD. Stalo sa tak v roku 1958,
naďalej však časť roľníkov hospodárila sa�
mostatne, najväčší z nich boli Jozef Lovrant,
Július Kráľovič, Cyril Kapusta.3 Rozruch spô�
sobil problém roľníkov, ktorí na jeseň 1957
podpísali prihlášky, ale JRD ich neprijalo za
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riadnych členov. Boli to: Michal Šifalovič, Ru�
dolf Gígel, Vojtech Rozkošný, Koloman Po�
rubský, Augustín Adamkovič, Július Boldiš, Jo�
zef Adamkovič. Predseda Augustín Jamrich sa
bránil tým, že títo sa už dlhšie o pôdu nesta�
rali, nebola pooraná, ani krovie vysekané a JRD
by malo len zvýšené náklady. Chcel, aby do
jesene ešte hospodárili. Roľníci to odmietali,
keďže mali podpísané prihlášky. JRD malo už
predpísaný osevný plán a nárastom pôdy by
sa im znížili hektárové výnosy.4 V roku 1958
tvorili správu JRD Augustín Jamrich, Rudolf
Múčka, Július Valent, účtovník Emil Slážik.
Družstvo malo od svojho založenia prob�
lémy hlavne s priestormi. Budovy bývalého
veľkostatku boli malé a schátrané, preto sa
vedenie JRD pustilo do stavby vlastných ob�
jektov. Výstavba nového kravína, ošipárne, či
sušiarne si však vyžiadala nemalé finančné
prostriedky, čo sa odzrkadlilo v úpadku hos�
podárenia JRD, ktorý trval až do roku 1963.
V roku 1962 kritizovali funkcionári MNV zlé
hospodárenie na JRD, ktoré neplnilo riadne
dodávky a situácia sa stále zhoršovala.
V roku 1961 JRD hospodárilo na 343 ha
pôdy, z čoho bolo 328 ha ornej pôdy. Pesto�
vala sa pšenica, jačmeň, cukrová repa, kŕmna
repa, kukurica a zemiaky. Družstvo vlastnilo
5 traktorov, 2 sejačky, 1 kultivačnú súpravu a
4 rozmetadlá. Súkromný sektor hospodáril na
17 ha. V roku 1963 nastal zlom a JRD začalo
prosperovať, za čo vďačilo hlavne dobrým vý�
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sledkom v živočíšnej výrobe.5 V tomto roku
boli podľa zákona 50/55 Zb zlikvidovaní tra�
ja súkromne hospodáriaci roľníci - Dezider
Slážik, Emília Blahová, Jozef Lovrant.6
Po Emilovi Slážikovi nastúpil v roku 1967
na funkciu predsedu Imrich Turčan, ktorý vie�
dol družstvo do roku 1968, kedy ho vystriedal
Ing. Vincent Jamrich.7

Práca v JRD na poli a v družstevných
objektoch

Manželia Hašanovci vezú na voze JRD Dvorany
nad Nitrou svoje deti k lekárovi do Horných
Obdokoviec

Jedna z dobových „bleskoviek“ používaných
na politickú agitáciu
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V roku 1968 sa vedenie družstva pokú�
silo zvýšiť zisky a začalo pestovať finančne
výnosné produkty, hlavne zeleninu. Roz�
hodnutie neprinieslo očakávaný výsledok
a družstvo skončilo v hlbokom mínuse.
Čiastočne ho zachránila pridružená výroba,
ale doplatky vo výške 4 Kčs na 1 prac. jed�
notku mohlo družstvo svojím členom vy�
platiť len vďaka pôžičke zo Štátnej banky.
V tom čase bolo v obci ešte stále 6 drob�
ných držiteľov pôdy, ktorých nebolo možné
donútiť k vstupu do družstva. Situácia bo�
la aj na jeseň 1968 zlá. Okrem slabých hos�
podárskych výsledkov sa objavilo aj rozkrá�
danie majetku. MNV navrhlo zvolať členskú
schôdzu a situáciu riešiť.8
Klesala hodnota pracovnej jednotky (z 18
Kčs na 13 Kčs), zaostávala a tržby neplnila
hlavne rastlinná výroba.9 K zlepšeniu situ�
ácie nepomohlo ani časté striedanie sa
predsedov.
V roku 1974 JRD hospodárilo na ploche
460 ha, z toho ornej 380 ha. V tomto roku
definitívne skončili samostatne hospodáriť
poslední traja súkromní gazdovia. Jozef Lov�
rant sa vzdal hospodárenia kvôli veku dob�
rovoľne. Cyrilovi Kapustovi a Júliusovi Krá�
ľovičovi bolo odovzdanie pôdy do užívania
poľnohospodárskeho družstva prikáza�
né.10
V roku 1974 bolo družstvo zlúčené s JRD
Ludanice. Zlúčené družstvo dostalo názov
JRD 1. mája Ludanice a jeho predsedom sa
stal Július Kapusta.

Predsedovia JRD
Augustín Jamrich
Ján Cifra
Augustín Jamrich
Ján Cifra
Július Valent
Emil Slážik
Imrich Turčan
Ing. Vincent Jamrich
Rudolf Gígel
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1952
1957
1958
1960 –
1963
1967
1968
1969

Správa JRD od roku 1965

1965
Predseda: Ján Cifra
Emil Slážik, Július Bizoň, Emil Kollárik, Pavel
Slážik, Rudolf Kišac, Štefan Števčík, Marcel
Macko, Koloman Porubský, Ľudovít Macko,
Štefan Haluza
1965 (máj)
Predseda: Emil Slážik
Emil Kollárik, Koloman Porubský, Štefan Ha�
luza, Rudolf Kišac, Štefan Števčík, Marcel Mac�
ko, Štefan Slážik, Július Bizoň,
1967:
Predseda: Imrich Turčan
Rudolf Gígel, Štefan Števčík, Pavel Slážik, Jú�
lius Bizoň, Emil Kollárik, Mária Gogová
1968
Predseda: Imrich Turčan
Július Bizoň, Pavel Slážik, Gejza Adamkovič,
Rudolf Gígel, Štefan Števčík, Mária Gogová,
Jolana Holíková, Emil Kollárik
1971
Predseda: Rudolf Gígel
Podpredseda: Július Bizoň
Ekonóm: Jozef Ferenčík
Gejza Adamkovič, Štefan Števčík, Marcel Mac�
ko, Pavel Slážik, Mária Gogová, Jolana Holí�
ková

Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Najnovšie dejiny obce Dvorany nad Nitrou
František Košecký

Zlúčenie obce Dvorany nad Nitrou s obcou
Ludanice
V roku 1975 na základe uznesenia Rady
Okresného národného výboru (ONV) podľa
vypracovaného návrhu na zlučovanie obcí
v okrese Topoľčany sa mala naša obec spojiť
do obce Ludanice aj s obcou Mýtna Nová Ves.
Dňa 28. 8. 1975 bolo zlúčenie našej obce
schválené radou a plénom Miestneho národného výboru (MNV) Dvorany nad Nitrou a taktiež Dedinskou organizáciou Komunistickej
strany Slovenska (DO KSS). MNV zvolal dňa
30. 10. 1975 verejnú schôdzu občanov, na ktorej sa mali občania vyjadriť k pripravovanému
zlúčeniu obce. Verejnej schôdze sa zúčastnili podľa prezenčnej listiny 68 obyvatelia. Obec
mala v tom období 715 obyvateľov. Prítomní
občania súhlasili so zlúčením a tiež so zmenou názvu obce Dvorany nad Nitrou na názov
Ludanice časť Dvorany nad Nitrou. Na jednom
z posledných zasadnutí pléna MNV Dvorany
nad Nitrou, ktoré sa konalo dňa 5. 8. 1976
bolo uznesením č. 29/1976 schválených 8 poslaneckých miest za našu obec do MNV Ludanice na budúce volebné obdobie. Týmto
aktom prestala na 13 rokov existovať samostatná obec Dvorany nad Nitrou.
V dňoch 22. a 23. 10. 1976 sa konali v celej
ČSSR voľby do Národných výborov (NV).
V správe mandátovej komisie sa okrem iného
uvádza, že v zlúčenej obci sa volieb zúčastnilo 1763 obyvateľov a bolo zvolených 29 poslancov. Sociálne zloženie bolo nasledovné:
robotníci, členovia JRD – 8 poslancov
inteligencia – 14 poslancov
dôchodcovia – 4 poslanci
stranícki a verejní činitelia – 3 poslanci.
Z celkového počtu 29 poslancov, bolo 9 žien.
Dňa 18. 11. 1976 sa v budove MNV v Ludaniciach uskutočnilo ustanovujúce plenárne
zasadnutie MNV. Uznesením č. 1/1976 bol na
tomto zasadnutí zvolený predseda MNV Ludanice doterajší predseda MNV z Dvorian nad

Nitrou Emil Kollárik. Na funkciu podpredsedu bol zvolený občan z Mýtnej Novej Vsi
Gejza Jamrich. Za tajomníka MNV bol zvolený doterajší tajomník MNV Ludanice Ján
Vaňo. V desaťčlennej rade MNV mala naša
obec troch poslancov.
Ako ukázala trinásťročná prax jestvovania existencie tohto systému pre občanov
miestnej časti Dvorian n/N nebolo toto riešenie optimálne. Vykazovalo sa značné zanedbávanie rozvoja obce v rôznych úsekoch, a to najmä v investičnej výstavbe,
v kultúrnej činnosti ale i v ďalších verejno-prospešných činnostiach. O obci sa hovorilo ako o zánikovej, bola obmedzená výstavba nových rodinných domov a dochádzalo k zániku dovtedy fungujúcich organizácií. Nespokojnosť dvorančanov mohla
nájsť odozvu až po spoločensko-politických
zmenách, po novembri 1989. Odstúpilo sa
od direktívneho riadenia „zhora“ a dôraz
sa začal klásť ma samosprávne riadenie
obcí a miest.
V strediskovej obci Ludanice a v jej miestnych častiach Dvorany nad Nitrou a Mýtna
Nová Ves občania pohotovo zareagovali na
spoločenské zmeny v ČSSR. Dňa 17. 12.
1989 sa uskutočnilo v KD v Ludaniciach verejné zhromaždenie občanov. Na tomto
zhromaždení bola založená občianska iniciatíva ,,Verejnosť proti násiliu“ (VPN), ktorá mala 9 členov prípravného výboru - za
každú obec boli 3 zástupcovia. Verejným
hlasovaním prítomných občanov z obce
Dvorany nad Nitrou boli za našu obec zvolení: Ľubomír Macko, Ing. Milan Babala
a František Košecký. Výbor VPN sa zišiel
18. 12. 1989 a zaoberal sa spoločenskými
zmenami po 17. novembri a požiadavkami
občanov z verejného zhromaždenia. Vzhľadom na odlišné záujmy a ciele obce Dvorany nad Nitrou a obce Ludanice, bolo dohodnuté, že VPN sa rozdelí a v obci Dvora-
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ny nad Nitrou bude pôsobiť samostatne. Po
viacerých stretnutiach členov VPN v klubovni Telovýchovnej jednoty (TJ) Dvorany
nad Nitrou bolo dohodnuté, že sa rozšíri
počet členov výboru VPN. Dňa 14. 1. 1990
sa uskutočnilo verejné zhromaždenie v kultúrnom dome vo Dvoranoch nad Nitrou. Na
tomto zhromaždení bol zvolený 14-členný
výbor VPN: Ľubomír Macko, Ing. Milan Babala, František Košecký, Silvester Kráľ, Michal Števčík, Ing. Vladimír Košecký, Alžbeta Košecká, Mgr. Jozefína Valentová, Bohumil Kerek, František Adamkovič, František
Macko, Pavol Morvay, Miroslav Bilik, Anton
Košecký. V prijatom uznesení sa mimo iného uvádza, že občania Dvorian nad Nitrou
sa hlásia k hnutiu VPN na Slovensku, podporujú jeho program s cieľom pripraviť
a uskutočniť slobodné a demokratické voľby do zastupiteľských orgánov a že občania
obce Dvorany nad Nitrou súhlasia s predloženým návrhom na samostatnosť obce
Dvorany nad Nitrou, to znamená zriadenie
vlastného miestneho národného výboru.
V priebehu nasledujúcich dní bola v obci zorganizovaná petícia, v ktorej sa mohli
občania vyjadriť k obnoveniu samostatnosti obce. Petície sa zúčastnilo 407 obyvateľov.
Súhlasné stanovisko zaujalo 370 obyvateľov,
4 nesúhlasili a 33 svoje stanovisko nevyjadrili. Na základe petície a jej výsledku vypracoval výbor VPN Dvorany nad Nitrou vo
februári 1990 žiadosť O obnovenie samostatnosti obce a adresovali ju ONV Topoľčany.
Dňa 14. 2. 1990 sa konalo 21. plenárne
zasadnutie MNV v Ludaniciach. Keďže mal
byť odvolaný predseda MNV, toto plenárne
zasadnutie viedol podpredseda MNV, obyvateľ Dvorian nad Nitrou - Milan Šútor. Na
tomto zasadnutí bol uznesením č. 21/1990
odvolaný doterajší predseda MNV Jaroslav
Buday. Za obec Dvorany nad Nitrou boli
zvolení noví poslanci Ing. Vladimír Košecký (VPN) a Bohumil Kerek (VPN). Zároveň Žiadosť občanov o obnovenie samostatnosti
boli zvolení aj za členov rady MNV. Na tom- obce adresovaná na Plénum ONV v Topoľčato zasadnutí boli prítomní aj členovia vý- noch a výpis z rozhodnutia 20. apríla 1990
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boru VPN. Dňa 9. 3. 1990 sa konalo Mimoriadne plenárne zasadnutie MNV v Ludaniciach,
na ktorom bol zvolený za predsedu MNV Pavol Gerhát a bola tiež vznesená požiadavka
výstavby domu smútku v Dvoranoch nad Nitr.
V tejto záležitosti sa výrazne angažovali noví
poslanci z Dvorian nad Nitr. - Bohumil Kerek
a Ing. Vladimír Košecký. Taktiež bol kritizovaný stav verejného osvetlenia, ktoré bolo v dezolátnom stave. Poslanci Bohumil Kerek a Ing.
Vladimír Košecký v spolupráci s Ing. Milanom
Babalom zabezpečili projektovú dokumentáciu na dom smútku. V roku 1990 plénum MNV
uznesením č. 22/1990 súhlasilo s dezintegráciou (odčlenením) miestnej časti Dvorany nad
Nitrou od budúcich volieb do národných výborov. Dňa 9. 3. 1990 bola spísaná dohoda
medzi zástupcami MNV Ludanice, OI VPN,
KDH a MV NF, že po uskutočnení plenárneho
zasadnutia dňa 9. 3. 1990, nebudú hore uvedení zástupcovia požadovať žiadne zmeny vo
funkciách orgánu MNV Ludanice až do uskutočnenia slobodných demokratických volieb,
ktoré sa budú konať v novembri 1990. Týmto
vyvrcholili zmeny po 17. novembri 1989 v obci Ludanice a miestnych častiach Dvorany nad
Nitrou a Mýtna Nová Ves. Pre Dvorany nad
Nitrou to znamenalo takmer isté obnovenie
samostatnosti obce.
Dňa 20. 4. 1990 sa konalo riadne plenárne
zasadnutie ONV v Topoľčanoch. Uznesením
č. 18/1990 odsúhlasilo odčlenenie Dvorian nad
Nitrou od obce Ludanice a vytvorenie samostatnej obce Dvorany nad Nitrou. Dňa 4. 5. 1990
sa konala mimoriadna rada MNV Ludanice.
Rada vzala uznesenie pléna ONV č.18/1990
zo dňa 20. 4. 1990 na vedomie a uložila predsedovi MNV Pavlovi Gerhátovi zvolať verejnú
schôdzu občanov v časti Dvorany nad Nitrou
a oboznámiť ich s obsahom uznesenia pléna
ONV Topoľčany. Dňa 16. 9. 1990 sa konalo mimoriadne plenárne zasadnutie MNV v Ludaniciach, ktoré uznesením č. 24/1990 zriadilo
v obci Dvorany nad Nitrou jeden volebný obvod pre voľby do obecného zastupiteľstva
s počtom poslancov desať.

Súčasnosť obce Dvorany nad Nitrou
Obnovenie našej obce ako samostatného územno-administrativného celku bolo
uskutočnené po komunálnych voľbách, ktoré sa konali 23.–24. novembra 1990. Starostom sa stal František Košecký. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení desiati poslanci: Silvester Kráľ, Ing. Vladimír Košecký,
Bohumil Kerek, Ing. Milan Babala, Mgr. Jozefína Valentová, Mária. Števčíková, Olympia Novotná, Štefan Hujac, Ing. Ladislav
Madej a Pavol Morvay. Na miesto ekonóma
obce bola prijatá Anna Sedláková, ktorá
túto funkciu vykonáva dodnes. Činnosť nového obecného zastupiteľstva sa zamerala
okrem vyriešenia najdôležitejších problémov súvisiacich s administratívou a priestorových podmienok, najmä na dokončenie
domu smútku na miestnom cintoríne. Z rozpočtu ONV v celkovej výške 400 tisíc korún
na stavebné práce bolo vyčerpaných
k 1. 1. 1991 takmer 254 tisíc korún a ešte
bolo nutné vykonať viac ako polovicu objemu prác. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo tieto práce vykonať v prevažnej miere svojpomocne a formou verejnoprospešných prác cez úrad práce. Obecný úrad tak
vytvoril krátkodobé pracovné miesta pre
nezamestnaných spoluobčanov. Tu možno
poďakovať mnohým našim občanom, že sa
iniciatívne a ochotne zúčastnili na dostavbe domu smútku v rámci svojho osobného
voľna, počas víkendov a hlavne dôchodcom,
ktorí pracovali počas celého týždňa. Dom
smútku bol ukončený v roku 1991. Jeho
otvorenie a posvätenie vykonal topoľčiansky
dekan kanonik ThDr. Ladislav Dorušák.
Obecný úrad a dom kultúry boli taktiež
uvedené do používateľného stavu. Na týchto prácach sa podieľali občania vykonávajúci verejnoprospešné práce. Bolo zabudované elektrické kúrenie, inštalovala sa rozhlasová ústredňa a vykonali sa maliarske
práce v interiéri aj exteriéri. V roku 1991 sa
pripravovala projektová dokumentácia na
realizáciu prístavby ku kaplnke. S myšlien-
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kou prestavby kaplnky na kostolík sa zaoberal aj bývalý správca farnosti Ludanice
Vdp. Augustín Držka. Prestavbe kaplnky na
kostol priala zmena politicko-spoločenského systému, ale aj to, že pozemok a priľahlá
budova pri kaplnke bola vo vlastníctve obce a neboli problémy s vykupovaním pozemkov. Pri rozšírení kostola sme sa zase
mohli spoľahnúť vo veľkej miere na obetavú a ochotnú prácu našich občanov a občanov vykonávajúcich VPP. Kostolík bol dokončený v roku 1993 na hody, ktoré slávime
v našej obci 20. októbra na deň svätého
Vendelína, ktorý je patrón nášho kostolíka
i našej obce. Celý priestor sa takmer dvojnásobne zväčšil. Prístavbou pribudol v kostolíku chór a veža do ktorej sa premiestnili dva zvony z obecnej zvonice. Vysvätenie
kostola sa konalo na sviatok sv. Vendelína
v roku 1993 trnavským arcibiskupom Jánom
Sokolom.
Vzhľadom na to, že dlhodobo pretrvávali problémy s dodávkou elektrickej energie z dôvodu neustále sa zvyšujúceho odberu, obec v spolupráci so Západoslovenskými elektrárňami a súkromným podnikateľom - majiteľom miestnej pekárne Ing.
Jozefom Košeckým, spolufinancovala výstavbu novej trafostanice. Týmto došlo k výraznému zlepšeniu dodávky elektrickej
energie do domácnosti a taktiež do novootvorenej pekárne.
Obec sa zároveň venovala aj prvej etape
výstavby plynovodu a vodovodu popri hlavnej ceste I/64 prechádzajúcu od Ludaníc
cez našu obec do Mýtnej Novej Vsi. Investorom tejto stavby bola obec Ludanice a my
sme sa finančne podieľali na realizácii výstavby. Následne sa začala pripravovať projektová dokumentácia na rozvod plynu a vody v obci. Plynofikácia obce bola zrealizovaná v rokoch 1994-1996 a v nasledujúcich
dvoch rokoch bola skončená aj výstavba
celoobecného vodovodu. Po ukončení tejto
výstavby obec postupne opravovala miestne Prvé zápisnice z neoficiálnych zasadnutí OcZ po
komunikácie. Boli položené asfaltové povr- voľbách v roku 1990
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chy a čiastočne upravené chodníky. V rozvíjajúcej obci sme zaznamenávali zvýšený záujem
o pozemky určené k individuálnej bytovej výstavbe. Keďže sme vlastnili vhodnú parcelu,
bolo rozhodnuté, že sa na nej vytvoria nové
stavebné pozemky. Na parcele vzniklo 24 stavebných pozemkov. Postupne sme vybudovali miestne komunikácie a inžinierske siete
a následne boli pozemky odpredávané jednotlivým záujemcom. Na základe schválenej žiadosti a získaných finančných prostriedkov zo
ŠF ŽP sa v roku 1998 začala prvá etapa výstavby domových čistiarní odpadových vôd.

V roku 2000 sme začali realizovať rekonštrukciu kultúrneho domu a prístavbu obecného úradu, ktoré boli dokončené v roku
2002. Treba zdôrazniť, že sa výstavba realizovala z väčšej časti svojpomocnou formou s výrazným podielom prác vykonaných zamestnancami obecného úradu
a občanmi vykonávajúcimi verejno-prospešné práce. Následne sa upravilo aj okolie kultúrneho domu a obecného úradu do
súčasného stavu a prikročilo sa aj k úprave
chodníkov a prístupovej cesty na miestnom
cintoríne.

Informácia v okresných novinách MY o našej obci
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V roku 2003 sme zriadili pamätnú izbu
v podkroví obecného úradu, kde sme zozbierali a sústredili predmety bežnej potreby, ktoré sa používali v domácnostiach
i v poľnohospodárskej výrobe. Takto má
možnosť vidieť súčasná generácia, a samozrejme i budúca, predmety, s ktorými by sa
už v bežnom živote nestretla.
V roku 2004 sme sa sústredili na rekonštrukciu miestneho osvetlenia a rozhlasu.
Staré svietidlá boli vymenené za nové, energeticky úspornejšie a v areáli materskej školy bolo vybudované detské ihrisko, ktoré je
verejne prístupné i pre deti mimo materskej
školy. V tom roku bola rekonštruovaná aj
historická obecná studňa, umiestnená oproti obecného úradu.
S podporou európskeho regionálneho
fondu a štátneho rozpočtu vo výške takmer
štyroch miliónov korún sme zrealizovali
v roku 2006 rekonštrukciu piatich miestnych
komunikácii, jedného chodníka, ďalej boli
dodané tri nové presklené prístrešky ako
autobusová čakáreň.
Z vlastného rozpočtu v rokoch 2006/
2007 sme zrealizovali rekonštrukciu budovy materskej školy v rámci ktorej bola vymenená strešná krytina, boli dosadené nové plastové okná a dvere a bola spravená
nová vonkajšia omietka s novým náterom.
Taktiež bolo upravené priestranstvo pred
materskou školou a bol vybudovaný nový
chodník zo zámkovej dlažby. V tomto období COOP Jednota zrealizovala na svoje
náklady taktiež úpravu priestranstva pred
svojou predajňou. Okolie bolo taktiež vydláždené zámockou dlažbou.
Dňa 21. 6. 2007 v popoludňajších hodinách sa cez našu obec prehnala prudká
víchrica, ktorá poškodila strechy na niektorých rodinných domoch. Avšak najviac bol
poškodený dom smútku. Silný vietor strhol
polovicu strešnej krytiny a časť krovu. Dňa
22. 6. 2007 zamestnanci obecného úradu
a členovia dobrovoľníckeho požiarneho
zboru (DPZ) odstránili zvyšné časti poško-
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denej strechy. V nasledujúcich dňoch bola
zrealizovaná výstavba novej strechy.
V rámci záujmu zlepšenia životného
prostredia a vytvárania vhodných podmienok
pre nakladanie s komunálnym odpadom sme
vybudovali na základe úspešnosti projektu
a získanie finančných prostriedkov v rokoch
2007/2008 v areáli bývalého JRD „zberný
dvor“. Teraz slúži zberný dvor k plnej spokojnosti občanov.
Rozvojové aktivity obce
Rok
1990–1991
1992
1992–1993

Projekt
Výstavba domu smútku na cintoríne
Výstavba novej trafostanice
Rekonštrukcia a prístavba miestneho kostola

1994–1996

Plynofikácia obce

1996–1998

Výstavba vodovodu

1998

Rekonštrukcia časti miestnych komunikácií – asfaltový koberec

1998

Výstavba 1. etapy domových čistiarní odpadových
vôd

1999–2001

Výstavba inžinierskych sietí a miestnych komunikácií k 24 rodinným domom budovaných v rámci
individuálnej bytovej výstavby

2000

Vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby, cca
300 m

2000

Asfaltové viacúčelové ihrisko

2000–2002

Rekonštrukcia kultúrneho domu a prístavba novej
budovy obecného úradu

2002

Rekonštrukcia priestranstvá pred OcÚ

2003

Zriadenie pamätnej izby obce

2003

Vybudovanie chodníkov na cintoríne

2004

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu

2004

Vybudovanie detského ihriska a rekonštrukcia historickej studne

2005

Výstavba domových čistiarní odpadových vôd II.
etapa

2005

Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK – 123

2006

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

2006–2007

Rekonštrukcia materskej školy

2007

Zriadenie zberného dvora I. etapa

2008

Zriadenie zberného dvora II. etapa

Najnovšie dejiny obce
V súčasnej dobe pripravujeme investičné
akcie, ako je výstavba chodníka popri štátnej
ceste I/64 a chodníka od štátnej cesty do centra obce až po materskú škôlku. Taktiež pripravujeme projekt na vybudovanie viacúčelového ihriska vedľa bývalej požiarnej nádrže,
ktorá bude slúžiť všetkým občanom na športové vyžitie.

Betónovanie nádvoria OcÚ

Zhotovenie brány na zbernom dvore a úprava
priestorov zberného dvora

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe nemáme vhodné stavebné pozemky, individuálna bytová výstavba je v obmedzenej
miere možná na súkromných pozemkoch
situovaných pri miestnych komunikáciách
s vybudovanou infraštruktúrou. Do budúcnosti v súvislosti s pripravovanými pozemko-technickými úpravami uvažujeme s vytvorením nových stavebných pozemkov.
Čo sa týka kultúrneho vyžitia, majú stále miesto kultúrno-spoločenské aktivity
usporadúvané poslancami, zamestnancami
obecného úradu, ale aj aktívnymi občanmi.
Medzi každoročne usporadúvajúce spoločenského podujatia patrí:
-Deň matiek- oslava venovaná matkám od
našich najmenších- detí z materskej školy,
-Privítanie detí do života- stretnutie mamičiek
so svojimi novorodeniatkami s venovaním
malej pozornosti,
-Medzinárodný deň detí- program pripravovaný pre deti ako sú súťaže v rôznych kategóriách či záverečná diskotéka,
-Tematická výstava z príležitosti hodov zameraná na históriu a súčasnosť obce, kde sú
prezentované ručné práce našich obyvateľov
-Stretnutie dôchodcov- októbrové posedenie
dôchodcov spojené s občerstvením, kultúrnym programom a tombolou,
-Stretnutie s Mikulášom- program pre detí,
pri ktorom dostanú sladké balíčky od Mikuláša

Vybudované detské ihrisko za materskou
školou
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-Zdobenie vianočného stromčeka- slávnostné
stretnutie malých i veľkých pri príležitosti
zdobenia vianočného stromčeka s vlastnoručne vyrobenými ozdobami.
V rámci športového vyžitia pravidelne
organizujeme minifutbalový turnaj mládeže
a dospelých o pohár starostu obce.
Pre zvýšený záujem tenisu existuje u nás
neoficiálny tenisový klub, v rámci ktorého
skupina mladých ľudí sa venuje tomuto
športu a zároveň organizuje každoročne turnaj Dvorancup.
V obci dlhodobo pôsobí pomerne dobre
hasičský zbor, ktorý má 30 členov prevažne z radu mládeže a ktorý nás úspešne reprezentujú v súťažiach v rámci okresu. Hasičský zbor je vybavený motorovými striekačkami, výzbrojom a výstrojom. Dobrovoľný hasičský zbor pôsobí významne aj v rámci prevencie.
Pri hodnotení prác, ktoré sa u nás vykonali od obnovenia samostatnosti obce od
roku 1990 je treba spomenúť obetavú a nezištnú prácu poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu
počas všetkých piatich volebných období.
Vďaka nim a ich zodpovedne odvedenej
práci sa stala zo zánikovej obce prosperujúca obec.

Pramene:

ŠAN-PTO: Fond MNV- D, UZ č. 23/1975 z 28.8.1975
ŠAN-PTO: Fond MNV- D, ZP z 30.10.1975
ŠAN-PTO: Fond MNV- D, UZ č.29/1976 z 5.8.1976
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, SMK z 18.11.1976
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, UZ č. 1/1976 z 18.11.1976
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, UZ č. 21/1990 z 14.2.1990
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, ZP z 9.3.1990
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, UZ č. 22/1990 z 9.3.1990
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, D z 9.3.1990
ŠAN-PTO: Fond ONV- T, UZ č. 18/1990 z 20.4.1990
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, UZ č. R 26/ 1990 z 4.5.1990
ŠAN-PTO: Fond MNV- L, UZ č. 24/1990 z 16.9.1990
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Predstavitelia štátnej správy a obecnej
samosprávy od roku 1976 do roku 2010
1976 ( zlúčené MNV Ludanice )
Predseda MNV: Emil Kollárik
Podpredseda MNV: Gejza Jamrich
Tajomník MNV: Ján Vaňo
Poslanci MNV: Štefan Ábel, Mária Blahová, Bohumil Buday, Anton Doležaj, Ambróz Gerhát,
Pavol Gerhát, Marta Gregoríková, Mária Hašanová, Jurina Jamrichová, Silvester Kapusta,
Helena Kačáková, Anton Kráľ, Jozef Kráľ, Agáta Kráľová, Olympia Kráľová, Vladimír Krchňavý, Alžbeta Košecká, Ján Košecký, Ján Kučerka, Mária Labudová, Michal Macko, Bohumil Miko, František Peško, Rudolf Rebro, Jozef
Šiška, Milan Šútor
1981 ( zlúčené MNV Ludanice )
Predseda MNV: Jaroslav Buday
Podpredseda MNV: Emil Kollárik
Tajomník MNV: Ján Vaňo
Poslanci MNV: Jozef Aneštík, Mária Blahová,
Bohumil Buday, Peter Géci, Ambróz Gerhát,
Margita Gogová, Bohumil Holík, Gejza Jamrich,
Štefan Kapusta, Vlasta Kapustová, Alžbeta Košecká, Eva Košecká, Zoltán Košecký, Jozef Kráľ,
Agáta Kráľová, Vladimír Krchňavý, Marta Macková, Valéria Magušinová, Viktor Marko, Vladimír Marko, Pavol Opáth, Rudolf Rebro,
Alžbeta Sochanová, Jaroslav Šimko, Jozef Šiška, Milan Šútor, Milan Matušík
1986 ( zlúčené MNV Ludanice )
Predseda MNV: Jaroslav Buday
Podpredseda MNV: Milan Šútor
Tajomník MNV: Ján Vaňo
Poslanci MNV: Jozef Aneštík, František Barát, Bohumil Buday, František Doležaj, Mariana Géciová, Ambróz Gerhát, Jozef Gerhát, Pavol Gerhát,
Margita Gogová, Miroslav Kapusta, Viera Kapustová, Alžbeta Košecká, Eva Košecká, Peter
Košecký, Zoltán Košecký, Agáta Kráľová, Ján
Krchňavý, Vladimír Krchňavý, Július Macko, Milan Matušík, Jana Mikátová, Jozef Novák, Alžbeta Sochanová, Jaroslav Šimko, Alžbeta Šišková,
Jozef Ušpák, Vladimír Valent

Najnovšie dejiny obce
9. 3. 1990 ( zlúčené MNV Ludanice )
Predseda MNV: Pavol Gerhát
Podpredseda MNV: Milan Šútor
Tajomník: Ján Vaňo
Poslanci - Ludanice: Jozef Aneštík, Bohumil Buday, František Doležaj, Mariana Géciová, Jozef
Gerhát, Štefan Gerhát, Margita Gogová, Július
Kapusta, Eva Košecká, Peter Košecký, Zoltán
Košecký, Július Krajčovič, Vladimír Krchňavý,
Milan Matušik, Jana Mikátová, Jozef Novák,
Alžbeta Sochanová, Jaroslav Šimko,
Dvorany nad Nitrou: František Barát, Miroslav
Kapusta, Bohumil Kerek, Alžbeta Košecká, Ing.
Vladimír Košecký, Agáta Kráľová, Ján Krchňavý, Alžbeta Šišková, Jozef Ušpák
Mýtna Nová Ves: Ambróz Gerhát, Anton Gerhát,
Viera Kapustová, Dezider Krajčovič, Július
Macko, Vladimír Valent

Samospráva po znovuobnovení obce
Dvorany nad Nitrou
1990
Starosta obce: František Košecký
Poslanec OcZ a zástupca starostu: Silvester Kráľ,
Poslanci OcZ: Ing. Vladimír Košecký, Bohumil
Kerek, Ing. Milan Babala, Mgr. Jozefína Valentová, Mária Števčíková, Olympia Novotná, Štefan Hujac, Ing. Ladislav Madej a Pavol Morvay,
(Ernest Barát od 1.10. 1991, Anna Ďuríková od
13.9.1991, Ing. Jozef Kráľ od 11.2. 1994)
Hlavný kontrolór: Katarína Kudelová
ekonómka obce: Anna Sedláková

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Dvoranoch
nad Nitrou v roku 2009

1994
Starosta obce: František Košecký
Poslanec OcZ a zástupca starostu: Ing. Ladislav
Madej
Poslanci: Milan Valent, Ing. Vladimír Košecký, Mgr. Jozefína Valentová, Bohumil Kerek,
Rudolf Goga, Ing. Jozef Kráľ, Mária Števčíková, Anna Ďuríková , Mgr. Jozefína Valentová,
hlavný kontrolór: Katarína Kudelová
ekonómka obce: Anna Sedláková
1998
Starosta obce: František Košecký
Poslanec OcZ a zástupca starostu: Ing. Jozef
Kráľ
Poslanci OcZ: Anna Ďuríková, Rudolf Goga,
Bohumil Kapusta, Peter Kerek, Mária Klemanová, Ján Kolárik, Silvester Kráľ, Mgr.
Jozefína Valentová
Hlavný kontrolór: Katarína Kudelová
ekonómka obce: Anna Sedláková
2002
Starosta obce: František Košecký
Poslanec OcZ a zástupca starostu: Ing. Ladislav
Madej
Poslanci OcZ: František Bilický, Rudolf Goga,
Ing. Vladimír Košecký, Ing. Jozef Kráľ, Alžbeta Šišková, Mgr. Jozefína Valentová, ( Peter
Madej od 28. 5. 2004)
Hlavný kontrolór: Katarína Kudelová
ekonómka obce: Anna Sedláková
2006
Starosta obce: František Košecký
Poslanec OcZ a zástupca starostu: Ing. Jozef
Kráľ
Poslanci OcZ: Anna Ďuríková, Mgr. Marek
Kapusta, Rudolf Goga, Alžbeta Šišková, Mgr.
Jozefína Valentová, Peter Madej (Jozef Ušpák
od 18.4.2008, Renáta Petríková od 13.2.
2009)
Hlavný kontrolór: Ing. Mikuláš Mokrý
ekonómka obce: Anna Sedláková
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Skladanie pionierskeho sľubu žiakov 3. ročníka
ZDŠ v Dvoranoch n/N 24. 4. 1976

Voľby do Miestneho národného výboru
Ludanice v roku 1976 v budove ZDŠ
v Dvoranoch nad Nitrou
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Členky ZO Slovenského zväzu žien vystavujú
ručné práce v máji 1976

Najnovšie dejiny obce

Stará, dnes už neexistujúca budova MNV

Vchod do obecného úradu po oprave v roku
1991 pred celkovou rekonštrukciou budovy

Sídlo obecného úradu a domu kultúry po
celkovej prestavbe budovy. Oproti je rekonštruovaná historická obecná studňa

1. strana požiadaviek OI VPN adresovaná MNV
Ludanice na celkovú opravu budovy MNV
v Dvoranoch n/N

Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení
obecného úradu a domu kultúry v roku 2002
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Dobrovoľný hasičský zbor - muži aj
dorastenci na súťažiach a ocenenia ich
výkonov
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Najnovšie dejiny obce

Pohľady na bývalú kaplnku - vľavo
Pohľady z rovnakých pozíc, ale po prestavbe
na kostolík - vpravo

Hore: Stavba prístupovej cesty do domu smútku
Vľavo: rozpočet čerpania finančných prostredkov
na výstavbu domu smútku
Dole: Zničená strecha po veternej smršti
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Tenisový turnaj Dvorancup

Turnaj O pohár starostu v minifutbale
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Šport
Bc. Jarmila Sedláková

V období po 2. svetovej vojne sa začal rozvíjať záujem mládeže o športové aktivity. Obľúbeným sa stal najmä futbal, volejbal a neskôr
stolný tenis. Futbal sa najskôr hrával na neupravenom urbárskom pasienku a prvé lopty
si vyrábali hráči svojpomocne doma.
Od roku 1955 súčasť kultúrneho života našich občanov tvorila činnosť telovýchovnej jednoty „Sokol“, v rámci ktorej pôsobili dva oddiely: futbalový a stolnotenisový. Stolnotenisový oddiel si veľmi úspešne viedol v okresných súťažiach. Družstvo hrávalo väčšinou
v tomto zložení: Silvester Svorad, Milan Slovák
a Silvester Slovák
Futbalový oddiel si postupne vytvárali vhodnejšie podmienky na svoju činnosť. V tejto aktivite ich v rámci svojich možností podporoval

Miestny národný výbor Dvorany nad Nitrou
a neskôr aj Jednotné roľnícke družstvo. Futbalisti im oplácali pomoc tak, že pomáhali
pri brigádach organizovaných MNV a na
sezónnych prácach JRD. TJ Sokol bola neskôr premenovaná na TJ Družstevník Dvorany nad Nitrou. V prvých rokoch bol zaznamenaný vysoký záujem o členstvo v TJ. Hráči TJ Družstevník sa zúčastňovali rôznych
okresných futbalových súťaží a turnajov.
Okrem športových aktivít každoročne organizovali príležitostné tanečné zábavy, z ktorých zisk použili na úhradu potrebných výdavkov súvisiacich s ich činnosťou
Športovci mali pre svoju činnosť vyhradené priestory v ZDŠ, neskôr im ako šatňa
slúžila miestnosť nachádzajúca sa oproti
ZDŠ, v objekte bývalého pohostinstva. Posledným provizórnym priestorom, využívaným ako klubovňa TJ, bola stará budova
MNV. Ani jeden z týchto objektov nevyhovoval potrebám TJ. Boli to zastarané budovy, v zlom technickom stave, bez sociálnych
zariadení. V roku 1974 bola pre Športovcov
postavená pri futbalovom ihrisku nová budova „klubovne“. Klubovňa pozostávala zo
šatne pre hráčov, zasadačky, miestnosti pre
rozhodcu, skladu a sociálnych zariadení.
Stavba sa vybudovala v rámci akcie „Z“ svojpomocne a stála 218 000 Kčs Týmto dielom

„Skromné pomery“ vtedajšieho futbalu potvrdzuje aj zmluva medzi TJ Kablo Topoľčany a našou
V podmienkach, v akých naši hráči neraz hrali
TJ z r. 1962, v rámci ktorej bol „predaný“ náš
nám znázorňuje „šatňa v prírode“ v Čermanoch
hráč Silvester Slovák za 11 párov kopačiek
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sa v obci vytvorili vhodné podmienky na
organizovaný šport a činnosť TJ sa začala
sľubne rozvíjať. Futbalový klub hral v okresnej súťaži so striedavými úspechmi.
V rámci okresu súťažili futbalisti v 2. triede.
V r. 1974 skončili na 12. mieste zo 16. účastníkov a v roku 1975 na 4. mieste. Každý rok
sa zúčastňovali turnaja o putovný pohár SNP,
ktorého usporiadateľom bol Okresný výbor
Československej telesnej výchovy Topoľčany. V roku 1974 skončili na 2. mieste zo 4
účastníkov a v roku 1975 sa stali víťazmi.
Účastníkmi tohto turnaja boli: TJ Ludanice,
TJ K.ovarce. TJ Čeladince a TJ Dvorany nad
Nitrou. V našej obci vyrástli aj veľmi dobrí
futbalisti: Milan Bizoň, Milan Kráľ a iní, ktorí
hrali vo vyšších súťažiach za iné mužstvá. TJ
pre svojich členov organizovala príležitostné
výlety zamerané na spoznávanie krás vtedajšieho Československa
V roku 1976 mala Telovýchovná jednota
Družstevník 52 členov, z toho 20 hráčov
v kategórii dospelých a 17 dorastencov.
Predsedom bol Anton Košecký a tajomníkom Július Kráľovič. V súťažnom ročníku Zoznam členov TJ Dvorany n/N k 1. 1. 1963
1975/76 mužstvo dospelých hralo v 2. triede okresnej súťaže. Odohralo 30 zápasov,
z ktorých 11 vyhralo, 6 hrali nerozhodne
a 13 zápasov prehrali. Získali 28 bodov
a umiestnili sa na konci súťaže na 13. mieste zo 16 účastníkov

Mužstvo v r. 1962: Vedúci J. Kráľovič,
M. Valent, M. Slážik, Fr. Korytár, Vl. Kráľovič,
J. Gregorík, Ľ. Macko - člen výboru, O. Marko, T. Macko, J. Kráľ, Fr. Holík, A. Aneštík,
J. Goga, S. Slovák, J. Fazekáš
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Zoznam aktívnych pretekárov vo futbale r. 1963

Šport
V roku 1985 sa TJ spolupodieľala na organizovaní osláv 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci. V rámci týchto osláv vystúpila na
futbalovom ihrisku známa skupina Elan. Koncertu sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí i zo
širokého okolia. Bola to mimoriadne úspešná
akcia a v nasledujúcom období výbor TJ, pod
vedením Vladimíra Marku, zorganizoval ďalší
koncert, na ktorom vystúpil populárny spevák
Peter Nagy.
Pod vedením nového predsedu TJ Františka
Košeckého sa v rokoch 1988 -1990 zvýšila celková úroveň organizácie a finančná situácia
klubu. TJ si z vlastných finančných prostriedkov zakúpila starší autobus Škoda-706 RTO.
ktorý slúžil k preprave hráčov na jednotlivé
zápasy. Neskôr bol zakúpený druhý autobus,
Škoda-ŠD. ktorý mal byť využívaný na zabezpečovanie prepravy osôb pre rôzne podniky,
na základe zmluvných vzťahov, s cieľom vytvárať zisk na krytie výdavkov činnosti TJ. Muž-

Výber členských poplatkov od členov TJ r. 1962

stvo dorastencov a mužov úspešne pôsobilo v okresných súťažiach. V roku 1991 sa
František Košecký vzdal svojej funkcie predsedu TJ, pretože bol zvlolený za starostu
obce Dvorany nad Nitrou. Za jeho nástupcu bol zvolený opäť Vladimír Marko a tajomníkom bol Štefan Hujac.
V rokoch 1991-1995 došlo k celkovému
zhoršeniu situácie v TJ, a to hlavne odchodom mladších hráčov do iných klubov. Postupný predaj obidvoch autobusov a stále
sa zhoršujúca finančná situácia boli predzvesťou blížiaceho sa zániku TJ. Vedeniu
sa nepodarilo tento úpadok zastaviť a telovýchovná jednota v obci zanikla. V súčasnosti futbalové ihrisko využíva najmä
mládež na amatérske hranie futbalu, obec
tu každoročne organizuje „Deň hier, športu a zábavy“ a „Minifutbalový turnaj o pohár starostu obce.“

Zloženie novozvoleného výboru TJ Dvorany
nad Nitrou v roku 1965
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Fotografie z albumu bývalého hráča
TJ Dvorany n/N Vladimíra Kráľoviča
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Poznámky:

Informácie o športovej činnosti v obci boli čerpané
z Obecnej kroniky Dvorany nad Nitrou 1946–1977,
ktorú viedli postupne za sebou
František Peško – riaditeľ školy,
Silvester Svorad – riaditeľ školy,
Ľudmila Kráľová – osvetová pracovníčka
Ľudmila Sedmáková – hospodárska pracovníčka MNV
Ilustrácie dal k dispozícii Obecný úrad Dvorany nad Nitrou
a fotografie poskytla rodina dnes už nežijúceho
občana obce a bývalého aktívneho hráča za
Telovýchodnú jednotu Dvorany nad Nitrou a TJ Kablo
Topoľčany Vladimíra Kráľoviča
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Školstvo
Bc. Jarmila Sedláková

Po vzniku ČSR stála pred novou štátnou
správou otázka riešiť školstvo komplexne. Vyžiadal si to zlý stav v školstve, spôsobený minimálnou pozornosťou zo strany bývalej uhorskej vlády a svetovou vojnou. Na Slovensku
v školskom roku 1919/20 bolo síce 3580 ľudových a meštianskych škôl, no bolo veľa obcí bez škôl a mnoho školopovinných detí nechodilo do školy vôbec.1
Obec Falkaš-Dvorany2 bola tiež jednou
z obcí, v ktorých sa škola nenachádzala. Školopovinné deti až do roku 1926 navštevovali
2 km vzdialenú Rímsko-katolícku ľudovú školu v susednej obci Ludanice3.
Za správcu Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Ludaniciach po vzniku republiky bol ustanovený Jozef Mercell. Okrem správcu v nej

Návrh na zriadenie školy v roku 1925

vyučovala Natália Patzková, ktorá bola triednou učiteľkou v prvej a druhej triede. V roku 1922 ju vystriedala nová učiteľka Júlia
Andorová. V škole sa vyučovali predmety
ako: počtovanie a merba, vlastiveda, prírodoveda, zemepis, dejepis, kreslenie, písanie,
spev, telocvik, ručné práce a úprava písomných prác. V tomto období sa takmer všetky dedinské ľudové školy borili s rovnakým
problémom, ktorý predstavovala slabá dochádzka žiakov do školy. Deti ešte stále boli rodičmi – roľníkmi využívané pri prácach
okolo hospodárstva. V zime boli častou príčinou absencie detí v škole aj nedostatočné
oblečenie a obutie.4
Zvýšená absencia žiakov z obce Falkaš-Dvorany bola najmä v zimnom období spôsobená nepriazňou počasia. Žiaci chodievali do školy 2 km pešo po nespevnenej
blatnatej ceste, niekedy sa museli doslova
„brodiť blatom“. Bola to cesta ani nie tak
dlhá ako nepríjemná. Aby to mali žiaci aspoň trochu uľahčené, matky im ušili plátenné kapsy na knižky. Tieto kapsy nosili
cez rameno na boku.5
Situácia sa však postupne začala meniť,
počet školopovinných detí z roka na rok
stúpal. V roku 1925 bolo v obci Falkaš-Dvorany 75 školopovinných detí vo veku 6
až 14 rokov, z ktorých 6 až 12 ročné v počte 54 žiakov navštevovali Rímsko-katolícku
ľudovú školu v Ludaniciach. Priestory školy začali byť nepostačujúce a bolo nevyhnutné školu rozšíriť ešte o jednu triedu.
Na nákladoch stavby sa mala finančne
podieľať aj obec Falkaš–Dvorany.6 Z tohto
dôvodu a na radu školského inšpektora Jozefa Pauloviča bolo dňa 19. decembra 1924
zvolané mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Na zasadnutí za prítomnosti starostu Štefana Macku, notára Tomáša
Mokrého a členov Štefana Kráľoviča, Michala Aneštíka, Ondreja Kövöša, Jozefa
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Macku, Adama Števčíka, Michala Macku,
Michala Lovranta, Imricha Bizoňa, Martina
Števčíka a Štefana Slážika bola schválená
výstavba Štátnej ľudovej školy v obci Falkaš-Dvorany. Pozemok na stavbu bol odkúpený od Gejzu Odescalchiho z Nitrianskej
Stredy, v tom čase žijúceho vo Viedni. Projektové plány vyhotovil architekt Eduard
Bothe z Topoľčian.7 V časopise „Slovák“ číslo 41 zo dňa 20. februára 1926 zverejnila
obecná rada vo Falkaš-Dvoranoch verejný
súbeh na novostavbu jednotriednej štátnej
ľudovej školy.8 Stavebné práce boli zadané
firme Kurcz a Engliš, inžinýr a staviteľ, podnikateľstvo v Topoľčanoch. Funkciou štátneho dozorcu na novostavbe bol Župným
úradom v Nitre poverený Ing. M. Henter z
Nitry. Ten bol povinný najmenej jedenkrát
do mesiaca vykonávať dozor na stavbe. Cestovné účty za každú vykonanú cestu bola
povinná hradiť obec. 9
Obec nemala dostatok financií na výstavbu školy, preto požiadala Zemskú banku,
filiálku v Bratislave o pôžičku 100 000 Kč
a obrátila sa so žiadosťou o udelenie štátnej
podpory na Ministerstvo školstva a národnej osvety10. Výnosom MŠANO č. 70012/
26-I zo dňa 3. augusta 1926 bola obci udelená štátna podpora vo výške 90 000 Kč na
stavbu budovy.
Práce na stavbe rýchlo napredovali a k 30.
októbru 1926 bola škola dokončená. Kolaudácia stavby sa uskutočnila 4. januára
1927 aj za prítomnosti školského inšpektora Jozefa Pauloviča.11 Škola bola postavená
na základoch bývalého „malého kaštieľa“,
ktorý kedysi slúžil na ubytovanie sezónnych
robotníkov na veľkostatku po skončení
1. svetovej vojny boli v tomto areáli internovaní ruskí zajatci. Náklady na výstavbu školy boli vo výške 195 000 Kč, z čoho zo štátnych zdrojov bolo uhradených 90 000 Kč
a z rozpočtu obce 105 000 Kč.12
Budova školy bola postavená z dobrého
materiálu, miestnosti boli svetlé, vzdušné
s veľkými oknami, obrátenými smerom na
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východ. Strecha bola pokrytá škridlou. Interiér
budovy pozostával z učebne, kabinetu a súčasťou bol i byt pre správcu (riaditeľa) školy.
V byte sa nachádzali dve izby, predsieň, kuchyňa a komora. Pod budovou bola zachovaná pôvodná klenbová pivnica.13 Na školskom
dvore boli postavené nesplachovacie záchody,
tzv. „latríny“. Nachádzala sa tam i studňa, ktorá slúžila na čerpanie vody a umývanie Bývalá učiteľka Anna Kapustová spomína: „Cesty, ktoré viedli do školy boli tak blatnaté, že keď
napršalo, museli sme chodiť v gumeniciach. Na
dvore stála studňa, deti ju rozťahali a keď sme sa
všetci poumývali, až potom sme mohli vstúpiť do
triedy“ 14
Minister školstva a národnej osvety rozhodnutím dňa 3. augusta 1926 č. 51422/26-I zriadil v obci Falkaš-Dvorany na základe § 80 zák.

Udelenie pôžičky na výstavbu školy v r. 1926

Školstvo
č. XXXVIII:1868 uh. jednotriednu štátnu ľudovú školu s vyučovacím jazykom československým s tým, že osobný náklad na túto školu
bude hradený z prostriedkov MŠANO. Taktiež
systematizoval pre túto školu miesto definitívneho učiteľa a zároveň správcu školy.15
Za prvého správcu školy bol na vlastnú žiadosť ustanovený Ján Maxian, dovtedy pôsobiaci ako učiteľ vo Veľkých Kršteňanoch.16 Na
učiteľské miesto nastúpil 15. októbra 1926. Prvé vyučovanie v novej škole sa však uskutočnilo až 29. novembra 1926 a to z toho dôvodu,
že v učebni chýbalo potrebné vnútorné zariadenie ako tabuľa, školské lavice, kachle a iné.17
V prvom školskom roku bolo do školy zapísaných 51 žiakov, z toho 27 chlapcov a 24 dievčat.18 Vyučovaním ručných prác bola povere-

ná Marta Maxianová, správcova manželka.19
V škole sa vyučovali predmety ako náboženstvo, občianska náuka a výchova, prvouka, čítanie, počty a merba, kreslenie, písanie, spev, ručné práce, telesná výchova
atď. Náboženstvo vyučoval dôstojný pán
farár Michal Pavlík (do r. 1929) 20. Učiteľom
chýbali pomôcky na výučbu (náučné nástenné tabule a pod.), žiaci potrebné pomôcky – knihy, zošity, písacie potreby mali. V škole bola zriadená knižnica, delila sa
na žiacku, učiteľskú a knižnicu pre chudobné deti.21
Na základe pokynov Referátu MŠANO
– obežníka č. 50/1926 boli na škole zriadené tzv. ľudové naukobehy materinského jazyka pre pokročilých. Jednalo sa o kurzy

Rozhodnutie o zriadení školy v roku 1926

Vymenovanie Jozefa Gahéra za správcu školy
v roku 1927
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určené viac-menej pre dospelých, kde sa
vyučovali nasledovné predmety: počtoveda,
zemepis, dejepis, slovenčina, zdravoveda,
sloh, občianska náuka, spev. Súčasťou naukobehu boli aj prednášky o hospodárstve
a prírodovede. Kurzy sa v našej obci konali trikrát do týždňa – v stredu, sobotu a nedeľu v skorých ranných hodinách v čase
od 6.00 hod. do 8.00 hod, prihlásených bolo 63 poslucháčov.22
Správca školy Ján Maxian pôsobil vo svojej funkcii iba necelé tri mesiace – do 31.
januára 1927, kedy miesto opustil a presťahoval sa do Vyšnej Revúcej. V správcovstve
ho dňa 3.februára 1927 vystriedal dočasný
učiteľ Vladimír Sekan, ktorý vykonával túto
funkciu iba do konca školského roka, pretože bol preložený na Štátnu ľudovú školu
do Topoľčian.23 Od 1. septembra 1927 bol
výnosom MŠANO č. 37373/I vymenovaný
do funkcie definitívneho správcu školy Jozef
Gahér (nar. 1899 v Skačanoch), ktorý v nej
zotrval cca 20 rokov.24 Obyvateľmi obce bol
považovaný za významného, vzdelaného
človeka, s veľkými zásluhami najmä v oblasti kultúrneho života.
Keďže počet žiakov zapísaných v školskom roku 1929/30 prekročil maximum t.j.
81, na žiadosť správy školy referát MŠANO
povolil zriadiť vo Dvoranoch nad Nitrou druhú, dočasnú triedu. Podmienkou bolo, aby
výdavky s tým spojené hradila obec. Obec
nemala k dispozícii vhodnú miestnosť na
vytvorenie novej triedy, preto bolo povolené
striedavé vyučovanie v 1. triede. Na miesto
učiteľky 1. triedy dvojtriednej Štátnej ľudovej školy vo Dvoranoch nad Nitrou s počtom
žiakov 41 nastúpila Apolónia Přehnalová
(nar. v Nenakoniciach, okres Olomouc), v 2.
triede s počtom žiakov 40 vyučoval správca
školy. Do učiteľského kolektívu pribudol aj
nový katechéta dôstojný pán farár Štefan
Chrenko. O čistotu a údržbu školy sa starala pani školníčka.25
Pedagogický kolektív sa dosť často menil. Učitelia odchádzali už po roku svojho
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pôsobenia na iné miesta. Nevýhodou bolo, že
sa v obci nenachádzal učiteľský byt, k dispozícii bol iba byt pre správcu školy. Väčšina
učiteľov si prenajímala izbu v hostinci u Porazíka, alebo do školy dochádzala vlakom.
Najbližšia vlaková stanica v Ludaniciach bola
od školy vzdialená cca 2 km.

Učitelia pôsobiaci v miestnej škole
v rokoch 1929 - 1971
šk. rok
Apolónia Přehnalová 	 1929/30
Etela Brestovanská  	 1930/31  
Anna Mertelová  	
1931/32
Zuzana Macková  	 1932-35
Brigita Rennerová  	 1936/37 (2 mes.)
Juliana Nemlahová  	 1936/37
Ružena Kallusová  	 1937/38
Zlatica Hosťanská  	 1937/38 - 1939/40
Mária Mistríková  	 1939/40 - 1941/42
Barbora Glindová  	 1941/42   (1 mes.)
Edita Jilly  	
1941/42
Mária Obertová  	
1942/43 - 1944/45
Alžbeta Nemcová  	 1945/46
Mária Sedmáková  	 1945/46 - 1949/50
Božena Gregorová  	 1950/51
Rudolf Papšo  	
1951/52
Jozefína Katonová  	 1952/53
Eleonóra Kráľová  	 1953/54
Agáta Kučerková  	 1953/54
Ernest Lavo 	
1955/56   (2 mes.)
Dezider Konček  	
1955/56 - 1956/57
Anna Kapustová 	
1958/59 - 1963/64
Eleonóra Svoradová 	 1964/65 – 1970/71

( Kronika obce Dvorany nad Nitrou, Triedne výkazy 1929-1971 )

Správcovia - riaditelia školy
1. Ján Maxian
1926/27 - 3 mesiace
2. Vladimír Sekan 1927/28 – do konca
šk. roka
3. Jozef Gáher
1927/28 – 1945/46
4. František Peško 	1946/47 – 1961/62
5. Silvester Svorad 	1962/63 – 1970/71
6. Jozef Adamec 	 1971/72 – 1975/76

(Zdroj: Kronika obce Dvorany nad Nitrou, Triedne výkazy 19261976 )

Školstvo

Utvorenie „naukobehu“ v obci v škol. r. 1926/27,
menoslov poslucháčov a rozvrh hodín
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Škola a kultúra
Škola od svojich počiatkov nezastupiteľne vplývala na život obce. Boli to práve učitelia, ktorí sa popri svojej pedagogickej činnosti venovali aj rozvoju kultúry. Veľké zásluhy na organizovaní kultúrno-spoločenského života vo Dvoranoch nad Nitrou mal
správca a učiteľ školy Jozef Gahér. Bol tvorcom rôznych kultúrnych programov, ktoré
nacvičoval s deťmi pri príležitostiach štátnych sviatkov a osláv, zapájal učiteľov do
nácviku divadelných hier. Založil divadelný
krúžok, ktorý svojimi vystúpeniami spestroval život obyvateľom obce. Najčastejšie
boli v repertoári uvádzané hry Ferka Urbánka, ročne sa odohrali 2 až 3 premiéry.
Pod vedením správcu školy pôsobila v obci aj šesťčlenná kapela, tzv. „ľudová hudba“.
Hrávali v nej Štefan Kráľovič (cimbalista),
jeho syn Rudolf Kráľovič, Július Valent (huslista), Rudolf Adamkovič (basista), Štefan
Andel a Anton Labuda. Kapela bola na vtedajšie pomery populárna, hrávala nielen
na domácich zábavách a svadbách, ale aj
v blízkom okolí, od Topoľčian až po Nitru.26
Škola sa zapájala aj do rôznych charitatívnych akcií a zbierok – pre hluchonemé
deti, Československý Červený kríž, Maticu
slovenskú a pod. Pedagógovia začali zdôrazňovať vo výchove lásku k prírode. V škole sa každoročne organizovala tzv. „Stromková slávnosť“. Pri tejto príležitosti žiaci
s učiteľom zasadili niekoľko stromčekov,
vzdali úctu stromu a prírode recitovaním
básni, a spevom.27
Po roku 1940 sa mali školy v slovenskom
štáte budovať na kresťanských zásadách.
V roku 1942 bola štátna ľudová škola zmenená na rímskokatolícku ľudovú školu.28 Vo
funkcii riaditeľa zostal aj naďalej pôsobiť
Jozef Gahér. Všetci žiaci boli rímskokatolíckeho vierovyznania s výnimkou troch evanjelikov.
Nariadením SNR zo dňa 6. decembra 1944,
č. 5, resp. zo dňa 16. mája 1945, č. 34 Sb. n.
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SNR boli poštátnené všetky školy na Slovensku.
Od 1. septembra 1945 bol zmenený názov školy na štátnu ľudovú a prešla pod správu štátnej
školskej správy. Jej učitelia sa stali štátnymi
zamestnancami. Škola bola aj naďalej dvojtriedna so striedavým vyučovaním.
31. marca 1946, po takmer dvadsaťročnom
pôsobení, opustil „brány školy“ jej dlhoročný
správca – riaditeľ Jozef Gahér, ktorý bol na
vlastnú žiadosť preložený na I. štátnu ľudovú
školu do Topoľčian. Dňa 1. apríla 1946, na
príkaz MŠANO č. r. 50.932/46, prevzal riaditeľstvo školy František Peško (nar. 24. 11. 1918
v Modre), def. učiteľ z Mýtnej Novej Vsi.29 Pomáhal pri zakladaní jednotného roľníckeho
družstva, kde neskôr popri učiteľskej práci
pôsobil ako účtovník. Viedol obecnú kroniku.
Počet žiakov, zapísaných v 1. roku jeho pôsobenia na novej škole (šk. r. 1946/47) bol 73.

Poštátnenie Rím.kat. ľudovej školy a premenovanie na Štátnu ľudovú školu

Školstvo
Vo februári 1948 sa uskutočnila školská reforma, ktorá so sebou priniesla viaceré zmeny.
Od 1. septembra 1948 bol zavedený jednotný
školský systém. Na školách sa zaviedol ako
povinný predmet ruský jazyk. Školská dochádzka bola stanovená na 9 rokov a zmenil
sa i názov štátnej ľudovej školy na školu „národnú“.30 Učitelia oboch tried boli povinní vychovávať žiactvo v duchu nastupujúceho socializmu.
V národnej škole sa vyučovali ročníky 1. až
5. a bolo povolené striedavé vyučovanie v jednej učebni. Žiaci 6–8. ročníka dochádzali do
strednej školy II. stupňa do Preselian. Stav budovy a zariadenia bol nevyhovujúci, riaditeľstvo žiadalo o nápravu.31 Nový riaditeľ František Peško nadviazal na tradíciu organizova-

nia ochotníckeho divadla v obci. Spočiatku
pokračoval v režírovaní hier Ferka Urbánka.
Neskôr pod jeho vedením začali divadelníci hrať i dramatické diela iných autorov. Veľký úspech dosiahli hrou „Svedomie“ od Terézie Vansovej, a to nielen u nás, ale i v neďalekej obci Krušovce. Finančné prostriedky za vystúpenie boli použité na výstavbu
volejbalového ihriska na školskom dvore
a zakúpenie pingpongového stola. Predstavenia sa hrávali zo začiatku v škole, neskôr v miestnosti bývalého „Agrasolu“ (v súčasnosti sály kultúrneho domu), ktorú si
mládež za pomoci riaditeľa školy brigádnicky upravila s finančnou podporou miestneho JRD.32 V práci s mládežou bola veľmi
aktívna aj učiteľka Anna Kapustová, ktorá

Počet žiakov a vyučujúci v rokoch 1960–1975
Školský
rok
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975

Trieda Ročník

Počet
Triedny učiteľ
žiakov

I.

1. a 4.

32

Anna Kapustová

I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

1,2,4
3,5
1,4
2,3,5
1,4
2,3,5
1,4
2,3

38
33
31
37
30
35
19
26
24
26
19
24
20
19
23
16
27
29
19
13
21
21

Anna Kapustová
František Peško
Anna Kapustová
Silvester Svorad
Anna Kapustová
Silvester Svorad
Eleonóra Svoradová
Silvester Svorad
Eleonóra Svoradová
Silvester Svorad
Eleonóra Svoradová
Silvester Svorad
Silvester Svorad
Eleonóra Svoradová
Silvester Svorad
Eleonóra Svoradová
Silvester Svorad
Eleonóra Svoradová
Jozef Adamec
Jozef Adamec
Jozef Adamec
Jozef Adamec

1a3
2
1a2
3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

Riaditeľ školy

Názov školy

František Peško

Národná škola
Dvorany nad Nitrou

František Peško

Silvester Svorad

Základná deväťročná škola
1. až 5. ročník
Dvorany nad Nitrou

Jozef Adamec
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v škole pôsobila od roku 1958 do roku 1964.
Súčasťou pedagogickej výchovy bola aj mimoškolská činnosť. Krúžok šikovných rúk
a recitačno-dramatický krúžok viedla A. Kapustová. Riaditeľ F. Peško mal na starosti
telovýchovný krúžok. Pionierske schôdzky
bývali jedenkrát do týždňa a ich náplňou
boli rôzne mládeži prospešné aktivity, ako
napr. úprava okolia školy, vychádzky, hry.
Ku koncu školského roka sa za spolupráce
učiteľov a rodičov organizovali pre deti výlety náučno-poznávacieho charakteru do
blízkych i vzdialenejších miest. Žiaci absolvovali aj exkurzie do národných podnikov
(Mier Topoľčany a i.)33
V roku 1953 sa školská dochádzka opäť
skrátila na 8 rokov. Chátrajúca budova školy bola v mesiacoch júl–august 1954 opravená. Práce vykonal Okresný stavebný podnik z Topoľčian. Celý náklad na opravu vo
výške 147 000 Kčs poskytol štát. V roku 1955
občania brigádnicky, za materiálnej podpory JRD, vybudovali spevnenú cestu spojujúcu stred obce (od školy) s hlavnou cestou.34
V roku 1960 bola podľa nového školského zákona zavedená deväťročná povinná
školská dochádzka a v súvislosti s tým sa
zmenil aj názov školy na „Základná deväťročná škola“. Tento názov sa zachoval až
do zrušenia školy v roku 1976.
V Základnej deväťročnej škole Dvorany
nad Nitrou sa na riaditeľskom poste, okrem
Františka Pešku, vystriedali dvaja učitelia.
Prvým bol Silvester Svorad (nar. 04.07.1932),
ktorý zastával funkciu od roku 1962 do roku 1971. Druhý Jozef Adamec (nar. 08.11.1931)
pôsobil v rokoch 1971 až 1976.
V šk. r. 1962/63 chodilo do školy 68 žiakov, ročníky (2.,3.,5) v I. triede s počtom 37
žiakov vyučoval S. Svorad. Ročníky (1.,4.)
v II. triede s počtom 31 žiakov učila Anna
Kapustová. Na jej miesto bola v šk. roku
1964/65 prijatá nová učiteľka Eleonóra Svoradová, riaditeľova manželka. Neskôr bola
škola zmenená na „jednotriedku“, spôsobil
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to nízky počet žiakov navštevujúcich ZDŠ.35
Učitelia aj naďalej vplývali na rozvoj vzdelanosti a kultúry v obci, žiakov vychovávali
v duchu socialistickej školy podľa vzoru a ideológie ZSSR. Nakoľko v roku 1970 úplne zaniklo ochotnícke divadlo, boli to práve žiaci ZDŠ,
ktorí pod vedením pedagógov nacvičovali kultúrny program na rôzne podujatia, ako napr.
na verejné oslavy pamätných dní a výročí. Kultúrne vystúpenia sa odohrávali v kultúrnom
dome. Dňa 6. apríla 1970 sa tu konala oslava,
kedy si občania pripomenuli 25. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
V obci pôsobili zložky Národného frontu, a to:
Telovýchovná jednota, Socialistický zväz mládeže, Zväz požiarnej ochrany a i., ktoré v rámci svojich aktivít organizovali aj tanečné zábavy. Zábavy sa konali najmä pri príležitosti
sviatkov – veľkonočná zábava, hodová atď.
Dňa 26. októbra 1971 sa konala v našej obci beseda so spisovateľkou Zlatou Dvončovou,
ktorú zorganizovala miestna ľudová knižnica
pod vedením Ľudmily Kráľovej. Cieľom tohto
kultúrno-vzdelávacieho podujatia bolo vzbudiť záujem mládeže o čítanie literatúry. Besedy sa zúčastnili aj žiaci zo ZDŠ Ludanice. Spisovateľka predstavila žiakom knihu „Panna
Izabela“ a počas voľnej diskusie odpovedala
na ich zvedavé otázky. Súčasť kultúrneho života tvorili i relácie uverejňované v miestnom
rozhlase. Vysielali sa pri významných štátnych
sviatkoch, ale aj pri životných jubileách občanov, keď si o to požiadali. Tieto mal na starosti rozhlasový krúžok pri Osvetovej besede,
ktorého správcom bol od šk. r. 1971/72 Jozef
Adamec, riaditeľ a učiteľ ZDŠ.36
Škola bola toho času jednotriedna (vyučovali sa ročníky 1. až 3., počet žiakov v šk. r.
1973/74 bol 19), disponovala s obrazovými a
audiovizuálnymi učebnými pomôckami (gramofón, magnetofón, diaprojektor, premietací
prístroj), ktoré skvalitňovali vyučovací proces.
Dochádzka žiakov bola dobrá. Zameškané
hodiny neboli z nedbalosti, ale boli zapríčinené chorobami žiakov. Riaditeľstvo školy úzko spolupracovalo so ZRPŠ, rodičia boli o vý-
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chovno-vyučovacích výsledkoch žiakov pravidelne informovaní. Súčasťou rodičovských
združení boli aj prednášky s pedagogickou
tematikou.

na princípoch marxisticko-leninskej idei,
vypestovať v nich lásku k socialistickému
vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu. Táto ideológia však nebola v obci
prijatá, tak ako sa očakávalo, čoho dôkazom bolo, že na vyučovanie náboženstva
Tabuľka o prospechu žiakov v šk. r. 1973/74
boli
prihlásení všetci žiaci školy. Touto otázPočet
Ročník
Prospelo
%
neprospelo %
žiakov
kou sa zaoberal i výbor DO KSS, avšak vý1.
10
10
100
sledok sa prejavil ako záporný. Na základe
2.
5
5
100
úloh vyplývajúcich zo záverov XIV. zjazdu
3.
4
4
100
KSČ, škola zamerala svoju činnosť na skvalitnenie komunistickej výchovy, a to zvlášť
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že všetci žiaci pre zlepšenie podmienok vzdelávania detí
v školskom roku 1973/74 prospeli. Na úseku z robotníckych rodín v ideovo-politickej prívýchovy neboli zaznamenané priestupky hrub- prave učiteľa a jeho politickej aktivity v škošieho charakteru a tak všetci žiaci dostali le i mimo školy.
Žiaci boli vedení k dôstojnému prístupu
známku z chovania prvého stupňa.37
Školský rok 1974/75 bol zahájený 2. sep- k oslavám významných výročí a pamätných
tembra v znamení osláv 30. výročia SNP. Cie- dní - 30. výročie SNP, VOSR, februárové udaľom socialistickej školy bolo vychovávať žiakov losti, 30. výročie oslobodenia našej vlasti

Z kultúrnej činnosti žiakov
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Sovietskou armádou a i. Škole sa nepodarilo nadviazať družbu so školami v ZSSR
a ostatných socialistických štátoch. V súlade so smernicami jednotného systému brannej výchovy boli žiaci v priebehu školského
roka oboznamovaní a precvičovaní s materiálom civilnej ochrany (CO), zúčastnili sa
troch branných cvičení. V rámci výučby vlastivedy bolo žiakom vysvetlené aj učivo dopravnej výchovy. S dopravnými značkami
sa oboznamovali aj na hodinách výtvarnej
výchovy, mnoho informácii k téme čerpali
z časopisu „Zornička“. Dopravné ihrisko sa
nachádzalo pri ZDŠ v Ludaniciach.
Školský poriadok bol na škole uplatňovaný v plnom rozsahu, nevyskytli sa žiadne
priestupky hrubšieho charakteru, ako je
fajčenie, používanie liehových nápojov a to
aj preto, že v škole sa vyučovali žiaci nižších
ročníkov. Spartakiádne vystúpenie sa z dôvodu nízkeho počtu žiakov nenacvičovalo.
Ako nepovinný predmet boli zavedené pohybové hry.

V priebehu roka pôsobila na škole pionierska oddielová vedúca, ktorá viedla pionierske
schôdzky. 24. apríla 1975 zložili naši pionieri
na Jankovom vŕšku pioniersky sľub. Ku všetkým
pamätným dňom a výročiam bola budova školy patrične vyzdobená. Na škole prebiehalo aj
doučovanie slabších žiakov, ktoré sa uskutočňovalo až po skončení riadneho vyučovania,
v popoludňajších hodinách.38
Školský rok 1975/76 bol záverečným rokom
po takmer 50-ročnej existencii školy vo Dvoranoch nad Nitrou. V rámci integrácie málotriednych škôl bola prípisom ONV- odboru
školstva č. 79/1976, zo dňa 14. apríla 1976 ZDŠ
1.-5. ročník vo Dvoranoch nad Nitrou zrušená.
Žiaci boli pričlenení do ZDŠ v Ludaniciach. Po
skončení prevádzky, bola budova využívaná
Miestnym národným výborom (MNV) Ludanice ako agitačné stredisko.39 MNV ju zrekonštruoval na materskú školu. Na týchto prácach
sa výrazne podieľali formou brigádnickej práce občania z miestnej časti Dvorany nad Nitrou a členovia TJ Dvorany nad Nitrou. Od

Budova školy v Dvoranoch nad Nitrou v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
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30 KOLEKTÍV: Čermany 2009. Nitra 2009.

1. septembra 1980 v nej sídli materská škola.40 31 Kronika obce Dvorany nad Nitrou.
MŠ je jednotriedna s celodennou prevádzkou. 32 Kronika obce Dvorany nad Nitrou
V súčasnosti pôsobí vo funkcii riaditeľky Mar- 33 Osobná komunikácia: Anna Kapustová. 2009.
ta Hubinská, učiteľkou je Darina Géciová, ku- 34 Kronika obce Dvorany nad Nitrou
35 ŠAN-PTO.ŠI-T. Zápisnice 1962-1965
chárkou a školníčkou v jednej osobe je Anna 36 Kronika obce Dvorany nad Nitrou
Ušpáková.
37	ŠAN-PTO.ŠI-T. Správa o výchovno-vyučovacích
výsledkoch r. 1973/74.
Materskú školu s právnou subjektivitou na38	ŠAN-PTO.ŠI-T. Správa o výchovno-vyučovacích
vštevuje každoročne cca 20–25 detí. V rokoch
výsledkoch r. 1974 – 1976.
2006–2007 obec vykonala jej kompletnú re- 39 Kronika obce Dvorany nad Nitrou
konštrukciu. Na budove boli vymenené okná, 40	Kronika materskej školy vo Dvoranoch nad Nitrou,
vedená od r. 1980
strešná krytina a nanesená farebná fasáda.
Ďakujem za cenné informácie bývalej učiteľke Anne
Úprava sa dotkla i verejných priestranstiev pred
Kapustovej z Dvorian nad Nitrou a za spoluprácu
budovou, kde boli vytvorené parkovacie mies- zamestnancom ŠA Pobočka Topoľčany .
ta a vysadená zeleň. Náklady na rekonštrukciu
vo výške 1 280 000 Sk boli financované z rozPoslední žiaci ZDŠ vo Dvoranoch
počtu obce.

nad Nitrou, šk. rok 1975/76

Poznámky:

1	BILČÍK, J.: Vývoj školstva na Slovensku do roku 1960
a spracovávanie písomností škôl. In Slovenská archivistika
ročník X. – číslo 2 – 1975, 1976. s. 63.
2	Od roku 1920 do roku 1927 bol názov obce „Falkaš Dvorany“.
MAJTÁN, M.: Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto
rokov. Bratislava 1971.
3 Kronika obce Dvorany nad Nitrou.
4 KOLEKTÍV: Ludanice 1242-1992.Bratislava 1992.
5 Kronika obce Dvorany nad Nitrou.
6 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1925, č. 2594/925.
7 Kronika obce Dvorany nad Nitrou.
8 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1926, č. 10461/FL26b/I-A.
9 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1926, č. 28.170/1926.
10 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1926, č. 9978/1926.
11 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1927, č. 318.
12 Kronika obce Dvorany nad Nitrou.
13 Tamže
14 Osobná komunikácia: Anna Kapustová. 2008.
15 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1926, č. 45482/I-A.
16 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1926, č. 58060/I-A
17 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1926, č. 72307/I-A.
18 ŠAN-PTO- Triedne výkazy 1926 -1927.
19 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1926, č. 73962/I-A.
20 ŠAN-PTO- Triedne výkazy 1926 -1927.
21 ŠAN-PTO.ŠI-T. Protokol o inšpekčnej porade 1927/28.
22 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1927, č.3/1927.
23 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1927, č.30/1927.
24 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1927, č.37373/I.
25 Kronika obce Dvorany nad Nitrou.
26 Tamže
27 ŠAN-PTO.ŠI-T. Zápisnice školy.
28 ŠAN-PTO.ŠI-T. Spisy 1942.
29 ŠAN-PTO.ŠI-T. Zápisnica z 16.4.1946.

Jozef Cifra
Bohumil Košecký
Daniela Petríková
Bohumil Rozkošný
Juraj Bačovský
Gabriela Cifrová
Anna Fráterová
Katarína Hubinská
Gabriela Macková
Iveta Marková
Mária Rozkošná
Miloš Blaho
Iveta Gogová
Iveta Haluzová
Miroslav Hubinský
Alžbeta Kováčová
Miroslav Královič
Peter Lacena
Viera Mosnárová
Ľudmila Petríková
Daniela Slážiková  
    

(Zdroj: Triedny výkaz pre 1. až 5. ročník ZDŠ, škol. rok 1975/
76 – Prehľad o žiakoch)
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Riaditelia školy
Jozef Gahér st.

František Peško

Narodil sa 24. 11. 1918 v Modre, v robotníckej rodine. Všeobecnovzdelávaciu školu i učiteľský ústav ukončil v r. 1940
v Modre. Od r. 1940 pôsobil ako
dočasný správca – učiteľ na
Štátnej ľudovej škole v Babkove,
okres Žilina. Od novembra 1941
pôsobil ako učiteľ na Štátnej ľudovej škole v Mýtnej Novej Vsi. Odtiaľ nastúpil
na vojenskú prezenčnú službu do Martina, aktívne sa zúčastnil Slovenského národného
povstania, po jeho potlačení bol zajatý. Po vojne
opäť nastúpil na miesto učiteľa v Mýtnej N. Vsi.
Dňa 01. 04. 1946 bol na vlastnú žiadosť ustanovený za riaditeľa Štátnej ľudovej školy vo Dvoranoch nad Nitrou, neskôr národnej, kde pôsobil do r. 1962. Podieľal sa na založení JRD v obci, kde pôsobil aj vo funkcii účtovníka JRD. Bol
správcom osvetového zariadenia a kronikárom.
V roku 1956 ukončil diaľkové štúdium na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a dosiahol titul promovaný pedagóg. Dňa
24. 06. 1964 bol promovaný v odbore telesná výchova - výtvarná výchova pre školy druhého cyklu /stredné školy/.

Jozef Gahér st. zostal
v pamäti celej generácie
dvorančanov ako učiteľ,
riaditeľ školy, verejne
činný a vzdelaný človek
s veľkými zásluhami
hlavne pri organizovaní
kultúrneho života v Dvoranoch nad Nitrou, v ktorých pôsobil takmer celých dvadsať rokov.
Narodil sa 17. decembra 1899 v Skačanoch.
Tu chodil v rokoch 1906–1911 do národnej
školy. V rokoch 1913–1917 študoval na gymnáziu v Nitre, odkiaľ prešiel na Učiteľský ústav
v Leviciach (1918–1922) a 22. júna 1922 tu
maturoval. V roku 1951 si doplnil v Bratislave
vzdelanie pre mládež vyžadujúcu osobitnú
starostlivosť. Učiteľskú dráhu začal ako dočasný učiteľ v Mýtnej Novej Vsi 5. januára 1924.
Na prvej učiteľskej stanici pôsobil do 21. septembra 1925. Druhou zastávkou v jeho učiteľskej dráhe bola Štátna ľudová škola v Topoľčanoch, na ktorej pôsobil do 1. septembra
1927. Z Topoľčian prijal ponuku učiť v DvoraSilvester Svorad
noch nad Nitrou. Tieto sa stali jeho domovom
Narodil sa 04. 07. 1932 vo Dvoranoch nad Nitna takmer celých dvadsať rokov – pôsobil tu
rou, kde chodil aj do štátnej ľudovej školy. Štuaž do roku 1946. Potom sa vrátil opäť do Todoval na Štátnom gymnáziu v Nitre a v Topoľpoľčian, kde učil na I. Štátnej ľudovej škole
čanoch, maturitnú skúšku zložil v r. 1951. Po
(1. 4. 1946–1. 9. 1949), v rokoch 1949-1951 bol
skončení gymnázia pôsobil ako riaditeľ Národriaditeľom II. Národnej školy v Topoľčanoch
nej školy v Závade, neskôr ako učiteľ na Osema jeho poslednou stanicou na učiteľskej dráročnej strednej škole vo Veľkých Ripňanoch
he miesto riaditeľa Osobitnej školy v Topoľa v Preseľanoch. Od r. 1953 do roku 1962 pôsočanoch (5. 1. 1951 – 30. 7. 1964).
bil vo funkcii riaditeľa Okresného domu pionieJozef Gahér st. bol aj vynikajúcim huslistom
rov a mládeže v Topoľčanoch. Od 01. 08. 1962
a od roku 1947 až do roku 1963 pôsobil ako
nastúpil na miesto riaditeľa Základnej deväťročexterný učiteľ hry na husle v Hudobnej škole
nej školy vo Dvoranoch nad Nitrou, kde pôsobil
v Topoľčanoch, neskôr Ľudovej škole umedo roku 1971.
nia.
Jozef Adamec
4. mája 1929 sa oženil s Máriou rod. MaNarodil sa 08. 11. 1931 Od 8. septembra 1971
šindovou. Syn Jozef Gahér ml., známy hudobbol
riaditeľom Základnej školy vo Dvoranoch
ný skladateľ, sa narodil 28. júna 1934 v Dvonad Nitrou. Za jeho pôsobenia bola ZDŠ jednoranoch nad Nitrou.
triedna, vyučovali sa ročníky 1. až 3. V roku 1976
Napísala PhDr. Oľga Kvasnicová
bola ZDŠ zrušená.
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Zoznam zamestnancov MŠ Dvorany n/ N
od r. 1980 do r. 2009
Škol.
Poč.
riaditeľka
učiteľka
rok
detí
1980/81
Marta Benková
Helena Majtánová
Marta Benková,
1981/82
Marta Macková Alžbeta Vlčková
(Hubinská)
1982/83 34
Darina Géciová
Marta Macková
Darina Géciová,
1983/84 36 (Hubinská)
Zdenka Madejová
Hubinská,
1984/85 32 Marta
Mária Bazalová
1985/86 34 Mária Bazalová
1986/87 32 Marta Macková Darina Géciová
1987/88
27
Jana Harmadyová
1988/89 24
1989/90 26
1990/91 24
1991/92 24
Jana Harmadyová
1992/93 22
1993/94 22
1994/95
1995/96 19
1996/97 14
Darina Géciová
1997/98 22
1998/99
Darina Géciová,        
1999/00 30 Marta Hubinská Iveta
Babušíková
Darina Géciová,        
2000/01 22
M. Gieciová
2001/02 22
2002/03 21
2003/04 21
2004/05 22
Darina Géciová
2005/06 22
2006/07 23
2007/08 25
2008/09 23
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Ostatní zamestnanci: Alžbeta Hujacová, Mariana Krajčovičová, Erika Bláhová, Helena Križanová, Veronika
Kasanová, Daniela Krajčovičová, Anna Ušpáková, Veronika Žitňanská, Silvia Králiková, Margita Guzmická
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MŠ
130

Paberky z ľudovej kultúry
PhDr. Blažena Šmotláková

Chotár obce Dvorany nad Nitrou sa rozprestiera na pravostrannej nive rieky Nitry, v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Priaznivé geograficko-klimatické podmienky priali
rozvoju poľnohospodárstva, ktoré spolu s chovom dobytka bolo už odpradávna hlavným zamestnaním obyvateľov obce. Ešte v prvej polovici 20. storočia väčšina obyvateľov bola roľníkmi a poľnohospodárskymi robotníkmi na veľkostatku. Hlavný spôsob obživy okrem iného
výrazne ovplyvnil aj materiálnu a duchovnú kultúru a folklórne prejavy obyvateľov tejto obce.
V Dvoranoch nad Nitrou, alebo ako staršia generácia občanov nazýva, v Dvorach, sa hovorí
topoľčianskym nárečím.

funkcie plnila aj úlohu priestoru na prechodné spanie. V letnom období v komore
spávali mladé dievky či mládenci, niekde
aj novomanželia.
Ešte začiatkom 20. storočia nebola žiadnou zriedkavosťou skutočnosť, že v jednom
trojpriestorovom dome spolu bývala viacgeneračná rodina. Problém bývania mnohopočetnej rodiny sa postupne riešil zmenou funkcií jednotlivých priestorov domu.
Vybudovanie nového vykurovacieho telesa
zmenilo pitvor z tmavého priestoru na čistú svetlú miestnosť, kuchyňu. Tá preberá
funkcie pôvodnej izby a postupne sa do nej
presúva celodenný život rodiny. Prebudovaním komory sa získala tzv. zadná izba,
ktorá sa stáva miestom nočného odpočinku. Pôvodná izba sa využíva len príležitostne, mení sa na tzv. parádnu izbu. Vo všeobecnosti možno povedať, že spôsob bývania ľudí v minulosti podstatne ovplyvňovalo ich sociálne postavenie a majetkové
pomery. Základný faktor, ktorý určoval využitie jednotlivých priestorov domu, predstavovalo zamestnanie. V období poľnohospodárskych prác, čo prakticky znamená od jari do jesene, sa obyvatelia v dome
zdržiavali len málo. Priestory domu boli
využívané najmä v zimnom období, a to
spôsobom už vyššie uvedeným.

Ľudové staviteľstvo a bývanie
Charakterom výstavby sa Dvorany nad Nitrou radia k typu dedín s ulicovou zástavbou.
Z hľadiska použitého materiálu patria do
pásma tzv. hlinenej architektúry, pretože základným stavebným materiálom bola hlina.
Domy sú situované dvojosovým priečelím na
ulicu.
Pôvodnú zástavbu obce tvorili roľnícke domy s trojpriestorovou dispozíciou, v radení
izba, pitvor, komora, charakteristickou pre celý topoľčiansky región. Do domu sa vchádzalo cez pitvor, ktorý bol pôvodne chladný tmavý priestor s otvoreným komínom. Na pitvor
smerom k ulici nadväzovala izba, jediný vykurovaný priestor, v ktorom sa sústreďoval
denný i nočný život rodiny. Izba plnila viacero
funkcií. Bola kuchyňou, jedálňou i spálňou,
slúžila na realizáciu rôznych prác súvisiacich
s chodom domácnosti i hospodárstva. Zároveň
bola i miestom príbuzenských a susedských
stretnutí a miestom, v ktorom sa odohrávali
významné rodinné udalosti. Studená komora
mala samostatný vchod z dvora. Slúžila na
úschovu kuchynského riadu, šatstva, chleba, Jeden z mála zachovaných domov s dvojosomúky a ďalších potravín či rôznych poľnohos- vým priečelím a vysunutým podstreším na
podárskych plodín. Okrem svojej primárnej dvorovej časti
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Interiérové vybavenie roľníckeho domu
v minulosti bolo pomerne jednoduché.
K základnému vybaveniu izby patril stôl
s rohovými lavicami umiestenými vedľa steny, postele, truhly na šaty, závesné police.
Boli to jednoduché nábytkové formy, nenáročné po konštrukčnej, technologickej i výtvarnej stránke, často zhotovené samotným
užívateľom. S rozširovaním priestorov
a zmenou ich účelu pribúdajú ďalšie kusy
nábytku. Tie už predstavovali dokonalejšiu
formu a boli výsledkom práce šikovných
náturistov alebo dedinských stolárov. K nim
sa neskôr pridali nábytkové kusy zhotovené stolárom v meste. Dospelí a staršie deti
spávali v posteliach, malé deti do troch rokov spávali v drevených kolískach. Najmenšie deti ukladali aj do plátennej kolísky
upevnenej na povalovom tráme. Pre väčšie
deti na spanie slúžili zasúvacie postieľky,
ktoré sa cez deň odkladali pod veľkú posteľ.
Ešte začiatkom 20. storočia sa ako výplň do
postelí používala slama ručne omlátená cepami. Spočiatku to boli len otepy slamy jednoducho položené na dne postele a zakryté pevnou konopnou plachtou. V neskoršom
období slamu tlačili do strožlakov, širokých
vriec z hrubého plátna, ktoré slúžili ako
matrac. Do postelí či konopných matracov
gazdinky dávali obyčajne ražnú slamu, ak
by dali jačmennú, blchi bi sa koťiľi. Starobylým kusom nábytku niekdajšej roľníckej domácnosti bola drevená truhla na odkladanie
šiat a textilu, ktorá zvyčajne tvorila súčasť
výbavy nevesty. K základnej interiérovej nábytkovej zostave postupne pribudla napr.
kuchynská kasňička s fijokama a šteláskama,
lavička na gíble s vodou, stoličky s operadlami, stoličky bez operadiel - štokrle, skriňa
– šuplotkasňa, nízke kasňe s fijokama na šaty
a ďalšie. Tieto nábytkové kusy pochádzali
zo stolárskych dielní. Ľudia ich väčšinou
kupovali na jarmokoch v Topoľčanoch
a Bojnej.
Obytné domy i hospodárske budovy sa
stavali zo surových tehál, ktoré si vyrábal
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každý stavebník sám, prípadne si ich zhotovenie objednal u súlovských Cigánov. Drevené formy, v ktorých sa tehly tvarovali, pochádzali tiež z domácej výroby. Potrebné množstvo stavebného materiálu – hliny – si stavebník nakopal priamo na svojom pozemku - funduši, prípadne ju doplnil z hliňíka nachádzajúceho sa pri cintoríne. Zhotovené tehly poukladané do kľítok sa niekedy vysúšali aj dva
roky. Pri stavbe múrov sa ako spojovací materiál používala rítka blatová malta, pripravená
jednoduchým technologickým postupom. Do
vykopanej jamy nachádzali hlinu, zaliali vodou, pridali plevy a nohami dobre premiešali. Podobným spôsobom, ale v hustejšej konzistencii. sa pripravoval aj materiál na výrobu
tehál. Staré dvoranské domy neboli podpivničené. Mali plytké základy, do ktorých sa
dával kameň dovezený zo súlovského lomu,
z Oponíc alebo Krnče. Približne v 30-tych rokoch 20. storočia sa do ľudového staviteľstva
dostáva pálená tehla dovážaná z tehelní v Preseľanoch alebo Topoľčanoch. Pôvodnú podlahu obytného domu tvorila len udupaná
zem, ktorú pred veľkými sviatkami zaťíraľi rítkou blatovou šľichtou. Vyšší stupeň predstavovali dlážky zhotovené z drevených dosák. Znečistenú drevenú podlahu rajbali lúhom z dreveného uhlia. Domy väčšinou líčili bielym
vápnom s pridaním malého množstva svetľički alebo na žlto s pridaním vitroľína. Krov domov zhotovoval odborník - majster tesár. Z typologického hľadiska na starých dvoranských

Dom s nálepkom

Paberky z ľudovej kultúry

Tradičné zariadenie domácnosti - truhlica na
oblečenie, kolíska a posteľ (obecné múzeum)

Pracovné nástroje používané na domáce
a poľnohospodárske práce a na prípravu
konopnej priadze (obecné múzeum)

domoch prevažovali valbové strechy. Ako
hlavná krytina sa používala slama, zriedkavejšie boli strechy kryté drevenými šindľami. Na zhotovenie slamenej strechy sa
používala cepami omlátená ražná slama,
z ktorej sa robili viazaničky – oťípki. Tie pripevňovali na latky krovu slamenými povríslama, prípadne konopno-ľanovými špagátmi. Vysokohorľavú slamenú krytinu postupne vystriedala bezpečnejšia krytina
z pálených škridiel. Priestor pod strechou
slúžil na uskladnenie suchej otavy, ďateliny,
slamy, kukurice, a tiež rôzneho náradia
a náčinia potrebného v domácnosti. Svoje
miesto tu nachádzali aj rôzne druhy potravín uschované v hlinených alebo drevených
nádobách – ovocie, orechy a pod.
Pre Dvorany, podobne ako pre celý topoľčiansky región, sú charakteristické domy
s vysunutým podstreším na dvorovej časti.
Podstrešie malo šírku cca jeden meter, podopierali ho drevené alebo murované stĺpy.
Krytý priestor - choňňík pozdĺž domu bol
oproti dvoru trošku vyvýšený a nazýval sa
nálepok. Obmurovaním tohto priestoru sa
vytvorila uzavretá chodba – gánok. Medzi
oknami na priečelí domu vo výklenkoch
boli umiestnené malé sošky svätcov, napr.
sv. Vendelína, sv. Urbana, Panny Márie, ako
ochrancov domu.
K najväčším hospodárskym stavbám
v roľníckych gazdovstvách patrila stodola
– pajta. Nachádzala sa ďalej od obytného
domu v časti záhrady zvanej humno, záhumňí. Steny mala vymurované z nepálených
tehál, krytinu strechy pôvodne slamenú, neskôr škridlovú. Stodola bola charakteristická veľkými drevenými dverami – vrátama
situovanými oproti sebe, aby hospodár mohol dovnútra vojsť s vozom. V zime sa v stodole skladovala ďatelina, seno, úhrabki, poľnohospodárske náradie, vykonávali sa tu
rôzne práce potrebné pre chod hospodárstva.
Priamo za obytnou časťou domu pod
jednou strechou sa nachádzali maštale pre
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ľichvu. Ich počet a vnútorné rozčlenenie záviselo od majetnosti vlastníka. Oproti maštale stáli drevené chlievy pre prasce, kuríny,
medzi nimi a maštaľou bolo hnojisko. Pre
niekdajšie gazdovské dvory v minulosti boli charakteristické aj drevené holubníky
upevnené na vyššom drevenom stĺpe.
K drobným hospodárskym stavbám môžeme priradiť aj malé drevené šopy na úschovu drobného poľnohospodárskeho náradia.
Zásobovanie obyvateľov Dvorian vodou
prv zabezpečovali len obecné studne slúžiace pre celú dedinu. Spoločné studne, stavané na bič, boli kopané. Studne stavané vo
dvoroch boli na koleso alebo neskôr na
pumpu. Vo dvoroch sa stavali až po druhej
svetovej vojne.
Podstatne chudobnejšie podmienky na
bývanie mali poľnohospodárski robotníci bíreši, pracujúci na veľkostatku. Dve až tri
rodiny sa tlačili v dvoch malých vlhkých
izbách a užívali jednu spoločnú kuchyňu.
V dedine týmto bytom hovorili džgurňe. V roku 1947 pri pozemkovej reforme celý majetok veľkostatku vrátane kaštieľa bol rozdelený rodinám bývalých bírešov. Po roku
1950 pridelené časti kaštieľa ľudia postupne
zbúrali a zo získaného stavebného mate
riálu stavali nové domky.

Ľudová strava
Klimatické podmienky v regióne vytvárali vhodné podmienky na pestovanie rôznorodých poľnohospodárskych plodín. Až
do polovice 20. storočia základ v stravovaní obyvateľov Dvorian tvorili jedlá rastlinného pôvodu – obilninové, strukovinové
a zeleninové. V podstatne menšej miere sa
konzumovali jedlá mäsitého charakteru.
V technológii prípravy stravy niekdajších
obyvateľov Dvorian prevládalo najmä varenie, menej pečenie. Polievky a prívarky sa
zahusťovali zásmažkou – múkou opraženou na masti. Poľívki nakiselo sa zatrepávali
múkou rozhabarkovanou v mlieku, bez
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masti. Na ochucovanie jedál ako korenina sa
používala majoránka, kôpor, patržlenová a celerová ňať, cibuľa, cesnak. Využívala sa aj rasca
- rasť, kmín, divorastúca na lúkach alebo pestovaná v záhradách. Do zeleninovej či mäsovej polievky zvykli dávať cíboví vecheť – zväzok
zelenej vňate z cibule.

Zariadenie kuchyne v polovici 20. storočia
(obecné múzeum)
Významnú skupinu potravinových produktov tvorili obiloviny, z nich najmä pšenica, jačmeň, raž, menej ovos. Vymlátené obilie v chudobnejších rodinách uschovávali v drevených
truhlách – susákach. Zaujímavým miestom na
úschovu obilninového zrna boli zbožné jamy
umiestňované pred domami. Boli to hlboké
jamy hruškovitého tvaru, po celej ploche obložené slamou skrútenou do vrkočov. Dopestované obilie roľníci chodili dávať mlieť do
okolitých mlynov. Na uskladnenie múky boli
určené drevené truhly – múčňice s troma priečinkami na jednotlivé druhy múky. Múka tvorila základ pre mnohé jedlá. Predovšetkým sa
z nej piekol chlieb, ktorý v minulosti patril ku
každodenným jedlám. Chlieb sa tešil mimoriadnej úcte a plnil rôzne rituálne funkcie
v množstve obradných úkonov. Piekol sa
z hladkej chlebovej múky, v núdzi aj z jačmennej múky, ten však vraj praskal. Gazdinky zvykli do chlebového cesta pridávať aj postrúhané zemiaky. Väčšinou tak chceli nahradiť nedostatok múky, niektoré však aj preto,
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že takýto chlieb dlhšie vydržal čerstvý. Chlebík,
a to niekoľko pecňov naraz, si piekla každá
rodina doma v peci. Domáci spôsob prípravy
chleba z kysnutého cesta v Dvoranoch je
identický so spôsobmi známymi aj v iných
oblastiach Slovenska.
V ľudovej tradičnej kuchyni zriedkavejšie,
viac na sviatočné než všedné chvíle, sa piekli
kysnuté koláče. Pripravovali sa s rôznymi plnkami, od ktorých mali odvodené názvy – makovňíki, orechovňíki, lekvárovňíki, sirovňíki a pod.
Obľúbené boli aj plnky, ktorých základ tvorilo sušené ovocie – hrušky, jablká a slivky, ďalej oškvarky alebo podusená hlávková kapusta. Robili sa samotné okrúhle či obdĺžnikové
koláčki, ale aj záviny - štricle. Po celom plechu
rozložené sa piekli osúchy posypané tvarohom
a ovocím. Plnkou zo sira, smotany, cibule, prípadne i kopru potierali správové osúchy. K ďalším známym jedlám patrili parené buchty, dolky, fánky a šišky, vysmážané v oleji, bochníček
z chlebového cesta zvaný šťedrák alebo lokše,
pečené na platni šporhelta.
K prastarým obilninovým pokrmom patrili
kaše. Často sa jedla múčna kaša alebo krúpová kaša pripravená z jačmenných krúpov
z mlyna. Sortiment kaší obohatila aj kukuričná kaša, ryžová či známa krupičná kaša. V ľudovom stravovaní boli veľmi obľúbené cestoviny. Jedávali sa ako samostatné jedlo – halušky, pupáčki, perki, šúlance, sľíže (rezance), šiflíky (fliačky) - posypané rôznymi posýpkami,
napr. tvarohom, makom, kyslou či čerstvou
dusenou kapustou. Cestoviny, napr. sľíže, dropce, melence, sa často používali aj ako vložka do
polievok.
Jednou z hlavných zložiek výživy obyvateľov prakticky na celom Slovensku, Dvorany
nevynímajúc, boli zemiaky. Ich využitie ako
hlavnej alebo doplnkovej suroviny bolo také
rozmanité, že si vyslúžili označenie „druhý
chlieb“. K rozšíreniu pestovania zemiakov
v našich podmienkach prispela predovšetkým
nenáročnosť tejto plodiny na pôdu a široké
použitie v kuchyni. Zemiaky, lokálne nazývané krumple či zemáki, sa používali na zahusťo-

vanie polievok a prívarkov, tvorili prílohu
k iným jedlám, pridávali sa do chlebového
cesta. Zo zemiakov gazdinky vedeli pripraviť aj nespočetné množstvo samostatných
jedál. Veľmi obľúbené boli zemiaky pečené
v šupke, ktoré zapíjané mliekom tvorili
chutnú večeru. Dodnes je známa zemiaková kaša – fučka alebo placky – gerheňe. Z postrúhaných zemiakov s pridaním múky sa
pečú lokše, pripravujú halušky alebo šúlance. Podrhnuté zemáki sa dávajú aj do plnky
na osúchy. Zemiaky tvoria súčasť mnohých
zeleninových alebo strukovinových polievok. Uskladňovali sa v komore vo vreci, vo
väčšom množstve prezimovali v hroblách,
zakryté slamou a zemou.
Dvoranské gazdinky v minulosti pestovali všetky bežné druhy zeleniny. Siali mrkvu, petržlen, kôpor, sadili cibuľu, cesnak,
kapustu, kel, tekvicu. Zo zeleniny snáď najväčšie využitie mala hlávková kapusta, ktorú sadili na veľkých plochách pri potoku či
rieke, kde bol dostatok vody na polievanie.
Každá rodina si na zimu zabezpečila dostatok kyslej kapusty, ktorú získala kvasením nastrúhanej hlávkovej kapusty vo veľkých drevených sudoch. Strukoviny – strova, najmä hrach, fazuľa, bôb a cícer, patrili v minulosti ku každodenným pokrmom.
Najčastejšie sa z nich pripravovala poľívka
cícorová, bobová, hrachovica a fazulovica, čušpajs
a kaše, najmä hrachová. Dodnes obľúbená
je polievka pripravená z fazule vrabčárki nakiselo. Husté strukovinové polievky často
tvorili jediné jedlo, a tak, aby viac zasýtili,
zvykli ich zajedať chlebom. V bohatších
rodinách do polievok pridávali aj údené
mäso alebo klobásky. Strukovinové jedlá
tiež zohrávali dôležitú úlohu v príležitostnej
strave ako pôstne pokrmy.
Zo surovín živočíšneho pôvodu významné miesto prináležalo kravskému mlieku,
ktoré v minulosti patrilo k základom ľudovej stravy. Konzumovalo sa čerstvé sladké
mlieko alebo mlieko kyslé, zriedkavejšie aj
cmar. Mlieko sa pridávalo do polievok a prí-
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varkov nakiselo, mliečnych drobcov - melencov, kaší, robila sa z neho bíla káva. Slúžilo
aj ako surovinový zdroj na prípravu ďalších
mliečnych produktov – masla, tvarohu
a smotany. Najmä tvaroh, lokálne nazývaný sir, mal všestranné využitie. Používal sa
ako posýpka na cestoviny, plnka do koláčov
a osúchov, a tiež na výrobu hňilého sira. Gazdinky tvaroh ochutili soľou, rascou, paprikou a natlačili do drevenej nádoby – galatki. Cez pôst sa z takto pripraveného tvarohu
varil demikát.
V tradičnom vidieckom prostredí sa mäso a pokrmy z neho pripravené objavovali
na stoloch zriedkavejšie. Obyčajne to bolo
príležitostne na kalendárne sviatky alebo
významnejšie rodinné príležitosti. Samozrejme, periodicita konzumácie mäsa v jednotlivých domácnostiach bola plne odrazom
sociálnych pomerov rodiny. V dvorianskych
hospodárstvách sa vo veľkom chovali sliepky, ale najmä husi a kačice, ktoré gazdinky
najviac pripravovali na hody. Značná časť
produkcie hydiny, a tiež vajíčka, však bola
určená na predaj na jarmokoch v Topoľčanoch, prípadne ich ženy donášali priamo
do mestských, a to najmä židovských domácností. Na jarmoky gazdovia chodili predávať aj malé prasiatka. Za utŕžené peniaze nakúpili cukor, soľ, petrolej a ďalšie potrebné veci, ktoré nemali možnosť získať
z vlastných domácich zdrojov. Často gazdinky pripravili produkty na predaj aj pre
priekupníkov, ktorí prišli priamo do dediny
a skupovali hydinu, vajcia či ďalší tovar.
V obľube mali skupovanie pečienok z kŕmnych husí alebo vajcia, veď ich aj domáci
podľa toho prezývali pečenkári či vajčári.
Základ mäsitých pokrmov v minulosti
tvorilo bravčové mäso z domácich zakáľačiek. Podstatná časť z brava - mäso a slanina – sa konzervovala solením a údením
do zásoby, ktorá mala vydržať až do ďalšej
zabíjački. Okrem mäsa a slaniny sa spracovávali aj vnútornosti. K typickým zabíjačkovím pokrmom patrili hurki, klbáski, krúpová

136

kaša, pečené mäso, tlačenka, obarová polievka, pečienka s podbradkom a ďalšie. Časť slaniny sa stápala na masť a oškvarky. Mäso sa
pôvodne údilo v otvorených komínoch, neskôr
v malých drevených údiarňach samostatne
stojacich na dvoroch.
Ľudia v minulosti vedeli využiť každý kúsok
z brava, napr. z kostí vyrábali mydlo. Na rôzne účely, okrem využitia v kuchyni, poslúžilo
aj sadlo. Keď deťom gajdovalo, tak im na prsia
položili papier alebo handričku nasiaknutú
roztopeným lojom. Potierali ním aj krky statku odreté od jarma. Loj dobre poslúžil na kožených čižmách ako ochranná vrstva pred
premočením vodou.
Dôležitou súčasťou stravy obyvateľov
niekdajších Dvorian bolo ovocie. K známym
druhom ovocných stromov patrili rôzne odrody sliviek a hrušiek, ďalej to boli jablone,
orechy, čerešne. Zo sliviek boli najrozšírenejšie najmä bistrické slivky, okruhľički a durancie.
Najväčšie využitie mali slivky bistrické, ktoré
sa sušili, ale predovšetkým sa z nich varil hustý lekvár. Aj hrušiek bolo známych viacero
druhov, ktoré ľudia nazývali jačminki, maslovki,
žitnački či madovki. Sušili sa predovšetkým
drobnejšie sladké jačminki. Z jabloní boli známe ranetki, kabáčki a časné. Sušeným jabĺčkam
sa lokálne hovorí šťípki. Značná časť produkcie
ovocia sa sušila do zásoby. Na sušenie sa využívalo teplo z pecí po upečení chleba. Zo
sušeného ovocia sa varili, predovšetkým
v pôstnom období, sladké polievky a omáčky,
pripravovali sa plnky do koláčov alebo len tak
sa samotné konzumovalo ako sladká pochúťka. Jabĺčka a hrušky vo svížom stave sa na prezimovanie ukladali do sena na povale.
Na uhasenie smädu v minulosti poslúžila
predovšetkým čistá voda a mlieko. Pili sa aj
čaje zo sušených bylín, napr. z lipového kvetu, materinej dúšky, harmančeka, repíka, šípok
a iných, ktoré mali aj liečivé účinky. Podomácky sa pripravovala žitná čírna káva, do ktorej
sa pridávala kupovaná Cigória alebo Melta.
V bohatších rodinách varili čiernu kávu z kupovaných kávových zmesí. S pridaním mlieka
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sa pripravovala bíla káva. Počas sviatkov a pri
významnejších rodinných udalostiach či na
zdarný začiatok dôležitých prác sa pili alkoholické nápoje pripravené doma z rôznych
plodov (napr. slivovica). Obľúbené bolo hráto,
pálenka ohriata spolu s cukrom, vodou, korením a husacím (kačacím ) tukom. Pilo sa aj
páleno, lieh rozrobený s vodou. Podomácky sa
z cukrovej repy pálil burgiňák.

i robotní deň, rozdiel bol v použitom materiáli a vo výzdobe odevu. Jednotlivé časti
odevu, ktoré si žena obliekala na sviatok,
boli zhotovené z jemnejšieho alebo pestrejšieho materiálu s bohatším zdobením. Rukávce sa šili z továrenského bieleho plátna,
dolná časť rukávov bola nariasená, zakončená výšivkou do zubov. Na rukávce sa obliekal lajblík z kvetavích látok. Spodné letné
sukne boli z bieleho plátna, naspodku vyšité do zubov, vzadu nariasené, aby držali
tvar vrchnej sukne. Zimné spodné sukne
boli z teplejšieho flaníru. Vrchné sukne na
pracovný deň šili z kartúnu čiernej alebo
modrej farby s drobným vzorom bielych
kvietkov. Sukňa na nedeľu bola z pevnejšieho štofu, ktorý bol fajnovejší. Súčasť oblečenia žien tvorila tmavá zástera - fertucha.
Podľa príležitosti, na ktorú bola nosená, buď
bez výšivky, alebo s výšivkou, a tmavá ku-

Ľudový odev a textil
Základným materiálom na zhotovenie tradičného odevu, bytového a hospodárskeho
textilu bolo najmä podomácky zhotovené konopné - zrebné plátno. Základné časti mužského odevu tvorili košeľa a nohavice - gaťe, ušité
z konopného plátna. Spočiatku to bolo oblečenie na pracovný i sviatočný deň, neskôr sa
z neho stalo len pracovné letné oblečenie. Vo
sviatočné dni zrebnú košeľu nahradila košeľa
z jemnejšieho ľanového plátna. V krčnej časti
košeľa mala našité štyri široké stužky vyzdobené bielou ďírkovou výšivkou s kvetinovým
vzorom. Široké rukávy boli zakončené bielou
cverenou čipkou. Ku košeli sa nosili tmavé súkenné nohavice – rajtki, ktoré sa pod kolenom
zužovali, aby sa mohli zakasať do čižiem. Z takého istého materiálu sa šila aj vesta. K zimnému oblečeniu mužov patril krátky kabátik,
na pokrytie hlavy poslúžil klobúk - širák alebo
baraňica. Bohatší gazdovia nosili aj kožúšky bez
rukávov alebo celé kožuchy. Šili ich majstri
kožušníci v mestách a zdobili ich výšivkou alebo našitou kožušinkou. Základný druh obutia
tvorili čierne kožené čižmy, na robotné dni dreváky - dreveňice, neskôr baganče. Dreveňice sa
nosili ešte počas druhej svetovej vojny. Do oblečenia mužov už pred prvou svetovou vojnou
prenikajú konfekčne vyrábané druhy oblečenia,
ktoré sú nenáročne na údržbu. Muži nosili
tmavšie obleky s vestou, do nich biele košele.
Nohavice boli štofové, ale aj z tzv. čertovej kože,
čo bola pevná látka, zvaná aj cajch.
Ženský sellácki odev tvorili rukávce, spodná
a vrchná sukňa, lajblík a zástera. Uvedené časti oblečenia tvorili základ oblečenia na sviatok Žena v tradičnom dvorianskom oblečení
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chinka. V zime si žena uvedené oblečenie
doplnila tmavou kacabajkou s teplou podšívkou. Typickým doplnkom oblečenia žien
v chladnejšom období bola aj veľká tmavá
vlnená šatka so strapcami – vlnák. Znakom
vydatej ženy bol čepíc, pod ktorý si vlasy
upravovala pomocou podložky zvanej grgula. Na čepiec si zakladala ručník. Dievky
chodili prostovlasé, v zime si hlavu zakrývali cverenákom, bielym ručníkom s cverenou
čipkou. Slobodné dievky mali vlasy nahladko sčesané do jedného vrkoča, na konci
s uviazanou farebnou stužkou.
Pre ženský odev nosený v Dvoranoch,
ale aj v iných okolitých obciach, tradičnú
súčasť predstavovali gonfle - tkané dlhé šnúry na koncoch rozstrapkané. Tkali sa z vlny
kamrhólu a ľanovej priadze. Nosili sa opásané okolo pása, vzadu na sukni boli rozložené. Zaujímavosťou je, že uvedené gonfle vedeli robiť ženy len v niektorých dedinách, medzi ktoré v minulosti patrili aj
Dvorany nad Nitrou.
Ženy si obúvali čierne kožené čižmy s kalíškovím podpätkom, ktoré šili šustri z Dvorian
alebo blízkeho okolia. Čižmy volali vrzgáče,
lebo koža pri chôdzi vŕzgala a vydávala všelijaké pazvuky. Podľa zvuku čižiem sa v kostole vedelo, ktorá žena prišla, lebo podaktorí ľudia vedeli odlíšiť zvuky vrzgáčov jednotlivých žien. Čižmy si ženy dávali šustrom
stále opravovať a nosili ich až do úplného
zničenia.
Ženy a dievčatá sa vyznačovali značnou
zručnosťou a šikovnosťou, pretože jednotlivé časti odevu si vedeli samy zhotoviť i vyzdobiť, a to všetko ručne. Neskôr im šitie
odevu uľahčili šijacie stroje. Časom sa ženy
– náturistky v tejto oblasti ľudskej činnosti
vyprofilovali na vyššiu úroveň, a potom už
ako krajčírky šili nielen pre ženy z dediny,
ale aj z blízkeho okolia. O tom, že v dedine
boli šikovné vyšívačky, svedčí skutočnosť,
že niektoré dievky a ženy vyšívali pre židovky textílie do domácnosti, napr. obrusy, dečky, posteľnú bielizeň.
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Novonarodené dieťa obliekli do košieľky
a zabalili do páperovej perinky zlamice a obkrútili povijakom. Na plienky sa využívali kusy
látky, získané z obdratých flanírovích či plátenných sukní. Z odložených častí odevu dospelých šili oblečenie aj pre odrastenejšie ďetváki.
Deti v lete chodili bosé, na zimu im šili papučky z handár. Neskôr začali nosiť kožené
topánky. V chudobnejších rodinách si deti
topánky navzájom požičiavali.
Konopná bielizeň sa prala zváraňím, niekoľkonásobným prelievaním dreveného popola
horúcou vodou v drevených šafľoch s výpus-

Jednotlivé časti k ľudovému oblečeniu v expozícii
muzea

Tradičný mužský a ženský odev v expozícii
obecného múzea
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tom. Vyzvárané prádlo drevenými piestami sušené slivky, sem-tam medovník. Predtým
vybúchali pri vode na kameni alebo drevenej však Mikuláš zisťoval, či sa dieťa vie prestolici. Pranie týmto spôsobom trvalo aj nie- žehnať či pomodliť.
koľko hodín. Vypratú bielizeň sušili vonku pod
strechou, prevesenú na drevených žŕdkach
alebo na špagátoch pripevnených na stĺpoch.
Sušili ju aj voľne prehodenú cez drevený plot.
Veľké kusy textílií rozkladali na trávnatej ploche. Suchú bielizeň mangľovali na ťažkom
drevenom mangli alebo len ručne na malom
mangli s piestom. Používali aj starobylé žehličky na uhlie.

Ľudové výročné zvyky
V minulosti ľudia verili, že deň Kataríny je
dňom aktívneho pôsobenia bosoriek. V tomto čase ženy mali zakázané vykonávať práce
súvisiace so šitím a tkaním.
Deň Ondreja bol považovaný za deň vhodný na predpovedanie budúcnosti, hlavne čo
sa týkalo vydaja a manželstva. Dievky liali olovo do vody, z tvaru odliatku hádali, aké zamestnanie bude mať ich budúci manžel. Ďalšie veštecké úkony boli zamerané na zistenie,
kto bude ich nastávajúci. Do rohov vankúša
večer dievka vložila mená štyroch mládencov.
Z rohu, ktorého sa držala ráno pri zobudení,
si prečítala meno mládenca a ten jej mal byť
súdený. V podvečer dievky triasli plot so slovami: „ Ploťe, ploťe, trasím ťa, svatí Ondrej prosím
ťa, daj mi tejto noci znať, s kím buďem pred oltárom
stáť.“
Na Barboru chodili zahalení mládenci
a dievky po domoch, kde mali drápački. Robili tam šelijaké ňeplechi, rozfukovali perie alebo
rozhadzovali kostrnki na všeobecnú veselosť,
ale miestami i hnev prítomných žien. Na Barboru zvykli odrezať vetvičku z jablone, dali ju
do vody, ak do Vianoc rozkvitla, rodina mala
mať šťastie po celý rok.
V predvečer dňa svätého Mikuláša chodili
zamaskované postavy – sv. Mikuláš a čert, niekedy sprevádzané aj anjelom. Chodili po jednotlivých rodinách. Dobré deti Mikuláš obdaroval, neposlušné čert postrašil. Ako mikulášsky podarúnok deti dostali jabĺčka, orechy,

Tradícia chodenia Mikuláša sa znovu
obnovila. Záber je z roku 2003
Skupinky zamaskovaných žien a dievok
s krídlom v ruke chodili po jednotlivých domoch na Luciu. Oblečené do bielych plachiet ometali ľudí, aby ich očistili od všetkého zlého a priniesli im šťastie. Husacím
krídlom symbolicky poometali aj kúty izby,
aby vymietli zlé sily z domu. V minulosti
ľudia považovali Luciu za strigu a deň s jej
menom pomenovali stridží deň. Na ochranu
proti negatívnemu pôsobeniu nečistých síl
sa vykonávali rôzne praktiky, ktorých úlohou bola ochrana všetkého živého v dome
a hospodárstve. S týmto cieľom gazda kropil dom i maštale svätenou vodou a cesnakom urobil kríže na dverách.
Aj v Dvoranoch, podobne ako vo viacerých regiónoch Slovenska, existovala viera v čarovnú moc lucijného stolčeka, ktorý
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mal schopnosť odhaliť bosorky v dedine.
Ten, kto chcel vidieť bosorky, musel od Lucie do Vianoc po večeroch vyrábať malý
drevený stolček. Na tento stolček si mal sadnúť počas polnočnej omše, a vraj uvidel,
ktoré z prítomných žien sú bosorky. Potom
však musel rýchlo utekať preč a sypať za
sebou mak, aby zdržal bosorky zbieraním
maku, inak by ho boli roztrhali.
Adventné obdobie sa spájalo s prípravou
oblátok, čo už bolo predzvesťou príchodu
Vianoc. Pôvodne oplátki piekol riaditeľ školy v Ludaniciach za pomoci farskej kuchárky. Suroviny na oblátky - múku, vajíčka,
mlieko – rechtorovi nosili priamo ľudia alebo ich chodili vyberať starší chlapci, miništranti. Školopovinné deti tiež vypomáhali
pri pečení, obstrihávali kraje oblátok. Pred
Vianocami chlapci roznášali balíčky s oblátkami do jednotlivých rodín. Do domu
vstúpili so slovami: „Pán rechtor vás nehal pozdravuvať a posíla vám títo oplátki.“
Na Štedrý deň gazdiná už zavčasu ráno
rozkúrila v peci, zamiesila cesto na šťedrák
a koláče a začala pripravovať sviatočné pokrmy. Do bochníka šťedráka vložila cesnak,
orech a oblátku. Hovorilo sa, že šťedrák musí upiecť do svitania, aby ho mohla požehnať hneď, ako vyjde slnko. To vraj prinesie
rodine šťastie a zdravie. Tiež sa hovorilo, že
kto prvý do šťedráka zakrojí, vraj bude po
celý rok zdravý. Aj dobytku sa ušiel kúsok
z tohto chleba. Omrvinky z neho dostala
i hydina. Počas Štedrého dňa sa patričná
pozornosť venovala aj hospodárstvu. Gazda
ešte pred večerou vyšiel do záhrady, potriasol jedným ovocným stromom so žiadosťou
k Pánu Bohu, aby dal všetkým ovocným
stromom dobrú úrodu. Maštale i statok pokropil svätenou vodou na ochranu.
V minulosti Vianoce boli považované za
veľké sviatky a tomuto sviatočnému duchu
bola prispôsobená výzdoba izby i oblečenie
samotných ľudí. Veľký dôraz sa kládol na
úpravu stola. Zakrývali ho sviatočným tkaným obrusom, pod ktorý podľa tradície da-
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li pár stebiel slamy, rybiu šupinu a kovovú
mincu. V niektorých rodinách položili otep
slamy aj pod stôl na pamiatku narodenia Jezuliatka v Betleheme. Gazda omotal okolo
stola kovovú reťaz a spojil ohnivká, aby aj rodina držala pokope. Kto sa nohou dotkol reťaze, mal si uchovať železné zdravie. Na vianočnom stole nechýbalo zrno zo všetkých
pestovaných druhov obilnín a strukovín, aby
sa zo všetkého v budúcom roku urodilo dostatok. Podľa tradície na stole bol položený
jeden tanier navyše pre prípadného pocestného. Keď už všetci členovia rodiny boli zhromaždení pri stole, gazdiná vyšla za dvere, zaklopkala a požiadala: „Otvorťe!“ Z izby sa
ozvalo: „Čo ňesíťe?“ Gazdiná odpovedala: „Hojné bošské požehnáňí. Otvorťe!“ Po tretíkrát zopakovanej žiadosti gazdiná vstúpila do izby a zaželala: „Vinšujem vám títo slávne svátki, Krista Pána naroďeňí, ktoré vám dal Pán Boch dožiť, ňech vám
dá aj prežiť, v zdraví, šťasťí, hojnom bošskom požehnaňí a po smrťi královstvo ňebeské abi sťe obsáhnuť
mohľi.“ Potom položila na stôl riečicu, prikrytú plátenným obrúskom, v ktorej bola hríbová
omáčka, makové pupáčky, med, oblátky, orechy, cesnak, ovocie. Gazda poďakoval za prežitý rok, všetci sa spoločne pomodlili a pripili si na zdravie. Matka medom urobila všetkým
prítomným krížik na čelo. Gazda hádzal orechy do kúta so slovami: „Moje milé štiri kúti, ňemám vás čím obdariť, tak aspoň tímato štirma oríškama. V meňe Occa i Sina i Ducha svatého.“ Počas
večere už gazdiná nevstávala od stola, aby jej
sliepky dobre sedeli na hniezde. Každý člen
rodiny musel ochutnať zo všetkých štedrovečerných jedál, symbolov vegetatívnej sily prírody, ktorá sa mala preniesť aj na ľudí. Rozkrájalo sa jedno jabĺčko, každý z neho kúsok
dostal, aby vedel nájsť cestu domov, napr. v zime v tme, keby zablúdil. Počas večere sa robili úkony zamerané na veštenie budúcnosti.
Sledoval sa plamienok zapálenej sviečky, na
koho z rodiny sa otočil, ten mal rodinu opustiť, vraj do roka zomrie. Ďalšie veštby sa robili z rozkrojených jabĺk alebo rozlúsknutých
orechov, ktoré dostal každý člen rodiny pri
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večeri. Pekné jadro orecha znamenalo zdravie,
červivé chorobu ba až smrť. Jabĺčko s hviezdičkou predpovedalo dotyčnému zdravie. Medzi vydajachtivými dievkami boli obľúbené
veštby na vydaj. K starým vešteckým praktikám známym v celom topoľčianskom regióne
patrilo vynášanie smetí na ulicu. Z ktorej strany ako prvej dievka začuje psa zaštekať, v tú
stranu sa vydá, resp. do toho dvora sa vydá.
Známe bolo aj varenie cesta, v ktorom boli
zakrútené papieriky s menami mládencov.
Lístoček, nachádzajúci sa v haluške ako prvej
vyplávajúcej na povrch vody, ukrýval meno
budúceho manžela. Odpoveď na otázku termínu vydaja mal dať aj ďalší obyčajový úkon,
pri ktorom dievka ponad plece za seba hodila topánku. Ak topánka dopadla na zem otočená špicou k dverám, do roka dievka z domu
odíde, vydá sa.
Omrvinkám z posvätených štedrovečerných
jedál ľudia prikladali veľkú vážnosť, ba až magickú ochrannú moc. Časť omrviniek hodili
do ohňa na obetu, aby dom bol ochránený od
požiarov. Časť omrviniek dali spolu so zrnom,
ktoré bolo na vianočnom stole hydine, aby sa
jej darilo. Niektorí zrno zamiešali do osiva pre
zabezpečenie dobrej úrody.
Na Štedrý večer dedina bola vyľudnená,
všetci boli doma v kruhu svojich najbližších.
O polnoci sa chodilo do Ludaníc na polnočnú
svätú omšu – uťírňu. Vtedy dedina začala ožívať, ulice sa ozývali vravou, ľudia si vzájomne
vinšovali požehnané sviatky.
Na Božie narodenie členovia rodiny opustili dom len za účelom návštevy kostola, inak
sa celý deň zdržiavali doma a rozjímali nad
vianočným tajomstvom. Po návštevách sa nechodilo. V tento deň zavčas ráno sa dievky
bežali umyť čerstvou vodou pre zdravie a krásu.
V minulosti s vianočným časom sa nerozlučne spájali pochôdzky malých koledníkov,
ktorí prichádzali najmä z okolitých dedín. Koledníkom sa v každom dome za koledu poďakovali drobným podarúnkom. Z uvedeného
dôvodu vinšovať chodili najmä deti zo sociál-

ne slabších rodín, pre ktoré to znamenalo
prilepšenie stravy i získanie nejakého grošíka. Hoci vinše mali rôznu podobu, obsahovo všetky boli zamerané na oslavu príchodu malého Ježiška, a tiež vypýtanie si
odmeny za koledu: „A ja malá panna, vítam
Krista Pána. A ja ho vítam, peňášťek si pítam. Uš
mám noški ako kláti, ňeňechajťe ma tu dlho stáťi.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.“
Veselšia nálada v dedine panovala na
deň sv. Štefana. Meno Štefan bolo v minulosti v mužskej populácii dosť rozšírené,
a tak sa pomaly v každej rodine oslavovalo. Tradičným zvykom na Štefana bolo poriadať tanečnú zábavu. Konala sa v sále
krčmy u Porazíka, poriadali ju mládenci alebo hasiči. Štefanská zábava bola u obyvateľov veľmi populárna, chodila na ňu celá
dedina.
Podľa tradície na Nový rok mal do domu
vstúpiť ako prvý návštevník muž, aby rodine priniesol šťastie a hojnosť. Ak prvou návštevou bola žena, domáci horekovali, že ich
bude sprevádzať v budúcom roku samé
nešťastie. Na Nový rok sa nejedlo nič pod
perím, aby z domu šťastie neuletelo. Konzumovala sa bravčovina, ktorá bola symbolom bohatstva. Vo všeobecnosti panoval
názor, že tak, ako sa človeku darí v prvý
deň nového roka, tak sa mu bude dariť po
celý budúci rok. Ráno na Nový rok sa všetci
členovia rodiny umyli čerstvo prinesenou
vodou, aby si zabezpečili do ďalších dní
zdravie, dievčatá úfali, že aj krásu. V niektorých rodinách do vody zvykli hodiť mincu,
aby boli bohatí. V tento deň boli všetky práce zakázané, opatrili sa len zvieratá a navarilo sa. Po domoch chodili chlapci vinšovať: „Vinšujem vám tento Noví rok, Krista Pána
naroďeňí, aby vám dal Pán Boch zdraví, šťasťí,
hojné bošské požehnaňí a po smrťi abi sťe slávu
ňebeskú obsáhnuť mohli. Pochválen pán Ježiš
Kristus.“
Na deň Troch kráľov chodil farár s miništrantmi na kňazskú koledu. Koledovať
Tri krále chodili aj chlapci, poobliekaní
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v dlhých bielych košeliach, s papierovými
korunami na hlavách. Jeden niesol na palici pripevnenú hviezdu.
Deň Mateja bol považovaný za deň, kedy je nevhodné začať akúkoľvek dôležitú
prácu. Vajce znesené v tento deň si gazdiná poznačila alebo odložila bokom, aby ho
omylom nepodsadila pod hydinu. Podľa
všeobecnej predstavy by sa z tohto vajíčka
vyliahlo chybné mláďa, takó maťejča.
Na Hromnice ľudia v sprievode chodili
do poľa vyprosiť boží požehnaňí pre dobrú
úrodu konope. Na zabezpečenie kvalitných
konope kedysi slúžili aj obchôdzky obecného pastiera po rodinách, ktorým pásol
svine. Po príchode do domu pastier vyskočil, čo najvyššie vládal, so slovami: „Hop, na
visoké konope.„ Gazdiná ho odmenila múkou,
fazuľou, slaninou a inými naturáliami, čo
vlastne bola forma odmeny nielen za vinšovanie, ale najmä za pasenie ošípaných.
Na Gregora chodili žiaci po jednotlivých
domoch vyberať pre učiteľa zbožie, múku,
strukoviny. Hovorilo sa tomu zosip.
Fašiangami sa nazýva obdobie od Troch
kráľov po Popolcovú stredu. Oddávna je
spájané s poriadaním tanečných zábav,
sprievodov masiek, svadieb, zabíjačiek, teda aktivít, pri ktorých nechýba zábava a veselosť, a tiež dobré jedlo. K tradičným fašiangovým dobrotám patrili smažené šišky
a fánky, škvarkové kabáče, sýte mäsité jedlá
– kapustnica s klobáskou, údené rebrá, huspenina alebo pečené mäso. Na fašiangy
chodili po dedine skupinky rôzne zamaskovaných postáv, ktoré za sprievodu harmoniky spievali známu slovenskú pieseň
Fašiangy, Turíce... Za všeobecnej veselosti
a smiechot vykrútili nejedného člena rodiny, starého či mladého, ženu či muža. Pri
tanci vysoko vyskakovali, aby narástlo vysoké konope. Fašangovňíkov domáci štedro
pohostili pálenkou, koláčmi, na drevený
ražeň im napichli slaninu. Fašanguvať s ražňami chodili aj chlapci z chudobných rodín.
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S jarným obdobím sa aj v Dvoranoch spája starodávny zvyk vynášania zimy a prinášania jari do dediny. Symbolom zimy bola slamená figurína oblečená v kroji, zvaná Morena.
Skupinka dievčat figurínu vyniesla k rieke, vyzliekla zo šiat, podpálila a so slovami: „Morena, Morena, čo si nám to urobila...“ hodila do vody. Upálením Moreny symbolicky mala byť
odstránená zima so všetkými neduhmi, chorobami a úmrtiami. Do dediny sa dievčatá
vrátili so zeleným konárikom ozdobeným farebnými stužkami a výduškami z vajec. Chvojku postavili doprostred dediny: „Viňísli zme
Morenu, prinášame májku...“
Značné množstvo zvykov kedysi súviselo
s  predveľkonočným a veľkonočným obdobím.
Na Kvetnú nedeľu sa nosili do kostola rozkvitnuté vŕbové prútiky baburátka, aby ich kňaz
posvätil. Ľudová viera posväteným bahniatkam
pripisovala magickú silu, schopnú ochrániť
dom i ľudí v ňom pred nešťastím, najmä pred
bleskom počas búrky. Na Kvetnú nedeľu ženy
zvykli variť strukovinové jedlá, aby strukoviny
dobre zakvitli a priniesli bohatú úrodu.
Na Zelený štvrtok sa ľudia umývali potočnou vodou, aby si zachovali zdravie, resp. sa
zbavili kožných chorôb, ktoré ich kvárili. Dievčatá si pod vŕbou česali vlasy, aby ich mali
krásne dlhé. Obradné umývanie vodou sa konalo aj na Veľký piatok. V tento deň dospelí
členovia rodiny držali prísny pôst.
K Veľkonočnému pondelku dodnes neodmysliteľne patrí poľívačka. Mladšie deti chodili
polievať parfínom väčšinou len po rodine. Mládenci chodili v skupinách po domoch, kde
mali dospelé dievky, často ich sprevádzal aj
harmanikár. Na niekdajšiu polievačku staršia
generácia má aj takéto spomienky: „Mláďenci
poľívaľi vodou a mnohým aňi hrnček ňestačil, ďívčence gíblama poľívaľi. Aš k potoku ďívki priťáhľi a tam
ich celé vipoľívaľi, šecko maľi mokro.“ Výslužku za
oblievačku tvorilo pohostenie, a tiež zdobené
vajíčka – krašľice. V minulosti ich pripravovali
ženy a dievky jednoducho varením vo vode
spolu s cibuľovými šupami alebo oziminou.
Keď už dievka mala frajíra a chcela mu poda-
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rovať lepšiu kraslicu, do farby vyškrabala kvetinový ornament. V utorok po Veľkonočnom
pondelku na odplatu dievky šibali mládencov.
K tradičným pokrmom konzumovaným počas
Veľkej noci patria varené vajíčka s chrenom,
šunka, klobásky a naďívka, zvaná baránok.
Starobylý zvyk stavania májov neobišiel ani
Dvorany. Máj, zdobený farebnými stužkami,
postavil mládenec pred dom dievky, o ktorú
mal záujem. Väčšinou máje mládenci stavali
potajme v noci, a vzájomne si pri tom vypomáhali. Niekedy však dievke dopredu povedali, že jej vystavia máj, aby prichystala stužky, a taktiež fľašu pálenky. Poniektorým dievkam, najmä z bohatých rodín, sa mládenci
zvykli pomstiť posmešným májom. Pyšným
dievkam, ktoré nechceli ísť s každým tancovať,
pripevnili na plot nejakú uschnutú haluz
a dievka vyšla na posmech celej dediny.
Na Jána dospelá mládež zakladala ohne
pod horou na Kopanici, bavila sa pri nich, spievala. Ženy zbierali liečivé rastliny, napr. repík,
skoroceľ, ľubovník, čistec. Trhali aj papradie,
ktoré malo ochrániť dom pred zlými duchmi.
Papradie dávali aj psom do búdy, vraj proti
blchám.
Koniec namáhavých žatevných prác na veľkostatku ukončila dožinková slávnosť. S vencom upleteným z rôznych druhov obilia a
ozdobeným farebnými stužkami prešiel sprievod so spevom cez celú dedinu a na veľkostatku ho odovzdal pánovi. Za odovzdaný veniec, ale hlavne za vykonanú prácu poľnohospodárskych robotníkov čakalo pohostenie – oldomáš.
V minulosti k veľkým sviatkom v dedinskom
prostredí patrili hody, odbavované na deň patróna kostola alebo deň vysviacky kostola.
Dvorany majú svoju hodovú slávnosť na sv.
Vendelína. Na hody sa zvyklo pozývať široké
príbuzenstvo, pre ktoré sa pripravila bohatá
hostina. Podávali sa pečené vykŕmené husi
alebo kačice, mäsová polievka, bravčové pečené mäso, koláče, pálenka. K správnej hodovej atmosfére patria dodnes kolotočári a večerná tanečná zábava.

Dožinkový sprievod v prvých rokoch po
založení JRD v Dvoranoch n/N

Rodinné zvyky
Prelomové medzníky v živote človeka
znamenajúce zmenu v jeho postavení odpradávna sprevádzali rôzne zvyky a obyčaje. Prostredníctvom nich chceli ľudia zabezpečiť v prípade každého konkrétneho
jedinca šťastný život.
Hoci v minulosti narodenie nového člena rodiny nebolo žiadnou mimoriadnou
udalosťou, vždy sa mu z hľadiska rodinných
obyčajov venovala patričná pozornosť. Prejavovalo sa to už v čase, keď žena bola tehotná. Podľa starších predstáv žena počas
tehotenstva mohla ovplyvniť v pozitívnom
i negatívnom zmysle zdravie, fyzický výzor
i povahové vlastnosti svojho dieťaťa. Existoval rad nepísaných pravidiel, ktoré tehotná žena mala dodržiavať, čoho sa mala vyvarovať, ak chcela na svet priniesť zdravého potomka. V nejednom prípade, keď sa
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dieťa narodilo s nejakou vadou, bolo práve
žene pripisované nedodržanie požadovaných noriem správania. K častým zákazom
určeným tehotnej žene patril napr. zákaz
utratiť niečo živé, pozerať sa priamo do ohňa a pritom sa dotknúť rukou svojho tela,
pozerať na mrzké veci a pod. Priestor, kút,
v ktorom žena rodila, sa ohradzoval veľkou
plachtou z činovaťe, zvanou kútna plachta.
Ženu rodičku nazývali kútňica, ak nastal jej
čas, hovorili, že iďe do kúta. Plachta bola prevesená na žŕďke nad posteľou rodičky, kde
zostala aj po pôrode, a tak matke s dieťaťom poskytla trochu súkromia. Rodičke pri
pôrode v časoch, keď ženy ešte nechodili
rodiť do nemocnice, pomáhala vyučená pôrodná bapka, babica z Ludaníc. Po narodení dieťatko okúpala a obliekla do pripravenej košieľky. Na ručičku mu uviazala červenú mašličku, aby dieťa uchránila pred
uríknuťím. Do vody pri prvom kúpeli zvykli
hodiť mincu, aby dieťa bolo bohaté a netrpelo núdzou. Zvyčajne si mincu zobrala
babica. Opatrené dieťa vložili otcovi do náručia, čo bolo symbolické prijatie novorodeniatka do rodiny. Podľa vzhľadu dieťaťa
sa usudzovalo, po ktorom z rodičov bude.
Krstiť sa chodilo najčastejšie na tretí deň.
Ak dieťa bolo slabé a rodina sa bála, aby
nezomrelo, išli hneď aj na druhý deň. V prípadoch narodenia slabučkého dieťatka, keď
hrozilo následné úmrtie, babica sama pokropila dieťa so slovami: „Krsťím ťa v mene
Occa i Sina i Ducha svatého.“ Ak aj dieťa následne zomrelo, bolo už považované za pokrstené. Do kostola na krst dieťa niesla
v sprievode babice kmotra. V minulosti sa
na krste nezúčastňovala matka dieťaťa. Neúčasť matky na krste bola zdôvodňovaná
tým, že žena je po pôrode nečistá a v takom
stave na ňu môžu mať negatívny vplyv nečisté sily. Preto jej povinnosťou bolo zdržiavať sa doma, v uzavretom priestore, aby
neprivolala na seba nejaké zlo. Po piatich
týždňoch išla do kostola na obradovú vácku, aby sa očistila. Približne od 40-tych ro-
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kov 20. storočia spájali vádzku s krstom. Za
krstných rodičov volávali najbližšiu rodinu,
súrodencov rodičov, ale tiež aj cudzích ľudí.
Prespanke za kmotru zvyčajne išla kamarátka.
Pozvať niekoho za kmotra bolo pre dotyčného
veľkou cťou. Aj on sám v kmotrovstvom spríbuznenej rodine požíval primeranú vážnosť.
Odmietnutie kmotrovstva sa považovalo za
veľkú urážku danej rodiny. Kmotra bola prvá
z rodiny, ktorá vykonala návštevu u matky a jej
práve narodeného dieťaťa. Rodičke na posilnenie v prútenom košíku, prikrytom tkaným
obrúskom, doniesla slepačiu polievku, koláče
a pálenku
Hostiny na oslavu narodenia dieťaťa sa zúčastnili kmotrovci a najbližší príbuzní, ktorí
takto symbolicky prijali nového člena do príbuzenstva. Bohatší či vychýrenejšie rodiny pozývali na kršťeňí aj farára. Pôvodne termín krstu
a krstín nebol totožný. Neskôr sa krst konal
v nedeľu a hneď po ňom bola aj hostina - kršťeňí. Prv novorodenec nedostával veľké dary,
väčšinou to bolo len oblečenie alebo peniaze,
ktoré do vankúša vložila jeho krstná mama.
V minulosti rodiny bývali mnohopočetné, prírastky v rodine tvorilo 6 až 12 detí. Nie každé
z narodených detí sa však dožilo vyššieho
veku. Mnohé z nich zomreli krátko po pôrode
alebo v detskom veku z dôvodu rôznych
chorôb.

Odvoz svadobčanov do kostola
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Bohatú studnicu rozmanitých zvykov predstavovala svadba, ktorá v sebe spájala prvky
materiálnej a duchovnej kultúry, hudobný, slovesný i tanečný folklór. Pri uskutočňovaní sobášov spolupôsobila rodina na výber ženícha
alebo nevesty tým, že výber odporúčala alebo
zamietla, a to podľa majetkových pomerov
alebo rodovej povesti osoby, o ktorú išlo. Čím
však bol majetok väčší, tým viac pri výbere
partnera deti museli rešpektovať vôľu rodičov.
V bohatích roďinách bolo zvikom nahovárať do manželstva, chudobní sa našli sami. Nahovárať do
manželstva chodili nielen ženy z príbuzenstva,
ale aj cudzie ženy, také klebetňice. Za dohoďeňí
nevesty alebo ženícha dostali odmenu – klobásky, slaninu, masť, chlieb, strukoviny, niekedy aj grošík, ba i trúnok.

Mladomanželia v plnej paráde

Svadby sa väčšinou konávali na jeseň,
na hody, v zimnom čase, cez fašiangy. V lete málo, a to nielen z praktického hľadiska,
žeby sa potraviny rýchlo kazili, ale tiež aj
preto, lebo roľnícke rodiny mali vtedy najviac práce. Pred svadbou sa konali pokonávki, na ktorých sa dohodli podmienky
svadby, ale hlavne to, čo dajú rodičia synovi, čo dajú rodičia dcére. Pokonávki sa
konali v dome budúcej nevesty s patričným
pohostením všetkých prítomných. Po vzájomnej dohode na všetkých podstatných
veciach mladí v sprievode krstného otca išli
spísať na faru ohlášky. Počas troch po sebe
nasledujúcich nedeľných bohoslužieb farár
verejne ohlásil pripravovaný sobáš mladého páru. V čase ohlášok sa najmä v dome
nevesty robili veľké prípravy na svadbu
a chystali sa posledné veci do výbavy. Týždeň pred svadbou chodili dva družbová vyzdobení rozmajrínovím pírkom pozývať príbuzenstvo na svadbu. Jeden družba pozýval rodinu nevesty, druhý družba rodinu
ženícha. Za svadobné pozvanie družbovia
boli v každej rodiny náležito pohostení. Odmietnutie účasti na svadbe, ak bol niekto
pozvaný a nemal vážny dôvod svadby sa
nezúčastniť, sa pokladalo za veľkú urážku.
Pri príprave svadobnej hostiny sa prejavila
značná súdržnosť nielen rodiny, ale aj susedov a známych, ktorí do svadobného domu prinášali rôzne potraviny ako výpomoc
svadobným rodičom. V minulosti sa na
svadbe zišlo veľa ľudí, lebo bolo zvykom
volať aj poďalňejšu rodinu.
Výbava nevesty do jej budúceho príbytku sa prevážala deň pred svadbou. Nevestino veno novej rodine odovzdávala krstná
mama nevesty. Tradičnú súčasť výbavy nevesty tvorili štyri páperové vankúše, dve
páperové duchni, šesť plachiet, uteráky a
osobné oblečenie uložené v truhlici. Nevesta z bohatšej rodiny do novej domácnosti priniesla početnejšie veno, ku ktorému
patrili aj veci do domácnosti, kuchynský
riad, ale aj role či dobytok.
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Svadba sa konala v dvoch domoch, najskôr boli u nevesty ňešpori, večera už bola
v dome ženícha. Ráno prichádzali hostia
do domu nevesty s darmi. Ženíchova rodina sa zišla v dome ženícha a odtiaľ sa sprievod na čele so starejším vybral k neveste. Starejší bol hlavným svadobným funkcionárom,
ktorý mal na starosti organizáciu celej svadby. Funkciu starejšeho pôvodne vykonával
krstný otec mladého zaťa. Neskôr to mohol
byť aj niekto iný z rodiny, ba aj cudzí muž,
ktorý bol výrečný a ovládal príslušné obradné reči. Po príchode do svadobného domu
nevesty starejší vypýtal mladuchu od rodičov.
Potom poďakoval rodičom oboch mladých
za ich starostlivú výchovu a požiadal ich
o udelenie rodičovského požehnania. Po
odobírke sa svadobní hostia odobrali do kostola. Chudobnejší chodievali na sobáš pešo,
bohatší sa odvážali na vyzdobených vozoch
rebrinákach. Usporiadanie svadobanov v sprievode malo svoje prísne pravidlá Na čele
svadobného sprievodu šla nevesta s preňňím
družbom, za ňou ženích s preňňou družicou
a potom ostatní. Družbovia cestou spievali, hrala muzika, krstná mama – široká hádzala koláče. Ak bol ženích z inej dediny,
domáci mládenci zvykli natiahnuť reťaz
a ženích musel nevestu vykúpiť peniazmi
a pálenkou. Po svadobnom obrade v kostole sa v dome ženícha odbavovala hostina.
Jedlá roznášali družbovia s vtipnými vinšami. Na niekdajšej svadbe sa podávala mäsová polievka zo sliepok alebo kohútov (hydinu väčšinou doniesli susedia alebo príbuzní), varené hydinové mäso s chrenom
a chlebom, u bohatších husacina a kačacina, pečené bravčové, kapusta. Samozrejme, nechýbali koláče všetkého druhu –tvarohové, makové, lekvárové, kapustové, a
tuhé pálené. Svadobné pokrmy pripravovala kuchárka - náturistka za pomoci žien
z rodiny v týždni pred svadbou. Večer sa
chodilo tancovať do sály v krčme. Na tancovačke v krčme sa mohli zúčastniť aj ľudia
z dediny. Na svadbe bohatých rodín hrá-

146

vala miestna kapela z Dvoran alebo kapela
z Ludaníc. Kapelu tvoril cimbal, husle a basa.
Chudobnejšie rodiny si vystačili aj s harmonikárom. K tradičnej dedinskej svadbe patrili
rôzne hry a žarty, ktorými hostí zabávali družbovia. K takýmto žartovným kúskom patrilo
napr. raňajšie vyvážanie hostí zo svadobného domu na táčkach. Súčasťou tradičnej svadby bolo aj kupovanie nevesty. Kto zo svadobčanov hodil širokej peniaze do zástere, ten
mohol s nevestou tancovať. Týmto spôsobom
mladý pár získal peniaze na začatie spoločného života. Pred polnocou nevestu odviedli
od stola a posadili doprostred izby. Za spevu
družíc široká sňala mladej žene partu z hlavy
a začepila ju. Na čepiec jej uviazala vyšívaný
tilangroví ručník, aby bola dobrá gazdiná.
Po svadbe mladomanželia väčšinou bývali v dome ženícha, kde mali vyčlenenú komoru, pokiaľ sa neosamostatnili. Ak v rodine nevesty chýbal muž, prípadne, ak tam mali viac
miesta na bývanie, mladý pár býval u nevesty. Ľudia hovorili, že „žeňích iďe na prístavki“.
Mladomanželia týždeň po svadbe, niekedy aj
v sprievode svatovcov, išli navštíviť rodičov
mladej ženy.
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Urgeschichte und Mittelalter
Die Gemeinde Dvorany nad Nitrou befindet
sich im mittleren Nitratal, ungefähr 10 Kilometer
südlich der Stadt Topoľčany. Die Ostseite ist eine
mit Wiesen bedeckte Ebene, durch die der Fluss
Nitra fließt und der westliche Teil der Ortschaft
überläuft allmählich in die Hochebene von Nitra.
Durch den Ort führte bereits in der Vergangenhe�
it ein Fernverkehrsweg, der vom Nitratal bis nach
Polen führte. Das Gebiet von Dvorany war bereits
im frühen Bronzalter bewohnt, was auch die Aus�
grabungen von den benachbarten Ortschaften
Mýtna Nová Ves und Ludanice bezeugen.
Der Name Dvorany ist vermutlich vom Sub�
stantiv „Hof“ abgeleitet, so wie alle anderen be�
nachbarten Ortschaften in der nahen Umgebung.
Daraus lässt sich schließen, dass sie als wirt�
schaftliche Objekte für die höher gestellten Herr�
schaftssubjekte dienten. In diesem Sinne existier�
ten diese Höfe vermutlich bereits im 9. Jahrhun�
dert. Das lässt sich behaupten, obwohl es weder
innerörtlich noch im gesamten Katastergebiet kei�
nen einzigen archäologischen Fund vom 9. Jahr�
hundert gibt. Im benachbarten Dorf Ludanice
konnte man allerdings die Existenz einer groß�
mährischen Gemeinde nachweisen.
Nach der Gründung des Ungarischen Staates
wurde das gesamte Nitratal zum Teil des König�
lichen Komitats, das im Auftrag des Hauses Arpád
vom Suppan mit dem Sitz in Nitra verwaltet wur�
de. Im Laufe des 11. und des 12. Jahrhunderts hat
sich im Nitratal auch eine kirchliche Organisation
gebildet. Fast das gesamte Gebiet der Slowakei
(außer der Ostslowakei) wurde zum Teil der Erz�
diözese Esztergom (dt. Gran). Eine untergeordne�
te kirchliche Verwaltungseinheit war das Archi�
diakonat in Nitra. An dessen Spitze standen die
Archidiakone mit dem Sitz in Esztergom. Sogar
nach der Wiederaufnahme des Bistums in Nitra
anfangs des 12. Jahrhunderts änderte sich nichts
an den verwaltungskirchlichen Verhältnissen im
Nitratal. Eine historische Pfarre befand sich in
Ludanice. Man vermutet, dass spätestens in der
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine Pfarre
auch in Dvorany nad Nitrou enstand. Die Existenz

einer Grabstätte neben der Kirche in der Nähe
des heutigen Friedhofs beweist diese Annahme.
Die Anfänge von Bestattungen an diesem Ort
beweist der Fund einer Kupfermünze des
Königs Stephan IV. (1162-1163). Man kann die
Existenz der mittelalterlichen Pfarre auch aus
dem Grund ganz real annehmen, weil die Kir�
che es den Dorfbewohnern untersagte, die
Gestorbenen an einem anderen Ort als in der
Nähe von Pfarrkirchen zu bestatten. Auch im
Verzeichnis von päpstlichen Zehnten aus den
Jahren 1332-1337 wird die Pfarre „Douor“
erwähnt. Gewöhnlich bezieht sich dieser Na�
me auf Veľké Dvorany. Man kann ihn aber dur�
chaus auch für Dvorany nad Nitrou verwen�
den.
Dvorany nad Nitrou gehörte im Laufe des
11. sowie des 12. Jahrhunderts zum umfassen�
den Stammbesitz des Hauses Ludanický. Lu�
danický besaßen keine Schenkungsurkunde,
was beweist, dass sie diesen Besitz bereits
lange vor dem 13. Jahrhundert erworben hat�
ten, da zu der Zeit noch keine derartigen Ur�
kunden ausgestellt wurden.
In der älteren Literatur gilt als erste schrift�
liche Erwähnung von Dvorany das Jahr 1285,
was allerdings heutzutage nicht mehr stimmt,
da mindestens drei ältere Erwähnungen dieser
Ortschaft bekannt sind. Die Erste davon ist die
Urkunde der Kapitel Nitra vom Jahre 1254. Die�
se bezeugt eindeutig Dvorany bereits als eine
entwickelte Siedlung. Die Existenz einer Was�
sermühle beweist wiederum Getreideanbau
und die Tatsache, dass das Getreide nicht me�
hr händisch gemahlen wurde, sondern mithil�
fe einer relativ leistungsfähigen Radmühle. Ei�
ne noch ältere Erwähnung des Hauses Luda�
nický stammt vom Jahre 1246. Laut dieser Ur�
kunde hätte der König Belo der IV. den Ange�
hörigen dieses Hauses 20 Dörfer als Ersatz für
den früher entzogenen Besitz in Turiec schen�
ken sollen. Diese Urkunde wird aus mehreren
schwerwiegenden Gründen für Fälschung ge�
halten, die erst Mitte des 14. Jahrhunderts ge�
schrieben wurde. Schließlich ist sie für die Ge�
meindegeschichte nicht allzu sehr wichtig, da
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Dvorany gar nicht erwähnt wird, obwohl es
der Familie Ludanický bereits lange vor dem
13. Jahrhundert gehört hatte.
Der älteste bekannte Stammesvorfahre war
Leustach, der 1224 als Eigentümer des Besitzes
in Turiec erwähnt wird. Sein Zeitgenosse war
Sebeslav, der als vom König gesandter Richter
bei der Restitution des ungerechtmäßig entzo�
genen Besitzes des Erzbistums Esztergom
auftritt. Sebeslav war der älteste bekannte Ei�
gentümer von Ludanice, Dvorany nad Nitrou
und weiteren umliegenden Dörfern. Nach sei�
nem Tod haben sich seine Söhne den Besitz
aufgeteilt. Der älteste Sohn, Vítko, blieb in Lu�
danice, Bohumír setzte sich in Dvorany nad
Nitrou nieder. Sein Nachkomme und Stamme�
sfortsetzer war Folkuš, dem der König Ladislav
der IV. Anteile von Dvorany nad Nitrou, Luda�
nice und Čeladince zuteilte. Der Fortsetzer die�
ser Stammeslinie war also Folkuš. Auf seinem
Besitz in Dvorany und Ludanice formten sich
allmählich eigenständige Siedlungseinheiten,
die dann den Namen nach ihrem Besitzer be�
kamen; das heißt Folkuš-Dvorany und Folkuš�
-Ludanice. Seine Nachkommen waren im Besitz
des erwähnten Eigentums bis zum Ende des
Mittelalters.
Während der Expansion von Matúš Čák
Trenčiansky zwischen dem 13. und dem 14.
Jahrhundert bekam dieser einen Teil des Ei�
gentums vom Hause Ludanický. Es ist aller�
dings nicht bekannt, ob er auch Dvorany be�
kam. Nach seinem Tod wurde der gesamte
Besitz wieder an die ursprünglichen Eigentü�
mer zurückgegeben. Über die Nachkommen
von Bohumír aus der Zeit von Matúš Čák gibt
es leider keine näheren Informationen. Ver�
mutlich haben sie ungestört ihren Besitz ver�
waltet. Im 14. Jahrhundert überging der Besitz
gewöhnlicherweise an die jeweiligen Erben
und manchmal kam es zu Auseinandersetzun�
gen, wenn auch die weiblichen Nachkommen
versuchten, ihr Recht aufs Erben einzufordern.
Die männlichen Erben protestierten dagegen
und argumentierten mit dem ungeschriebenen
Gesetz, nach dem das Erbe ausschließlich in
der männlichen Linie geerbt wurde. Die Erbin�
nen wandten sich an die königliche Kanzlei
und waren meistens erfolgreich.
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Im Jahre 1387 gelangte Sigismund von Luxem�
burg auf den ungarischen Thron. Da er im Land
ein Fremder war, musste er die Sympathien der
ungarischen Herrschaften durch großzügige Spen�
den in Form des königlichen Besitzes gewinnen.
Es gab genug zum Schenken, da seit der Zeit des
Matúš Čák Trenčiansky Könige auf dem slowa�
kischen Gebiet eine Menge von Burgen und dazu�
gehörenden Gutsbesitzen besaßen. Dadurch ge�
wann der relativ junge König auch nicht viele Sym�
pathisanten. Auch Tomáš Ludanický, seit 1401
Bischof von Eger, wurde zum großen Gegner von
Sigismund. Daher engagierten sich die Brüder von
Tomáš, Ladislav und Štefan, bedeutend in dem im
Sommer 1403 in der Südwestslowakei ausgebro�
chenen Aufstand gegen den König. Dem König
gelang es jedoch, dank der großen Hilfe seitens
des siebenbürgischen Herzogs Stibor von Stibori�
ce und Beckov, die Aufständischen allmählich zu
besiegen. Auch die Familie Ludanický kam dran.
Der ehemalige Bischof Tomáš floh nach Sieben�
burgen und seine Brüder Ladislav und Štefan ver�
schanzten sich in der Wasserburg am Fluss Nitra
in Ludanice. Hier wehrten sie sich einige Zeit lang
gegen die Soldaten von Stibor, denen es erst mit
großer Mühe gelang, den Widerstand der Brüder
zu durchbrechen. Es ist nicht bekannt, ob die Ade�
ligen von Dvorany ihe Verwandten unterstützten.
Es ist allerdings sicher, dass der König Sigismund
ihren Besitz nicht anfasste. Er entnahm jedoch der
Familie Ludanický ihren gesamten Grundbesitz
samt der Wasserburg und gab diesen dem pol�
nischen Adligen Donin als Pfand. Der König be�
lohnte auch den Herzog Stibor, der ihn im Kampf
gegen die Aufständischen am bedeutendsten un�
terstützte. Die Adeligen von Dvorany gehörten an�
fangs des 15. Jahrhunderts nicht zum reichen Adel.
Sie kamen aus ihren geringen Grundanteilen kaum
aus. In manchen Fällen waren sie gezwungen, me�
hr auszugeben, was ihnen große Schwierigkeiten
bereitete. Diese Geldnot lösten sie dadurch, dass
sie die Anwesen der Untertanen an die besser si�
tuierten adligen Nachbarn als Pfand gaben.
König Sigismund, der auch zum König Tsche�
chiens wurde, engagierte sich wesentlich auch
bei der Unterdrückung der Hussitenbewegung
und organisierte viele Angriffe. Sigismund brauch�
te fähige Befehlshaber, die die Hussiten daran
hindern würden, nach Mähren und dann weiter
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nach Ungarn zu durchdringen. Am Anfang des Adel in Dvorany nad Nitrou
Jahres 1421 beschloss er daher, Ladislav aus Lu� in den Jahren 1526-1848
danice den konfiszierten Besitz seines Vaters und
Dieses Kapitel befasst sich mit adeligen
dessen Brüder zurückzugeben. Der Sohn von Mi�
kuláš, Farkaš, begriff die neuen Zeiten in einer Häusern, die seit Anfang der Neuzeit bis zum
völlig unterschiedlichen Weise. Er begann, den Ende des Feudalismus an der Geschichte des
herrschenden Chaos auszunützen, indem er nicht Dorfes teinahmen. Dieses Kapitel erfasst Fa�
nur die heimische Bevölkerung überfiel und be� milien, deren Angehörige in Dvorany nad
raubte, sondern auch ausländische Händler, die Nitrou siedelten oder dort im betreffenden
ihre Ware auf dem durch seinen Besitz führenden Zeitraum Anwesen oder Güter besaßen. Für
Fernweg transportierten. Er praktizierte diese „Tä� die Auswahl der Häuser standen Adelsver�
tigkeit“ anscheinend in sehr hohem Maße, da zeichnisse des Stuhles von Nitra, Verzeichnis
Sigismund in seiner Urkunde vom 17. September der Gutsbesitzer und Untertanen in der Ge�
1421 dem Suppan Nitras Peter Forgáč anordnete, meinde, regionale historische Literatur, und
 and�
den gesamten Besitz dieses Räubers zu konfiszie� ältere genealogische sowie heraldische H
ren, was Peter auch durchführte. Im folgenden bücher zur Verfügung. Die Informationen
Jahr schenkte der König dem Suppan Peter den über die jeweiligen Adelshäuser werden in
den meisten Fällen durch deren Wappen er�
genannten Besitz.
Trotz diesen unruhigen Zeiten hat sich die wirt� gänzt.
Dvorany und benachbarte Ludanice ge�
schaftliche Situation in der Umgebung von Dvora�
ny relativ verbessert, da König Sigismund am 24. hörten im Mittelalter zum Besitz des alten
November 1422 Ladislav Ludanický ein Privilegium Hauses Ludanický, aus dem bereits im 13.
erteilte, aufgrund dessen in Ludanice Montags und dem 14. Jahrhundert eigenständige
ein Wochenmarkt organisiert werden durfte. Dies Adelshäuser entstanden waren. Eines davon
ermöglichte den Bewohnern der umliegenden war auch Folkuš aus Čeladice (1274), dessen
Siedlungen ihre landwirtschaftlichen Produkte zu Name bis 1927 ein Teil der Dorfbenennung
verkaufen und in Ludanice die nötigen Gegen� darstellte. Im Jahre 1490 wurde Familie For�
stände zu kaufen. Die Einträge über die Besitzter gáč aufgrund eines Eigentumstausches zum
von Dvorany aus der Mitte des 15. Jahrhunderts Gutsbesitzer. Laut Urkunden aus den Jahren
sind sehr bescheiden. Über die weiteren Mitei� 1533, 1546 und 1576 waren auch die Besitzer
gentümer von Dvorany lässt sich auch nicht viel des Gutes der Burg Topoľčany und andere
Adelshäuser Miteigentümer von Dvorany. Das
mehr erfahren.
Dvorany nad Nitrou war am Ende des Mitte� Interesse an Dvorany zeigten auch weitere
lalters ein mittelgroßes Dorf, das aus mindestens Adelshäuser. Die Familie Forgáč blieb wei�
zwei eigenständigen Siedlungen (Dvorany und terhin Nachbar vom Hause Ludanický aus
Folkušov Koniec oder Folkušova Ves) bestand. Ludanice, dessen Angehörige sich vor Gericht
Spätestens seit dem 14. Jahrhundert befand sich um den Besitz von Folkuš, Ludanice und
in Dvorany eine Pfarre sowie eine Pfarrkirche. Der Dvorany, zerrten.
größte Vorteil war die Anbindung an den Fern�
Lošonci
verkehrsweg. Fast die gesamte Bevölkerung von
Die Schenkungsurkunde des Königs
Dvorany widmete sich der Landwirtschaft. Die
Existenz der Wassermühle am Fluss Nitra belegt Matthias aus dem Jahre 1481 bestätigte die
den intensiven Getreideanbau. Seit dem 13. Jahr� Teilung des Gutes von Topoľčany in zwei Hälf�
hundert bis zum Ende des Mittelalters gehörte te. Somit wurde ein Teil von Dvorany nad
der Ort den Adeligen von Dvorany, den direkten Nitrou zum Besitz der aus Lučenec stammen�
Nachkommen von Bohumír Ludanický. Sie ge� den Familie Lošonci. In ihrem Wappen befand
hörten zu den weniger reichen Adeligen, die nur sich der Greif – die fabelhafte Kombination
einige Untertanen und einen eigenen Landbesitz aus Adler und Löwe.
zur Verfügung hatten.
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Orság

Die Familie stammt vom alten Haus Gut�
-Kelet. Nach der Teilung im 14. Jahrhundert
entstanden 18 neue Häuser, unter ihnen auch
das bekannte Haus Báthory. Deren gemein�
samen Ursprung bezeugen auch ihre Wap�
pen, deren Hauptteil drei silberne Keile im
blauen Schild darstellten. Später wurden die�
se Keile als Wolfszähne dargestellt. Das Haus
Orság wurde zum reichen und einflussrei�
chen Haus dank Michael, der während der
Herrschaft des Königs Matthias zum Palatin
wurde (1458-1485). Er erlangte für seine
Nachkommen einen großen Besitz. Die Fa�
milie starb im Jahre 1567 ohne männliche
Nachkommen aus.
Im Jahre 1576 waren auch Häuser Horvát,
Forgáč, Balaša und Babindol Mitbesitzer von
Dvorany nad Nitrou.

Forgáč aus Gýleš und Halič

Die Familie Forgáč stammt vom alten Haus
Hunt-Poznan, desses Vorfahre Poznan Ende
des 10. Jahrhunderts lebte. Anfangs des 17.
Jahrhunderts ließ er in Tovarníky ein Kastell
bauen, das zum neuen Zentrum der Gutsbe�
sitzter wurde. Den Besitz in Dvorany erlangte
Juraj Forgáč im Jahre 1490 durch den Tausch
mit Peter aus Čeladice. Dvorany wurde damit
zum weiteren Besitz des Hauses Forgáč im
Nitratal. Das Haus Forgáč blieb bis zum Ende
der Monarchie (1918) sehr einflussreich. Im
bekannten Wappen des Hauses Forgáč wird
eine nackte oder bekleidete Jungfrau mit einer
Krone und Himmelszeichen im Hintergrund
dargestellt.

Babindolský aus Babindol

Das Adel aus Babindol ist ein altes, ausges�
torbenes Haus des Stuhls Nitra. Die Monogra�
fie von Nitra führt an, dass im Jahre 1630 Baron
Štefan Ostrošič aus Giletinec nach dem Aus�
sterben der Familie Babindolský deren Besitz
bekam. Gleichzeitig bekam er auch das Gut
von Horné Ludanice. Die Schenkungsurkunde
des Königs Ferdinand II. an Štefan Ostrošič
stammt vom 12. Mai 1629 und betrifft den Be�
sitz von Babindolský in Nitra, unter anderem
auch Dvorany nad Nitrou.
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Ostrošič aus Giletinec

Der Baron Štefan Ostrošič aus Giletinec bekam
nach dem Aussterben der Familie Babindolský
deren Besitz. Das Haus Ostrošič ist ein ziemlich
bekanntes ungarisches Haus kroatischer Herkunft.
Im Jahre 1701 starb diese Adelsfamilie ohne
männliche Nachkommen aus. Im Wappen befin�
det sich ein Ritter, der unter einer Burgmauer auf
der Wiese steht. Auf der Mauer sieht man eine
Jungrau, die auf den Ritter einen großen Stein
wirft.

Paulovič aus Malý Jasen und Krškany

Das Haus gehörte zum kleineren Adel und
besaß eine Kurie, Grundbesitz und Adelsurkun�
de mit Wappen. Die Familie erschien im Dorf
vermutlich durchs Erlangen des Besitzes durch
Eheschließung, Erben oder Schenkung vom Herr�
scher oder von reichen Feudalisten. Sie konnten
auch Beamte, Soldaten oder Gutsverwalter gewe�
sen sein.

Söréni
Das Haus hat ihren Ursprung vermutlich im
Süden Ungarns. Die Söréni kamen in die Slo�
wakei vermutlich wegen der türkischen Besa�
tzung dieses Gebiets. Vier Familienmitglieder
studierten an der Universität in Trnava (Tornau),
einige waren kirchliche Schriftsteller. Die
Hauptfigur des Wappens stellt ein Ritter dar,
der aus einer Blattkrone wächst. In der rechten
Hand hält er eine Säbel mit dem aufgesteckten
Kopf eines Türkes und in der Linken einen
Kranz.
Lokčai, Lokšai

Im Verzeichnis des Adels vom 1669 wird in
Dvorany nad Nitrou unter Landbesitzern, die
die Kriegssteuer bezahlten, auch Michal Lokšai
(Loksay) erwähnt. Er gehörte zu einem weniger
bekannten Adelshaus, dessen Nachname in
historischen Dokumenten und in der Fachlite�
ratur in verschiedenen Formen zu finden ist.
Die Herkunft der Familie Lokčay (Lokšay) ist
nicht klar. Das Wappen bildet ein roter Schild,
in dem ein nach oben zeigender Arm ein
Schwert hält. Die Helmdecken sind blau-gold
und rot-silber.
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Beréni

Die bekannte Adelsfamilie Beréni hat ihren Ur�
sprung im ungarischen Teil des ehemaligen Ne�
uburger Stuhls, wo ihre Vorfahren bereits im 13.
Jahrhundert lebten. Ondrej Beréni siedelte in der
Mitte des 16. Jahrhunderts ins Nitratal um. Er und
seine Nachkommen erlangten dank Eheschließun�
gen, Erben oder Schenkungen von Herrschern
sowie durch den Kauf des verschuldeten Besitzes
einen großen Gutsbesitz. Für ihre Dienste wurden
sie von den Habsburgern zum Baron (1655) und
zum Graf (1706, 1720) geadelt. Der Familienzwe�
ig in Krušovce starb 1871 ohne männliche Nach�
kommen, die Familie in Obdokovce 1888 und die
aus Trenčín (Beckov) 1946 aus.
Im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts waren die Beréni Grundbesitzer
auch in Dvorany nad Nitrou. Der Palatin Mikuláš
Pálfi erteilte am 18.1.1725 dem Baron Ondrej Zay
(† 1737) und dessen zweiten Ehefrau Judita Be�
réni den Besitz der ausgestorbenen Familie Ba�
bindolský in Dvorany. Die Familie Zay war ver�
wandt mit der Familie Vizkelety, Ostrošič und
anderen Familien. Gabriel der Ältere blieb in
Dvorany, wo er zwischen 1767-1768 ein Kastell
und eine Kapelle erbauen ließ. Gabriels Urneffe
Ľudovít Beréni (1790-1871) verkaufte den Besitz
in Dvorany um 1850 an Rudolf Lachnit. Im be�
kannten Wappen der Familie Beréni befindet sich
ein in einer Krone sitzendes Eichhörnchen, das
eine Nuss hält. Vor ihm befindet sich ein Stern.

Weitere Adelsfamilien in Dvorany nad Nitrou

Das Verzeichnis von 1677 erwähnt in Dvorany
den armen Adeligen Michal Fric (Frič, Fricz, Frics).
Aus Dvorany nad Nitrou stammte auch Ján Holeš
(Holes, Holecz), der im Jahre 1721 den Titel Magis�
ter der Philosophie an der Universität in Trnava
erlangte und dadurch zum Edelmann geadelt wer�
den konnte. Im Adelsverzeichnis des Nitra-Stuhls
wird zwischen den Jahren 1754-1755 Juraj Holeš
erwähnt. Das Verzeichnis von 1809 erwähnt die
Edelfrau Eva Čukárová (Czukár), Ehefrau des Nich�
tadeligen Jozef Rezler (Rözler). Im Jahre 1809 wird
auch Ondrej Kruplanič (Kruplanicz) erwähnt. 1813
führt das Verzeichnis Jozef Besnák (Beznák), den
Edelmann Bošanský (Bossanszky?) und Ján Grma�
nec (Grmanyecz) an. Im Jahre 1847 lebte in der
Ortschaft der Wirtschaftsbeamte Alex Grmanec.

Die Dorfsymbole
Die Dorfsymbole von Dvorany nad Nitrou
sind das Wappen, die Flagge und das Siegel.
Im Jahre 1993 bewilligte die Heraldische Kom�
mission des Innenministeriums der Slowa�
kischen Republik ihre Form und nahm sie ins
Heraldische Register der SR auf.
Das Dorfwappen ist ein blauer Schild, in
dem auf einer grünen Wiese der im silbernen
Gewand gekleidete heilige Wendelin auf einem
Baumstumpf sitzt. In seiner rechten Hand hält
er ein offenes, goldenes Buch und in der Lin�
ken einen goldenen Hirtenstock. Aus heral�
discher Sicht von rechts kommt dem Heiligen
ein silbernes Schaf mit einer goldenen Kette
entgegen. Das Dorfwappen entstand aus dem
Dorfsymbol vom Jahre 1781, das als ein Sie�
gelabdruck erhalten blieb. Die Heraldische
Kommission bestimmte die Dorfflagge anhand
der Farben des Wappens. Sie besteht aus vier
länglichen Streifen in den Farben blau (1/6),
silber (2/6) und grün (1/6). Die Farben gold
und silber werden üblicherweise durch gelb
und weiß ersetzt. Das Wappen mit einer
Rundschrift bildet das Dorfsiegel.
Dem heiligen Wendelin wurde auch die
Dorfkapelle geweiht, die der Graf Gabriel Be�
réni im Jahre 1768 erbauen ließ. Wendelin galt
als Schutzpatron der Hirten und Bauern. Er
wird vor allem als Hirt mit Schafen, Vieh, ei�
nem Hirtenstock, einer Tasche sowie mit einem
Buch, einer Krone oder anderen Attributen dar�
gestellt.

Dvorany nad Nitrou in den Jahren
1526-1918
Nach 1526 war die Ortschaft Dvorany nad
Nitrou im Besitz von mehreren Adelsfamilien.
Der Besitz wechselte seine Eigentümer anfangs
dank königlicher Spenden, durch Erben, Ehe�
schließungen oder dank Verkauf. Die Dorf�
bewohner, die für die Grundherren arbeiteten,
teilten sich in Bauern und Häusler. Ihre Pflichten
gegenüber den Grundherren setzte das Urbar
fest. Neben der Arbeit auf ihrem Anwesen mus�
sten sie noch auf dem Herrenbesitz arbeiten.
Jedes Anwesen musste dem Staat sowie dem
Stuhl Steuer abliefern. Dieser Zustand hat sich
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dank wirtschaftlicher Reformen der Kaiserin und später auch Besitzter des gemieteten Eigen�
Maria Theresia teilweise geändert. Das Urbar� tums. Die Zahl der Bewohner stieg im Jahre 1880
patent aus dem Jahre 1767 verschaffte einen auf 307. 284 Einwohner betrachteten Slowakisch
besseren Überblick über die Beziehungen als ihre Muttersprache. Zur deutschen Nationali�
zwischen den Untertanen und den Grundher� tät meldeten sich 12 und zur Ungarischen kein
ren. Nach der Abschafung der Sklaverei im Jahre einziger Einwohner. Während des 1. Weltkriegs
1848 wurden die Bauern zu freien Eigentümern im Jahre 1916 lebten in Dvorany 440 Menschen
und konnten mit dem Grundbesitz, den sie katholischer und 10 jüdischer Bekenntnis.
Die Bewohner von Dvorany lebten seit immer,
während der Urbarregulierung Maria Theresias
erlangten, frei umgehen. Durchs Erben des Be� bis zur Industrialisierung der Slowakei, von der
sitzes kam es dann zur beträchtlichen Zersplit� Landwirtschaft und teilweise auch von handwer�
terung von Feldern, Wiesen und Weiden. Die klichen Produkten. Man vermutet, dass in jedem
„Komasierung“ der Grundstücke sollte diesen Haushalt für den eigenen Gebrauch Alkohol aus
Prozess verhinderen. Sie sah eine größere In� den heimischen Rohstoffen destilliert wurde,
tegrität vor. Dieser Prozess wurde durch Strei� obwohl diese Tätigkeit wegen Steuerabgaben ver�
tigkeiten unter den Besitzern gekennzeichnet, heimlicht wurde. Im 18. Jahrhundert bauten die
und zwar auch in den benachbarten Ortschaf� Grundherren im Dorf (Teil Hýrov) eine legale
ten, vor allem in Mýtna Nová Ves.
Schnapsbrennerei, von der sie einen großen Nu�
Die Bewohner von Dvorany litten am meis� tzen hatten. Diese wurde allmählich zur produk�
ten während der Kriege mit den Türken, die tivsten Brennenrei in der Umgebung von Topoľ�
auch diesen Teil des ehemaligen Ungarns be� čany, in der einige Dorfbewohner auch eine
satzten. Das Dorf wurde mehrmals nieder� ziemlich gute Entlohnung bekamen. Während
gebrannt und ausgeraubt. Nach der Gefangen� der nächsten Jahren war die Brennerei im Besitz
nahme sank die Anzahl der Bewohner von von mehreren Besitzern und die Produktion be�
Dvorany fast um die Hälfte. Zu ihrem Leiden gann zu sinken. Nach 1905 diente die Schnapsbren�
trugen auch die Räuberritter bei. Die Bewohner nerei nur noch den Bedürfnissen des lokalen
von Dvorany befanden sich öfters mitten in Grundherren Gejza Odescalchi.
Geographisch gehörte die Ortschaft Dvorany
den aufständischen Kämpfen, vor allem an�
fangs des 18. Jahrhunderts im Antihabsbur� zu Nitra und seit 1851 zum Bezirk Obdokovce
gischen Aufstand des siebenbürgischen Fürs� (processus Bodokiensis). Seit dem selben Jahr
tens Franz Rakoczi II.
wurde sie zum Teil der Kreisstadt Topoľčany; die
Über die Bewohnerzahlen wird in den re� Verwaltung war das Notariat mit dem Sitz in Lu�
gionalen Verzeichnissen aus den Jahren 1715, danice. An der Dorfspitze stand der Richter und
1720, 1753, 1781, 1828 und 1869 berichtet. Au� die Beeidigten, die zusammen die Dorfverwaltung
ßer diesen Zahlen erfährt man auch, welche darstellten.
Im Jahre 1767 ließ Andrej Zay mit seiner Frau
und wieviele Haustiere sich in den jeweiligen
Anwesen befanden und welche Getreidearten Judita Beréni ein Kastell mit einem Park errichten,
angebaut wurden. In Dvorany war auch We� das heutzutage nicht mehr existiert. Dazu gehör�
inbau sehr verbreitet und es wurde viel Wein te auch eine Kapelle, die der Patron von Dvorany,
Gabriel Beréni, erbauen ließ. Hier fanden heilige
produziert.
Laut Verzeichnis vom Jahr 1753 lebten in Messen statt und auch die Grabstätte der Familie
Dvorany 44 Familien. Der Großteil von ihnen Beréni wurde hier platziert. Im Jahre 1779 wurde
meldete sich zur slowakischen Nationalität. Die die Kapelle offiziell eingeweiht. Dvorany gehörte
Religionsreform hatte keinen großen Einfluss von jeher zur Pfarrre in Ludanice, an die auch
auf die Bewohner von Dvorany. Seit der zweiten alle kirchliche Gebühren abgegeben wurden. Die
Hälfte des 18. Jahrhunderts begannen Juden Pfarrleute aus Dvorany waren auch an den Er�
aus Halič und Mähren in die Ortschaft umzu� haltungs- und Reparaturarbeiten des Gebäudes
siedeln. Diese waren vor allem Händler, Gas� der Schule in Ludanice beteiligt, die auch Schüler
twirte, Pfandverleiher oder Eigentumsmieter aus Dvorany besuchten.
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Im Jahre 1869 melteten sich 43 Dorfbewohner
zur jüdischen Religion, seit dem Jahr 1890 sank
diese Zahl auf 10. Die Juden errichteten vor 1869
ein Bethaus in einem heute nicht mehr existie�
renden Haus. Ihre Toten wurden auf einem eige�
nen, 1893 errichteten, Friedhof bestattet, der sich
gleich neben dem römisch-katholischen Friedhof
befand.

Dvorany nad Nitrou in den Jahren
1918-1976
Dvorany nad Nitrou war nach dem 1. Weltkrieg
eine kleine Ortschaft mit 434 Einwohnern der
tschechoslowakischen Nationalität. Drei
Menschen meldeten sich zum jüdischen, zwei
zum evangelischen und der Rest zum römisch�
-katholischen Religionsbekenntnis. Sie lebten von
der Landwirtschaft, waren Bauer auf eigenen
Anwesen, und diejenigen, die nichts besaßen,
arbeiteten auf dem Meierhof der Familie Kövesz.
Administrativ gehörte die Ortschaft zum Notariat
in Ludanice und geographisch zu Topoľčany.
Als eine mehrheitlich katholische Gemeinde
waren die Bürger politisch an der Slowakischen
Volkspartei orientiert, die später den Namen Hlin�
kas Slowakische Volkspartei bekam. Die zweit�
stärkste Partei war die Republikanische und da�
nach folgten die Kommunisten. Die übrigen Par�
teien waren in der Ortschaft nur marginal. Diese
politische Orientierung wirkte sich bei den Ge�
meinderatswahlen im Jahre 1923 aus (vermutlich
auch 1927; die Ergebnisse sind leider nicht be�
kannt). 1931 gewann die Wahlen die Republika�
nische Partei gefolgt von der Volkspartei. Die
Rivalität der politischen Parteien verlor nach dem
Zerfall der Tschechoslowakischen Republik und
der Entstehung des eigenständigen Slowakischen
Staates an Bedeutung. Alle Parteien wurden anul�
liert; es gab nur die herrschende Hlinkas Slowa�
kische Volkspartei. 1941 wurde die gewählte Ge�
meindevertretung abberufen und ein Regie�
rungskommissar und sein Ratausschuss ernannt.
Dieser Zustand blieb bis zum Ende des Slowa�
kischen Staates und der Wiederherstellung der
Tschechoslowakischen Republik erhalten.
Die wirtschaftliche Krise in der Zwischenkrieg�
szeit und damit verbundene Arbeitslosigkeit wirk�
ten sich auf Dvorany kaum aus, da die Menschen
ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten, und

somit die Krise nur die Saisonarbeiter betraf.
Die von der Regierung ausgerufene Grundstüc�
kregelung erfüllte nicht ganz alle Erwartungen,
da die Verteilung des Landbesitzes der Fami�
lie Kövesz ziemlich intransparent erfolgte und
großteils den reicheren Bauern zugeteilt wur�
de. Konservatismus und Abscheu vor allem
Neuen äußerten sich bei einigen Bauern der�
maßen, dass sie die Elektrifizierung gleich
nach dem 1. Weltkrieg verhindert hatten,
obwohl sich schon damals die Gelegenheit
anbot. Daher kam Strom in die Ortschaft erst
im Dezember 1954. Auch der noch nicht re�
gulierte Fluss Nitra (Drik) beeinträchtigte ne�
gativ die landwirtschaftlichen Erfolge, da es
häufig zu Überflutungen kam. Eine Teilregu�
lierung des Flusses erfolgte erst im Jahre 1940.
Im schechten Zustand befanden sich auch die
lokalen Straßen, die nicht fest und beim Regen
matschig waren.
Die Ausrufung der Autonomie im Jahre 1938
und die darauffolgende Gründung der eigen�
ständigen Republik 1939 nahmen die meisten
Bürger als Unterstützer der Hlinkas Volkspar�
tei positiv wahr. Ihre Einstellung begann sich
erst nach 1942 zu ändern, nachdem sie die
Folgen der Herrschaft einer Partei und ihres
Patrons, Hitlers Deutschlands, gesehen hatten.
Die meisten Bürger unterstützten den Kampf
gegen das System und einige beteiligten sich
aktiv am Slowakischen Nationalen Aufstand
im Jahre 1944. Die Judenfrage musste in der
Ortschaft gar nicht gelöst werden, da sich hier
zu dem Zeitpunkt keine Juden aufhielten. Die
jüdischen Besitzer des Meierhofes lebten in
Nitrianska Streda. Sie überlebten den Krieg
nicht und kamen im Konzentrationslager ums
Leben. Ihre Nachkommen kamen nach dem
Krieg aufgrund der damaligen politischen Ver�
hältnisse nicht zurück und zeigten auch kein
Interesse an ihrem Besitz, der ohnehin kon�
fisziert wurde. Ebenfalls konfisziert wurde auch
ihre Kurie (Kastell), die den Deputanten zuge�
teilt wurde. Im Jahre 1949 befand sich das Ge�
bäude noch in einem ziemlich guten Zustand,
aber die neuen Bewohner und Nutzer aus den
Reihen der landwirtschaftlichen Genos�
senschaft verwüsteten es allmählich, bis die
Kurie komplett abgerissen werden musste.
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Nach dem Krieg kam die Selbstverwaltung
zu den nationalen Ausschüssen, in denen die
Kommunisten allmählich die Mehrheit gege�
nüber der Demokratischen Partei erreichen
konnten und nach dem kommunistischen Put�
sch im Jahre 1948 absolutistisch zu herrschen
begannen, da die Demokratische Partei abge�
schafft wurde. Einige Bürger äußerten ihre
Einstellung zum neuen System bereits bei den
Wahlen im Jahre 1948, da 20% der Wähler
nicht gekennzeichnete Wahlkarten mit den
Kandidaten der Nationalen Front in die Wahlur�
nen warfen.
Obwohl noch vor dem Putsch im Jahre 1948
die Grundstückreform durchgeführt wurde
und auch die vorher besitzlosen Deputanten
zu Grundstücken vom ehemaligen Landbesitz
kamen, wurden nach der Wende die alten
sowie die neuen Eigentümer gezwungen, der
einheitlichen landwirtschaftlichen Genos�
senschaft beizutreten und die Grundstücke
zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung zu
stellen. Die landwirtschaftliche Genossenschaft
wurde 1952 gegründet, anfangs noch mit Min�
derbeteiligung der Bauern. Die ganzheitliche
Genossenschaft entstand erst 1958, jedoch
wirtschafteten zu diesem Zeitpunkt noch ei�
nige Bauern selbständig. Bessere wirtschaft�
liche Erfolge konnten erst im Jahre 1963 er�
reicht werden, nachdem die nötigen Gebäude
fertiggestellt wurden und die Tätigkeit der Ge�
nossenschaft sich vor allem auf die Tierpro�
duktion konzentrierte. 1968 gab es in der Ort�
schaft noch sechs Kleingrundbesitzer. Die Er�
gebnisse ihrer Tätigkeit waren nicht gut, sie
verzeichneten Verluste vor allem im Pflanze�
nanbau. Im Jahre 1974 wurden auch die drei
letzten selbständigen Bauern aus dem Weg
geräumt und die Genossenschaft wurde mit
der einheitlichen landwirtschaftlichen Genos�
senschaft in Ludanice vereint.
In den fünfziger Jahren konzentrierte sich
die Tätigkeit des nationalen Ausschusses vor
allem auf die Elektrifizierung der Ortschaft
sowie auf die Verfestigung von Straßen und
Gehsteigen. Auch die Maßnahmen gegen
Hochwasser wurden durch den Bau eines Ab�
wasserungskanals endlich ergriffen. Die Dor�
fbewohner verlangten auch Straßenbeleuch�
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tung, ein Leichenhaus am Friedhof sowie die
Rekonstruktion des Kulturhauses, um die Jugend
zur aktiven Tätigkeit zu bewegen. Einzig der Frau�
enausschuss arbeitete zufriedenstellend, aber
auch seine Tätigkeit hörte anfangs der sechziger
Jahre auf. Auch die Dienstleistungen waren auf
einem schlechten Niveau. In den sechziger Jahren
verbesserte sich die Situation allmählich und die
Forderungen der Bürger wurden realisiert; tei�
lweise auch bei der Selbsthilfeaktion „Z“. Die
Gesellschaft Jednota baute auch ein neues Ges�
chäft. Der aktivste gesellschaftliche Bestandteil
der damaligen Zeit war der Sportverein „Sokol“.
Im Jahre 1967 übte der übergeordnete natio�
nale Kreisausschus in Topoľčany starken Druck
auf die Gemeinde aus wegen der Vereinigung
mit der Ortschaft Ludanice. Dieses Vorhaben
wurde jedoch aufgrund des Widerstands der
Mehrheit nicht realisiert. 1968 begann der Bau
des Kulturhauses und der Gehsteige. Teilweise
wurde auch die Kapelle renoviert. Den Erneue�
rungsprozess empfunden die Bürger spontan als
wilkommen, umso mehr geschockt waren sie,
als die Truppen des Warschauer Pakts einmar�
schierten und die Erneuerung beendet wurde.
Die darauffolgende Normalisierung der Gesell�
schaft begann formell mit der Resolution der
regionalen Konferenz der Kommunistischen Par�
tei, die zum proletarischen Internationalismus
sowie zur Erfüllung der persönlichen sozialis�
tischen Pflichten aufrufte. Der Gemeindeaus�
schuss in Dvorany wurde im April 1970 formell
an die Resolution angeschlossen, das Interesse
der Bürger an öffentlichen Arbeiten (Brigaden)
ließ jedoch deutlich nach und sie beteiligten sich
an den Arbeiten mehr oder weniger weil sie un�
ter Druck gesetzt wurden.
Im Jahre 1973 wurde das Wasserreservoir
fertiggestellt, das auch zum Baden bestimmt
war. 1975 wurde unter Druck seitens der oberen
Dienstbehörden die Vereinigung mit der Geme�
inde Ludanice realisiert. Vorher wurden die For�
derungen der Bewohner von Dvorany garantiert.
Sie waren im Wahlprogramm der Gemeinde
gesammelt. Es handlete sich z.B. um den Bau
von Gehsteigen, eines Einkaufshauses, eines
Trauerhauses sowie eines neuen Kulturhauses.
Die Zusammensetzung der Bürger änderte sich
damals wesentlich und nur noch ein kleiner

Resumé – Zusammenfassung
Teil der 715 Bewohner lebte aus der Landwirt� auch die bis zu dem Zeitpunkt funktionieren�
schaft.
den Organisationen gingen allmählich unter.
Das Kulturleben nach der Gründung der Tsche� Nach 1989 nützten die Bewohner von Dvora�
choslowakischen Republik konzentrierte sich auf ny die geänderte politische Situation aus und
Schulen; auf ihre Tätigkeit und ihre Lehrer. 1933 engagierten sich in der Bewegung „Öffentlich�
wurde ein Amateurtheater gegründet, das jährlich keit gegen Gewalt“. Damit wollten sie die Tren�
zwei bis drei Vorstellungen, meistens von slowa� nung von Ludanice sowie die Rückkehr zur
kischen Autoren, aufführte. Die Vorstellungen Selbständigkeit erzielen. Aufgrund einer Peti�
fanden in der Schule statt und die Gruppe spiel� tion erarbeitete der Ausschuss der lokalen Bür�
te auch in anderen Ortschaften. Neben der The� gerinitiative im Februar 1990 ein Ansuchen an
atertätigkeit organisierten sie auch sehr beliebte das Plenum des Bezirksausschusses in Topoľ�
Teeabende. Der Ertrag wurde für den Einkauf von čany, in dem die Wiederherstellung der Selb�
Sportgegenständen für den Sportverein Sokol ständigkeit verlangt wurde. Am 20. April 1990
verwendet. Auch Sportler und die Feuerwehr or� wurde die Trennung von Ludanice und Grün�
ganisierten Tanzabende. In den dreißiger Jahren dung einer selbständigen Gemeinde bewil
wirkte in der Ortschaft eine Volksmusikgruppe, ligt.
die in der Umgebung bekannt und beliebt war.
Die Bürgermeister- und Gemeinderatswah�
In den fünfziger Jahren stagnierte die Kultu� len fanden im November 1990 statt. František
rentwicklung der Gemeinde, wozu nicht zuletzt Košecký, der an der Spitzte der Gemeinde bis
auch der Mangel an geigneten Räumlichkeiten zum heutigen Tag steht, wurde zum Bürge�
sowie die Bürgermigration wegen Arbeit und Stu� meister gewählt. Die erste Aufgabe für die ne�
dium beigetragen hatten. In den sechziger Jahren ue Gemeindevertretung war die Fertigstellung
verbesserte sich die Situation, indem die lan� des Trauerhauses (1991) auf dem Friedhof.
dwirtschaftliche Genossenschaft ein Gebäude
Auch das Gebäude des Gemeindeamtes
für kulturelle Aktivitäten adaptiert hatte. Es wur� sowie das Kulturhaus wurden rekonstruiert;
den Theaterstücke einstudiert und regelmäßig vor allem dank der freiwilligen Hilfe der D
 orf�
Filme gezeigt. Auch die lokale Bibliothek war in bewohner. Zu dem Zeitpunkt begann man
der Gemeinde aktiv. Ihre Tätigkeit wurde Ende auch den Umbau der Kirche in Betracht zu
der sechziger Jahre und in den siebziger Jahren ziehen, da diese nich mehr dem erhöhten In�
geschwächt, da die Menschen dem Fernsehen teresse an kirchlichen Zeremonien ent�
ganz verfallen waren. Neben den wenigen kul� sprach.
turellen Veranstaltungen, wie Theatervorführun�
Der Umbau der Kirche wurde 1993 recht�
gen, wurden nur noch Bälle und Tanzabende zeitig zur Kirchenweihe fertiggestellt, die am
organisiert. Der neue Kulturausschuss für Bür� 20. Oktober, dem Tag des heiligen Wendelin
gerangelegenheiten konzentrierte sich auf bür� (unser Kirchen- und Gemeindepatron), gefeiert
gerliche Zeremonien wie Hochzeiten, Begräbnis� wird. Außer der Erweiterung des Kirchenschif�
se usw.
fes wurde noch ein Turm dazugebaut, in den
zwei Glocken aus dem Gemeindeglockenhaus
Neueste Gemeindegeschichte
verlegt wurden.
Eine weitere Handlung war der Aufbau ei�
Nach 1976 verlor die Ortschaft ihre Unabhän�
gigkeit und wurde zum Ortsteil von Ludanice. Die ner Trafostation. In der Gemeinde wurden
in Dvorany nad Nitrou gewählten Gemeindever� gleichzeitig Gas- und Wasserleitungen bei der
treter sollten in Ludanice die Gemeindeinteressen Hauptstraße gebaut. Die Gasleitung wurde
zwischen 1994 und 1996 und während der
vertreten.
Die dreizehnjährige Praxis hatte aber gezeigt, nächsten zwei Jahren auch die Wasserleitung
dass diese Lösung für die Bürger in Dvorany nad in der ganzen Gemeinde vollendet. Nach und
Nitrou nicht optimal war. Die Gemeinde wurde nach wurden auch die örtlichen Straßen re�
als „niedergehende“ bezeichnet, daher wurde pariert, d.h. asphaltiert und auch die Gehste�
der Bau von neuen Häusern einegeschränkt und ige wurden teilweise eingerichtet.
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In der sich entwickelnden Gemeinde ver� die Dächer auf einigen Häusern beschädigte. Am
zeichnete man ein erhöhtes Interesse an schlimmsten wurde das Trauerhaus auf dem
Grundstücken für den individuellen Wohnbau. Friedhof betroffen. Der starke Wind reisste das
Auf einer der Gemeinde gehörenden Parzelle halbe Dach runter. Am 22.6.2007 räumten die
entstanden 24 Baugründe. Allmählich wurden Beamten des Gemeindeamtes mit den Mitgliedern
Straßen und Ingenieurnetze errichtet und die der freiwilligen Feuerwehr die Reste des beschä�
Grundstücke an einzelne Interessenten ver� digten Dachs auf. In den nächsten Tagen wurde
kauft. Im Jahre 1998 begann die erste Etappe der Aufbau eines neuen Dachs initialisiert.
des Baus der Hausabwasseranlagen.
Um die Umweltbedingungen zu verbessern
Im Jahre 2000 begann man die Rekonstruk� und auch um geeignete Bedingungen für die
tion des Kulturhauses sowie den Zubau des Entsorgung vom Kommunalabfall zu schaffen,
Gemeindeamtes zu realisieren. Die Arbeiten wurde in den Jahren 2007 und 2008 im Areal der
wurden 2002 vollendet. Die ganzen Bauarbei� ehemaligen landwirtschaftlichen Genossenschaft
ten wurden großteils aus eigenen finanziellen ein „Sammelhof“ errichtet, der jetzt zur vollen
Mitteln und unter der wesentlichen Teilnahme Zufriedenheit der Bürger dient.
Derzeit werden Inverstitionsprojekte, wie z.B.
von Gemeindebeamten und Bürgern realisiert.
Folglich wurde auch die Kulturhaus- sowie Bau eines Gehsteigs bei der Bundesstrasse I/64
die Gemeindehausumgebung in den heutigen sowie eines von der Bundesstrasse ins Zentrum
Zustand gebracht und man begann die Geh bis zum Kindergarten führenden Gehsteigs erar�
steige und den Zugangsweg zum Friedhof zu beitet. Gleichzeitig wird ein Bauprojekt für die
errichten.
Errichtung eines Spielplatzes neben dem Feuer
Im Jahre 2003 wurde ein Gedächtniszimmer wehrbecken vorbereitet, der allen Bürgern für
im Dachboden des Gemeindeamtes errichtet, verschiedene Sportaktivitäten dienen soll.
Für die Zukunft wird in Verbindung mit den
in dem man Gegenstände des täglichen
Gebrauchs sammelte, die im Haushalt und in geplanten technischen Grundstückregelungen
der Landwirtschaft verwendet wurden.
die Errichtung neuer Baugründe überlegt, um
2004 konzentrierte man sich auf die Rekon� die Anforderungen der Bürger für den Bau von
struktion der örtlichen Beleuchtung und im Familienhäusern zu erfüllen.
Bezüglich des Kulturlebens ist zu erwähnen,
Kindergartenareal wurde ein öffentlich zu�
gänglicher Spielplatz errichtet. Im selben Jahr dass der Gemeinderat jährlich mehrere Veran�
wurde auch der historische Gemeindebrunnen, staltungen organisiert; wie z.B. Muttertag,
der sich gegenüber dem Gemeindeamt befin� Begrüßung neuer Erdenbürger, Internationaler
Tag der Kinder, Ausstellungen anlässlich der Kir�
det, rekonstruiert.
Mit der Unterstützung des regionalen eu� chenweihe über Geschichte und Gegenwart der
ropäischen Fonds und des Staatsbudgets in Gemeinde, Pensionistentreffen, Kulturprogramm
der höhe von fast 4 Millionen Kronen wurde mit Tombola, Hl. Nikolaus u.a.
Was das Sportleben betrifft, wird regelmäßig
2006 eine umfassende Rekonstruktion von 5
örtlichen Straßen und eines Gehsteiges reali� ein Mini-Fußballturnier um den Bürgermeister�
siert. Weiters wurden drei neue Bushaltestel� -Cup für Jugendliche und Erwachsene organi�
len mit Glasdach geliefert.
siert.
Aus eigenen Mitteln wurde zwischen 2006
In der Ortschaft wirkt auch ein Amateur-Ten�
und 2007 das Kindergartengebäude rekon� nisklub, im Rahmen dessen jährlich der Dvoran�
struiert. Der Hof vor dem Kindergarten wurde cup organisiert wird.
gestaltet und ein Gehsteig errichtet. Auch die
In der Ortschaft ist seit Jahren freiwillige Fe�
Handelsgesellschaft COOP Jednota gestaltete uerwehr tätig, die 30 Mitglieder zählt, die die
aus ihren eigenen Mitteln den Platz vor ihrem Gemeinde bei verschiedenen regionalen Wett�
Geschäft.
bewerben erfolgreich vertreten. Die freiwillige
Am 21.6.2007 am Nachmittag ist durch die Feuerwehr engagiert sich bedeutend auch im
Ortschaft ein gewaltiger Sturm gezogen, der Rahmen der Prävention.
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Resumé – Zusammenfassung
Die Gemeinde hat seit 1990 viel durchgemacht
und hat eine lange Reise hinter sich, da aus der
zum Untergang verurteilten Ortschaft eine sich
erfolgreich entwickelnde Gemeinde geworden ist,
die für ihre Bewohner ein angenehmes Heim dar�
stellt.

Sport

Nach dem 2. Weltkrieg wuchs das Interesse
der Jugendlichen an sportlichen Aktivitäten. Se�
hr beliebt wurden vor allem Fußball, Volleyball
und später auch Tischtennis. Seit 1955 wurden
die sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Sport�
vereins „Sokol“ ausgeübt, in dem zwei Vereine
der Fußball- und der Tischtennisverein tätig
waren. Vor allem der Tischtennisklub verzeich�
nete viele Erfolge bei den regionalen Wettbewer�
ben.
Der Fußballklub arbeitete nach und nach an
der Verbesserung der Bedingungen für seine
Tätigkeit. Dabei wurde er vom Gemeindeaus�
schuss sowie von der landwirtschaftlichen Ge�
nossenschaft von Dvorany nad Nitrou unterstü�
tzt. Die Fußballer zahlten diese Hilfe zurück,
indem sie bei den vom Gemeindeausschuss or�
ganisierten Saisonarbeiten aushalfen. Der Sport�
verein Sokol wurde später in Sportverein „Ge�
nossenschafter“ Dvorany nad Nitrou umbenannt.
Die Spieler nahmen an verschiedenen regiona�
len Fußballwettbewerben und -turnieren teil.
Außer den sportlichen Aktivitäten wurden jähr�
lich gelegentlich Tanzabende organisiert und
der Gewinn wurde für die mit ihrer Tätigkeit
verbundenen notwendigen Ausgaben verwen�
det.
Für die Sportler standen für die Ausübung ih�
rer Tätigkeiten die Räumlichkeiten der Grundschu�
le zur Verfügung. Später wurde ein Raum im Ge�
bäude des ehemaligen Wirtshauses gegenüber
der Schule als Umkleideraum benutzt. Der letz�
te provisorische Ort, den die Sportler als Treff�
punkt nützten, war das alte Gebäude des Geme�
indeausschusses. Keine von diesen Räumlichke�
iten war jedoch für die Bedürfnisse des Sportve�
reins geeignet. Es handelte sich um alte Gebäu�
de im schlechten technischen Zustand, ohne
sanitäre Einrichtungen. Im Jahre1974 wurde für
die Sportler neben dem Fußballspielplatz ein ne�
ues Gebäude errichtet und damit wurden endlich

geeignete Bedingungen für organisierte Sport�
saktivitäten geschaffen. Damit begann eine
vielverprechende Entwicklung des Sportve
reins. Der Fußballklub verzeichnete abwech�
selnd Erfolge in verschiedenen regionalen
Wettbewerben.
Der Sportverein organisierte gelegentlich
für seine Mitglieder Ausflüge in der ehemali�
gen Tschechoslowakei. 1976 zählte der SV 52
Mitglieder, davon waren 20 Erwachsene und
17 Jugendliche. Im Jahre 1985 beteiligte sich
der SV an der Organisation von Feierlichkeiten
anlässlich des 700. Jahrestages der ersten ur�
kundlichen Erwähnung der Ortschaft Dvora�
ny nad Nitou.
Unter der Leitung des neuen SV-Vorsitzen�
den František Košecký wurden in den Jahren
1988 bis 1990 das allgemeine Niveau sowie
die finanzielle Situation des Vereins verbessert.
Der SV kaufte aus eigenen Mitteln einen älte�
ren Bus Škoda-706 RTO, der den Spielern für
die Fahrten zu den einzelnen Wettbewerben
zur Verfügung stand. Später wurde ein zwei�
ter Bus Škoda-ŠD angeschafft, der verschie�
denen Firmen aufgrund der Verträge dienen
sollte, um Geld für die Kostendeckung des
Sportvereins zu erhalten. Beide Mannschaften
des SV (die Jugendlichen sowie die Erwach�
senen) konnten große Erfolge bei den regio�
nalen Wettbewerben erzielen. Im Jahre 1991
trat František Košecký zurück, weil er zum
Bürgermeister von Dvorany nad Nitrou gewählt
wurde. Vladimír Marko wurde zu seinem N
 ach�
folger und Štefan Hujac zum Sekräter
gewählt.
In den Jahren 1991-1995 hat sich die Situ�
ation im SV verschlechtert, vor allem weil vie�
le junge Spieler zu anderen Klubs gewechselt
hatten. Der Verkauf von beiden Bussen sowie
die schlechte finanzielle Lage waren die ersten
Zeichen für den kommenden Untergang des
Sportvereins. Die Leiter konnten diesen Nie�
dergang nicht verhindern und somit beende�
te der Sportverein seine Tätigkeit. Derzeit nü�
tzen vor allem Kinder und Jugendliche den
Fußballspielplatz und die Gemeinde organi�
siert hier jährlich „Spiele, Sport und Spaß-Ta�
ge“ sowie einen „Mini-Fußballturnier“ um den
Bürgermeister-Cup.
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Das Schulwesen

Nach dem 1. Weltkrieg befand sich in der
Ortschaft keine Schule und die schulpflichtigen
Kinder mussten bis 1926 die 2 Kilometer ent�
fernte römisch-katholische Schule im Nachbar�
dorf Ludanice besuchen. Zu dem Zeitpunkt
stellte fast in allen Schulen die Anwesenheit
der Schüler ein großes Problem dar. Die Kinder
wurden oft von ihren Eltern – Bauern für la�
nwirtschaftliche Arbeiten ausgenutzt; im Win�
ter war der Grund für Abwesenheit teilweise
auch fehlende Bekleidung und Schuhe sowie
das schlechte Wetter.
Im Jahre 1925 gab es in der Ortschaft 75
schulpflichtige Kinder. Die Räumlichkeiten der
Schule in Ludanice haben nicht mehr gereicht
und es war notwendig, die Schule um noch
eine Klasse zu erweitern. Die Gemeinde hat
beschlossen, in Dvorany eine eigene Schule
zu errichten. Am 19. Dezember 1924 wurde in
der Gemeinderatssitzung der Bau einer staat�
lichen Volksschule in der Ortschaft Dvorany
nad Nitrou beschlossen. Das Grundstück wur�
de vom Gejza Odescalchi aus Nitrianska Stre�
da gekauft. Der Bau wurde am 30. Oktober
1926 vollendet. Das Interieur bestand aus ei�
nem Klassenzimmer, einem Kabinett und einer
Wohnung für den Verwalter (Direktor) der
Schule.
Der erste Schulverwalter war auf eigenen
Wunsch Ján Maxian. Der erste Unterricht in
der neuen Schule fand jedoch erst am 29. No�
vember 1926 aufgrund der fehlenden Ausstat�
tung statt. Im ersten Schuljahr besuchten die
Schule 51 Schüler; davon 27 Jungen und 24
Mädchen. Die Gattin des Verwalters, Marta
Maxianova, war für den Handarbeitsunterricht
zuständig. Der Pfarrer Michal Pavlík unterrich�
tete Religion (bis 1929). Im Schulgebäude wur�
de auch eine Bibliothek errichtet.
Am 3. Februar 1927 löste Vladimír Sekan,
der diesen Posten nur bis zum Ende des Schul�
jahres ausübte, den Schulverwalter Ján Maxian
ab. Ab dem 1. September 1927 wurde Jozef
Gahér zum definitiven Schulverwalter ernannt,
der hier fast 20 Jahre wirkte. Die Dorfbewohner
hielten ihn für einen wichtigen, gebildeten
Menschen, der sich in großem Maße für die
Kulturentwicklung in der Ortschaft einsetzte.
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Da die Zahl der Schüler, die die Schule im
Schuljahr 1929/30 besuchten, die Grenzzahl, d.h.
81, überschritten hatte, wurde auf Wunsch der
Schulverwaltung die Errichtung einer zweiten,
vorübergehenden Klasse bewilligt. Die Gemeinde
fand keine geeigneten Räumlichkeiten für ein zwe�
ites Klassenzimmer, daher wurde der abwech�
selnde Unterricht bewilligt. Den Lehrposten in
der 1. Klasse bekam die aus Olmütz stammende
Apolónia Přehnalová, in der 2. Klasse unterrich�
tete der Schulverwalter. Der neue Pfarrer Štefan
Chrenko unterrichtete Religion. Für Sauberkeit
und Wartung war die Schulwärtin zuständig.
Da die Gemeinde keine Lehrerwohnung zur
Verfügung hatte (es gab nur eine Wohnung für
den Schulverwalter), wechselten hier die Lehrer
ziemlich schnell. Die Meisten mieteten ein Zim�
mer im Wirtshaus oder pendelten mit dem Zug.
Seit Anfang an beinflusste die Schule in großem
Maße das Dorfleben. Es waren gerade die Lehrer,
die sich neben ihrer pädagogischen Tätigkeit auch
der Kulturentwicklung widmeten.
Große Verdienste um das Kulturleben in Dvora�
ny nad Nitrou erzielte der Verwalter und Lehrer
Jozef Gahér. Er gründete eine Theatergruppe, die
mit ihren Vorstellungen das Leben der Dorf�
bewohner bunter machte. Unter seiner Leitung
wirkte in der Ortschaft auch eine aus sechs Mu�
sikern bestehende Kapelle, die sogenannte Volk�
smusik, die damals sehr beliebt war.
Während des Slowakischen Staates wurde die
Schule 1942 auf römisch-katholische Volksschu�
le geändert. Nach dem 1. September 1945 wurde
sie wieder verstaatlicht und die Lehrer wurden
zu staatlichen Angestellten. Die Schule bestand
weiterhin aus zwei Klassen mit abwechselndem
Unterricht.
Im Februar 1948 wurde eine Schulreform rea�
lisiert, die mehrere Änderungen mit sich brachte.
Die Schulpflicht wurde auf 9 Jahre festgesetzt und
auch der Name der staatlichen Volksschile wur�
de auf „Nationalschule“ geändert. Die Lehrer wa�
ren verpflichtet, die Schüler laut sozialistischen
Prinzipien zu erziehen und Russisch wurde als
Pflichtfach eingeführt.
In der Nationalschule wurden abwechselnd
Klassen 1 bis 5 unterrichtet. Schüler der 6. bis 8.
Klassen besuchten die achtjährige Mittelschule
in Preseľany.

Resumé – Zusammenfassung
Die Tradition des Amateurtheaters wurde vom
Das Essen war hauptsächlich pflanzlich, es
Direktor František Peško fortgesetzt. Die erlangten gab Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse. Fle�
finanziellen Mittel wurden für die Errichtung eines isch wurde wesentlich weniger konsumiert.
Volleyball-Spielplatzes auf dem Schulhof und für Zu den täglichen Mahlzeiten gehörte auch
den Kauf eines Tisches für Tischtennis verwendet. Brot, das aus Brotmehl gebacken wurde. Die
Auch die Lehrerin Anna Kapustová, die seit 1958 Bäuerinnen gaben zum Brotteig üblicherwe�
bis 1964 an der Schule wirkte, beteiligte sich se� ise auch Kartoffeln hinzu, damit das Brot län�
hr aktiv an der Arbeit mit Jugendlichen.
ger frisch bleibt. Jede Familie backte das Brot,
Im Jahre 1953 wurde die Schulpflicht auf 8 Ja� und zwar mehrere Brotlaiben auf einmal, zu
hre gekürzt. Das alte Schulgebäude wurde in den Hause im Ofen. An Festtagen wurden auch
Monaten Juli und August repariert. Im Jahre 1960 Hefekuchen gebacken. Sie wurden mit Mohn,
wurde laut dem neuen Gesetz die neunjährige Marmelade, Nüssen oder Topfen gefüllt.
Zu den uralten Speisen gehörte auch Brei
Schulpflicht eingeführt und der Schulname auf
Neunjährige Grundschule geändert. Dieser Name – aus Mehl, Mais, Reis oder Gries. Sehr beliebt
blieb bis zur Schließung der Schule im Jahre 1976 waren auch verschiedene Teiggerichte – Spä�
erhalten
tzle, Nocken, Schupfnudeln, Nudeln oder Flec�
ken, die mit verschiedenen Streuseln, wie
Die Volkskultur
Mohn, Nüsse, Topfen usw., bestreut wurden.
Die landwirtschaftlich orientierte Lebenswei� Ein wichtiger Nahrungsbestandteil waren Kar�
se wirkte sich auch aufs Wohnen, die Kultur und toffeln.
folklore Äußerungen der Bewohner von Dvorany
Die Frauen in Dvorany bauten in der Ver�
nad Nitrou aus. Das Grundbaumaterial war Lehm, gangeheit alle gängigen Gemüsesorten an.
die Häuser hatten zweiaschsige, straßenseitig Den meisten Nutzen hatten sie vielleicht vom
orientierte Fassaden und bestanden in der Regel Blattkohl (Kraut). Von Lebensmitteln tierischen
aus drei Räumen: einem Zimmer, einem Vorhaus Ursprungs war Kuhmilch das wichtigste. Die
und einer Kammer. Die meisten Häuser hatten Milch diente auch als Grundlage für die Pro�
vorangestellte, etwa 1 Meter breite, in den Hof duktion von weiteren Milchprodukten, wie
orientierte Dächer, die von Holz- oder Steinsäu� Butter, Topfen oder Sahne.
In Dvorany wurden in großem Maße Hüh�
len unterstützt wurden.
Die typische Zimmereinrichtung bestand aus ner, aber vor allem Gänse und Enten gezüch�
einem Tisch mit einer Eckbank, Betten, Kleider� tet, die hauptsächlich für die Kirchenweihe
truhen und Wandregalen. Was die Konstruktion, vorbereitet wurden. Der Großteil der Geflü�
Technologie und Gestaltung betrifft, handelte es gelproduktion, aber auch Eier, wurden für
sich um einfache Möbelformen.
den Verkauf am Markt in Topoľčany bestimmt
Feste Bestandteile von Bauernhäusern waren oder von Frauen direkt in städtische Haushäl�
Wirtschaftsgebäude, wie z.B. Scheunen, in die te gebracht. Am Markt verkauften die Bauern
man auch mit einem Pferdegespann einfahren kleine Ferkel. Für das verdiente Geld kauften
konnte, Ställe für Hühner und Schweine, Tauben� sie wiederum Zucker, Salz, Leuchtöl (Petro�
häuser, kleine Holzschuppen für Aufbewahrung leum) und weitere wichtige Gegenstände, die
von verschiedenen Gegenständen und im hinteren sie aus eigener Produktion nicht bekommen
Teil des Hofes befand sich die unentbehrliche Mist� konnten. Die Grundlage für Fleischgerichte
grube. Zwei Brunnen sicherten die Wasserversor� war das Schweinefleisch aus eigener Schlach�
gung der ganzen Ortschaft. In den Innenhöfen tung. Der Großteil, das Fleisch und der Speck,
wurden diese erst nach dem 2. Weltkrieg gebaut. wurden gesalzen und konserviert oder geräu�
In wesentlich schlechteren Bedingungen leb� chert und dann aufbewahrt. Die Vorräte soll�
ten die landwirtschaftlichen Arbeiter – Häusler, ten bis zur nächsten Schlachtung aushalten.
die am Gutsbesitz arbeiteten. Zwei bis drei Fa�
Einen wichtigen Nahrungsbestandteil für
milien wohnten in zwei kleinen, feuchten Zim� die Bevölkerung stellten verschiedene Obst�
mern und teilten sich eine Küche.
sorten dar; wie z.B. Pflaumen, Birnen, Äpfel,

159

Dvorany nad Nitrou
Nüsse oder Kirschen. Ein großer Teil der Ob�
stproduktion wurde getrocknet. In der Vergan�
genheit wurden vor allem Wasser und Milch
getrunken, um den Durst zu stillen. Auch Tee
aus getrockneten Kräutern wurde häufig get�
runken. Bei Festen, Familienerreignissen oder
zu Anfang von wichtigen Arbeiten wurden
hausgemachte alkoholische Getränke aus ver�
schiedenen Obstsorten getrunken (z.B.
Sliwowitz).
Das Grundmaterial für traditionelle Beklei�
dung und Heimtextilien war das hausgemach�
te Hanfleinen. An Festtagen wurde ein Hemd
aus feinem, besserem Leinen angezogen. Zum
Hemd trug man dunkle Tuchhose, die unter
dem Knie eng war, damit man sie in die Stie�
fel einstecken konnte. Aus dem gleichen Ma�
terial war auch die Weste. Zur männlichen
Winterbekleidung gehörte ein kurzer Mantel;
als Kopfbedeckung diente ein Hut. Reiche Bau�
ern trugen Pelzmäntel ohne oder mit Ärmeln.
Man trug grundsätzlich schwarze Lederstiefel;
an Arbeitstagen Holzschuhe und später in�
dustriell produzierte Arbeitsschuhe. Bereits
vor dem Ersten Weltkrieg trugen Männer weiße
Hemde und dunkle Anzüge mit Westen. Die
festlichen Frauenkleider wurden aus feinen,
bunten Stoffen gefertigt und mit Stickereien
geziert. Die Ärmeln wurden aus weißem Lei�
nen genäht, der untere Teil war angekraust.
Darauf trugen Frauen eine Weste aus bunten,
mit Blumen gezierten Stofffen. Die Sommer�
-Unterröcke waren aus weißem Leinen; unten
bestickt und hinten angekraust, damit die Form
vom Oberrock erhalten blieb. Die Unterröcke
für Winter waren aus warmem Flanell. Der
Arbeitsrock wurde aus schwarzem oder blau�
em Kattunstoff mit Blumenmuster gefertigt.
Der Sonntagsrock war aus einem festem Stoff.
Ein fester Bestandteil der Frauenbekleidung
war auch eine dunkle Schürze. Im Winter er�
gänzten Frauen die genannte Bekleidung mit
einem dunklen Mantel mit warmen Futter. Ty�
pisch für die kalte Jahreszeit war auch ein
großes, dunkles Kopftuch mit Fransen. Das
Zeichen einer verheirateten Frau war die Hau�
be. Auf der Haube wurde noch ein Kopftuch
getragen. Junge Mädchen trugen ihre Haare
offen, im Winter bedeckten sie den Kopf mit
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einem weißen Kopftuch mit Spitze. Ledige junge
Frauen trugen ihre Haare glatt nach hinten
gekämmt und zum Zopf mit einem bunten Band
gebunden.
In der Ortschaft lebten geschickte Stickerinnen,
was auch die Tatsache beweist, dass einige Mäd�
chen und Frauen Textilien, wie z.B. Tischdecken
oder Bettwäsche, für fremde Haushalte bes�
tickten.
Aus älteren Kleidungsstücken wurden auch
Kleider für größere Kinder genäht. Die Kinder
liefen im Sommer barfuß, im Winter bekamen
sie nur Stoffschuhe; erst später wurden auch für
Kinder Lederschuhe gefertigt. Kinder aus armen
Familien trugen Schuhe abwechselnd.
Die traditionellen Volksbräuche, wie Zukunft�
svorhersage, Wahrsagung, Verdrängung von
übermenschlichen negativen Kräften, religiöse
Sitten und Bräuche u.a., fanden Gebrauch bei
verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltun�
gen und Treffen. In den Menschen tief verankert
waren Vorurteile, Aberglaube und der Glaube an
übermenschliche Wesen, die sie mithilfe von
traditionellen Volksbräuchen, Sprüchen und Za�
uberformeln zu verdrängen versuchten. Auf tra�
ditionelle Weise wurden auch Kirchenfeste,
Begrüßung des Frühlings, Ernteeinbringung, Kir�
chenweihe u.v.a. gefeiert. In Dvorany wird auch
ein eigenes Fest – Kirchenweihe am Tag des hl.
Wendelin, gefeiert. Die traditionellen Sitten und
Bräuche fanden Geltung auch bei Familienfesten,
wie Geburten und Taufen, Begräbnissen, Hoch�
zeiten, die als wichtige gesellschaftliche Ereignis�
se in der Familie sowie in der gesamten Ortschaft
wahrgenommen wurden.

Farebná príloha

Vstup do obce
a jej okolie
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Farebná príloha
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Obchod Jednota

Socha Panny Márie
Materská škola

Dom kultúry a sídlo OcÚ
Zvonica
Futbalové a tenisové ihrisko

164

Farebná príloha

Výstavba miestnej infraštruktúry a údržba obce

165

Dvorany nad Nitrou

Rekonštrukcia materskej školy
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Farebná príloha

Prístavba kultúrneho domu
a obecného úradu
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Obecný úrad
pred rekonštrukciou
a po nej

Slávnostné otvorenie prístavby KD a OcÚ
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Farebná príloha

Kultúrno-spoločenské podujatia v kultúrnom
dome
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Exponáty v Pamätnej izbe umiestnenej
v podkroví Obecného úradu
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Farebná príloha

Vitrina s trofejami športovcov a dobrovoľného
hasičského zboru v budove OcÚ
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Stavba domu smútku, jeho vzhľad po dokončení
v r. 1991 a stav po veternej smršti v r. 2007

Rekonštrukčné práce na dome smútku a jeho
vzhľad v súčasnosti, pohľad na cintorín
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Farebná príloha

Slávnostné otvorenie a vysvätenie nového
domu smútku v roku 1991 kanonikom
Dr. Ladislavom Dorušákom
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Exteriér a interiér kostola po dokončení prestavbových prác v roku 1993

Slávnostné vysvätenie kostola v roku 1993 za účasti arcibiskupa mons. Jána Sokola
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Farebná príloha

Interiér a exteriér kostola v roku 2009
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Sväté misie v roku 2009
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Farebná príloha

Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru
a hasičov z radov mládeže
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Účastníci z našej obce na súťaži
O pohár generálneho riaditeľa
Slovenských liečebných kúpeľov
v Piešťanoch

Členovia bývalého Zväzu požiarnej ochrany
v Dvoranoch nad Nitrou
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Obvodné kolo previerky pripravenosti DHZ
v roku 2003

Víťazné družstvo Dvorany n/N - kat. muži

Odovzdávanie ocenení zaslúžilým členom DHZ
Vladimírovi Markovi a Vladimírovi Valentovi
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Tenisový turnaj
„Dvorancup“

Minifutbalový turnaj „O pohár starostu“

Časť členov Slovenského zväzu chovateľov
poštových holubov v Dvoranoch n/N
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Farebná príloha

Stretnutia dôchodcov
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Farebná príloha
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„Privítanie detí do života“ na obecnom úrade

Vystúpenie detí na oslavách Dňa matiek

Stavanie a zdobenie stromčeka pred OcÚ
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Farebná príloha

Deti z materskej školy
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M
D
D
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Farebná príloha
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PRÍCHOD MIKULÁŠA
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Farebná príloha
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Poslanci OcZ vo volebnom období 1998–2002
Volebná komisia

volebné obdobie 2002–2006

2006–2010
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Farebná príloha

František Košecký

Obecné zastupiteľstvo
obce Dvorany nad Nitrou
2006–2010

starosta obce Dvorany n/N

Ing. Jozef Kráľ

Mgr. Marek Kapusta

Alžbeta Šišková

Anna Ďuríková

Renáta Petríková

Jozef Ušpák

Mgr. JozefínaValentová

Ing. Mikuláš Mokrý

poslanec OcZ
zástupca starostu obce

poslankyňa OcZ

poslanec OcZ

poslanec OcZ

poslankyňa OcZ

poslankyňa OcZ

poslankyňa OcZ

hlavný kontrolór

Zamestnanci Obecného úradu Dvorany n/N:
Anna Sedláková, Jarmila Sedláková, Radovan Kluka a Miroslav Kluka
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Výrobné a montážne práce pracovníkov OcÚ
Dvorany nad Nitrou

Ramenová
kosačka
vyrobená
v dielni OcÚ

Výroba prívesu na zber plastových fliaš

Vyrobená „zametacia rotačná kefa“
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