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Obec s 2500 obyvateľmi leží 3 km juhovýchodne od Topoľčian vo
východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Zaujímavá história,
kaštieľ, park a ľudové tradície by v budúcnosti mohli obec premeniť na
lokalitu turistami vďačne vyhľadávanú.
Z HISTÓRIE OBCE
Chotár obce bol osídlený už v praveku, čo dokazujú početné archeologické nálezy. Sú to sídliskové nálezy z obdobia neolitu, eneolitu, rímskobarbarské osídlenie a r. 980 bolo objavené veľkomoravské sídlisko z 9. stor.
Obyvatelia osídľujúci chotár museli zvládať tunajšie ťažké prírodné pomery. Napriek pôvodnému slovanskému osídleniu meno obce Solčany (pôvodne Selčany) nemožno spájať so soľou, ale skôr so slovom selo (obec).
Nepriama zmienka o obci pochádza z r. 1235, keď pri vyznačovaní darovaného majetku kráľom Belom IV. sa spomína za riekou Nitra „terra
castriensis“, teda zem, kde bývali poddaní kráľovského hradu Nitra.
Susedila s Praznovcami a akousi zemou „Petrus“. Priama prvá zmienka o
obci pochádza z r. 332, keď odtiaľ (Selchen) viedla veľká cesta do Bošian.
Bol to kráľovský majetok, ktorý kráľ Žigmund 9. novembra 387 daroval
spolu s hradným majetkom Hrušov magistrovi Ladislavovi, synovi Petra
Šáraiho (zo Šaroviec). Solčany ako mestečko sa prvýkrát spomínajú práve v
tomto roku. Obec v 4. a 5. stor. bola trhovým miestom. Magister Ladislav
majetok zakrátko vrátil, panstvo prešlo do rúk kráľa a ten ho r. 389 donáciou udelil rodine Četnekyovcov (zo Štítnika). Tunajšie čižmárstvo a
hrnčiarstvo je doložené už v 5. stor. Menej rozšírené bolo vinohradníctvo.
R. 435 obec prechádza do rúk kráľa a ten ju zanedlho daroval Forgáchovcom. Jeden z členov rodiny, Pavol začal užívať priezvisko Selčéni (Paulus de
Zelchen) a obec bola pripojená k hradnému panstvu Hrušov. Jeho manželkou
bola
Barbora
Tapolčániová, a Pavol bol

I. vojenské zameranie (1782)
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Mapa obce z roku 1855

jej tretím manželom. R.
475 bol Pavol Selčéni zavraždený a hradné panstvo
Hrušov prechádzalo z rúk
do rúk (Laky, Lábathani,
bratia Bothovci, Verebéli,
Holy, Šárkáň). R. 504 sa
panstvo stalo majetkom
rodiny Salcer z Hrušova a
zo Záblatia. Po katastrofálnej porážke uhorských vojsk 29. augusta 526 pri
Moháči do oslabenej krajiny vtrhli Turci a začala sa ich vyše 50-ročná okupácia. R. 549 obec Nagsewlcheen (Veľké Solčany) vlastnil Ján z Hrušova a
bolo v nej 29 port, 2 opustené porty,  novoobsadená porta a  iná porta
(oslobodená od daní). Ale toho roku hradné panstvo Hrušov bolo prevedené na rodinu Tapolčániovcov, ale usídliť sa na hrade im bolo umožnené
až r. 555. Podľa kanonickej vizitácie z r. 560 bol patrónom obce Tomáš
Tapolčáni (Sub. Ditione Dni Thomae Thapolczany Szolcsán), r. 59 majetok zdedil Ján Tapolčáni. Obec ešte stále nebola poplatná Turkom. R. 598
v kúriálnej obci Zeolchen, ktorú vlastnili zemania, bolo 62 domov. R. 60
panstvo získal Ladislav Pethe z Heteša a neskôr dedičstvom prešlo do rúk
vplyvnej rodiny Rákóciovcov. To už sídlo panstva bolo prenesené do kaštieľa v Topoľčiankach. Medzitým krátko bol tunajším zemepánom neskorší
palatín Juraj Thurzo. R. 663 tureckí vojaci umučili miestneho richtára
Juraja Babčana. V defteri (súpis tureckých vyberačov daní) novozámockého
sandžaku z r. 664 je obec zapísaná ako Solčan, kde žilo 50 džizjepovinných (daneplatiacich) osôb a bolo spísaných 40 domácností. Desiatok sa tu
platil zo pšenice, zmiešaného obilia, úľov, daň za drevo a seno, ovce, ošípané a právo pasenia, odvádzalo sa hájovné a príležitostné dávky. V obci sa
platila daň aj za dva mlyny. Jednokolesový mlyn sa nachádzal na rieke Nitra
a patril veliteľovi novozámockej ody (kasáreň, ale jedná sa o základnú
vojenskú jednotku janičiarov /orta/, ktorá dostala pomenovanie podľa svojej ubykácie) Zülfikára. Dvojkolesový mlyn bol zas v užívaní veliteľa džebedžiov (kováčov vyrábajúcich zbrane) Vysokej Porty v Nových Zámkoch
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Kaštieľ Odescalchiovcov (1898)

agu Mustafu a kjátiba novozámockého def tertára
(veliteľ úradu finančnej
stráže provincie) Redžeba.
Celkový výnos činil 0.985
akčí (drobný strieborný osmanský peniaz), čo znamenalo stredne veľkú obec. V
2. polovici 7. stor. sú tu
zapísaní viacerí slobodníci (libertíni) a neskôr aj zemania. R. 669 sú tu
libertínmi Ján Vargha, Ján Hudiec, dedičia Andreja Sombatyho, Vavrinec
Cillingh a zeman Štefan Bartlan. R. 677 sú v obci znova zaznačení iba
libertíni - dedičia Vavrinca Ciglineka, Štefan Bartha, Mikuláš Sombathi,
Martin Solčani, dedičia Jána Vargu a Juraj Antal. R. 684 je Martin Solčani
zapísaný ako zeman, ktorý 4. marca 665 vo Viedni získal od kráľa
Leopolda I. zemiansku erbovú listinu. Medzi príbuznými, ktorí získali
zemianstvo je zapísaný aj Ján Hudec. R. 693 tu žijú zemania Štefan Huďac,
Pavol Bartha, slobodná Katarína Solchany, Andrej Sombaty, Michal Čiglini a Michal Kovač. S týmito menami sa stretávame aj v nasledujúcich dvoch
storočiach. Obyvateľstvo si mohlo vydýchnuť až r. 683 po dobytí pevnosti Nové Zámky cisárskym vojskom a odchode Turkov.
Vypuknutie posledného protihabsburgského povstania Františka II.
Rákócziho (703–7) zabránilo obnove krajiny. Nakoľko aj Solčany patrili medzi rodové majetky Rákócziovcov, aj tu viackrát prepochodovali
kurucké či labancké vojenské jednotky. Po prehratej bitke pri Trenčíne
kurucký kapitán Ladislav Očkay pri obci pozbieral zvyšky Rákócziho armády a odtiahol na horné Ponitrie. Kaštieľ v Topoľčiankach bol obľúbeným
sídlom legendárneho Františka II. Rákócziho. Skonfiškovaný majetok r.
70 kráľ predal rodine Koháryovcov, ale tá ho r. 7 predala rodine
Zichyovcov. Provizormi ich tunajšieho veľkostatku boli niektorí členovia
rodiny Zerdaheliovcov. Kratší čas tu vlastnil isté majetkové diely Pavol
Balašša (radca miestodržiteľskej rady, gemerský župan, kráľovský hlavný
pohárnik a tajný radca vnútra), ktorého prvou manželkou bola Katarína Zi-
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Kaštieľ Odescalchiovcov (1980)

chyová a rodina Erdődyovcov. R. 75 obec mala 34
domácností. R. 720 v obci
bolo 45 domácností a vinice. Po smrti Pavla Balaššu r.
729 prešli jeho tunajšie
majetkové diely do rúk jeho švagra Karola Zichyho.
Matej Bel r. 742 Solčany
charakterizuje ako ľudnatú obec, ktorá bola pôvodne mestečkom a teraz
patrí panstvu Topoľčianky. Jej obyvateľov prezývali „sližármi“. Žilo tu viacero remeselníkov. Toho roku panstvo odkúpila rodina Keglevichovcov. V
. uhorskom súpise obyvateľstva z rokov 784–787 v obci bolo 88 domov
so 4 domácnosťami a žilo 684 obyvateľov. V štatistickom výkaze je veľa
zaujímavých údajov o obci, napr. žilo tu 0 zemanov,  farár,  úradník, 
občan, 5 sedliakov, 62 dedičov sedliakov a občanov, 49 želiarov, 23 iných
(napr. remeselníci a pod.) a  vojak s prepúšťacím listom. Solčany si charakter mestečka udržali ešte v tomto storočí. Andrej K. Vályi r. 799 charakterizoval obec takto: „Solčany. Slovenská dedina v Nitrianskej župe,
zemepánom je panstvo grófov Keglevichovcov, obyvatelia sú katolíkmi a
iného vyznania, leží na /4 míle od obce Nitrianska Streda. Má aj špitál,
predtým boli mestečkom, má dobrý chotár, ktorý má podobné vlastnosti
ako oponický.“ Ženbou do rodiny Keglevichovcov sa Solčany stávajú majetkom kniežacej rodiny Odescalchiovcov a obec sa stáva sídlom panstva.
Nastáva jej búrlivý rozvoj. R. 828 tu bolo 7 domov a žilo už 85 obyvateľov (809 r. k. a 6 ev. a v.), teda jasný trend nárastu ich počtu. R. 837
vynikajúci uhorský štatistik Elek Fényes opísal obec takto: „Solčany, slovenská dedina pri vodách rieky Nitry, od Topoľčian na 3/4 míle; 809 kat.,
6 evanj. obyv. Má kat. farský kostol, kaštieľ, ozaj dobré lúky, chov kráv.
Zemepánom je knieža Odescalchi.“ V septembri 848 do maďarského honvédskeho vojska z obce narukovalo 3 obyvateľov a boli zaradení do 6.
praporu Nové Zámky spolu s brancami z Nitrianskej a Turčianskej župy.
Inak sa revolučné udalosti 848/49 obce príliš nedotkli. Tunajší obyvatelia
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boli roľníkmi a tkáčmi. R. 879 bol propagovaný chov priadky morušovej
na výrobu hodvábu, aj v obci boli vysadené moruše. Už r. 882 bol v obci
telefón a telegraf. R. 893 (údaj je starší) okrem Odescalchiovcov najväčším
vlastníkom pôdy tu bola Urbárska obec Solčany (28 katastrálnych jutár).
R. 897 medzi najväčšími vlastníkmi majetkových dielov nachádzame
Jakuba Adlera (nájom 75 k. j. od Marka Aldera), Leopolda Bauera (nájom
876 k. j. od kniežaťa Liviusa Odescalchiho), manželka Jozefa Lőwyho (krčmárka, vlastníčka pôdy a nájom od kniežaťa Odescalchiho, 25 k. j.) a knieža Livius Odescalchi (.42 k. j.). Najlepšie bol vybavený Bauerov hospodársky dvor. R. 900 polovica obyvateľov Solčian pracovala mimo poľnohospodástva. R. 9 je tu najväčším zemepánom knieža Livius Odescalchi
(2229 k. j., z toho 575 k. j. orná pôda), ktorý veľkostatok dal do nájmu bratom Freyovcom (Ľudovít a Gustáv ml.). Vypuknutie I. svetovej vojny
(94–98) prinieslo pospolitému ľudu iba utrpenie, biedu a žiaľ. R. 96
tu vypukol štrajk poľnohospodárskych robotníkov. Hladní obyvatelia rabovali, aby si zabezpečili aspoň základné potraviny. Brachiálna rota v snahe
zabrániť rabovaniu, nešťastnou náhodou zabila 8-ročné dievčatko. Na bojiskách padlo 40 obyvateľov.
Koniec vojny na konci r. 98 znamenal aj rozpad Rakúsko-uhorskej
monarchie a vznik Československa. Rabovačky panských sýpok v obci sa
vyskytli aj po ukončení vojny. Za I. ČSR obyvatelia pracovali v liehovare,
tehelni, a ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatku. Vypuklo tu niekoľko štrajkov. R. 930 je začiatkom organizovaného futbalu (tunajší klub
dal Československu či Slovensku mnoho vynikajúcich futbalistov). R. 936
bolo založené Potravné družstvo. R. 939 vznikol Slovenský štát a kvôli
spojenectvu s Nemeckou ríšou bol tu relatívne blahobyt. Slovensko bolo
akousi výkladnou skriňou Nemecka. Čiernou škvrnou bola deportácia
židovských obyvateľov do koncentračných táborov. V septembri 944 v
obci bojovali partizánske jednotky proti postupujúcim nemeckým vojakom. II. svetová vojna sa v obci skončila . apríla 945. Opäť vzniklo Československo a po r. 945 bol veľkostatok Odescalchiovcov rozparcelovaný.
Po februári 948 sa aj Solčany začali meniť na socialistickú dedinu. Tunajšie
JRD bolo založené r. 955. Zlepšovala sa infraštruktúra obce, opravovali a
spevňovali sa cesty. V rámci IBV bolo postavených veľa nových rodinných
domov a staré boli prestavané. R. 973 vzniklo zlúčené JRD ČSSP Tríbeč
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Reliéf erbu Odescalchiovcov

so sídlom v Nitrianskej
Strede, hospodárske dvory
boli v obciach Čeľadince,
Kovarce, Krnča, Praznovce,
Solčany a Súlovce. Bola postavená nová budova
MNV, kultúrneho domu,
areál ZŠ, obchodu a pohostinstva Jednoty SD, tvár
obce sa výrazne zmenila. V obci bol v prevádzke liehovar a cukrárska veľkovýroba. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bošanoch, Topoľčanoch, Tovarníkoch, Partizánskom, v baniach v Novákoch,
Handlovej a v českých zemiach. November 989 znamenal koniec vlády
komunistickej strany, . januára 993 vznikla Slovenská republika. Nastal
nový rozvoj obce, intenzívnejší ako do tých čias. V obci je vybudovaná
komplexná infraštruktúra, vrátane čističky odpadových vôd. V júni 2003
boli odovzdané prvé obecné nájomné byty. V obci pôsobí niekoľko kultúrno-spoločenských organizácií, hlavne so zameraním na kultúru a šport
(dychovka Požiarnik, spevácka skupina Lišanka a Ruža, Obecný futbalový
klub, Obecný hádzanársky klub, Dobrovoľný hasičský zbor). R. 2003 bola
dokončená stavba domu smútku. Vedenie obce sa stále snaží zlepšovať životné podmienky obyvateľov obce (oprava ciest, dobudovanie kanalizácie, stavba ďalších nájomných bytov, obnova kaštieľa), čo je pozitívny vklad do
budúcnosti.
Vývoj počtu obyvateľov obce: 869 - 85, 900 - 288, 930 - 698,
950 - 954, 970 - 2623, 99 - 2352, 200 - 2489.
Horné Praznovce (Horňany) ležia v severnej časti chotára Solčian. Obec
sa prvýkrát spomína r. 287 ako majetok hradu Nitra, kde žili jeho poddaní. Neskôr tu majetkové diely vlastnili miestni zemania z Praznoviec, s
ktorými solčianski zemepáni mali neustále spory. Obec r. 40 kráľ daroval
rodine Četnekiovcov, ale zemania z Praznoviec si svoje tunajšie vlastnícke
práva uhájili. Obec zanikla zrejme na začiatku tureckej okupácie a už viac
nebola obnovená. Neskôr tu bol založený majer panstva Topoľčianky.
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Južná fasáda kaštieľa

Zaniknutá
obec
Koňany sa prývkrát spomína r. 377 ako Devochen.
Ležala južne od Solčian. R.
422 sa obec spomína už
pod menom Koňany
(possessio Konyafalu alio
nomine Dechen) nad
Nitrianskou Stredou a bola
majetkom zemanov z Čeľadiniec. Neskôr obec prechádza do rúk zemanov
z Elečky (dnes Alekšince). R. 56 obec dali do zálohu zámožnému solčianskemu richtárovi Pavlovi Petrikovi (aj vo forme Patrik). V tom čase
Koňany boli iba osadou, ktorá zanikla na začiatku tureckej okupácie a už
nebola obnovená. Od 8. stor. tu stál zájazdný hostinec zvaný Zábava,
ktorý patril Zerdaheliovcom. Na samote stál  dom a r. 828 tu žilo 9 obyvateľov. Hostinec do konca 9. stor. zanikol.
PRÍRODA
Chotár obce leží vo východnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny,
na ľavostrannej nive a náplavových kužeľoch rieky Nitra a jej ľavostranných
prítokov (Horný /Lazkový/ a Stredný /Tošanský/ potok, zvaný aj Dršňa) v
nadmorskej výške 6–724 m. Pri dolnej časti obce preteká Dolný potok
(Lišňa), známy kvalitnou mäkkou vodou. Západná časť chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny pokryté riečnym štrkom, pieskom a sprašou.
Východnú časť chotára na severovýchodných svahoch Tríbeča tvoria kryštalické horniny a kremence starších druhohôr. Sú porastené dubovohrabovými lesmi, bučinami s javorom a jaseňom. R. 985 bol Solčiansky háj
vyhlásený za štátnu prírodnú rezerváciu s výmerou 0 ha. Nachádza sa 3
km juhovýchodne od Solčian a predmetom ochrany je skalná a lesostepná
vegetácia. Rezervácia predstavuje dobre zachovalé spoločenstvo dubových
lesov so vzácnymi subatlantickými druhmi. Pri kaštieli je zvyšok rozsiahleho prírodného parku založeného v . polovici 9. stor., ktorý bol neskôr
rozšírený. V parku rastie vzácny veľký korkovník amurský. V súčasnosti dlhé
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Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

desaťročia zanedbávaný park je postupne
obnovovaný. V chotári obce sa dodnes
zachovali háje jedlých gaštanov.
KULTÚRNE PAMIATKY
V lesíku zvanom Starý háj, na hone
Kostelec sa našli základy románskeho kostola Všetkých svätých. Stavba stála v zaniknutej obci Horné Praznovce (predchodca
dnešných Praznoviec). Kostol mal malú
loď a polkruhovú apsidu na východnej
strane. Teda bol tu typický vidiecky románsky kostolík postavený zrejme už v 2. stor.
V 5. stor. Solčanci v jeho okolí vyrúbali
chránený les. Kostol zanikol spolu s obcou.
Pôvodný rímskokatolícky kostol Všetkých svätých bol postavený v gotickom slohu, písomne je prvýkrát doložený r. 397. Bola to jednoloďová
gotická stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.
Stavba bola v 8. stor. prestavaná (dostavba bočnej kaplnky, presbytéria,
obstavanie veže štítovým priečelím) a neskôr viackrát upravená, naposledy
r. 2002. Kostol má pôdorys s tvarom kríža. Užšie presbytérium má polygonálne zakončenie, dnešná bočná kaplnka Piety bola pôvodne sakristiou,
druhá bočná kaplnka je zasvätená Božskému srdcu ježišovmu. K nej sa primkýna dnešná sakristia, pôvodne klasicistické oratórium Odescalchiovcov
zo začiatku 9. stor. Jeho vstup je flankovaný polostĺpmi. Do štítového
priečelia je vstavaná veža zakončená ihlancovou strechou. Fasády lode sú
členené lizénovými rámami, oknami s polkruhovým zakončením a výraznou korunnou rímsou, presbytérium členia lizény. Štítové priečelie má nad
vchodom barokové kazulové okno, nad bočnými portálmi je okrúhle okno.
Lizény priečelia sú bosované. Do dnešných dní sa na exteriéri a v interiéri
zachovali barokové kamenné šambrány všetkých portálov. V lodi a presbytériu je valená klenba s lunetami, ktorá dosadá na rímsové hlavice vtiahnutých pilierov. Z pôvodného hlavného oltára bol na pôvodnom mieste po-
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Bočný oltár kostola

nechaný obraz Všetkých svätých, dve polychrómované plastiky anjelov a dve volúty.
Dnešný hlavný oltár je moderný. Hlavný
oltár z 2. polovice 9. stor. (vyrobený v
Tirolsku) bol prenesený do bočnej kaplnky
a je na ňom osadená socha Božského srdca
Ježišovho, po bokoch sú sochy sv. Floriána
a sv. Jakuba, dole sú reliéfy zo života sv.
Františka. V bočnej kaplnke Piety je na
oltári osadené súsošie jej patrónov. Barokový bočný oltár sv. Jána Nepomuckého
z 8. stor., ktorý tvorí stĺpová architektúra
s oltárnym obrazom svätca bol pri posledných úpravách kostola r. 2002 prenesený
do r. k. kostola v Praznovciach. Baroková kazateľnica s polychrómovanou
drevorezbou z 8. stor. bola odstránená v 70. rokoch 20. stor. Klasicistická
pieskovcová krstiteľnica z konca 8. stor. má na nohe pletencový ornament. Pieskovcová klasicistická svätenička z konca 8. stor. má listovú ornamentiku. V kostole sú sochy sv. Jozefa, Nepoškvrnenej Panny Márie a Ježiša
Krista Pána Sveta. 4 polychrómovaných reliéfov zastavení Krížovej cesty sú
novšie. Na chóre (rozšírenom r. 2002) je novší organ vyrobený po r. 925.
Kalich s tepaným dekorom je barokový z 8. stor. V krypte kostola, ktorá
bola otvorená r. 2002 (dnes nie je prístupná) je pochovaných 2 členov
rodiny Odescalchiovcov a ich príbuzných (Keglevich, Lo-Presti, Zichy). Vo
veži kostola sú zavesené tri zvony, stredný zasvätený Nepoškvrnenej Panne
Márii bol r. 820 uliaty u Karola Filgradera v Trnave. Veľký zvon (zasvätený Najsvätejšej Trojici) a umieráčik (zasvätený Kráľovnej sv. Ruženca) boli r.
924 uliate u Alojza Kurbela v Trnave ako náhrada za zvony zhabané v I. svetovej vojne (94–98) na vojenské účely (odlievanie kanónov). V cintoríne
okolo kostola sa prestalo pochovávať koncom 8. stor. a neskôr bol aj zlikvidovaný.
V parku sa nachádza klasicistický kaštieľ, ktorý dala okolo r. 825 postaviť grófka Henrieta Zichy-Ferrarisová na základe plánov slávneho budapeš-
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Pohľad do lode kostola

tianskeho architekta Michala Pollacka. Bol stále
sídlom Odescalchiovcov a
do r. 940 sa zachoval v
pôvodnom stave. Bola to
poschodová
symetrická
stavba so stredným vstupným a nárožnými rizalitmi.
Vstupný stredný rizalit je aj
na záhradnej fasáde. Ale v čase I. ČSR postupne sa stav kaštieľa zhoršoval
z dôvodu, že panstvo so zvyškom skonfiškovaného veľkostatku nemalo
peniaze na jeho údržbu. Radikálna úprava správcom Petrášom dosť zmenila výzor stavby. Bola zbúraná časť budovy medzi stredným a južným rizalitom, ktorá bola zmenená na spojovací koridor. Stredná časť bola nadstavaná o polposchodie. Po r. 945 kaštieľ bol opustený a neskôr tu bolo umiestnené MNV a zdravotné stredisko. R. 956 bol interiér kaštieľa nekompromisne prestavaný a dnes už nemožno určiť jeho pôvodnú dispozíciu.
Dokonca záhradná fasáda bola veľmi poškodená nevkusnou prístavbou.
Od r. 984 je budova opustená a chátra, jeho rekonštrukcia začína byť
veľmi naliehavá. Charakteristickým architektonickým prvkom kaštieľa je
stredný vystupujúci rizalit. Hlavný vstup je zvýraznený stĺpovým portikom,
ktorý je zakončený trojuholníkovým tympanónom. Na vrchole tympanónu
je kamenný reliéf erbu Odeschalchiovcov. Nad vstupom sú sadrové reliéfy
s mytologickými výjavmi. Podobný portikus a sadrové reliéfy sú aj na
záhradnej fasáde kastieľa. Stĺpový portikus južného rizalitu viedol do
súkromnej kaplnky Odescalchiovcov, ktorá bola zasvätená sv. Anne.
Kaštieľ (aj panský dom) panstva Topoľčianky dali postaviť Rákócziovci
v 2. polovici 7. stor. a podľa urbáru ležal medzi dvoma domami Martina
Hajna a opustenou budovou Pavla Klačanského. Sčasti bol postavený z kameňa a sčasti z nepálených tehál. V dobovej literatúre je budova zapísaná aj
ako „castellum“, teda nemohlo sa jednať o bezvýznamnú stavbu. V kaštieli
panstvo pobývalo málo, nakoľko stavba nespĺňala úroveň jeho požiadavky
na pohodlie bývania. V budove boli ubytovaní vojaci a hlavne úradníci veľ-
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Pomník padlých v I. a II. svetovej vojne

kopanstva. Kaštieľ od začiatku 9. stor. sa
stal súčasťou hospodárskeho majera Odescalchiovcov ako správcovská budova, ale
do postavenia klasicistického kaštieľa tu
občas bývali aj Odescalchiovci. Ich nárokom na bývanie stavba rozhodne nevyhovovala. Pravdepodobne poschodová budova (možno pôvodne opevnená) na pôdoryse s tvarom L zanikla na konci 9. stor.
Zemianska kúria bola postavená v .
polovici 8. stor. buď rodinou Kováčovcov
alebo Sombatyovcov zrejme na starších
základoch. Po r. 860 sa stala majetkom
rodiny Adlerovcov, od začiatku 20. stor.
Jozefa Lőwyho. V časti kúrie bola krčma. Po r. 945 bola kúria obytným domom rodiny Klačanských. V časti kúrie bol obchod s mäsom. Stavba bola
zbúraná v 60. rokoch 20. stor. Bola to jednoduchá obdĺžniková prízemná
budova postavená na dĺžku ulice, v ktorej boli 3 obytné miestnosti. Na mieste kúrie stojí poschodový dom č. 24/9. Solčániovská kúria (č. 80) bola
postavená v . polovici 8. stor. zrejme na starších základoch. Stavba bola
prestavaná v polovici 9. stor. a neskôr rozšírená. R. 859 tu bývala Františka
Solčániová s príbuznou Helenou Nemešovou. Tá, ale toho roku kúriu predala rodine Odescalchiovcov a budova sa tak stala časťou ich veľkostatku. V
kúrii neskôr býval provizor Odesdcalchiovcov Štefan Štiglic (838–895) s
manželkou Barborou, rod. Paučekovou (84–88). Bola to jednoduchá
stavba na pôdoryse L s tromi obytnými miestnosťami. Do r. 945 kúria bola
majetkom rodiny Odescalchiovcov, ale v nej bývali aj nájomcovia veľkostatku (Bauer, bratia Freyovci). Pri kúrii bola najväčšia ľadovňa v obci a za budovou sa rozprestieral park o rozlohe 2 k. j. Po r. 945 bola stavba istý čas
prázdna, potom tu bola umiestnená pekáreň, neskôr obchod, v súčasnosti je
sídlom firmy Sonex. Dnes značne prestavaná obdĺžniková budova mala
pôvodne 7-osové priečelie, zachovala sa profilovaná korunná rímsa. Relatívne v pôvodnom stave sa zachovala bočná južná štítová fasáda.
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Ústredný kríž cintorína

Na dolnom konci obce sa nachádza
baroková Božia muka z 8. stor. Je to malá
murovaná štvorcová stavba postavená zrejme ešte Zichyovcami. Na priečelí je nika s
polkruhovým zakončením, na ostatných
troch fasádach je slepá arkáda. V nike bola
kamenná socha sv. Jána Nepomuckého. Tá
bola zničená v 60. rokoch 20. stor., preto
vo výklenku je dnes malý obraz Panny
Márie. Pri bývalom rázcestí v severnej časti
obce (na Družstevnej ulici, smerom na
Bošany) sa nachádza Božia muka postavená v . polovici 8. stor. V nike štíhlej
štvorcovej stavby je socha sv. Františka. Pri
novej ceste do Topoľčian sa nachádza Božia muka postavená 7. októbra
900 Rozáliou a Jozefom Babčanovcami. Štíhla štvorcová malá stavba bola
obnovená r. 2000. V nike s polkruhovým zakončením je polychrómovaná
socha Nepoškvrnenej Panny Márie. Pred r. k. farou sa nachádza Lurdská jaskyňa postavená r. 2002 z kameňa. V jaskyni je socha Lurdskej Panny Márie
a kľačiacej Bernadetty. V kostolnej záhrade stojí kamenná socha sv. Jána
Nepomuckého, ktorá bola r. 93 postavená solčianskymi r. k. veriacimi.
Socha pôvodne stála pred r. k. farou a sem bola prenesená r. 2002. Pri
Dolnom mlyne stála socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá zanikla na začiatku 20. stor. spolu s mlynom. Prícestný kríž z umelého kameňa s liatinovým
korpusom pred dvorom PD r. 943 dali postaviť Štefan a Barbora
Klačanskí. Pred domom č. 36/89-90 stojí kamenný klasicistický prícestný
kríž s kamenným korpusom, ktorý bol postavený r. 779. Pilierový štvorcový podstavec kríža je zakončený iónskou hlavicou. V lese na Hubertovej
studni stojí drevený kríž s malým liatinovým korpusom krytý polkruhovým
plechovým baldachýnom, ktorý bol veriacimi postavený r. 957. Pri
Gazdovskom jarku stojí drevený prícestný kríž s liatinovýnm korpusom,
krytý polkruhovým plechovým baldachýnom, postavený na začiatku 20.
stor. Pri starej ceste do Topoľčian medzi dvoma lipami stojí drevený prí-
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Liehovar

cestný kríž s liatinovým
korpusom, krytý polkruhovým plechovým baldachýnom, postavený v 9. stor.,
bol viackrát obnovovaný
(začiatok 20. stor.), naposledy 20. augusta 988. Okolo
je liatinová ohrada. Drevený kríž pred rybníkom
Kruh (severne od obce) dala r. 2004 postaviť p. Hornová. V blízkosti sa rozprestieralo pôvodné osídlenie Solčian. Pred r. k. kostolom stojí drevený
misijný kríž, na ktorom je nápis Sväté Misie a letopočty 947 a 2004. Kamenný ústredný kríž cintorína s kamenným korpusom bol veriacimi postavený r. 843. Ústredný kríž stál aj v cholerovom cintoríne zriadenom r. 836,
ktorý zanikol spolu s cintorínom na začiatku 20. stor.
Hubertova studňa sa r. 937 spomína ako jedna z pozoruhodností
obce. Stála tu horáreň o rozmeroch 30 x 2 m, ktorá bola v 2. polovici 9.
stor. postavená Artúrom Odescalchim čiastočne z kameňa a pálených tehál.
V strede priečelia bola zasklená drevená veranda. Tu malo svoje miestnosti
aj panstvo, ktoré budovu využívalo pri poľovačkách. Posledným horárom
bol Henrich Link, po r. 945 bola sídlom správy Štátnych lesov. Horáreň
bola zbúraná r. 968. Prameň Hubertova studňa už dávnejšie vyschol. V
blízkosti sa nachádza lovecká chata (tzv. Dekanova chata), ktorá bola postavená na Dekanovej lúke. Staršiu drevenú štvorcovú časť pôvodného loveckého kaštieľa s polkruhovou baštou z kameňa a vysokou štvorcovou drevenou nárožnou vežou po r. 90 dal postaviť Artúr Odescalchi a r. 942
bola chata dostavaná obdĺžnikovou poschodovou prístavbou (zvierajúca
tupý uhol). Základy stavby sú z kameňa, nadstavba je zrubová a obe časti
sa technikou stavby od seba dosť odlišujú. V staršej časti je veľký kozub.
Skromne zariadenú chatu má v užívaní správa Štátnych lesov a je ponúknutá na predaj.
Pomník padlých v I. svetovej vojne bol postavený r. 935 hasičským
zborom a občanmi. Na ihlancovitom podstavci z kameňa je pieskovcové
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Krypta Odescalchiovcov pod r. kat. kostolom

súsošie, postava Ježiša Krista v náručí s
klesajúcim raneným vojakom. Na pôvodnom pamätníku je vyrytých 40 mien obetí
I. svetovej vojny. Na počesť padlých v SNP
a v II. svet. vojne bol pomník doplnený
pamätnou tabuľou so 6 menami obetí. Jedným menom padlého v II. svetovej vojne je
doplnená pôvodná časť.
OSTATNÉ STAVBY OBCE
Existenciu farskej školy v obci možno
predpokladať už v 4. stor., keď výkon učiteľa na seba preberali miestni farári. Priame
správy o tunajšej škole sa zachovali až z 8.
stor. Stará školská budova stála v tesnej blízkosti kostola. Bola to malá stavba krytá slamenou strechou, od ktorej hrozil požiar aj kostolu. Škola bola
prenesená do domu Jána Belaja. Kantora-učiteľa (rechtor) platili farníci,
bolo to ich povinnosťou. Oproti kostolu na začiatku 9. stor. stála ďalšia
budova jednotriednej školy, ktorú navštevovalo 30–40 žiakov. Táto budova
r. 88 vyhorela, ale patrón Inocent Odescalchi ju dal opraviť. Bola znovu
postavená z nepálených tehál a pokrytá slamenou strechou. Prvým známym
učiteľom je Vincent Laisek, pomocným učiteľom bol Ján Taubek. Vystriedal
ho Ján Kiacy, ktorý v obci zomrel r. 877. Potom tu do r. 895 pôsobil Ján
Šašváry, za ktorého škola bola r. 892 rozšírená na dvojtriednu. R. 894
pomocným učiteľom sa stal Karol Horváth, od r. 895 rechtorom. R. 907
bola tretia trieda zriadená v prenajatých priestoroch. R. 94 bola postavená poschodová budova školy s 5-osovým priečelím, ktorá mala  nárožný
vstupný rizalit. R. 926 sa správcom školy stal Ján Horváth (syn predchádzajúceho správcu), ktorý tu pôsobil do r. 953. R. 928 bola zriadená 4.
trieda. . novembra 933 na žiadosť občanov bola otvorená ľudová škola
hospodárska, r. 934 rozšírená na 2-triednu. R. 945 sa začalo vyučovať v
novozriadenej Štátnej meštianskej škole v upravených priestoroch kaštieľa
(5 tried). Riaditeľom sa stal Štefan Kobela. R. 949 sa ZŠ presťahovala do
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Božia muka na dolnom konci obce

pôvodnej budovy. V 50. rokoch 20. stor.
budova školy bola dostavaná 4-osovou prístavbou a tak získala dnešnú podobu.
Zachovali sa profilované nárožné lizény a
secesné okenné šambrány. R. 965–966
bol postavený komplex moderných budov
ZŠ, ktoré po všetkých stránkach vyhovujú
nárokom dnešnej pedagógie. Od r. 967 je
v budove starej školy umiestnená materská
škola, ktorá bola obnovená r. 976.
Rímskokatolícka fara je v obci doložená už r. 386. Prvým známym farárom je
tu r. 490 spomínaný Michal, potom Mikuláš (október 559), v októbri 560 tu
pôsobil Albert Solčánensis. V poslednej tretine 6. stor. aj v obci zakorenilo vyznanie evanjelickej cirkvi a. v., r. 66 sa tu spomína kazateľ Ján Čermák. R. 630 je v obci zaznačený r. k. farár Ambróz Škultéti, r. 634 N.
Paludai. Od 5. júla 688 sa farnosť osamostatnila. R. 69 tu pôsobil Ján
Joannovic, r. 720 Izák Murgaš, po ňom Jozef Tamášy ( –72), Ján Černus
( –740, tu zomrel a je pochovaný), Štefan Mišuta ( –765, tu zomrel a je
pochovaný), Štefan Koberčik ( –769, tu zomrel a je pochovaný) a Ján
Lepéni ( –85). R. 766 farnosť sa stala súčasťou diecézy nitrianskeho biskupstva. Na začiatku 9. stor. bola postavená nová budova fary. Ako farári tu
dalej pôsobili: Ján Horhy (85–83), Štefan Santoris ( –85), Ján Klincay ( –858), Martin Šuchter ( –864), Alojz Durdík ( –890), Gejza Kardos
(890), Juraj Bezák ( –93), Július Rektory (933–958), Štefan Struhár
(–96), Michal Boleček ( –983), Vojtech Bošanský (97–995), Jozef Varhaník ( –998), Anton Kožak ( –999) a v súčasnosti Juraj Bunčiak. Stará
budova fary je klasicistická obdĺžniková prízemná stavba so 7 osovým prestavaným priečelím, v strede so vstupom. na záhradnej fasáde má vystupujúci vstupný rizalit zakončený trojuholníkovým tympanónom. V súčasnosti prázdna budova sa má využívať na cirkevné účely. V 70. rokoch 20. stor.
bola postavená moderná poschodová budova fary (č. /48).

5

Solcany:Bagota.qxd

27. 9. 2011

14:58

Page 16

Socha sv. Jána Nepomuckého v kostolnej
záhrade

Chudobinec-špitál dala r. 657 postaviť
manželka Ladislava Rákócziho Alžbeta
(prvý manžel gróf Imrich Adam Erdődy,
druhý gróf Juraj Erdődy). Na jej vydržiavanie bol určený výnos z panského mlyna. V
2. polovici 8. stor. v špitáli žilo 2 chudobných. Stavba aj neskôr slúžila obytným
účelom. Bola to menšia prízemná obdĺžniková stavba ležiaca v severnej časti obce.
Na mieste chudobinca dnes stojí obchod s
potravinami Coop Jednota.
Tunajší pivovar založili v 8. stor.
Zichyovci, lebo výroba piva bola výnosným podnikom a bol oň záujem. Na jeho
mieste bol Augustínom Odescalchim r. 83 založený cukrovar, ktorý v
tom čase bol najväčším podnikom tohto druhu v Uhorsku. Budovaním
boli poverení francúzski odborníci F. Berlier, B. Dombasl a Dubrunfaur.
Výroba cukru bola pomerne jednoduchá. Repa sa ručne porezala na
„gepli“, potom sa vylúhovala horúcou vodou. Vylúhovaný koncentrát sa
potom varil v kotloch, až sa z neho získal surový cukor. Cukrová repa sa
hlavne nakupovala od bývalého topoľčianskeho lekárnika Jozefa Pantočeka.
Po smrti Augustína Odescalchiho syn Artúr (dedič tunajšieho veľkostatku)
nemal vlohy podnikateľa, preto neskôr cukrovar postupne upadal. Podnik
bol v nájme R. Walku a Bresslauera, ktorí jeho výrobu r. 863 zastavili, lebo
nebola rentabilná. Cukrová repa sa dovážala z ďaleka a tak sa náklady na
výrobu cukru neúnosne zvyšovali. Cukrovar kúpila akciová spoločnosť a
postupne ho prebudovala na liehovar (pálenica v panskom majeri fungovala už na konci 7. stor.). Ten bol v rukách Eduarda Siegla, denná výroba bola
452 okovov liehu, ročná 266 hl. R. 934 bolo v Solčanoch založené
Liehovarnícke družstvo, ktoré do liehovaru zakúpilo nové zariadenie. Výroba
sa zvýšila a bola rentabilnejšia. Podnik bol r. 948 poštátnený a pálil sa tu
destilát hlavne z jabĺk, raži, zemiakov a kukurice. Výroba v liehovare bola r.
2002 zastavená a jej ďalší osud je otázny. Dominantou továrenských budov
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Božia muka v hornej časti obce

je nezvyčajný šesťboký zužujúci sa komín. V
starej hospodárskej budove Keglevichovho
majera (kováčska dielňa) bola r. 946 p.
Ďurinom zriadená pálenica, v ktorej sa
dodnes páli hlavne slivovica. Miestnosti
budovy sú zaklenuté pruskou klenbou.
Juhovýchodne od obce mala tehelňu
rodina Odescalchiovcov, ale tá zanikla po r.
920. Oproti cintorínu r. 945 Kolomanom
a Gejzom Bielikovcami bola založená tehelňa, ktorá mala 4 sušiarne a 2 pece. Tehly
mali kolkovanie BTS. Podnik v 60. rokoch
20. stor. zanikol. Na jej mieste boli postavené nové rodinné domy.
V obci malo tradíciu aj mlynárstvo, ktoré tu rozhodne prekvitalo už
pred 6. stor. Už dávnejšie na rieke Nitra (pod sútokom s potokom Lišňa)
stál mlyn. Voda rieky mala dostatočnú silu na pohon mlynského kolesa.
Tento jednokolesový mlyn počas jestvovania novozámockého ejáletu v rokoch 663–683 bol majetkom novozámockého veliteľa ody Zülfikára.
Neskôr bol rozširovaný a dokonca sa na začiatku 20. stor. spomína ako trojkolesový. Výroba v mlyne bola zrušená r. 926 a neskôr bola budova
postupne rozoberaná. Druhý mlyn na Lazkovom (Hornom) potoku bol
dvojkolesový a v 2. polovici 7. stor. bol majetkom veliteľa džedebžiov
Vysokej Porty v Nových Zámkoch agu Mustafu a kjátiba novozámockého
deftertára Redžeba. Bol väčší ako predchádzajúci mlyn, lebo daň z neho
bola 20 akčí, kým za predchádzajúci iba 60 akčí. Neskôr prešiel znova do
rúk panstva Topoľčianky, bol murovaný s dvoma mlynskými kameňami. V
tom čase však nebol v najlepšom stave. Jeho výnos Anna Rákócziová darovala tunajšiemu špitálu. Stál ešte na začiatku 9. stor. Mlyn v severnom
okraji obce neskôr zanikol, lebo potok vyschýnal a nemal silu na pohon
mlynského kolesa. Táto časť obce sa dodnes nazýva Starý mlyn.
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Prícestný kríž z r. 1779

STRUČNÁ ETNOGRAFIA
OBCE
Zástavba ľudových domov sa v obci
zachovala iba čiastočne. Priečelia zakončené trojuholníkovým štítom sú situované
smerom na ulicu. Domy sa prevažne
zachovali z . polovice 20. stor. Sú to
murované stavby z nepálenej a pálenej
tehly. V súčasnosti sú pod valbovými strechami s tvrdou krytinou (nahradila slamu).
Dispozične nadväzujú na starý trojpriestorový dom s hospodárskymi staviskami za
obytným domom v úzkom dvore. Na dvorovej strane majú rozšírené podstrešie na
stĺpoch (pilierová chodba je novšou úpravou), prístupné vchodom z priečelia, tvoriacu jeho tretiu os. Podstrešie pozdĺž obytnej časti je chránené
predĺženou strechou. Domy majú obyčajne prednú (čistú) a zadnú izbu,
medzi ktorými je pitvor-kuchyňa pôvodne s otvoreným ohniskom a jednu
až dve komory s vchodom zo dvora. K obytnej časti sa primkýna maštaľ.
Fasády viacerých domov nesú znaky vyznievajúcej secesie. V priestranných
dvoroch uzavretých doskovými bránami s bráničkami sú záhradky, samostatne stojace stavby letných kuchýň a pece na chlieb. Ešte v polovici 20.
stor. sa tu tkalo plátno, rips a keper. Do tej doby sa paličkovali tzv. topoľčianske čipky, jednoduchšie boli tkané z rôznofarebnej priadze, zložitejšie
boli viacfarebné s prevládajúcou červenou farbou. Známe bolo aj vyšívanie
a predkresľovanie vzoriek na výšivku. Variant západoslovenského typu
ľudového odevu bol charakteristický pre obce Chynorany, Brodzany,
Solčany, Nitrianska Streda, Skačany, Veľké Bielice a Veľké Uherce. Hoci
medzi uvedenými obcami sú menšie rozdiely, od ostatných obcí okresu sa
tento kroj líši výšivkou. Popri existencie viacerých techník chrakteristická je
najmä plochá výšivka podľa predkreslenia zlatou niťou, ktorá býva na ženských rukávcoch a čepcoch. Všeobecne od 40. rokov 20. stor. sa tieto kroje
prestávali nosiť. Koncom 9. stor. sa zachovávali početné úkony výročné-

8

Solcany:Bagota.qxd

27. 9. 2011

14:58

Page 19

ho, rodinného a pracovného zvykoslovia (napr. chodenie Mikuláša, Lucie,
poplazovanie na Vianoce a Nový rok, chodenie na Barboru, na fašiangy,
vynášanie Moreny a pod.).
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBCE
Rodina Odescalchi pochádza z Talianska a ríšsky kniežací titul získala
26. augusta 689 v Neuburgu. Benedetto O. (6–689) 2. septembra 676
bol zvolený za pápeža Inocenta XI. Uhorský indigenát získal r. 74 Lívius
(725–804). Jeho syn Inocent (778–833) bol skutočným tajným radcom
vnútra a rakúskym cisársko-kráľovským dvormajstrom. Svadbou s Barborou
Keglevichovou (?–88), dobrou klaviristkou a žiačkou svetoznámeho
hudobného skladateľa Ludwiga van Beethovena, získal panstvo Solčany.
Jeho druhou manželkou bola Henrieta Zichy-Ferrarisová (800–852), ktorá
dala postaviť klasicistický kaštieľ. Jej syn Augustín O. (808–848) sa usadil
v Solčanoch a bol vynikajúcim hospodárom. Jeho manželkou bola Anna
Zichyová (807–900). Tunajší majetok získal jeho tretí syn Artúr
(836–925), cisársko-kráľovský komorník, vyslanec krajinského snemu,
doživotný člen panskej snemovne, maltézsky rytier, historik, člen Uhorskej
akadémie vied, zakladajúci člen Uhorskej heraldickej a genealogickej spoločnosti, člen rakúskeho spolu Adler a honvédsky kapitán. Pod pseudonymom Szerémi napísal viacero závažných historicko-vedeckých diel. K nemu
na Skýcov radi zavítali aj viaceré osobnosti slovenského kultúrneho života,
napr. básnik a advokát Janko Kráľ. Bol trikrát ženatý, prvá manželka
Eugénia Lo-Prestiová (845–866), s druhou Valériou
Erdődyovou
(850–933) sa rozviedol, tretia Júlia Zichyová (876–935). Po r. 883 sa
odsťahoval do kaštieľa v Skýcove a tunajší veľkostatok odkázal synovi
Líviusovi (863–938), cisársko-kráľovskému komorníkovi a doživotnému
členovi panskej snemovne. Nebol dobrým hospodárom a upadajúci veľkostatok dával do nájmu. Po r. 99 sa hlásil k Československu a s Jozefom
Škultétym r. 925 vydal agitačné dvojzväzkové dielo „Zástava veje“ (Leng a
zászló). Chcel u aristokracie prebudiť československé vlastnenectvo, ale tým
si u nich získal iba posmech a pohŕdanie. Ani toto „vlastenectvo“ neochránilo jeho veľkostatok pred čiastočnou konfiškáciou. Liviusovou manželkou
bola Ilona Zeyková (863–920). Ich traja potomkovia sa v Solčanoch
neusadili. V krypte miestneho r. k. kostola je pochovaných 2 členov rodi-
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ny Odescalchi a ich príbuzných (Lo-Presti, Keglevich, Zichy). Ale Livius
Odescalchi na vlastnú žiadosť bol r. 938 pochovaný v cintoríne. Vedľa
neho je pochovaná Mária Terézia Scheryová (83–875).
Z ďalších miestnych rodákov si viacerí zaslúžia aspoň krátku zmienku.
Anton Biely (930), miestny rodák, významný geológ, zostavil geologické mapy viacerých pohorí.
Béďa Filip Košík (886–969), miestny rodák, významný topoľčiansky
bábkoherec, spisovateľ a kňaz-páter.
Anton Ondruš (950), vynikajúci futbalista (obranca), čs. reprezentant,
kapitán reprezentácie majstra Európy z r. 976, tretí na ME r. 980, viacnásobný majster ČSSR. Po skončení kariéry futbalistu sa v zahraničí venoval trénerskej a manažérskej činnosti.
Ivan Ondruška (967), vynikajúci futbalový brankár, viacnásobný reprezentant ČSR a Slovenska, v súčasnosti sa venuje trénerskej činnosti.
Anton Švajlen (937), vynikajúci futbalový brankár, viacnásobný reprezentant ČSSR, na olympijských hrách r. 964 v Tokiu získal striebornú
medailu. Po skončení futbalovej kariéry sa venoval trénerskej činnosti.
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