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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... pandémia nezastaví! 
 

 

Námestie v Bánovciach nad Bebravou 
 

 

 
 

Naše žiačky obsadili prvé miesto v celoslovenskej súťaži, ktorá sa venovala 

Alexandrovi Dubčekovi.
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Prvá časť aktuálneho čísla Dejepisu extra bude patriť ďalšej virtuálnej exkurzii. V 

druhej časti na virtuálnu nadviaže reálna exkurzia, počas ktorej sme sa zúčastnili 

aj odovzdávania cien v súťaži  Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. 
 
 

 

Vážení čitatelia, 
 

pohodlne sa usaďte a poďte sledovať, kam sme sa vydali (aspoň vo virtuálnej 

podobe) pozrieť. Tak ako je to už tradičné, pán učiteľ absolvoval túto cestu počas 

leta sám, ale rovnako ako by išiel so svojimi žiakmi, teda vlakmi a autobusmi. 

Samozrejme, dodržal všetky platné epidemiologické opatrenia. Našou prvou 

zastávkou bola obec Bojná, ktorá sa nachádza približne v strede medzi 

Topoľčanami a Piešťanmi. V jej centre sa nachádza v moderne obnovenej budove 

dobre strážené archeologické múzeum. 
 

 
 

Jeho exponáty pochádzajú z bohatých nálezov v katastri obce. Ponúkame pohľad 

aspoň na dva z nich. Na prvom je jeden z najstarších zachovaných zvonov 

v Európe. Na druhom môžete vidieť jednu z pozlátených plakiet, ktoré boli 

pravdepodobne súčasťou malého (prenosného?) kresťanského oltára. 
 

 
 

Zdroje obrázkov: inter net
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Po návšteve múzea by sme sa vydali putovať ďalej po obci. Videli by sme viaceré 

(pre túto oblasť typické) zreštaurované domy a pivnice pred nimi, ale i tie, ktoré 

by si už obnovu naozaj zaslúžili. 
 

 
 

Obnovu by si určite tiež zaslúžila židovská synagóga. Jej rozmery však svedčia 

o tom, že v pomerne malej dedinke Bojná bola naozaj veľká židovská komunita. 
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Neďaleko od synagógy je malý parčík. Tu by sme počkali na autobus do obce 

Tovarníky. 
 

 
 

Tovarníky sú teraz obec pri Topoľčanoch, v minulosti boli aj ich mestskou časťou. 

Veľkú časť obce zaberá rozsiahly verejnosti prístupný park. Na nasledujúcom 

obrázku vidíte „plánik“ jednej jeho časti  s vyznačením veľkej vodnej plochy 

a upozornením na niektoré zaujímavé zachované dreviny. 
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Na nasledujúcich obrázkoch vidíte umelo vybudované jazierko či skôr jazero... 
 

 
 

... a vodníka, ktorý ho stráži. 
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V parku sa nachádzal aj „šľachtický“ bazén, teda už viete odpoveď na jednu z 

otázok z minulého čísla. Ponúkame ešte detailnejší pohľad na vstup do bývalého 

bazéna, kde však vidieť, že niekto „naozaj múdry“ si dokazoval na zábradlí svoju 

silu. 
 

Podľa nás ukázal iba svoju hlúposť. 
 

 
 

Celkovo však treba konštatovať, že park pri kaštieli je na slovenské pomery 

pomerne dobre udržiavaný. To sa nedá úplne povedať o samotnom kaštieli, ktorý je 

teraz v samostatnej ohradenej časti areálu, ale je tu snaha o jeho obnovu. 

 
 

Zdroj obrázku: http://www.kastieltovarniky.sk/o-kastieli

http://www.kastieltovarniky.sk/o-kastieli
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Z Tovarník by sme prešli pešo do Topoľčian. Dominantou centrálneho námestia je 

obnovený katolícky kostol. 
 

 
 

Na námestí je aj vhodne obnovená budova mestského úradu postavená 

v historizujúcom stavebnom slohu, v ktorej v minulosti sídlilo aj múzeum. 
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Múzeum dnes sídli v samostatnej budove neďaleko námestia. 
 

 
 

Jeho zbierkový fond začínajúci pravekom je bohatý. Vystavené nálezy z praveku 

(na obrázku vpravo dole) dokonca chráni postava ich tvorcu. 
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Chlapcov by však asi viac zaujali omnoho mladšie zbrane. 
 

 
 

S múzeom sa rozlúčime pohľadom na jednu z jeho kuriozít, ktorú vidíte na 

nasledujúcom obrázku. Čo myslíte, načo slúžila?
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Z Topoľčian by sme sa vydali do dedinky Brodzany. V miestnom kaštieli sa 

nachádza jediné múzeum pripomínajúce básnika Puškina mimo krajín bývalého 

Sovietskeho zväzu. Takto je stavba stále prezentovaná na viacerých webových 

stránkach. 
 

 
https://www.trencinregion.sk/30196/brodzany-kastiel-s-anglickym-parkom 

 

Realita v lete 2021 však bola takáto! 

 
 

Viac obrázkov kaštieľa radšej neponúkame. Dúfame, že sa to čím skôr zmení!

http://www.trencinregion.sk/30196/brodzany-kastiel-s-anglickym-parkom
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V Brodzanoch sa oplatí navštíviť pohrebnú kaplnku miestnej šľachtickej rodiny... 
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... aj romantickú zrúcaninu letohrádku Dardanely. 
 

 
 

Z Brodzian by sme sa presunuli do mesta Partizánske. Tu sa pri autobusovej stanici 

nachádza zaujímavo stvárnený pamätník na udalosti z obdobia 2. svetovej vojny. 
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V Partizánskom, v miestnej časti Šimonovany, sa nachádza obnovený kaštieľ, bývalý 

vodný hrad. Ten však teraz nenavštívime, lebo sa ponáhľame do Bánoviec nad 

Bebravou. V nich stojí za návštevu centrálne námestie, ktoré ste videli na prvej 

strane Dejepisu extra. Omnoho staršia sakrálna stavba je však na miestnom 

kresťanskom cintoríne... 
 

 
 

... vedľa ktorého je cintorín židovský. 
 

 
 

Jeho návštevou sa prvá virtuálna časť Dejepisu extra končí a na nasledujúcich 

stranách sa budeme venovať, žiaľ, pravdepodobne jedinej reálnej exkurzii v tomto 

školskom roku.
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Treba však ešte spomenúť, čo jej predchádzalo, preto sa musíme v spomienkach 

vrátiť na koniec minulého školského roka. Vtedy bola vyhlásená súťaž Mládež 

a odkaz Alexandra Dubčeka a naše žiačky Karolína Hrmelová a Tatiana Weltherová 

sa do nej zapojili. Vyhodnotenie súťaže však prebehlo až tento školský rok. Keďže 

sa obe dievčatá mimoriadne snažili, s pokorou sme dúfali v určitý úspech. Nakoniec 

sa odborná porota zhodla, že sa Karolína a Tatiana umiestnili na prvom mieste. 

Okrem pána učiteľa sa o tento úspech zaslúžila aj pani učiteľka Aghová. V piatok 

22.10. 2021 sme sa preto za prísnych bezpečnostných opatrení vydali navštíviť 

obec Uhrovec, kde sa konal vzdelávací seminár, ktorého súčasťou bolo aj 

vyhodnotenie súťaže. Celú cestu vlakom a inými dopravnými prostriedkami sme 

absolvovali s respirátormi. Podobne tomu bolo aj počas celého vzdelávacieho 

seminára s krátkou výnimkou našej prezentácie a spoločného fotografovania. 

 
Zdroj fotografie: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/dalsou-aktivitou-si-uhrovec-uctil-jedneho-zo-svojich-vyznamnych-rodakov.html?page_id=861449 

 

Teda aj pri preberaní ocenenia sme mali respirátor. 

 
Zdroj fotografie: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/dalsou-aktivitou-si-uhrovec-uctil-jedneho-zo-svojich-vyznamnych-rodakov.html?page_id=861449 

Cenu nám odovzdal rektor Trenčianskej univerzity a vyzeralo to ako promócia.

http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/dalsou-aktivitou-si-uhrovec-uctil-jedneho-zo-svojich-vyznamnych-rodakov.html
http://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/dalsou-aktivitou-si-uhrovec-uctil-jedneho-zo-svojich-vyznamnych-rodakov.html
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Počas prestávky vzdelávacieho seminára s dievčatami urobila rozhovor redaktorka 

Slovenského rozhlasu, neskôr aj regionálne médiá. Po skončení oficiálnej časti sme  

v Uhrovci navštívili dom, v ktorom sa narodili Ľudovít Štúr aj Alexander Dubček. 

Dnes je v ňom múzeum. Pani sprievodkyňa bola taká láskavá, že nám spravila 

samostatný lektorský výklad, za čo jej ďakujeme. 
 

 
 

Potom sme sa vybrali pozrieť sa na kaštieľ, ktorý 

prechádza rekonštrukciou. 
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Na miernom návrší nad obcou neďaleko kaštieľa stojí katolícky kostol. 
 

 
 

Z vŕšku, na ktorom je kostol postavený, bol pekný pohľad na časť obce, ale aj 

na okolitú prírodu. 

 
 

To je posledná fotografia z Uhrovca, z obce, do ktorej sa naozaj oplatí prísť. 
 

Následne sme sa presunuli do Trenčína.
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V Trenčíne sme najskôr navštívili múzeum. Jeho expozícia je plná zaujímavých 

exponátov od zoológie... 
 

 
 

... cez rôzne druhov pavúkovcov a motýľov. 
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Nás však najviac zaujali historické exponáty. Ponúkame aspoň dva pohľady. 
 

Prvý na staré hodinové stroje, 
 

 
 

druhý má niečo spoločné s Uhrovcom. Viete čo? 
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Po skončení prehliadky múzea sme si boli pozrieť aj mesto Trenčín. Počasie sa 

mimoriadne umúdrilo. Veď posúďte podľa fotografií sami. Na prvej fotografii asi 

každý spozná Trenčiansky hrad. V centre druhej je však zaujímavý dvojvežový 

kostol. Viete, ktorý cirkevný rád ho nechal postaviť? 
 

 
 

 
 

Tieto slnkom zaliate pohľady ukončili našu asi jedinú tohoročnú reálnu dejepisnú 

exkurziu.
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Záverečná poznámka: 
 

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým predstaviteľom Obecného úradu 

Uhrovec za perfektne zvládnutú organizáciu vzdelávacieho seminára 

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. 
 

 

Špeciálne poďakovanie patrí: 
 

pani  Ing. Zuzane Máčekovej, starostke obce, 
 

a pani Slávke Vaňovej, projektovej manažérke podujatia, 

za ich mimoriadne empatický prístup. 

 

 
Veríme, že sa aj v budúcnosti budeme stretávať na podobne vydarených 

podujatiach. 
 

 
 

Dúfame však, že naši nasledovníci už nebudú musieť nosiť rúška. 


