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Súčasný stav obce 

Polohopis: 

Obec Sokolníky leží v strede úrodnej kotliny, vytvorenej Tribečskými vrchmi, ktorá pozvoľna 

prechádza v nížinu rozprestierajúcu sa okolo rieky Nitry. Asi 200 metrov od obce smerom 

severozápadným vedie štátna hradská z Nitry do Topoľčian cez Dolné Lefantovce a Oponice. Toho 

času uvedená hradská patrí do skupiny prašných ciest. Juhovýchodne sa rozprestiera obec Mechenice 

a smerom na východ ležia Bádice. Nad obcou severozápadne čnie kopec „Bahorec“, 207 m vysoký, 

porastený len na temene niekoľkými desiatkami borovíc. Na jeho východnom upätí je nový cintorín 

obce a na západnom starý židovský cintorín. Cesta vedúca od hradskej Nitra – Topoľčany cez 

Sokolníky do Mecheníc bola upravená iba nedávno. Obcou preteká nepomenovaný potok, ktorý 

v letných mesiacoch takmer vysychá. Obec patrí do okresu Nitra, kraja Nitrianskeho.  

Podnebie a príroda: 

V lete sa vyskytujú teploty až 35°C a v zime -20°C. Pôda chotára je úrodná, miestami hlavne na 

svahoch strání s chudobnejšou ornicou. Kopec ľudove zvaný Bahorec je z vápenca, čo dalo vznik 

k vytvoreniu dvoch baní. Jedna v obci a druhá pri rázcestí štátnej hradskej a Sokolníckej cesty. Chotár 

obce nie je veľký. Iba oráčine pripadá 395 Ha. Lesy k sokolníckemu chotáru nepatria.  

Opis obce: 

Obec je rozložená poväčšine pozdĺž cesty vedúcej do Mecheníc a potoka pretekajúceho obcou. Do 

roku 1920 podľa rozprávania starších obyvatelia obce vlastnili iba niekoľko domov a ostatné patrilo 

panstvám. Teraz sa situácia úplne zmenila. Všetky domy patria obyvateľom obce, a čo je hlavné, 

z roka na rok pribúdajú nové moderné obytné domy. Ročne sa vystaví cca 5 nových rodinných 

domčekov. Okrem týchto je v obci Miestny národný výbor umiestnený toho času v kaštieli po 

veľkostatkárovi Katscherovi, kde je umiestnená dvojtriedna materská škola s bytom. Kultúrny dom je 

obecný spravovaný MNV. Vznikol pred niekoľkými rokmi adaptáciou staršej statkárskej budovy. 

Osemročná stredná škola je umiestnená v dvoch budovách. Ročníky 6. – 8. (tri triedy) v kaštieli 

bývalého veľkostatkára Fuchsa a roč. 1. – 5. (2 triedy) v budove bývalej cirkevnej školy vedľa kostola. 

V oboch školských budovách je po jednom učiteľskom byte. V obci je fara a kostol pre filiálky: 

Mechenice a Bádice. Od roku (1947) 1957 má obec elektrický prúd. Autobus z Nitry cez Sokolníky do 

Mecheníc premáva od roku 1959. Staré hlinené domy sú postupne nahradzované murovanými 

z tvrdého a suchého materiálu. Obec ma 175 domových čísiel. Zo starších pomenovaní častí obce 

treba spomenúť „ na Pažiti“ ; „ Ulička“ a cigánsku osadu „Hunták“. Ulice a rady domov nemajú 

osobitého pomenovania. Obec ma 3 cintoríny: starý cirkevný, kde sa už dávnejšie nepochováva 

a nový obecný. V novom , ktorý je pekne upravený, je hodne krásnych pomníkov. Vidieť, že 

obyvatelia tunajšej obce si ctia svojich predkov. V bývalom židovskom cintoríne toho času  sú 

pomníky popadané, lebo nie je v obci príslušníka židovského vyznania.  

Hospodárstvo:  

Rozloha obecného katastra je 395 Ha oráčiny; 11,73 Ha záhrad; 12,45 Ha pasienkov. 

Poľnohospodárstvo je pomerne výnosné. Pestuje sa pšenica, cukrovka, jačmeň, kukurica, paprika 

a v menšom množstve niektoré druhy zeleniny. Krmovín narastá pomerne dosť. Dobre sa osvedčuje 



chov hovädzieho dobytka; hlavne po prevedení kolektivizácie pôdy v roku 1958. V poslednej dobre sa 

vzmáha i chov ošípaných. Stav hospodárskych zvierat k 1. Októbru 1959 bol nasledovný:  

JRD : rožný statok 168 kusov, ošípané 279 kusov 

Súkromníci : rožný statok 20 kusov, ošípané 269 kusov 

Časť družstevného dobytka počas leta a jesene sa pasie. Kone postupne nahradzujú traktory. Pôda sa 

obrába dômyselnejšie za používania strojov. Orba sa prevádza pásovými traktormi, žnú samoviazače 

a kombajny. Používajú sa rôzne vyorávače zemiakov a cukrovej repy.  

Vedenie obce : 

Predseda MNV je Imrich Buday; tajomník Štefan Košťál; členovia výboru: Jozef Činčura, Jozef Vlasák, 

Peter Baláž, Anna Blahová a Fridrich Čelinák. Administratívna sila je Magda Reháneková. 

Obyvateľstvo: obec k 1. Októbru 1959 mala 745 obyvateľov; väčšinou národnosti slovenskej. V obci 

sa všeobecne hovorí po slovensky. Dospelé obyvateľstvo i ženy pracujú v JRD. Súkromne hospodária 

štyria roľníci. Veľa mužov pracuje aj mimo obce, predovšetkým v okres. Meste Nitra. Ćlenovia JRD 

majú pridelené záhumienky o rozlohe 0.5 hA. Cena pracovnej jednotky je 9Kčs. Dospelí zarobia za 

deň približne dve pracovné jednotky. Okrem peňazí v hotovosti dostávajú členovia JRD naturálie. Za 

jednu pracovnú jednotku 3kg obilia a 1l mlieka.  

Ľudová tvorivosť: 

Staršie dedinské ženy nosia kroj, mladšie ženy a dievčatá chodia v jednoduchých šatách mestského 

typu. V poslednej dobe rapídne preniká kultúra z mestského života do obce a zaniká dedinská 

rázovitosť obce, kroje, zvyky. Na svadbách čoraz menej počuť starých piesní. Život veľmi rýchle všetko 

mení. Tí, ktorí zomreli len napr. pred 30 rokmi, by Sokolníky ani nepoznali. Aj nárečové prvky sa 

strácajú a ľudia začínajú užívať spisovného jazyka.  

Politický život: 

V obci je založená „Dedinská organizácia komunistickej strany“. Jej terajším predsedom je Jozef 

Činčura; predsedom JRD je Fridrich Čelinák. Je tu i organizácia ČSM; predseda Vojtech Lyžičiar; 

organizácia Výboru žien; predsedkyňa Želmíra Reháneková; Dobrovoľný hasičský zbor; veliteľ Anton 

Királ; vedúci predajne Jednoty – hostinec; rím.- kat. farský úrad; úrad MNV; osemročná stredná škola 

(riaditeľ Anton Lahučký, učitelia: Peter Baláž, Mária Balážová, Valéria Cibuľová, Vojtech Kiss, Štefánia 

Lahučká a Viera Tlapová).  

Kultúrny život:  

Všetok kultúrny život v obci riadi Osvetová beseda vedená Vojtechom Kissom, MNV a škola. Len 

čiastočne sa zapája do kultúrneho života obce ČSM. Divadelný krúžok v obci v poslednej dobe prestal 

pracovať neaktívnosťou starých ochotníkov. V kultúrnom dome každý týždeň sa premieta jeden film, 

príležitostne sa konajú oslavy, prednášky, a zábavy. Mládež obľubuje málo šport. Futbal hrávajú, ale 

nie v rámci súťaže.  

 



Náboženský život: 

Takmer všetci obyvatelia sú rímsko-katolíckeho vyznania. Náboženských treníc v obci niet. Mnohí 

ľudia sú hlboko veriaci, no v mnohých prípadoch prechádza náboženské presvedčenie vo 

formalizmus.  

Sociálne a zdravotné pomery: 

Najbližší obvodný lekár Mudr. Štefan Ďuriš býva v Dol. Lefantovciach. V obci bola v r.1959 zriadená 

poradňa pre matky, ktorá pracuje dosť pravidelne. Bytová kultúra sa z roka na rok zlepšuje. Ľudia 

majú v domácnostiach čisto. Šatenie obyvateľstva ide s duchom doby a je pomerne dobré. Deti 

nechodia bosé, sú čisto oblečené. Takmer v každom druhom dome majú rádioprijímač a pekný 

nábytok. 

Životopis kronikára 

Narodil som sa 12.decembra 1932 v obci Lehota, okres Nitra. Bolo nás päť súrodencov. Otec 

pôvodom maloroľník vstúpil do JRD. Po ukončení 5 tried ľud. Školy som absolvoval osem tried 

gymnázia v Nitre a Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave. V Sokolníkoch bývam aj s rodinou od 

r.1957. V roku 1959 som bol Radou MNV v Sokolníkoch vymenovaný za kronikára obce, ktorej 

funkcie, i keď neznalí dokonale starších udalostí v obci, som sa ujal. Údajne stará kronika sa stratila 

a tak mi nezbýva nič iné, ako zbierať správy od starších ľudí obce. V Sokolníkoch 15.októbra 1959.  

                                                                                                                                                       Lahučký 

Jednotný zápis za roky 1945-1959 

Najdôležitejšie zápisy za roky 1951-1962 

Niet vari na Slovensku obce, kde by ľud nebol túžil po rýchlom príchode blížiacich sa sovietskych 

vojsk. Aj obyvatelia Salakúz, ako sa obec Sokolníky menovala až do roku 1947, gniavenú panskou 

statkárskou porobou s túžbou čakali oslobodenie. Konečne dňa 30. Marca 1945 prišli k nám 

oslobodzujúce vojská Sov. Armády. Nemecké vojská dva dni držali pri obci frontu. Sovietska armáda 

postupovala od Žirian. Dva dni trvala prestrelka. Viac domov bolo poškodených, kostol a škola boli 

tiež zasiahnuté granátmi. Ľudia v týchto dňoch sa zdržiavali po väčšine v úkrytoch. Konečne v piatok 

30. Marca museli Nemci ustúpiť a tak ľudia si mohli vydýchnuť. Pri prechode fronty bol ľahšie zranený 

iba Imrich Buday. Väčšina vojsk iba prešla obcou v zhone prenasledovať nepriateľa. Menšia časť vojsk 

zostala v obci. Všetky statkárske majetky boli zhabané a stali sa vecou Fondu. Miestny občania si 

začali všeobecne rozdeľovať všetky obilniny a dobytok veľkostatkárov, taktiež nábytok, ktorý zostal 

po odvezených židoch. Sýpky za krátko zostali prázdne. V obci a na okolí padlo 5 soviet. Vojakov. 

Nemci svojich mŕtvych brali so sebou. Počet nie je známy.  1.máj 1945 bol oslávený i v obci 

Sokolníkoch. Slávnosť sa odbavila v škole za účasti žiakov i dospelých. Začiatkom mája 1945 bol 

ustanovený MNV. Prvým predsedom sa stal Ján Rafay. Výnosom Povereníctva školstva bývala rim.-

kat. škola sa pretvorila dňa 16. Apríla 1944 na Štátnu ľudovú školu.  

 



Bombardovanie Nitry: 

Dňa 26.marca 1945 sov. Armáda bombardovala mesto Nitru. Následky boli strašné. Z našej obci bola 

tu zabitá Anna Lacušková, Mária Filová a Rozália Molnárová. Boli vážne poranené. M.Filovej 

amputovali nohu a o 3 mesiace zomrela. R.Molnárová sa vyliečila.  

Konfiškovanie majetku: 

V roku 1946 bol konfiškovaný majetok Barbory Kochanovskej a Edgardovi Kochanovskému na 

základe, že uvedený boli statkári. Majetok bol rozdelený medzi zamestnancov po 4hA ornej pôdy.  

Reslovakizácia Maďarov: 

V mesiaci marci 1946 sa previedla reslovakizácia Maďarov v obciach Mechenice a Bádice. Väčšina sa 

hlásila k národnosti slovenskej.  

Miestna správa („Fonolu“-likvidácia): 

Majetok bývalých statkárov Ignáca Fuchsa a Ladislava Katschera a Žigmunda Adlera spravovala 

miestna správa Fondu až do roku 1946. Menovaným majetok aj so živým inventárom sa skonfiškoval 

a rozdelil medzi zamestnancov. Ocenenie previedol Pracovný úrad v Nitre. 

Voľby: 

Dňa 16. mája 1946 boli voľby do Ústavodar. národného zhromaždenia. Veľkú agitačnú činnosť 

vyvinula Komunistická strana, ktorá vyšla z volieb ako víťazná. DS bola slabšia.  

Voľba MNV: 

Po voľbách predsedom MNV sa stal Gabriel Valentíny, vtedajší člen KSS. 

Úroda  1947: 

Takmer po celé leto panovalo veľké sucho a horúčavy. Úroda bola veľmi zlá. Ani najstarší ľudia 

nepamätali obdobného. Táto katastrofa najviac zničila a postihla nových roľníkov, ktorí začínali 

hospodáriť na skonfiškovanej pôde. 

Zriadenie detskej opatrovne: 

S platnosťou od 1. Októbra  1947 sa zriadila detská opatrovňa v obci Salakúzy. Prvou opatrovateľkou 

bola Zuza Taričová. 

Voľby: 

Dňa 30. mája 1948 konali sa voľby do Národného zhromaždenia. Do volieb išiel obrodený národný 

front so spoločnou jednotnou kandidátkou. V Sokolníkoch sa voľba skončila na 100 %. pre Národný 

front. 

 



Úroda 1948: 

V porovnaní s minulým rokom bola uspokojivá. Občania mohli splniť predpísané kontigenty ( 

dodávkové povinnosti).  

Zriadenie i novej školy: 

Dňa 1. marca 1949 bola zriadená Stredná škola pre obvod Sokolníky, Mechenice a Bádice v budove 

bývalého veľkostatkára T. Fuchsa. Na škole začal vyučovať Jozef Deviatka, výpomocný učiteľ.  

Očkovanie proti TBC: 

Očkovanie proti TBC bolo prevedené Dánskym Červeným krížom v dňoch 3.7. a 10. marca 1949.  

Prevzatie Stred. šk.: 

Od 1. Septembra 1949 Stredná škola v Sokolníkoch sa stala dvojtriednou. Riaditeľom školy sa stal 

Jozef Tomašovits. Učitelia J. Rehánek a J. Desiatka. Riaditeľ Národ. školy bol J. Táborský. 

Voľný predaj: 

Voľný predaj chleba a potravín začal 1. októbra 1949.  

Štefan Bojsa – tragická smrť: 

Dňa 6. apríla 1951 žiaka Národ. školy Štefana Bojsu zastrelil Oskár Filo žiak Strednej školy. Otec O. Filu 

bol štátnym hájnikom a vlastnil služobnú zbraň. Za neprítomnosti dospelých pri čistení zbrane O. Filo 

nedopatrením zastrelil menovaného a zo strachu neoznámil svoj čin, čím sa stalo, že postihnutý 

poraneniu podľahol.  

Divad. predstav.: 

Dňa 15. Mája 1951 členovia miestneho divadelného krúžku zahrali s úspechom hru ,, Bačova žena“.  

J. Táborský- preloženie:  

Riaditeľ Národnej školy Jozef Táborský odišiel do Čeladíc, okres Nitra, a na jeho miesto nastúpil 5. 

Septembra 1951 Peter Baláž z Kanianky ,okres Prievidza. 

Škola : 

Stredná škola bola zlúčená s Národnou školou r. 1953 a vytvorená bola Osemročná stredná škola. 

Táto sa r. 1961 mení na Základnú deväťročnú školu. Riaditeľom školy po Petrovi Balážovi, za ktorého 

kronika nebola vedená, r. 1959 sa stal Anton Lahučký. V Sokolníkoch sa vyučovalo v siedmich 

triedach. Ročníky 6.- 9. boli v budove kaštieľa po bývalom veľkostatkárovi Fuchsovi a ročníky 1.- 5. 

v školskej budove pri kostole.  

 



Elektrifikácia: 

Elektrifikácia obce bola prevedená najskôr v Sokolníkoch v novembri 1957. O rok neskoršie bola 

prevedená v Mecheniciach, potom v Bádiciach.  

Založenie JRD: 

Ďalšou významnou udalosťou bolo prevedenie socializácia v obci. V Sokolníkoch bolo vytvorené 

Jednotné roľnícke družstvo v r. 1958. V Mecheniciach a v Bádiciach až o rok neskoršie. Zatiaľ čo 

v Sokolníkoch vzniklo hneď na začiatku družstvo väčšinové so 67 roľníkov, v Mecheniciach  

a v Bádiciach socializácia išla pomalšie. Najhoršie pochopili myšlienku socializácie občania z Bádic. 

Predsedom družstva bol Fridrich Čelinák, ktorý v r. 1960 v decembri tragicky zahynul. Začas ho 

zastupoval František Bódi.  

Zlúčenie obci: 

Z najvýznamnejších udalosti je vytvorenie obce Podhorany 12.júna 1960 po voľbách. Z bývalých obci 

Sokolníky, Mechenice, Bádice je utvorená jedna obec. V Sokolníkoch žije obyvateľstvo národnosti 

slovenskej, v Mecheniciach a Bádiciach sa väčšina obyvateľstva hlási k národnosti maďarskej.  

Umiestnenie MNV: 

Po zlúčení obci bol vytvorený jeden MNV. O umiestnenie úradu trvali dlhé škriepky. Takmer na 

všetkých schôdzach sa na ničom inom nevybíjala aktivita občanov iba na riešení miesta pre MNV. 

Konečne bol MNV umiestnený v nevyhovujúcej budove v kultúrnom dome v Mecheniciach 

a občanom bolo sľúbené zo strany ONV, že sa im vystaví nová budova MNV.  

Riadenie v obci: 

Prvým predsedom zlúčených obcí bol s. František Ördög z Mecheníc a tajomníkom MNV s. Jozef 

Vlasák zo Sokolníkov. Avšak rozháralé pomery a rôzne trenice, ktoré nastali v novej obci ich postavili 

v mnohom proti sebe a tak r.1962 na jar zásahom (ONV) OV-KSS v Nitre boli z funkcií odvolaní 

a novým predsedom MNV sa stal s. Vojtech Kováč z Mecheníc a tajomníkom s. Oskar Tomášik 

z Lužianok. Po tejto zmene sa pomery urovnali. 

Zlúčenie JRD: 

Na jar 1961 došlo i k zlúčeniu JRD v Sokolníkoch, Bádiciach a Mecheniciach. Bolo vytvorené nové 

spoločné JRD v Podhoranoch. Prvým predsedom bol už inž. Karol Šimko. Hospodárenie zlúčeného JRD 

bolo špatné. Ľudia mali slabé zárobky, nadávali. Charakteristickým pre obdobie po zlúčení bolo 

hromadné rozkrádanie družstevného majetku. Pracovná jednotka bola sedem Kčs. Okrem predsedu 

v zlúčenom družstve pracovali ešte dvaja inžinieri a to inž. Dušan Kulik ako agronóm a inž. Jozef Pluta 

ako zootechnik. Obaja sa priženili do tunajšej obce.  

Výstavba: 

Pre uvedené roky je charakteristickou veľká výstavba obci. Mnoho ľudí stavalo nové rodinné domy 

a ešte viac previedlo opravu starých budov. Životná úroveň obyvateľstva neustále rástla. Hlavný 



podiel na raste životnej úrovne v obci mala výnosnejšia a lepšie platená práca v okresom meste a na 

okolí, do ktorej chodilo stále viac a viac občanov. Stávali sa i také prípady, že občania, členovia JRD, 

bez rozviazania pracovného pomeru odchádzali pracovať na iné pracoviská, častokrát až do českých 

zemí.  

 

ROK 1963 

 

Základná charakteristika hospodárskeho rozvoja obce 

Výroba:  

Jednotné roľnícke družstvo v roku 1963 nesplnilo rad závažných ukazovateľov: nákup obilia, 

koreninovej papriky, hovädzieho a bravčového mäsa a hrachu. Prekročilo plán nákupu kukurice, 

cukrovej repy, cibule a rajčín. Súkromne hospodáriaci roľníci nesplnili nákup obilia, mäsa, vajec 

a mlieka. Počet poľnohospodárskych usadlostí sa znížil oproti roku 1962 o 23.  

Obyvateľstvo: 

Stav obyvateľov k 31. Decembru 1963 sa zvýšil oproti roku 1962 z 1920 občanov na 2038. Z osôb od 

20-60 rokov je 44%. V priemysle zamestnaných je 32%. Celkový počet prihlásených členov JRD je 283. 

Z celkového počtu počet stálych pracovníkov 160. Poľnohospodár. Pôdy je 1075,29hA. Výmera sa 

zväčšila rozoraním lúk a pasienkov. Súkromne hospodáriacich roľníkov je 128. Celková výmera ich 

pôdy činí 94,66hA; z toho orná pôda 72,04hA. Iba 20 roľníkov z toho vlastní od 2,00-5,00 hA. Na JRD 

pripadá na jedného pracovníka 5,76hA poľ. Pôdy. 

Hospodárske zvieratá JRD: 

Plánovaný stav hovädzieho dobytka je nižší o 7,9% a u ošípaných o 24,7%. Podľa plánu malo mať JRD 

609 kusov hovädzieho dobytka. Dojivosť na jednu kravu v priemere činila 1695 litrov mlieka.  

Výstavba: 

JRD svojpomocou vystavalo jeden teľatník T-1102 pre 110 kusov, mechanizačnú dielňu a koniareň. 

V Bádiciach bol omietnutý kultúrny dom. V obci sa vystavilo 8 rodinných domkov a MNV previedol 

v Mecheniciach výstavbu márnice.  

Životná úroveň: 

V obci je sedem predajní Jednoty, v roku 1963 bola započatá prevádzka v holičstve- kaderníctve 

a bola otvorená zákazková prevádzka v krajčírstve „vzor“ v Sokolníkoch. Zásobovanie našich 



obyvateľov je dostačujúce, obyvatelia sú spokojní a obchodný obrat v obchodoch býva prekračovaný. 

Občania tunajšej obce vlastnia sedem automobilov, 65 televízorov a 348 rádioprijímačov. V obci je 

jedno stále kino v Mecheniciach, v Sokolníkoch a Bádiciach sú premietané filmy v rámci OB.  

Zdravotníctvo: 

Na zdravotnícku starostlivosť bolo v roku 1963 veľa sťažností. Občania si stále sťažujú, že v tunajšej 

zlúčenej obci nie je zdravotné stredisko, poradňa pre matky s deťmi a zubná ambulancia. Najlepšie 

pracuje miestna skupina ČSČK v Sokolníkoch a Bádiciach.  

Poľnohospodárska výroba: 

Celková produkcia na jeden hA poľnohosp. Pôdy roku 1963 bola 5721 Kčs. Produkcia rastlinnej výroby 

činí 3201Kčs, živočíšnej výroby 1822 Kčs. Počet odpracovaných pracovných jednotiek na jeden hA 

128. Celková produkcia jedného stáleho pracovníka činila 33 227Kčs. JRD má výrobné strediská tri 

a to Sokolníky, Mechenice a Bádice. V jarných poľnohospodár. Prácach bola použitá mechanizácia na 

90%. V letných prácach bola využitá mechanizácia tiež dobre, žatva bola prevedená dvojfázovým 

zberom na ploche 82% z celkovej výmery. Závlahová súprava pracovala na ploche 15hA a bola využitá 

pri pestovaní zeleniny. U prasiat bol odstav iba 9,5 kusov. JRD ani v roku 1963 nesplnilo plánované 

úlohy na úseku pridruženej výroby. V kameňolome bolo dosiahnuté iba 94 000 Kčs. Chozraščot na 

JRD zavedený nebol. Pracovné jednotky na úseku rastlinnej výroby JRD prekročilo o 19 500 Kčs. JRD 

obdržalo od Štátnej poisťovne úhradu za škody 169 845 Kčs a priamu pomoc od štátu 87 000Kčs.  

 

                  ROK 1964 
Podnebie:  

V priebehu celého roku sa počasie neodkláňalo od dlhodobých priemerov. Dážďové zrážky činili okolo 

750-800mm. Letné noci bývali chladnejšie. Živelné pohromy a povodne neboli. Búrok bolo niekoľko, 

no bez víchric a jedenkrát padal slabší ľadovec, ktorí nenarobil veľa škody. 

Príroda: 

Pásavka zemiaková naďalej napádala kultúry zemiakov a objavovala sa aj na rajčiaku. Na parcelách 

týchto kultúr museli byť použité chemické prípravky na jej zničenie.  Zo škodlivého hmyzu veľa 

starostí, hlavne družstevníkom ,robila Voška maková na cukrovke, kde taktiež sa musel previesť 

postrek. Z nákazlivých chorôb divej zvery treba spomenúť Tularémiu, ktorou trpelo značné množstvo 

divej zvery najmä zajacov. Poľný revír v časti obce Mechenice za železničnou traťou pripadol Štátnym 

lesom. Leto bolo trochu chladnejšie, hlavne noci a tak v priľahlých lesoch rástlo veľmi málo jedlých 

húb. Vody v studniach bolo dosť. Najhoršie s pitnou vodou to bolo v časti obce Bádice, kde 

vodovodné potrubie tiahnuce sa dedinou, patriace miestnemu JRD ,následkom pohybu pôdy v obci 



sa pravdepodobne poškodilo, čo zapríčinilo vyčerpanie vody z inak veľkého vodného prameňa 

a obyvateľstvo tunajšej osady mali ťažkosti v zásobovaní pitnou vodou. V hodovú nedeľu 

v Sokolníkoch zhorel družstevný stoh slamy. Podpaľača nechytili.  

Opis obce: 

Obec v podstate nezmenila veľmi svoju tvár. Pomaly sa dobudovávali rozostavané rodinné domky 

a na výstavbu nových bolo vydané 5stavebných povolení.  Všetky nové domy sú budované z tvrdého 

materiálu, najmä z pálených tehál.  Autobusová doprava v podstate oproti minulému roku zostala 

nezmenená. Okresná správa spojov napojila účastníkov na automatickú ústredňu. Započatie výstavby 

novej školy sa oddialilo na neskorší, neurčitý čas. Obec bola pojatá do okresného plánu pre zriadenie 

miestneho rozhlasu, ktorý má byť vybudovaný v budúcom roku. Miestny národný výbor naďalej 

zostal umiestnený v nevyhovujúcej budove v Mecheniciach. 

Hospodárstvo: 

Poľnohospodárstvo: zlúčené JRD hospodári na 1,175 ha pôdy a menšiu časť o výmere 30 ha 

obhospodarujú samostatne hospodáriaci roľníci. MNV zabezpečil plnenie všetkých plánovaných 

príjmov a výdavkov tak, ako tomu doteraz nebývalo. Miestny národný výbor sa nepodieľal na 

príjmoch poľnohospodárskej dani od JRD, ktorá bola odvádzaná do rozpočtu ONV, pomáhal však túto 

zabezpečovať. V tomto roku sa MNV vysporiadal i s nedoplatkami na poľnohospodárskej dani ešte 

z rokov 1960 a do roku 1965 nastupoval už iba s malými rozdielmi nedoplatkov, ktoré sa nedali aj pri 

rôznych opatreniach zabezpečiť. Na JRD v obrábaní pôdy sa postupne začala dôsledne zavádzať 

mechanizácia prác hlavne na poli. Žatevné a mlatevné práce prebiehali veľmi úspešne. Bol 

prevádzaný aj dvojfázový zber obilia. Stavu poľných ciest venovalo JRD malú pozornosť. Cesty sa 

neopravujú, naopak zhoršuje ich erózna činnosť vody. Potom sa chodí vedľa cesty, hlavne niektoré sa 

zbytočne rozširujú a ničí sa tak úrodná pôda. Stav ciest v obciach je taktiež veľmi zlý. Dokonca aj 

hlavné cesty sú rozbité a slabo udržované. Miestny národný výbor neustále sa staral o zariadenie 

popravy aspoň hlavnej cesty. Vykonanie opravy bolo prisľúbené na budúci rok. Plán plnenia dodávok 

štátu v hlavných ukazovateľoch bol splnený v niektorých, hlavne vo výrobkoch živočíšnej výroby 

prekročený. Úžitkovosť hospodárskych zvierat stúpla. Prácu na JRD po predsedovi inž. Šimkovi 

zodpovedne a úspešne riadi nový predseda Konečný, dochádzajúci do práce z Nitry- Chrenovej. 

Agronóm družstva je Michal Fűlőp z Mecheníc, zootechnikom je inž. Sabo a mechanizátorom Vojtech 

Lyžičiar zo Sokolníkov. JRD plánované príjmy prekročilo skoro o 1 milión Kčs čo sa odzrkadlilo na 

príjmoch pre našich družstevníkov a to jednak na plnom vyplácaní zálohy a taktiež aj na doplatkoch, 

ktoré činili 5 Kčs.  Plnenie nákupných úloh v niektorých ukazovateľoch na JRD a u jednotne 

hospodáriacich roľníkov.  

Plnenie nákup. Úloh u JRD  Plnenie nákup. Úloh u JHR 

Obilie- 110% Splnené nebolo  

Mäso celkom – 103% 110% 

Vajcia – 164% 107% 

Mlieko - 108% 133% 

 

Veľká pozornosť sa venovala na úseku evidencie hospodárskych zvierat cestou súpisu ,ako i riadnej 

evidencii prihlasovania.  



Obchod:  

V obci sú 3 predajne Jednoty so zmiešaným tovarom a 3 hostince. V každej časti obce po 1. 

V Sokolníkoch je nová budova Jednoty, kde je obchod a v Mecheniciach v novej budove je obchod 

a krčma. Tu bola zriadená taktiež vývarovňa, hlavne pre dôchodcov. Mäsna je v Sokolníkoch. Vzrast 

a stúpanie životnej úrovne obyvateľstva sa prejavili aj vo veľkej spotrebe tovarov, hlavne rázu 

potravinárskeho, ktorá sa neustále v porovnaní s minulými rokmi zvýšila a zvyšuje.  

Kultúrne pomery: 

V obci Sokolníky je plne organizovaná základná 9-ročná škola, ktorá má 7 tried a je umiestnená 

v dvoch budovách. Riaditeľom školy je Anton Lahučký. Má 6 učební a jednu dielňu. 3 učebne sú 

nevyhovujúce, stavané pre iné účely. Na škole pôsobí 9 učiteľov. V Mecheniciach a Bádiciach sú 

dvojtriedne školy. V Mecheniciach roč. 1.-4.; v Bádiciach roč. 1.-5. Riaditeľom školy v Mecheniciach je 

Štefan Mika a v Bádiciach riaditeľka Jolana Fulková. Na žiadosť rodičov v Mecheniciach bola zrušená 

maďarská ZDŠ. Na uvedených školách pôsobia na každej dvaja vyučujúci. V obci sú dve jednotriedne 

materské školy a to: v Mecheniciach a Sokolníkoch, v Sokolníkoch s celodennou starostlivosťou. 

Riaditeľky: Želmíra Rehánková- Kulíková a Erika Kissová. Činnosť OB sa zameriavala predovšetkým na 

nácvik divadelných hier a pravidelné premietanie filmov v nedeľu v Sokolníkoch a Bádiciach. 

V Mecheniciach je štátne kino. V Sokolníkoch v priebehu roka bol zakúpený Odborom školstva 

a kultúry v Nitre nový, moderný, premietací prístroj. Tento po úprave kultúr. domu bol inštalovaný 

a premietanie bolo zahájené pod správou OB v Sokolníkoch ku koncu kalendárneho roku. Prvým 

premietačom sa stal Ladislav Candrák, školník na ZDŠ v Sokolníkoch. Ochotnícke divadelné krúžky  

pracovali vo všetkých troch častiach obce. Viedli ich: v Sokolníkoch Ján Máhrik- učiteľ ZDŠ, 

v Mecheniciach Štefan Mika -riaditeľ ZDŠ a v Bádiciach Jolana Fulková- riaditeľka ZDŠ. Úspešne 

vystúpili s nacvičenými divadlami nielen doma ale aj v okolitých obciach. Zo starších ochotníkov  

v herectve vynikol vedúci pošty Imrich Buday. Kultúrne domy slúžili svojmu účelu. Poriadalo sa 

viacero prednášok, hlavne zo zdravotníckou tematikou. Aktívne propagoval zdravotnícku osvetu 

obvodný lekár z Dol. Lefantoviec Mudr. František Schwarz. Chorých často navštevuje. Poriadalo sa 

niekoľko estrád a tanečných zábav, ktoré organizovali masové zložky a OB. Zo športových podujatí 

v obci okrem školských žiackych súťaží úspešne si počínali futbalisti zo Sokolníkov v okresnej 

futbalovej súťaži. Poštový úrad je v Mecheniciach. Pohľad na budovu pošty je žalostný. Je to malý 

jednoizbový domček pri potoku a ceste odbočujúcej na stanicu. Steny má popodopierané zo všetkých 

strán. Na MNV sa veľa razy hovorilo o potrebe novej alebo inej vyhovujúcej budovy pre poštový úrad. 

Uvedené viackrát žiadal najmä vedúci pošty Imrich Buday. Doručovateľom už dlhé roky je Štefan Filo.  

Verejno-politické pomery: 

V mesiaci júni prebehli voľby do NV všetkých stupňov. Ich priebeh v tunajšej obci bol hladký. Všetci 

navrhnutí poslanci boli zvolení. MNV v Podhoranoch má 31 poslancov. Komisie: finančnú 

a plánovaciu, poľnohospodársku, pre výstavbu, komisiu pre školstvo a kultúru, sociál. zabezpečenia 

a pracovných síl a komisiu pre ochranu verejného poriadku. V časti obce Bádice je vytvorený 

občiansky výbor, pri MNV pracuje Výbor žien. Za predsedu MNV bol znova zvolený Vojtech Kováč a za 

tajomníka Oskár Tomášik, ktorý dochádza z Lužianok. Obaja sú uvoľnený, plne platený. Funkciu 

účtovníka MNV po Jánovi Bartovi vykonáva Magda Reháneková.  



Hospodárenie MNV: 

Finančno-rozpočtová a plánovacia komisia zabezpečovala plnenie plánu nasledovne: 

Príjmy MNV: 

 Rozpočet Kčs Plnenie Kčs 

Daň z príjmov obyvateľstva 500 1 777 

Daň poľnohospodárska 30 000 32 571, 07 

Daň domová 31 000 32 711, 94 

Správne poplatky 7 100 6 675 

Ostatné poplatky - 20 

Škol. A kultúra- kiná 9 000 9 640 

Škol. A kultúra- ostat. príjmy 2 000 8 789, 34 

Vnútorná správa - 2 140, 62 

Miestne hospodár.- príjmy 1 000 812, 50 

Priame príjmy celkom 80 600 95 137, 47 

Prídel z vyššieho rozpočtu 87 400 87 400 

Prídel z mimoriad. rozpočtu 8 800 8 800 

Príjmy určené pre DR - 1 375,68 

Prevod z minulého roku 4 238, 28 4 138, 28 

Úhrn príjmov 181 638, 28 196 851, 43 

 

Výdavky MNV: 

 Rozpočet Kčs Plnenie Kčs 

Vodné hospodárstvo 2 000 1 322 

Stavebníctvo, akcia Z 40 000 40 045, 98 

Miestne komunikácie 22 000 23 026, 20 

Materské školy 7 700 7 529, 05 

ZDŠ 36 800 37 739, 14 

Učebnice pre žiakov 17 100 19 407, 39 

Osvetová činnosť 1200 4 048, 65 

Kiná 29 000 29 180, 24 

Požiarna ochrana 300 158, 40 

Poslanci MNV 700 886, 20 

Správa MNV  7 100 7 600, 84 

MH 10 000 7 867, 70 

Odvod do vyš. rozpočtu - 2 900 

Doplnkový rozpočet- osveta 4 238, 28 4 138, 28 

Úhrn o rozpočtových 
výdavkoch 

181 038,28 185 850, 07 

 

Činnosť KSS: 

V obci sú dve organizácie KSS a to pri JRD a ZDŠ. Predsedom organizácie ZOKSS pri JRD bol František 

Lyžičiar a pri ZDŠ bol zvolený Vojtech Kiss, učiteľ ZDŠ v Sokolníkoch. Obe organizácie aktívne 



usmerňovali všetku politickú a hospodársku činnosť obce. Spolupráca občanov maďarskej 

a slovenskej národnosti je dobrá. Nevyskytli sa žiadne väčšie protirečenia, naopak pri práci na JRD 

pracujú družne a zodpovedne.  

Náboženský život: 

Správcom fary je farár František Schottert. Cirkevné obraty bývajú pravidelne v nedeľu v Sokolníkoch, 

kde je farský kostol, v Mecheniciach a Bádiciach raz- dva razy za mesiac. Účasť obyvateľstva na 

bohoslužbách býva značná.  

Obyvateľstvo: 

Obec má 2036 obyvateľov. Niekoľko rodín Cigánov z osady Hunták odchádza na sezónne práce do 

Čiech. Veľa obyvateľov pracuje mimo obce, hlavne v Nitre a jej okolí, menší počet vo vzdialených 

priemyselných strediskách. V jesennom období v kameňolome Nitra- Krškany tragicky zahynul Gejza 

Desat-56 ročný. Bol zachytený strojom na drtenie skál. V lete sa neznámy páchateľ vlámal do kripty 

Bartakovičovcov, vylámal otvor na bočnej stene v snahe odcudziť prípadné šperky. Jedna rakva bola 

silno rozrušená. Bytová kultúra občanov sa neustále zlepšuje. Mnohí kupujú nové nábytky a zariaďujú 

sa. Vonkajší vzhľad obytných domov je skrášľovaný novými modernými ohradami. Žiaci dochádzajúci 

do Základ. Deväťročnej školy sa obliekajú vkusne a čisto. Od roku 1961 dodávané boli všetkým 

žiakom učebnice a školské potreby zdarma. V tomto roku zvlášť iniciatívne pomáhali občania formou 

brigádnických hodín pri budovaní prvého betónového chodníka v Uličke v Sokolníkoch. Zásluhu na 

tomto majú predovšetkým predseda a tajomník MNV. Chodník bol dobudovaný po objekty JRD. 

Pekáreň je zriadená v Sokolníkoch. Občania ju využívajú v plnej miere. V Mecheniciach bolo 

v prevádzke Holičstvo a kaderníctvo, v Sokolníkoch krajčírstvo „Vzor“. Vo všetkých častiach obce na 

ochranu úrody bývala nočná hliadka počas celých žatevných a mlatebných prác. Žiaci ZDŠ konali 

denné hliadky pri železničnej trati.  

Sociálne pomery: 

V obci 340 občanov dostáva dôchodok. Veľmi naliehavou sa stala potreba MŠ v Bádiciach. Nebola 

zriadená z dôvodu, že v súčasnej dobe možno zriaďovať MŠ iba závodné. Otázka zriadenia bola 

predložená JRD, nebola však doriešená. Mzdy a platy družstevníkov ešte stále zaostávajú za platmi 

v iných odvetviach národného hospodárstva. Mnohí chlapi odchádzajú za prácou mimo obce a veľká 

časť prác hlavne na poli pripadá ženám. Chladničiek je v obci niekoľko kusov, rádio majú takmer 

v každom dome a televízor priemerne v každom treťom- štvrtom dome. Elektrická práčka je v každej 

druhej domácnosti.  

 

                             ROK 1965 

Podnebie a príroda: 

Rok 1965 sa vyznačoval značnými tepelnými extrémami. Zima v prvých mesiacoch bola pomerne 

tuhá. V januári a začiatkom februára klesali teploty až pod mínus 15°C, mínus 20°C. Snehových zrážok 

padlo pomerne málo. Jar bola chladná a suchá. Letné mesiace v prvej časti boli veľmi daždivé. Časté 



búrky prichádzali od juhozápadu. Druhá časť leta bola chladná. Jeseň začínala suchotou, neskoršie sa 

stala daždivou. Čoskoro prišli mrazy, ktoré narobili veľké škody najmä na poľnohospodárskych 

kultúrach. Napr. len zamrznutím koreninovej papriky vznikla tunajšiemu JRD škoda vo výške najmenej 

500 000 Kčs. Na porastoch zemiakov sa objavovali v hojnom množstve pásavky zemiakové, proti 

ktorým sa zvádzal úporný boj, najmä používaním chemikálii. Z nákazlivých chorôb domácich zvierat sa 

ešte vyskytovala tuberkulóza hovädzieho dobytka najmä u kráv. Z uvedeného dôvodu sa prevádzalo 

brakovanie stáda a kupoval sa zdravý dobytok. Divá zver najmä poľné zajace v niekoľkých prípadoch 

trpeli tularémiou, ktorá ohrozovala aj zdravie ľudí. Aj v tomto roku sa pokračovalo v zalesňovaní 

holých stráni zmiešaným lesným porastom zvlášť na kopci „Veľký Bahorec.“  

Opis Obce: 

Občania tunajšej obce pokračovali  i keď pomalším tempom na stavbách svojich rodinných 

domčekov. Najväčší záujem o výstavbu bol v časti obce Mechenice. Ťažkostí so stavebným 

materiálom bolo aj v tomto roku dosť, citeľný nedostatok pálených tehál a cementu brzdil snahy 

podnikateľov.  V Mecheniciach bola vybudovaná nová ohrada okolo cintorína a postavená márnica. 

Automobilová doprava sa rozšírila o niekoľko nových spojov a zlepšilo sa spojenie tunajšej obce 

s okresným mestom. V tomto roku došlo konečne k splneniu dlho očakávanej túžby všetkých 

občanov tím, že bola vybudovaná asfaltová bezprašná cesta z hlavnej cesty do Mecheníc a taktiež i do 

Bádic. V mecheniciach sa vystaval nový poštový úrad prístavbou ku kultúrnemu domu. Opätovne bola 

požadovaná riaditeľstvom školy a MNV výstavba novej budovy pre ZDŠ.  

Zlúčenie škôl: 

Začiatkom školského roka po vzájomnej dohode riaditeľstiev škôl, MNV a ONV-Odboru školstva, 

došlo k zlúčeniu ZDŠ v Sokolníkoch a Mecheniciach.  

Kultúrne pomery: 

V obci sú teraz dve ZDŠ a dve MŠ. V Bádiciach je samostatná ZDŠ, dvojtriedna s ročníkmi 1.-5. 

V Sokolníkoch je plneorganizovaná ZDŠ s ročníkmi 1.-9. Na tejto škole bol ustanovený aj zástupca 

školy, prvým zástupcom sa stal Štefan Mika. V Sokolníkoch je MŠ s celodennou starostlivosťou, 

v Mecheniciach bez celodennej starostlivosti. V Bádiciach MŠ zatiaľ nebola založená i napriek tomu, 

že mnohí rodičia a MNV žiadali jej zriadenie. ONV v Nitre ponúkol  zriadiť závodnú MŠ pri JRD 

v Podhoranoch s tím, že sa otvorí v Bádiciach. Táto požiadavka nebola prijateľná pre JRD z finančných 

dôvodov. Osvetové besedy hospodárili a vyvíjali činnosť samostatne v každej časti obce. Pomerne 

najlepšiu činnosť vyvíjala OB v Sokolníkoch. V kultúrnom dome v Sokolníkoch bol inštalovaný nový 

premietací prístroj a tím sa kvalita filmových predstavení podstatne zlepšila. Osvetové besedy 

spravovali: v Sokolníkoch Vojtech Lyžičiar, v Mecheniciach Vojtech Rácz, v Bádiciach Jolana Fulková. 

Premietačmi filmov boli: Ladislav Candrák, Dezider Gál( v Mecheniciach). Činnosť OB sa zameriavala 

aj na poriadanie estrád a divadiel ako aj tanečných zábav. Školy ako obvykle aj v tomto roku 

prispievali kultúrnymi programami ku každej verejnej oslave( Medzinárodnému dňu žien, Veľká 

októbrová socialistická revolúcia, Slovenské národné povstanie a pod.). 

 

 



Vedenie obce, verejnopolitické pomery: 

Predseda MNV Vojtech Kováč, tajomník Oskár Tomášik. MNV má 31 poslancov. Komisie pracovali pri 

MNV ako v minulom roku. V okresnej socialistickej súťaži v inkase daní a plnení nákupných úloh sa 

MNV umiestnil na 2.-hom mieste, začo obdržal aj finančnú odmenu. 

Zdravotníctvo: 

Obyvatelia tunajšej obce dochádzajú do obvodného zdravotného strediska v Dolných Lefantovciach. 

Obvodným lekárom je Mudr. F. Schwartz, ktorý nastúpil po Mudr. Ďurišovi. Zubným lekárom je dr. 

Václav Benca, ktorý ordinuje v zdravotnom stredisku vo Výčapoch-Opatovciach, kde musia naši 

občania dochádzať. Poradenská zdravotnícka služba pre tehotné ženy a kojencov býva v Dolných 

Lefantovciach.  

Politické organizácie a organizácie NF: 

Najaktívnejšími organizáciami v tomto roku boli organizácie KSČ. Pri JRD pracovala závodná 

organizácia, ktorej je predsedom František Lyžičiar. Pri ZDŠ je tiež závodná organizácia na čele 

s predsedom Vojtechom Kissom, učiteľom tunajšej školy. Z ostatných organizácii vyvíjal činnosť ČSČK 

(„Československý Červený kríž“) s predsedníckou Annou Blahovou, SČSP („Sväz československo-

sovietskeho priateľstva“), ktorý viedol predseda Ondrej Desat. V Mecheniciach pracovala organizácia 

Čemadok („ Kultúrny spolok českoslov. Pracujúcich maďarskej národnosti“), ktorú viedol D. Koritár. 

Ekonomické otázky: 

JRD i napriek hospodársky nepriaznivým podmienkam splnilo plánované dodávky v živočíšnej výrobe, 

no úlohy v rastlinnej výrobe splnené neboli. Tím sa nedosiahli úlohy v CVFP ( celoročný výrobný 

finančný plán) po stránke finančnej, čo sa odzrkadlilo na nižších príjmoch našich družstevníkov.  

Plnenie rozpočtu NV v roku 1965: 

Príjmy: Rozpočet Plnenie 

Daň poľnohospodárska 20 000 20 701,80 

Daň domová 32 300 32 622 

Správne poplatky 7 800 8 750 

Ostatné dane 1 200 1 147 

Príjmy z hospodár. činn. 1 000 2 481,30 

Príjmy z kultúrnej činn.   

a) Kiná 6 000 8 877,80 

b) Ostatné príjmy 3 000 4 180,80 

Príjmy zo správnej činnosti - 694,30 

Vlastné príjmy spolu 71 300 79 455 

Prídel z vyššieho rozpočtu 157 700 157 700 

Prídel mimoriadny 33 500 33 500 

Rozpočtové príjmy celkom 262 500 270 655 

 

 



Výdavky: Rozpočet Plnenie 

Vodné hospodárstvo 2 000 1 238 

Doprava 100 000 99 538,24 

Školstvo a kultúra 144 200 151 770,45 

Vnútorná správa 8 000 7 988, 45 

Úhrn rozpočtových výdavkov 254 200 260 535, 14 

 

 

                     ROK 1966 
Podnebie a príroda 

Počasie sa pohybovalo v medziach dlhodobého priemeru. Jarné mrazíky narobili škody najmä na 

ovocných stromoch a niektorých teplomilných druhoch zeleniny. Prvá časť leta bola veľmi daždivá. 

Koncom júla sa počasie podstatne zlepšilo, prestali dažde a to umožnilo, že aspoň ukončenie 

žatevných a mlatebných prác mohlo byť prevedené v menšom zhone. Celkove žatva bola veľmi ťažká, 

strojová technika sa vo väčšine nemohla uplatniť. Žalo sa z veľkej časti ručne, zamoknuté obilie sa 

niekoľkokrát prevracalo a klíčilo. Dobre pomáhali pri žatve brigádnici, najmä z radov miestneho 

obyvateľstva, zamestnaného v rôznych podnikoch. Druhá časť leta bola značne suchšia. Jesenné 

práce boli však prevedené včas. Zima bola mierna.  

Obyvateľstvo a hospodárske pomery 

Obec má spolu 2 005 obyvateľov. Z toho v Mecheniciach žije 655, v Sokolníkoch 761 a v Bádiciach 589 

obyvateľov. Obyvatelia vlastnia 90 televízorov, 50 chladničiek, 430 rádioprijímačov, 12 osobných áut, 

40 motocyklov. V Sokolníkoch bola zaplánovaná výstavba novej požiarnej zbrojnice. Celková výmera 

poľnohospodárskej pôdy je 1 344 ha, JRD obhospodaruje 1 165 ha; z toho 1 129 ha 

poľnohospodárskej pôdy včítane záhumienok. Ornej pôdy má JRD 942 ha. V roku 1960 sa síce obec 

zlúčila politicky, no treba zdôrazniť, že pre všetky tri časti obec je zatiaľ spoločný iba MNV, JRD 

a ZOKSS pri JRD. Masové organizácie v každej časti obce pracujú samostatne. Ekonomické zlúčenie 

JRD je preň rastom a má stúpajúcu tendenciu. Zlúčenie ešte celkom politicky nezjednotilo občanov, 

najmä z časti obce Bádice, ktoré sa snažia osamostatniť. V obci bol vypracovaný smerný územný plán 

a budovanie prirodzeného centra je v bývalých Sokolníkoch.  

Spoločen. Organizácie: 

Práca spoločenských organizácii je individuálna v každej obci ,hoci treba zdôrazniť, že zo začiatku boli 

aj masové organizácie zlúčené. Politickú a hospodársku situáciu v zlúčenej obci pomáha riešiť Výbor 

žien, zatiaľ čo občianske výbory sa zrušili a úlohy sú zabezpečované cestou poslancov MNV, ktorí sú 

z každej časti obce. Okrem ČSM a Čemadoku pracuje najviac telovýchovná jednota hlavne 

v Mecheniciach pod vedením Štefana Miku, zástupcu riaditeľa ZDŠ v Sokolníkoch. Miestni funkcionári 

opätovne navrhujú výstavbu novej ZDŠ, čím by sa získali miestnosti nielen pre MNV, ale aj pre služby 

obyvateľstvu, ktoré doteraz obec postráda. Za uváženie stojí návrh MNV  vybudovať cestu z Bádic do 



Mecheníc. MNV pracuje v novom sídle, odkúpenom rodinnom dome od občana Labaja. Plénum MNV 

pozostáva z 31 poslancov, 11 z obce Sokolníky, 10 z Mecheníc a 10 z Bádic.  

Komisie NV 

V roku 1966 pracovali tieto komisie: 

1. Komisia finančno-rozpočtová 

2. Komisia poľnohospodárska 

3. Komisia pre výstavbu, služby, obchod a dopravu 

4. Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva 

5. Komisia pre školstvo a kultúru 

6. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

Predsedom MNV bol s. Vojtech Kováč, tajomníkom s. Oskár Tomášik. Predsedom JRD s. Ernest 

Konečný.  

Školstvo a kultúra: 

Miestne ľudové knižnice sú umiestnené v nevyhovujúcich priestoroch; podobne aj všetky tri kultúre 

domy by vyžadovali generálne opravy. Plány práce jednotlivých OB sú vyprácovávané zvlášť 

a schvaľuje ich komisia pre školstvo a kultúru na MNV. Vzdelávacia činnosť OB nie je na žeľatelnej 

úrovni ani v jednej časti obce. Obmedzuje sa na niekoľko prednášok s rôznou tematikou. Ucelené 

prednáškové cykly boli poriadané pre pracovníkov rastlinnej a živočíšnej výroby a pre traktoristov. 

Miestny rozhlas je napojený na všetky tri časti obce. Vo všetkých troch častiach obce sú stále kiná OB. 

Činnosť kín je málo rentabilná najmä v Mecheniciach.  

Divadlá: 

Ochotnícke divadelné súbory pracovali v zimných mesiacoch. Nacvičené hry s veľkým úspechom 

predviedli miestnemu obyvateľstvu. Cieľavedome pracoval i Kultúrny spolok maďarských pracujúcich-

Čemadok v Mecheniciach.  

Práca MĽK: 

Dobrovoľní knihovníci sú traja z radov učiteľov ZDŠ. Ich činnosť bola hodnotená kladne. Zloženie 

knižného fondu je približne v súlade s predpísanými normami a obsahuje aj dostatočný počet 

maďarskej literatúry vzhľadom na národostne zmiešané obyvateľstvo. Počet čitateľov a výpožičiek 

dosahuje celookresný priemer 10,3%. Najväčší podiel na raste čitateľov má školská mládež.  

Školy: 

ZDŠ v Sokolníkoch organizuje vyučovací proces v dvoch budovách Sokolníkoch a v dvoch budovách 

v Mecheniciach. Škola má 10 tried, na ročníkoch 1.-5. Je organizované vyučovanie v štyroch triedach 

s oddeleniami. Školské budovy sú staré pomerne schátralé a hlavná budova, bývalý kaštieľ, nebola 

účelove stavaná pre školu. V Bádiciach je samostatná ZDŠ 1.-5. Ročník. Obsadenie škôl vyučujúcimi je 

dobré, vyučovací proces je vykonávaný kvalifikovane. Materské školy sú dve. Obe sú jednotriedne. 

Riaditeľkou MŠ v Mecheniciach je s. Erika Kissová a v Sokolníkoch s. Želmíra Kulíková.  



V obci bo zriadený miestny rozhlas. V každej časti obce je samostatný správca OB a knihovník.   

 

Plnenie rozpočtu: Rozpočet Plnenie 

Príjmy úhrnov 156 300 242 868, 45 

Výdavky - - 

Doprava, MH, vnútorná správa 19 300 40 354, 58 

MŠ  30 800 15 388, 18 

ZDŠ 84 000 108 301, 19 

Učebnice 12 200 17 405, 37 

Osvetová činnosť 2 000 6 609, 28 

Kiná  - 906, 11 

Vnútorná správa 8 000 9 411, 56 

Výdavky celkom  156 300 198 376, 27 

Zostatok na bežnom účte - 28 918,61 

 

                   ROK 1967-1968 

Popis obce: 

Obec bola zlúčená. Tri časti obce- Sokolníky, Mechenice a Bádice boli pomenované jedným názvom 

Podhorany. Počet obyvateľov klesol pod 2000. Znížená populácia sa prejavila najmä v častiach obce 

Mechenice a Bádice. V Sokolníkoch žije približne 740 obyvateľov, v Mecheniciach 610 obyvateľov 

a v Bádiciach 500 obyvateľov. Obyvatelia v časti obce Sokolníky hovoria po slovensky, v ostávajúcich 

dvoch častiach, najmä starší občania hovoria po maďarsky.  

Vedenie obce: 

Na čele MNV stojí Vojtech Kováč. Funkciu tajomníka vykonáva Oskár Tomášik. Vojtech Kováč je 

z Mecheníc. Žije tu a pracuje pre lepší rozvoj našej dediny. Oskár Tomášik dochádza do našej obce zo 

svojho bydliska, z Lužianok. Iniciatíva niektorých občanov z Bádic, aby sa táto časť obce oddelila 

a osamotnila padá, lebo pod úspešným a dobrým vedením straníckej organizácie v obci sa tieto 

nevyjasnené názory vysvetlili a rozpadli. Jednota obce sa uchovala.  

Politické a verejné udalosti: 

Politické a verejné oslavy v obci sa konali pri výročiach Dňa víťazstva, Slovenského národného 

povstania, Veľkej sovietskej socialistickej revolúcie. Naše ženy- členky JRD, pozdravili vedúci 

funkcionári na oslavách MDŽ. V kritických mesiacoch apríl, máj a jún 1968 sa nekonalo v obci žiadne 

verejné zhromaždenie, na ktorom by sa bolo presadzovalo a uplatňovalo stanovisko pravicového 

oportunizmu z pohľadu pripravovaných volieb do národných výborov, ktoré sa však potom 

neuskutočnili. Nebola zaznamenaná žiadna celoobecná rezolúcia. Neboli maľované heslá na 

verejných budovách a miestnych komunikáciách , ktoré by boli podporovali časť pravicového 

politického vedenia našej strany.  

 



August 1968: 

August 1968 sa prejavil v našej obci ako konsolidovaný mesiac. Hlavne po vstupe spojeneckých vojsk 

na územie našej vlasti neboli žiadne nepokoje, reči a heslá. Menšie zmätky nastali v predajniach 

Jednoty , keď niektorí nerozvážni občania chceli nakupovať neprimerané množstvo potravín do 

zásoby. Vedúci predajní však konali podľa predpisov, a tak sa situácia postupne urovnala. 

Spoločenské organizácie ako ZČSSP, ČSZŽ, ČSČK a ostatné športové a mládežnícke pracovali bez 

výkyvov v systéme svojej činnosti naďalej. Postupne koncom roku 1968 prichádza aj v našej obci 

k vysvetleniu zámerov politického pravicového oportunizmu. Na novembrovej členskej schôdzi 

straníckej organizácie v našej obci sa otvoril a prečítal list člena predsedníctva UV KSČ s. B. Biľaka. 

Prítomní pracovník OV-KSS Nitre s. Viliam Závodný vysvetlil úlohu a poslanie KSČ, najmä v tomto 

ťažkom období.  

Hospodárstvo: 

V rokoch 1967-1968 boli výsledky na našom Jednotnom roľníckom družstve dobré. Značnou mierou 

prispeli dobré prírodné podmienky, využívanie dostupných poľnohospodárskych strojov, ale hlavne 

jednotné vedenie a dobrá kolektívna práca všetkých členov. Dopomohla aj pomoc ostatných 

obyvateľov, ktorí pomohli najmä v žatevných a zberových prácach. Zlúčene Jednotné roľnícke 

družstvo so sídlom v časti obce Sokolníky úspešne pracovalo pod vedením predsedu K. Konečného 

a ostatných členov správy. Konsolidácia JRD bola na úrovni a dosahovala 22KČS na pracovnú 

jednotku. Pre členov sa vyplácala zálohove a zbytok sa doplácal v doplatkoch. V roku 1967 priemerný 

zárobok člena činil 1900KČS. V krízovom období- v roku 1968- naše Jednotné roľnícke družstvo stále 

dosahovalo pozitívne výsledky v hospodárstve. Medzi vedením a členmi bola i naďalej vzájomná 

zhoda a spolupráca. V tomto roku sa zvýšila úroveň pracovnej jednotky na 26KČS a zálohove sa 

vyplácalo na pracovnú jednotku 14KČS. Doplatky dostávali členovia koncom kalendárneho roku na 

výročnej členskej schôdzi. Na niektorých úsekoch ako napríklad u opravárov, v stavebnej skupine 

a hospodársko-technický pracovníci- sa zaviedol systém pevného odmeňovania vo forme fixných 

platov. Priemerný zárobok týchto pracovníkov sa pohyboval od 1650 do 2100KČS.  

Školstvo: 

V časti obce Sokolníky je Základná deväťročná škola. Riaditeľom na tejto škole je stále Anton Lahučký. 

Funkciu zástupcu vykonáva učiteľ Štefan Mika. Obidvaja sú členmi komunistickej strany a bývajú 

v obci. Školská politika a úloha školy po celé roky, ale aj v tomto krízovom období je správna. Vedenie 

a všetci vyučujúci neustále zdôrazňovali význam proletárskeho internacionalizmu a socialistického 

vlastenectva. Nemalý význam má pre nás spojenectvo so Sovietskym zväzom. Reč sovietskych ľudí 

nezamĺkla na našej škole ani v týchto ťažkých dňoch. Tak tomu bolo i v časti obce Bádice, kde bola 

Základná deväťročná škola 1.-5. Ročník. Funkciu riaditeľky na tejto škole vykonávala učiteľka Jolana 

Fulková. S ňou tu vyučovala učiteľka Pavlína Zdeneková, členka strany.  

Kultúra: 

Práca osvetovej besedy vo všetkých troch častiach obce prebiehala podľa ročného plánu. Túto prácu 

môžeme hodnotiť pozitívne. Svoju pozornosť  zamerala na zakladanie ochotníckych divadelných 

súborov, na ich oživenie, premietanie filmových predstavení pre mládež aj dospelých a poriadanie 

spoločenských zábav. Ľudové knižnice pracovali podľa svojho harmonogramu. Kladne treba hodnotiť 



prácu knihovníčky v časti obce Sokolníky- učiteľky Zuzany Máhrikovej. Knižnice neboli bohato 

vybavené. Nepamätalo sa na študujúcu mládež, takže ich požiadavky na predpísané knihy knižnice 

nemohli uspokojiť. V roku 1968 do knižnice v časti obce Sokolníky pribudlo 74 kníh. Celkový počet 

zväzkov bol 943. Čitateľov je 86 a počet výpožičiek je 393 kníh. Knižnica je umiestnená v kultúrnom 

dome v malej bočnej miestnosti v ľavo od hlavného vchodu s jedným veľkým oknom do cesty. Knihy 

sú uložené v jednej skrini a jednej vitrínke. Počas tanečnej zábavy táto miestnosť slúži na výčap 

nápojov. Rovnakú dotáciu kníh Okresná knižnica posiela aj do Bádic a Mecheníc. V Bádiciach knižnicu 

vedie uč. J. Fulková, knižnica je v škole. V Mecheniciach je knižnica tiež v škole, vedie ju uč. A. Miková.  

Nová materská škola: 

V júni 1967 bola v Bádiciach veľmi milá a užitočná slávnosť. Otvorila sa Materská škola. Vybudovalo ju 

školstvo, JRD prispelo sumou 4 000 Kčs a občania veľmi ochotne priam s nadšením odpracovali 

mnoho brigádnických hodín, pretože škola vznikla v adaptovaných dvoch miestnostiach kultúrneho 

domu. Celú akciu mala na starosti Jolana Fulková, riad. ZDŠ roč. 1.-5. , a to v snahe, aby malé deti sa 

netúlali po ulici, ale boli po pedagogickým dohľadom kým sú rodičia v práci. Prvou riaditeľkou bola 

Katarína Findová, učiteľkou Margita Vnučková. Materské školy sú už v každej časti našej obce. Sú to 

jednotriedky s počtom detí okolo 25, ale dobre vykonávajú úlohy pod vedením riaditeliek Eriky 

Kissovej v Mecheniciach, Želmíry Kulíkovej v Sokolníkoch a Kataríny Findovej v Bádiciach.  

Zvláštne udalosti: 

Mladosť a pracovitosť Vojtecha Rácza- buldozeristu bola všeobecne známa pre všetkých obyvateľov 

našej obce. Tento mladý muž z Mecheníc bol húževnatý a pracovitý. Postavil si pekný rodinný 

domček pod horou a hoci mal iba 29 rokov, zlá a neúporná smrť ho skolila uprostred práce. Zanechal 

malé trojročné dievčatko Darinku a smútiacu matku a manželku.2. augusta 1967 smrť našla v mŕtvom 

ramene rieky Nitry v Ľudovítovej 9,5 ročná Marienka Bedeová zo Sokolník. Pri kúpaní skĺzla do 

chladného víra a utopila sa. Spolužiaci, učitelia a občania ju v hojnom počte vyprevadili zo slovami na 

perách ,, Škoda vyhasnutého mladého života!“  

Životopis kronikára: 

Od roku 1967 kroniku obce Podhorany začína písať Marta Čeligová, narodená 30. Júla 1944 vo 

Výčapoch- Opatovciach. Pôsobí ako učiteľka na tunajšej Základnej deväťročnej škole. K obci ju viaže 

nielen povolanie učiteľky a vychovávateľky našej mladej generácie ale aj rodina. Trvalý pobyt v našej 

obci má od roku 1968. 

                       ROK 1969-1970  

Politické a verejné udalosti: 

V našej obci si i v týchto rokoch, tak ako i po iné roky oslávili významné politické udalosti.  

Február- víťazstvo pracujúceho ľudu vo februári 1948 sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou. 



8.Marec MDŽ- verejné oslavy vo všetkých troch častiach obce sa uskutočnili 8.marca na Sviatok žien 

celého sveta. Program na oslavy dodali učitelia materských škôl a základných deväťročných škôl. 

1.máj- sviatok práce sme manifestačne oslávili v okresnom meste, v Nitre. Spolu s členmi družstva, 

žiaci vyšších ročníkov, učitelia aj ostatný občania vyjadrili svoju solidaritu s pracujúcimi celého sveta.  

9.máj- Deň víťazstva nad hitlerovským fašizmom je najkrajším dňom v našich dejinách, keď za pomoci 

Sovietskej armády svitol pre naše národy deň slobody. 

SNP, VOSR- Priateľstvo a pomoc sovietskych ľudí sme si pripomenuli i pri výročí Slovenského 

národného povstania a Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Všetky politické ale i verejné 

udalosti ako napr. divadelné hry našich ochotníkov hovoria o zhode a dobrej práci občanov v našej 

obci.  

Hospodárstvo: 

Poľnohospodársky ráz našej obce a jej okolia sa nezaprel ani v týchto rokoch. Vo vedení družstva 

nenastali žiadne podstatné zmeny. Členská základňa družstva sa pohybovala okolo 260 členov, z toho 

trvale pracujúcich pripadá jedna tretina na rastlinnú výrobu. Hrubá ročná poľnohospodárska 

produkcia bola približne 11,000.000 KČS. To predstavovali z jeden Ha pôdy 7000Kčs. V živočíšnej 

výrobe boli výsledky o niečo lepšie. Napr. v dojivosti dosiahli naše dojičky 2800l ročne na jednu 

dojnicu. Priemerné prírastky hovädzieho dobytka a ošípaných sa pohybovali okolo 1.1 kg na deň. 

Výrobné zameranie zostalo pri pôvodnom charaktere. Základný rastlinný výrobok tvorili obilniny. Tie 

sa pestovali na prevažnej väčšine ornej pôdy. Z technických plodín sa v týchto rokoch pestovala 

koreninová paprika a cukrová repa.  

Hektárové výnosy : 

Hektárové výnosy z jedného hektára – obilniny 38-40g, koreninová paprika 9-11g v sušine. Z čistého 

dôchodu JRD bol vytvorený kultúrny a sociálny fond, ktorý bol dotovaný z celovýrobného plánu 

110 000-120 000 Kčs. Tento fond bol využitý na kúpeľnú liečbu našich členov, na školenia, pre 

prípravu mladých ľudí do poľnohospodárstva, pre rekreačné účely a zájazdy. Organizácia družstva 

zostávala i naďalej na systéme stredísk, a to strediská rastlinnej výroby a živočíšnej výroby, ktoré boli 

členené na tri časti v každej časti obce. Na ich čele stáli vedúci rastlinných a živočíšnych skupín.  

Obchod: 

Obchodnú sieť vo všetkých troch častiach obce tvoria obchody Jednoty s rozličným tovarom. Úlohou 

obchodu je zabezpečiť pre našich občanov základné potravinárske výrobky. Táto vec sa uskutočňuje 

k spokojnosti občanov. Komunálne služby poskytujú pomoc našim obyvateľom v tom smere, že je 

zabezpečená oprava elektrických spotrebičov, najmä televízorov priamo v domácnosti.  

Orgány štátnej moci: 

V oblasti orgánov štátnej moci a správy prichádza k úprave a to tím, že v druhom polroku 1969 sa 

pripravuje systém obvodných národných výborov, ktorý sa aj uskutočnil. Takto Podhorany 

prechádzajú pod sídlo obvodu v Dolných Lefantovciach. Hlavný zmysel tohoto zámeru spočíval v tom, 

aby sa preniesla rozsiahla právomoc z ONV na obvodné národné výbory, čím sa sledoval zámer 



priblíženia sa k obyvateľom najmä na úseku stavebnom v bytovej výstavbe rodinných domov. 

Obvodný úrad je tu prvostupňový stavebný úrad s právom príslušného rozhodovania. Tak isto je to 

i na úseku sociálnom, kde obvodný úrad vydával príslušné rozhodnutia, ktoré pred tím patrili ONV. 

V tomto období bol na MNV v Podhoranoch len jeden funkcionár Vojtech Kováč, ktorí bez aparátu 

MNV zabezpečoval výkon štátnej moci. Z hľadiska výkonu štátnej moci zostala právomoc plenárnemu 

zasadnutiu Rady MNV a príslušným komisiám. Na úseku budovania tieto roky nezaznamenali 

žiadnych podstatných zmien, pretože overovaní systém obvodných úradov to neumožňoval, hlavne 

pokiaľ sa to týkalo akcie „Z“. spoločenské organizácie NF boli v rokoch 1969-70 usmerňované 

v zmysle zásad jednoty NF, ktoré boli prijaté po apríli 1969. Najaktívnejšie pracovali organizácie SZM, 

ZČSSP, SZŽ a ČSČK.  

Zdravotníctvo: 

Zdravotné služby našim obyvateľom sú prevažne poskytované v zdravotnom stredisku v Dolných 

Lefantovciach, kde ordinuje Mudr. František Schwarz, obvodný lekár. Odborné a nemocničné 

ošetrenie pre našich občanov je zabezpečené v OÚ NZ Nitra.  

Zubná ambulancia: 

V máji 1970 bola zriadená  obci zubná ambulancia, a to adaptáciou domu Anny Hrdej v Uličke v časti 

obce Sokolníky. Prvým lekárom bol Mudr. Peter Zábojník, jeho manželka Anna pracovala ako 

zdravotná sestra v tejto zubnej ambulancii. Taktiež tu mali byt. Sem dochádzajú aj obyvatelia Dolných 

a Horných Lefantoviec. Týmto sa zabezpečila vyššia starostlivosť o chrup našich občanov, ktorí dosiaľ 

museli chodiť k zubnému lekárovi do Výčap- Opatoviec.  

Školstvo a kultúra: 

V školstve nenastali väčšie zmeny. Uší sa takým istým spôsobom ako v predchádzajúcich rokoch. Je sa 

však treba zmieniť o skutočnosti, že učebne plneorganizovanej Základnej deväťročnej školy sú 

rozmiestnené v štyroch budovách, v dvoch v časti obce Sokolníky a v dvoch v časti obce Mechenice. 

Z toho hľadiska si musíme uvedomiť, že učebné pomôcky, najmä audiovizuálne, ktoré prichádzajú na 

školy preto, aby sa zdvihla úroveň vyučovacieho procesu, sú sústredené v centrálnej budove. Ostatné 

učebne ich postrádajú. Tieto pomôcky sú veľmi jemné, citlivé, prenášaním sa kazia, mnohé sa 

nemôžu vôbec prenášať, sú stabilne namontované.  

                         ROK 1971 
Tento rok bol významný pre celú našu spoločnosť. V máji vyvrcholili v celej našej obci oslavy 

50.výročia vzniku Komunistickej strany Československa. Na počesť tohto sviatku sa rozvinula široká 

socialistická súťaž, ktorá bola zameraná na zvyšovanie životnej úrovne nášho pracujúceho ľudu. 

V rámci celoobecného socialistického záväzku, ktorého hodnota predstavuje 450 000 Kčs, sa začalo 

s prestavbou kultúrneho domu v časti obce Sokolníky.  

 

 



Opis obce: 

Mení sa tvár našej obce. Občania mnohými brigádnickými hodinami okrášlili svoje okolie, najmä 

v časti obce Mechenice. Vo všetkých troch častiach obce sa upravilo okolie pred predajňami Jednoty. 

Hodnota tohoto vykonaného diela dosiahla jeden milión Kčs v časti neinvestičnej akcie „Z“.  

Politické a verejné udalosti: 

Už koncom roku 1970 postupne prichádza k príprave a zrušenie obvodného systému v národných 

výboroch a je pripravená novelizácia na rok 1971 so zrušením obvodných národných výborov 

a k návratu k pôvodnému systému výborov štátnej moci a správy bez medzičlánkov od ONV po MNV. 

Zmeny vo vedení národného výboru nastali v roku 1971 v tom, že do uvoľnenej funkcie tajomníka 

nastúpil Vojtech Lyžičiar, kým predsedom MNV zostal Vojtech Kováč.  

Voľby: 

Významná udalosť, ktorá kladne zapôsobila na našich občanov, boli voľby do zastupiteľských zborov. 

Uskutočnili sa 26.októbra 1971 a prebehli v každej časti našej obce. To znamená, že boli vytvorené tri 

volebné obvody. V predvolebnom období naša stranícka organizácia, ale aj všetky spoločenské 

organizácie venovali voľbám mimoriadnu pozornosť, najmä čo sa týka politickovýchovnej práce. 

Maximálna činnosť agitačných stredísk v každej časti obce a mnohé iné verejné podujatia boli 

prejavom toho, ako čo najlepšie zabezpečiť túto významnú udalosť. Na predvolebných 

zhromaždeniach boli voliči oboznámení s programom Národného frontu, ktorý na prvom zasadnutí 

MNV bol i prijatí. Voľby ukázali a potvrdili, že naši občania plne podporujú politiku našej strany. 

Odrazilo sa to v neustálom kontakte kandidátov- poslancov so svojimi voličmi v každom volebnom 

obvode. Celkom bolo zvolených 27 poslancov, ktorí dostali 99.07% hlasov od voličov. Za poslanca 

ONV pre náš obvod bol zvolený Ing. Ján Dzumka, za KNV J.Civáň, za poslanca SNR F. Mitana. Na 

decembrovom zasadnutí Rady pri MNV do funkcie uvoľneného tajomníka bol zvolený Vojtech 

Lyžičiar. V marci 1972 bol zvolený Vincent Fülöp ml. za predsedu. Rada sa skladala z deviatich členov: 

Lyžičiar Vojtech, Fülöp Vincent ml., Čelináková Pavlína, Bede Vincent, Fabo Štefan, Lisý Imrich, 

Benďák Imrich, Kišš Vojtech, Belica Jozef. Bolo ustanovených 5 komisií pri MNV a dva občianske 

výbory. Bol prijatý volebný program NF, ktorý bol orientovaný na politickovýchovnú prácu, 

kultúrnoosvetovú činnosť, školstvo a budovateľskú oblasť. Tento volebný program bol prijatý na 

obdobie rokov 1971-1975. Daný volebný program odráža náplň a činnosť práce Národného výboru na 

budúce volebné obdobie a vychádza z podmienok a daných možností, ktoré v obci máme a je úplne 

zameraný na rozvoj našej obce.  

Kultúrnoosvetová činnosť: 

Jednotná kultúrnoosvetová činnosť vo všetkých troch častiach obce, kde pracujú osvetoví pracovníci, 

si vyžiadala v tomto roku mimoriadne úsilie. Kladne treba hodnotiť najmä ich agitačnú prácu 

v predvolebnom období, keď osvetoví pracovníci rôznymi akciami aktivizovali občanov. Prvé miesto 

v ich práci patrí rozhlasovým reláciám, oznamom a schôdzam. Rôzne spoločenské organizácie, ktoré 

dobre pracujú, združujú značnú časť svojich členov- občanov našej obce. Peknú činnosť vyvíjala 

organizácia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, ktorá po celý rok aktívne pracovala 

a výrazne sa prejavila jej aktivita najmä v Mesiaci československo- sovietskeho priateľstva, keď 

členovia organizácie spoločne navštívili vystúpenie sovietskych súborov na amfiteátri v Nitre. 



V organizáciách Slovensky zväz žien a Československý červený kríž sa organizované ženy venovali 

prednáškovej činnosti.  

Poľnohospodárstvo: 

Uznesenia XIV. Zjazdu KSČ boli podobne rozpracované aj na podmienky nášho Jednotného roľníckeho 

družstva. Na výročnej členskej schôdzi v mesiaci februári prichádza k zmene vo vedení Jednotného 

roľníckeho družstva. Po odchode Konečného do dôchodku, funkciu predsedu prevzal Ing. J. Žaja, ktorí 

nastúpil z VŠP v Nitre. Obsadenie ostatných technikov zostalo nezmenené. S uzneseniami XIV. Zjazdu 

strany boli všetci členovia oboznámení na výročnej členskej schôdzi a rozhodli sa aktívne prispieť 

k plneniu týchto uznesení. Celková produkcia sa na našom Jednotnom roľníckom družstve oproti roku 

1970 zvýšila o 7,6% a hrubá poľnohospodárska produkcia vzrástla o 11,9%. Aj na úseku tržieb naši 

poľnohospodári dosiahli v porovnaní s predchádzajúcim rokom priaznivejšie výsledky, lebo tržby 

celkove stúpli o 4,8%, z toho v rastlinnej výrobe o 5,4% a v živočíšnej výrobe o 11,9%. Na úseku 

odmien nastal priaznivý vývoj. Výška odmeny na pracovnú jednotku a odmena u stálych pracovníkov- 

družstevníkov stúpa. Napríklad u traktoristov výška odmeny na jednu odpracovanú hodinu činní od 

7,27Kčs do 9,45Kčs. Hodnota pracovnej jednotky sa zvýšila oproti predchádzajúcemu roku o 11%. 

Priaznivé plnenie výrobných úloh sa veľmi pekne odzrkadlilo ba i vo výrobnom prekročení 

socialistického záväzku prijatého na počesť 50. Výročia vzniku KSČ. Hodnota prijatého záväzku bola 

193 000Kčs a bol prekročený o 48 000Kčs.  

Školstvo a kultúra: 

Koncom roku 1971, keď od septembra bol na našej škole riaditeľom Štefan Mika, sa skončila činnosť 

ZO-KSČ pri škole, ktorá do teraz pôsobila ako samostatná organizácia. Zlúčením straníckej organizácie 

pri Základnej deväťročnej škole s dedinskou organizáciou sa sleduje, aby bola zvýšená pozornosť sa 

starostlivosť zo strany DO-KSČ ku školskej politike a jej problémom. Pre neustály kontakt bude 

vytvorená stranícka skupina, ktorá bude zabezpečovať politické úlohy na škole. 

Telovýchovná a športová činnosť: 

Organizácie Telovýchovnej jednoty máme v obci dve, a to v časti obce Sokolníky, ktorá hrá vo 4. 

Súťaži a v časti obce Mechenice, ktorá hrá v 3. Súťaži. Ich práca je v tomto roku pomerne dobrá. 

Mladí športovci pomáhajú počas žatebných prác v Jednotnom roľníckom družstve a mnohí sa aktívne 

zúčastňujú brigádami na výstavbe Kultúrneho domu v Sokolníkoch.  

               ROK 1972  
Opis obce: 

Po dvojročnom volebnom období práca našich poslancov a MNV je dobrá. Dosiahli sme dobré 

výsledky pri plnení volebného programu, najmä na úseku akcie „Z“. Celkom sa v roku 1972 

odpracovalo pri úprave okolia a prostredia obce 10560 brigádnických hodín. S pochopením bola 

prijatá akcia výstavby školskej jedálne pri Materskej škole v Mecheniciach, rekonštrukcia kultúrneho 

domu v Sokolníkoch, oprava Materskej školy, prevedenie oplotenia a výstavba chodníkov na 



Základnej deväťročnej škole 1.-4. Roč. v Bádiciach. Kladne treba hodnotiť budovanie miestnych 

komunikácii, ktoré sa vybudovali na bezprašné v dĺžke 3500 bežných metrov. 

Politické a verejné udalosti: 

Mimoriadne významné v tomto roku pre celé medzinárodné hnutie bolo 55. Výročie Veľkej 

októbrovej socialistickej revolúcie, lebo práve október 1917 znamenal najväčší dejinný zlom, aký 

dejiny ešte nepoznali, pretože odstránil vykorisťovanie a nastolil diktatúru proletariátu. To, že bez 

Veľkého októbra by nebolo ani socialistického Československa, naši občania plne chápu a svojou 

prácou podporujú túto myšlienku. Vo veľkom počte sa zúčastnili osláv 55. Výročia Veľkej októbrovej 

socialistickej revolúcie. Zväzáci si tento významní deň pripomenuli kvízom „Čo vieš o Sovietskom 

zväze“. Bola to pekná a vydarená akcia.  

Poľnohospodárstvo: 

Vedenie družstva a členovia sa svojou svedomitou prácou usilujú vykonávať poľnohospodárske práce 

pokiaľ im to povoľujú prírodné podmienky. Jarné práce previedli úspešne. Cez letné žatevné práce 

boli veľké dažde a lejaky. Obilie ležalo na zemi. Zber obilia, žatva, najdôležitejšia, ale aj 

najradostnejšia práca prebiehala vo veľmi ťažkých podmienkach. Zber obilia, ale aj v jesenných 

mesiacoch zber krmovín bol ťažkými strojmi nemožný. Prichádzali brigádnici. Tí svojou usilovnou 

prácou vypomohli nášmu Jednotnému roľníckemu družstvu. Veľkú pomoc poskytli brigádnici z OUNZ 

v Nitre, ale aj domáci občania, učitelia a mládež sa v neposlednej miere podieľali na ťažkom zbere 

úrody z polí nášho družstva. Prišli aj včasné mrazy, a tie poškodili koreninovú papriku a narobili 

nášmu poľnohospodárstvu veľa škody.  

Školy: 

V oblasti školstva pozornosť pedagogického zboru a výboru Združenia rodičov a priateľov školy bola 

upriamená na dosiahnutie čo najlepších výchovno-vyučovacích výsledkov. Nedostatkom je hlavne to, 

že všetky štyri budovy našich škôl nie sú v najlepšom technickom poriadku, že sama centrálna budova 

Základnej deväťročnej školy je bývalý kaštieľ veľkostatkára Káčera, teda budova nie na školské účely 

vystavaná, ale vlastne provizorná. No i napriek existujúcim ťažkostiam sa dosiahli pomerne dobré 

výchovnovzdelávacie výsledky. Veľkú pozornosť venovali učitelia vytváraniu vedeckého svetonázoru. 

Všetci žiaci boli zaradení do škôl, lebo učebného pomeru. V materských školách bola plne 

zabezpečená výchova detí predškolského veku a prevádzala sa v súlade s platnými učebnými 

osnovami. Všetky tri až šesť ročné deti navštevovali materskú školu, čím sa zlepšila ich pripravenosť 

pre vstup do školy. Riaditeľka Materskej školy v Sokolníkoch Želmíra Kulíková odišla do Nitry. Na jej 

miesto nastúpila Katarína Výpalová a začala s výstavbou školskej jedálne v tých priestoroch, kde bol 

byt. 

Pionierska organizácia: 

Vo výchove žiakov a v organizovaní ich voľného času škole veľmi účinne pomáha pionierska 

organizácia. Vedúcim pionierskej skupiny je učiteľ Július Bódi. Pod jeho vedením triedne učiteľky 

usmerňujú činnosť oddielov a organizujú rôzne podujatia pre plnenie výchovného systému, 

vychádzky do okolia, preteky, športové podujatia, návštevy závodov v Nitre, návšteva pamätných 



miest z bojov druhej svetovej vojny ako Banská Bystrica, Skýcov. Na týchto miestach iskri a pioniera 

zložili sľub.  

Kultúra: 

Obnovený kultúrny dom v Sokolníkoch bol 29. Októbra 1972 slávnostne otvorený za účasti 

predstavenstva obce a mnohých občanov. Pásku prestrihol J. Meliš, podpredseda Okresného 

národného výboru, ktorý taktiež predniesol slávnostný príhovor. Z tejto príležitosti bol bohatí kultúrni 

program, ktorý dodali žiaci našich škôl. Vystúpil i domáci zmiešaný spevokol pri Osvetovej besede 

v Sokolníkoch. V dvoch bočných miestnostiach v kultúrnom dome so samostatným vchodom je 

umiestnená Miestna ľudová knižnica. Ladislav Candrák premieta filmy v nedeľu popoludní pre deti, 

večer pre dospelých. Dve miestnosti smerom na sever majú slúžiť ako kuchyňa počas zábav, rôznych 

kurzov pre ženy, poprípade svatieb. V sále je nový nábytok 40 stolov, 120 stoličiek, na všetkých 

oknách sú pekné vytonové záclony a kvetované nepriesvitné závesy. 

Spevokol:  

V časti obce Sokolníky pekne pracuje zmiešaný zbor v počte 45 členov. Schádzajú sa prevažne 

v zimných mesiacoch. V škole nacvičujú štvorhlasné zbory za vedenia dirigenta Jána Máhrika, 

tunajšieho učiteľa. Vysoko treba hodnotiť ochotu a lásku k piesni u ľudí, ktorí ťahajú na 60 a chodia 

pravidelne na nácvik ako i druhý moment, že ide i jeho žena a dcéra. Je to Gabriel Valentíny, žena 

Rozália a dcéra Gabriela. Spomeniem i ďalšieho obetavého. Michal Gaži. Pracuje v Prievidzi. Domov 

prichádza v piatok, ale nácvik nevynechá. Alebo Valéria Koštialiková, matka šiestich detí, chodí na 

nočné, ale zbory ovláda, s nadšením spieva. Spevokol má nacvičených okolo 20 skladieb. Medzi nimi 

sú piesne ľudové, ale i slávnostné ako Aká si mi krásna ty rodná zem moja a príležitostné. Spevokol  

sa predstavil v Martine, V Nitre na Pedagogickej fakulte, v Mecheniciach, v Bádiciach, na mierových 

slávnostiach v Obyciach a Jedľových Kostoľanoch. Všimol si toho i redaktor z Československého 

rozhlasu. Prišiel, natočil niektoré zbory a spolu s komentárom odvysielal reláciu v rámci vysielania pre 

Západoslovenský kraj. 

Telovýchovná činnosť:  

Organizácie Telovýchovnej jednoty máme v našej obci dve- v Mecheniciach a v Sokolníkoch. Treba 

zvážiť, či by nebolo potrebné a dobré utvoriť jednu športovú organizáciu, aby sa zlepšili predpoklady 

pre úspešnejšiu prácu.  

Prírodné pomery: 

V letných mesiacoch boli časté dažde a lejaky. Tieto spôsobili prírodnú katastrofu, ktorá postihla 

Pažiť, časť obce Sokolníky. Voda, ktorá sa po prudkom lejaku valila z Mecheníc potokom, prerazila 

korytom na polia družstva a odtiaľ úžinovo do dvorov a záhrad miestnych občanov. Zaliala aj cestu 

v Uličke. Záplava pobrala hydinu, slabšie chlievy, zajace. Keď voda upadla, obyvatelia Pažite a Uličky 

sa dali do odpratávacích prác. 

          



               ROK 1973 
Opis obce: 

Dobrý kontakt  medzi poslancami a voličmi sa preukázal pri zabezpečovaní volebného programu. Rok 

1973 z hľadiska prestavania prostriedkov Miestneho národného výboru predstavoval 1 milión 750 

tisíc Kčs. Boli to hlavne akcie úpravy miestnych ciest a chodníkov,  obnovenie miestneho rozhlasu, 

výstavba mostu v Bádiciach a kultúrneho domu v Sokolníkoch. Pri týchto akciách sa odpracovalo viac 

ako 11 000 brigádnických hodín, z čoho mládež odpracovala ako 6500 brigádnických hodín.  

Politické a verejné udalosti: 

Mier a jeho zabezpečenie je životne rozhodujúca otázka pre ľudstvo celého sveta. Bojujú zaň ľudia 

v Chile a vo Vietname a v mnohých koloniálnych krajinách. Sovietsky zväz na čele ostatných 

socialistických krajín presadzuje leninskú mierovú politiku. Tento významný politický dosah neobišiel 

ani našu obec a obyvateľov v nej žijúcich. V našej obci sme dôstojne oslávili 25. Výročie Víťazného 

februára – víťazstva pracujúceho ľudu nad fabrikami a veľkostatkármi a môžeme smelo prehlásiť, že 

naši obyvatelia svojimi pracovnými úspechmi dosahujú svoj cieľ a dokazujú vernosť našej Strane 

a vláde. Na prvomájových oslavách svorne manifestovali naši družstevníci spolu so školskou 

mládežou a ostatnými obyvateľmi. V predvečer 9. Mája, Dňa víťazstva sa rozhoreli na kopcoch na 

každou časťou našej obce slávnostné táborové ohne a zazneli slová vďaky pre našich obroditeľov. 

Mládež spievala piesne, dlho do noci zneli tóny harmoniky. Dôstojne a slávnostne vyzneli aj oslavy 

ostatných sviatkov nášho, ale i sovietskeho ľudu, ako Slovenské národné povstanie a Veľká sovietska 

socialistická revolúcia. 

Spoločenské organizácie: 

Jestvujúce podmienky v našej obci nie sú také zlé, že by sa  nemohla zvýšiť aktivita spoločenských 

organizácií. Mládež má možnosť schádzať sa, vzdelávať, ale i kultúrne a politicky sa angažovať. Toto 

všetko dobre využila mládež združená v organizácií Socialistický zväz mládeže v Mecheniciach. 

Pracuje pravidelne. Organizuje kvízy, súťažné odpoludnia a večery v dňoch pracovného voľna, to je 

cez soboty a nedele. Už skoro pravidelne organizuje kvíz v Mesiaci česko-slovenského priateľstva „Čo 

vieš o Sovietskom zväze?“ Zapája sa do verejno-prospešných prác, hlavne na úseku plnenia 

volebného programu.  

Obyvateľstvo: 

Problém občianskeho spolunažívania našich obyvateľov je pre prácu Miestneho národného výboru 

dôležitý. V troch častiach obce žije približne 1840 obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti. 

V časti obce Sokolníky žije jedna rodina cigánskeho pôvodu Štefan a Zita Kmeťo. Bývajú v malom 

jednoizbovom byte na kraji dediny, popisné číslo 2. Otec pracuje v miestnom Jednotnom roľníckom 

družstve, matka na OÚNZ Zobor v Nitre. Životná úroveň tejto rodiny je priemerná. Ich štyri 

nezaopatrené deti, z toho tri školopovinné pravidelne navštevujú školu. Počas školského roku 

nevymeškajú vyučovanie. Spoločne s nimi v jednej domácnosti žije babka, čiastočne slepá. Z bývalého 

sídliska Hunták sú len ruiny, kde kedysi Cigáni bývali. Medzi ostanými obyvateľmi našej obce bolo v r. 



1973 celkom 13 prípadov porušenia socialistického spolunažívania. Zarážajúce je to, že takýchto 

priestupkov sa dopúšťa aj naša mládež. Mládenci na tanečných zábavách pod vplyvom alkoholu 

vyvolávajú výtržnosti aj bitky. V tomto smere Miestny národný výbor vyvíja veľké úsilie, ako tieto 

nedostatky odstrániť.  

Poľnohospodárstvo: 

Rok 1973 je významný tím, že mnohé Jednotné roľnícke družstvá slávia 25. Výročie založenia. I keď 

naše Jednotné roľnícke družstvo toto jubileum ešte neoslavuje, smelo sa môžu naši družstevníci 

popýšiť dosiahnutými výsledkami. Na úseku rastlinnej výroby najmä pri pestovaní obilnín dosiahli 

pekné výnosy. Napríklad z plochy 286ha pšenice bolo zobraných 115 vagónov zrna. Priemerný 

hektárový výnos bol 40,2g. Na 140ha jačmeňa bola priemerná úroda 36,4g.  

Výnosy pšenice a jačmeňa: 

Najväčšiu úrodu dosiahli pri odrode Diamant. Odrodené zloženie obilnín je veľmi vyhovujúce. Celú 

plochu ozimnej pšenice zaberali intenzívne odrody: Kaukaz, Aurora, Jubilejná a Mironovka. Tieto pri 

použití správnej agrotechniky, pri dostatočnej výžive a ochrane poskytujú vysoké úrody. Dlhotrvajúce 

suchá v letných mesiacoch sa prejavili v úrode viacročných krmív, ale hlavne kukurice na zrano i na 

siláž. Z technických plodín bola poškodená paprika, cukrová repa i mak. Napríklad plán výnosu repy 

z jedného hektára bol 390g a skutočne sa dosiahlo iba 250g. Podobne to bolo  na úseku krmív, 

a preto našej Jednotné roľnícke družstvo musí hodne krmív nakupovať, aby sa krmová základňa 

zabezpečila podľa plánovaných stavov dobytka. Nepriaznivé výsledky v poľnohospodárstve sa 

prejavili aj v živočíšnej výrobe. Celková výroba pri porovnaní plánu a skutočnosti bola nasledovná: 

Živočíšna výroba: 

Mlieko: plán 66700l, skutočnosť 583000l,plnenie 87%; Hovädzie mäso: plán 1031g, skutočnosť 586g, 

plnenie 83%; Bravčové mäso: plán 1288g, skutočnosť 1296g, plnenie 100,58%. Najväčší podiel na 

neplnení má teda dlhotrvajúce sucho. Z uvedeného prehľadu sa zdá, že výsledky nebolo veľmi 

priaznivé, avšak celkovú bilanciu zlepšili dobré výsledky na úseku plánu tržieb a služieb. 

Meliorácia:  

V roku 1937 sa v nížinách, kde dochádzalo k zamokreniu, naši družstevníci previedli melioračné práce 

v hodnote asi 1 000 000 Kčs. V týchto prácach sa bude postupne pokračovať až do roku 1975, keď sa 

majú komplexne zúrodniť všetky pozemky. 

Školy: 

Školský systém je zameraný na výchovu našej mladej generácie. V škole sa riešia problémy mládeže 

z hľadiska politickej, mravnej a ideologickej výchovy. Základom pretvárania človeka je výchova 

k vedeckému svetonázoru. Prevádza sa v celom výchovno-vyučovacom procese, no najmä na 

hodinách občianskej výchovy, brannej výchovy, slovenského jazyk a vo všetkých prírodovedných 

predmetoch. Rušivo do výchovno-vyučovacieho procesu zasahuje menej dostačujúce vybavenie školy 

učebnými pomôckami. Chýba špeciálna učebňa a mnohé nové audiovizuálne pomôcky. Previedla sa 

prístavba jednej triedy k centrálnej budove v Sokolníkoch, a tým sa zlepšili priestorové možnosti. 



Školská jedáleň pri MŠ v Mecheniciach: 

Aj na materských školách sa zlepšujú podmienky pre výchovu detí. Na Materskej škole 

v Mecheniciach sa od septembra 1973 dala do užívania Školská jedáleň, a tak celodenná starostlivosť 

o deti je v dobrých rukách. Okolo 28 detí zotrváva tak v škole od 7.00hod do 16. Hod pri plnom 

zaopatrení. Rodičia poskytnú dieťaťu len vankúš a paplónik na denné odpočívanie. Týždenne toto 

prádlo vymieňajú. Prvou kuchárkou bola Anna Kissová. 

Záujmové zväzy: 

Obyvatelia obce podľa svojich záujmov sú zapojení do práce v chovateľskom a ovocinárskom zväze. 

Obidva zväzy pracujú veľmi dobre. Spomeniem napríklad výkup. Zväz vykupuje každé množstvo 

čerešní, ríbezlí, všetkého ovocia, fazule, uhoriek, atď, čím chce vypomôcť verejnému zásobovaniu 

našich miest a dedín. A drobnopestovateľ si zasa pochvaľuje, že nemusí ísť s tovarom do Nitry, ale len 

do Mecheníc.  

Zvláštne udalosti: 

15. novembra 1973 tragicky zahynul Vincent Levický, otec dvoch nezaopatrených detí. Pracoval 

v Topoľčanoch a pri asanácii starých domov zrútil sa múr a pod ním dotĺklo srdce tohto statočného 

a pracovitého nášho občana. Počas svojho života bol členom dedinského spevokolu. Spevokol mu na 

rozlúčku zaspieval na cintoríne jeho obľúbenú pieseň a za všetkých sa rozlúčil Ondrej Desat. Zomrel 

ako 46 ročný. 

                 ROK 1974 
Politické a verejné udalosti: 

Rok 1974 bol významný pre realizáciu splnenia uznesení XIV. Zjazdu KSĽ a štvrtým rokom piateho 

päťročného plánu. Niesol sa v znamení osláv 30. Výročia Slovenského národného povstania. V roku 

1974 prebiehali v našej obci agitačné dni. Celkom bolo vytvorených 27 agitačných dvojíc, ktoré 

navštívili 510 rodín v našej obci. Občania vo svojich pripomienkach pozitívne hodnotili prácu 

straníckej organizácie v obci, prácu MNV a jeho orgánov v ekonomickom pohľade i pri plnení 

volebného programu Národného frontu. Naši občania najmä počas agitačných dní, ale i na verejnej 

schôdzi straníckej organizácie DO-KSČ predniesli svoje požiadavky a pripomienky. Pripomienky zo 

strany občanov boli na poskytovanie služieb obyvateľstvu, obchodu a komunálnych služieb. Naši 

občania majú síce možnosť dať si opraviť televízny prijímač a iné elektrické spotrebiče, ale nemajú 

ešte možnosť poskytovania iných opravárenských služieb a čistiarní.  

Oslavy SNP: 

V tomto roku sme najväčšiu pozornosť venovali príprave a priebehu osláv 30.výročia SNP. 

Celoobecnými oslavami, ktoré sa konali v deň výročia – 29.augusta, sme dali hold tým, ktorí položili 

životy sa naše obrodenie. Pri pamätnej tabuli na kultúrnom dome, ktorá je venovaná dvom našim 

spoluobčanom, priamym účastníkom SNP Vincentovi Domianovi a Jánovi Valentínymu, naši pionieri 



a občania za zvukom melódie Padlých revolucionárov položili veniec. Po slávnostnom akte bola 

slávnosť v kultúrnom dome, na ktorú pripravili program pionieri pod vedením skupinového vedúceho 

učiteľa Júliusa Bódiho.  

Akcia „Z“: 

Okrem týchto osláv si naši občania pripomenuli výročie Deň víťazstva- 9.máj a Veľkú socialistickú 

októbrovú revolúciu-7.november. Hlavná úloha MNV v tomto roku bola výstavba akcie „Z“. Budovali 

sa chodníky v časti obce Mechenice a Sokolníky, previedla sa kanalizácia potoka v hornej časti, ktorý 

preteká cez Mechenice a bol rozostavaný aj ZVS v Bádiciach- Závod verejného stravovania. 

Služby obyvateľstvu: 

Tieto tri hlavné akcie dali možnosť našim občanom preukázať svoj vzťah k obci. Životná úroveň našich 

občanov z roka na rok stúpa. Ženy, ktoré predtým pracovali v domácnosti , odchádzajú do práce, 

najmä do okresného mesta Nitra zväčša ako upratovačky. Je potrebné, aby sa zvýšili služby 

obyvateľstvu. Preto MNV na základe týchto faktov zriaďuje prívoz plynových bômb do dediny 

a pojazdnú čistiareň. Tieto služby sa obyvateľom poskytujú raz týždenne v tých hodinách, keď sa 

predpokladá , že niekto z rodiny je doma. Obyvatelia sa pochvalne vyjadrili o poskytovaní 

menovaných služieb na verejnej schôdzi občanov. 

Šport: 

Športová činnosť dorastajúcej mládeže spočíva v organizovaní školských atletických súťaží najmä 

v jarných , letných a jesenných mesiacoch organizovaných Pionierskou organizáciou a tiež vo 

futbalovej súťaži dorasteneckého a dospelého družstva mladíkov našej obce. 

Školstvo: 

Medzi Materskými školami a Základnou deväťročnou školou je úzka spolupráca. Najskôr malí žiaci 

pod vedením svojich učiteliek navštevujú „veľkú školu“. Oboznamujú sa s ňou, aby pri vstupe do 

prvého ročníka mohli začať ľahšie a rýchlejšie prekonávať začiatočné ťažkosti. Spolupráca Materských 

škôl s verejnosťou sa prejavuje v tom, že žiaci MŠ pravidelne vystupujú na verejných oslavách dobrým 

kultúrnym programom, ktorý pripravili pod vedením svojich učiteliek. 

Jedáleň pri MŠ Sokolníky: 

V tomto roku sa otvorila jedáleň aj pri Materskej škole v Sokolníkoch. Základnú deväťročnú školu roč. 

1.-4. V Bádiciach navštevujú deti z tejto časti obce. V pristavenej miestnosti sa zriadila špeciálna 

učebňa, čím sa značne zvýšila efektívnosť vyučovania. Pretože v jednom oddelení sa vyučujú dva 

ročníky, je potrebné pracovať novými metódami a formami práce.  

ZDŠ Sokolníky: 

Základná deväťročná škola v Sokolníkoch má osem tried. V prvej triede sú spojení žiaci 1. a 3. 

Ročníka, vyučuje učiteľka Zuzana Máhriková, v druhej triede sú spojení žiaci 2. a 4. Ročníka, vyučuje 

učiteľka Valéria Bódiová. Od 5.ročníka sú triedy samostatné a dochádzajú už aj žiaci z Bádic. Pretože 

stravovacie možnosti na tejto škole nie sú, záujmová a športová činnosť nie je natoľko rozvinutá, ako 



by sa žiadalo. Škola je však hlavným dodávateľom kultúrnych programov na významné oslavy 

a pracuje rozhlasový krúžok, ktorý pravidelne máva rozhlasové relácie v miestnom rozhlase. 

Pionierska organizácia: 

Významným pomocníkom vo výchove žiakom je PO. V jubilejnom roku 30. Výročia SNP žiaci pod 

vedením svojich triednych učiteľov a oddielových vedúcich, navštevovali pamätné miesta a poznávali 

hrdinstvo ľudu v SNP. Zakladali si krásne Kroniky a albumy, ktoré potom zaslali do Nitry na Okresný 

dom pionierov a mládeže. Naše oddielové kroniky sa v súťaži vyhodnotili medzi najlepšími 

a najhodnotnejšími. 

Poľnohospodárstvo: 

Priaznivé počasie a usilovná práca družstevníkov dokazuje to, že sa bilancia družstva z roka na rok 

zlepšuje. Zvyšuje sa úroda kukurice na zrno, keď sa z jedného hektára vypestovalo cez 60g. Družstvo 

sa omladzuje. Prichádzajú sem pracovať noví, mladí ľudia, absolventi poľnohospodárskeho učilišťa 

z Beladíc, napr. Štefan Bede a Jozef Vincúr, dobrí traktoristi. 

Zvláštne udalosti: 

Život prináša so sebou krásne, ale i smutné chvíle. Rodinný súlad je základom šťastia. Tento sa však 

porušil 27.augusta 1974 v dopoludňajších hodinách, keď sa dedinou rozniesla správa, že Júlia 

Belicová, 58 ročná, matka troch dospelých detí spáchala samovraždu, obesila sa. Oveľa zákernejšie sa 

zachoval život voči 13 ročnému Petrovi Molnárovi, žiakovi 8. Ročníka Základnej deväťročnej školy. 

V ten osudný deň 16.augusta 1974 sa išiel kúpať do mŕtveho ramena rieky Nitry. Tam ho pohltil 

vodný vír, a tak vyhasol nádejný mladý život. 

                ROK 1975 
Rok 1975 je významným rokom v celej našej vlasti. Nesie sa v znamení osláv 30. Výročia oslobodenia 

slávnou Sovietskou armádou. Obyvateľstvo našej obce svojou prácou významne prispieva 

k budovaniu krásnej socialistickej vlasti a radostného zajtrajška. Tento významný sviatok pozdravili 

celoobecným záväzkom, ktorý spočíval najmä pri pomoci aktívneho riešenia spoločenských úloh, 

ďalšej výstavby obce a jej skrášľovaním. 

Opis Obce: 

Pomerne dobrých výsledkov sa dosiahlo v bytovej výstavbe. Za posledných päť rokov sa postavilo 27 

nových rodinných domov. Nové domy, ktoré sa postupne stavajú a staré, ktoré sa obnovujú menia 

tvár našej obce. Začínajú sa budovať najmä jedno- poschodové domy v časti zvaná Ostál- je to medzi 

Mechenicami a Sokolníkmi, z ktorej v budúcnosti vyrastie nová moderná časť. Už len v strede dediny 

kde-tu vidíme zabudnutý učupený domček s malými oknami. V nich žijú starší občania a mladí zas 

vidia na vlastné oči dožívajúcu minulosť zlého života na dedine. Životná úroveň našich obyvateľov 

vzrastá: pribúda áut, v domoch majú pekné koberce, moderný nábytok, pekne sa obliekajú, chodia na 

autách na výlety, na rekreáciu, aj k moru. 



Politické a verejné udalosti: 

V tomto roku sme oslávili rad významných politických a verejných výročí: Víťazný február, MDŽ, 

Sviatok práce, Deň víťazstva, SNP, VOSR. Všetky tieto udalosti sme si pripomenuli verejnými oslavami, 

ktoré sa konali vo všetkých troch častiach obce. 

Pochod vďaky: 

Na počesť 30.výročia oslobodenia sa naši obyvatelia zúčastnili Pochodu vďaky, ktorý sa prevádza po 

hrebeni pohoria Tribeč, na Žibricu a končí sa na Zobore. V oblasti politicko-výchovnej práce sa najviac 

činili osvetové besedy, organizovali prednášky v oblasti politickej, CO a zdravotnej. Rád medzi svojich 

pacientov prichádzaj aj Mudr. F. Schwarz, ktorý v rámci zdravotných prednášok oboznámil občanov 

o ochrane pred ochoreniami a úrazmi. Doriešila sa aj otázka s premietaním filmov pre našu mládež . 

V sobotu a v nedeľu majú mladší i starší občania možnosť navštevovať hodnotné filmové 

predstavenia. 

Ľudové knižnice: 

Práca ľudových knižníc je na úrovni. Výpožičky kníh stúpajú a zvýšil sa počet zväzkov. Napr. do 

knižnice v časti obce Sokolníky v tomto roku pribudlo 293 nových zväzkov. Počet čitateľov sa zvýšil na 

109 a počet výpožičiek činí 1523 kusov. Keď tieto čísla porovnáme s rokom 1967, tak sú to veľké 

rozdiely. Vtedy bolo v knižnici 943 zväzkov, a teraz je ich 1843. Čitateľov bolo 86, teraz je 109. 

V knižnici okrem kníh sú časopisy: Slovenské Pohľady, Nové slovo, Svet socializmu, Čitateľ, Rabotnica 

a Kommunist- ruské. 

Sociálna výpomoc: 

Za roky 1971-1975 z rozpočtu MNV bol každý rok priznaný sociálny príspevok pre starších 

a nevládnych občanov vo výške 25 00Kčs. Z týchto prostriedkov si občania mohli zakúpiť potraviny 

alebo ošatenie. 

Hospodárstvo: 

Výrazne zvýšenie výsledkov hospodárenia na našom Jednotnom roľníckom družstve nastalo už v roku 

1974 a takýmto, ba ešte zvýšeným tempom hospodárenia pokračujú naši družstevníci aj v tomto 

roku. Podľa tabuľky môžeme posúdiť vzostupný rast hospodárenia na našom JRD za Posledných päť 

rokov. 

Hektárové 
úrody 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Pšenica 28,7 36,7 36,1 40,2 50,6 40,5 

Jačmeň 21,4 34,6 28,4 36,4 45,5 43,1 

Kukurica na 
zrno 

36,3 50 14,4 23 61,5 64,1 

Koreninová 
paprika 

10,2 8 7,5 2,1 6,2 13,6 

Cukrová 
repa 

118 309,3 370 250,7 326,5 383,1 



Mechanizácia JRD: 

V neposlednom rade treba spomenúť aj úsek mechanizácie, najmä časť nákupu strojov, ktoré 

uľahčujú prácu našim družstevníkom. Nákup strojov v roku 1974 činil 629 000Kčs a v roku 1975 

323 000Kčs. 

Členská základňa JRD: 

Členská základňa JRD je dobrá. Družstvo má spolu 265 členov, z toho pracujúcich dôchodcov 45. 

Trvali činných družstevníkov je 180. Veková štruktúra je priaznivá. Družstvo posiela pre získanie 

mladých kádrov žiakov do učňovského pomeru a poskytuje mladomanželom rôzne stabilizačné 

príspevky a pôžičky. Hoci chotár našej obce je kopcovitý a pôda v prevažnej miere stredne ťažká a na 

svahoch stredne plytká a studená, lebo je vystavená prevládajúcim vetrom, možno konštatovať, že sa 

zvýšili hospodárska výnosnosť z jedného hektára u niektorých plodín aj o 100%. Všetky budovy 

a stavby ako i ustajňovacie priestory nášho družstva sú bez modernej technológie. Niektoré z nich sú 

prevzaté po bývalých veľkostatkároch. Úprave dvorov a kanalizácii sa dosiaľ nevenovala dostatočná 

pozornosť a všetko sa topilo v blate. I v tejto oblasti sa v tomto roku urobilo hodne. 

Budovanie na JRD: 

Vybudovali sa hlavné cesty v majeroch, na stredisku v Mecheniciach sa vybudovala sociálna budova, 

adaptovala sa garáž pri dielni na stredisku v Sokolníkoch tiež na sociálnu miestnosť pre opravárov. 

Obchody: 

Obchodná sieť v našej obci je nedostačujúca. Tri potravinárske obchody Jednoty, v ktorých je aj 

priemyselný tovar, nestačia kryť spotrebu obyvateľstva. Občania volajú po rozširovaní. Je potrebné 

vybudovať stánok zeleniny a ovocia a tiež obchod s mäsom. Terajší obchod Mäsna sa nachádza 

v jednej, priestorovo malej miestnosti v domku Mikuláša Kadlubca a nezodpovedá hygienickým 

požiadavkám. 

Školstvo:  

Základná deväťročná škola 1.-4. Roč. v Bádiciach má jednu triedu so štyrmi oddeleniami. Vo výchove 

a vo vyučovaní škola dosahuje dobré výsledky. Škola dobre pracuje s rodičmi, čo sa hodne prejavuje 

v materiálnej i vo výchovnej  činnosti. Zásluhou riaditeľky Pavlíny Čelinákovej žiaci pravidelne 

vystupujú s kultúrnym programom na verejných oslavách v obci. 

Sokolníky: 

Základná deväťročná škola má osem tried a spolu 163 žiakov. Výchovné aj vyučovacie výsledky sú 

dobré. Nevyskytla sa zhoršená známka z chovania a zo 163 žiakov iba 2 žiaci majú známku 

nedostatočný. 

Pionierska organizácia: 

Pionierska organizácia pomáha škole pri výchove žiakov. V roku 30.výročia oslobodenia našej vlasti 

Sovietskou armádou, pionieri zamerali svoju činnosť na plnenie „Expedície 30.“Žiaci poznávali 



dôležité obdobie z histórie oslobodenia našej vlasti počas exkurzií. Videli 30 rokov socialistickej 

výstavby štátu, okresu i obec. Navštívili miesta hrdinských bojov sovietskych i našich vojakov, 

prevádzali besedy s vojakmi, s členmi BSP, poslancami MNV, s členmi strany, š členmi zahraničného 

odboja- Anton Királ. Krúžková, kultúrna a umelecká činnosť počas tohoto roku sa zvýšili a rozvinuli. 

Svedčia o tom úspechy , ktoré dosiahli žiaci v obvodných a okresných súťažiach. V rámci 

verejnoprospešnej práce pomáhali nášmu JRD pri zbere repy a paradajok. 

Arpáš do domova mládeže: 

Spod starostlivej výchovy sa vymkol žiak R. Arpáš, ktorý v rodine nemal zabezpečenú výchovu 

v duchu socialistických zásad. Otec bol duševne chorý a matka nestarostlivá, preto bol chlapec 

odporučený do domova mládeže, kde sa mu dobre darilo dokonca asi o pol roka sa prišiel pozrieť 

počas dovolenky na svoju rodnú obec Bádice a školu. Bolo na ňom vidieť, že sa socialistická 

spoločnosť o neho dobre chová. 

Športová činnosť: 

Telovýchovná jednota sa stmelila do jedného kolektívu a vystupuje pod menom TJ Podhorany. 

Pracujú v nej húževnatí a usilovní chlapci, len im chýba starostlivá ruka trénera, ktorý by dokázal so 

športovcami aj lepšie výsledky. Pomerne kladne sa dá hodnotiť práca Sväzarmu najmä pri 

usporadúvaní rôznych branných a streleckých súťaží a príprave brancov na vojenskú základnú službu. 

Táto organizácia v mesiaci apríl a máj uskutočnila dve športovo-branné podujatia na počesť 

oslobodenia našej obce. 

Spoločenské organizácie: 

V jubilejnom roku 30.výročia oslobodenia našej vlasti sa aktívne pracovalo v organizáciách ČSČK, SZŽ, 

ZČSSP a ZPB. Svojimi akciami dôstojne prispeli k tomuto významnému výročiu. 

Medzinárodný rok ženy: 

Rok 1975 bol vyhlásený za Medzinárodný rok ženy. Z tohto vidieť, ako si celá naša spoločnosť cení 

prácu našich žien. Aj v našej obci sme povďačný ženám za ich statočnú prácu v JRD, na škole, 

v obchodnej sieti, ale predovšetkým za výchovu mládeže. 

Kurz studenej misy: 

Organizácia Socialistického zväzu žien tento svoj rok oslávila významnými podujatiami, najmä 

krúžkovou činnosťou , ktorá spočívala v kurze prípravy studených jedál. Kurzu sa zúčastnilo 46 žien. 

Organizácia si uctila staršie ženy nad 70 rokov. Pripravila pre ne malé posedenie a odovzdala im 

upomienkový darček. 

Výstava ručných prác: 

Naše ženy si pozreli výstavku ručných prác, ktorá bola aranžovaná v dvoch miestnostiach Miestnej 

ľudovej knižnice v Sokolníkoch. 

 



Zvláštna udalosť: 

Človek i mladý chce pracovať, tvoriť a žiť. Avšak toto všetko nebolo umožnené Danke Kóňovej 

z Mecheníc, žiačke 2.ročníka Základnej deväťročnej školy, ktorá ešte v piatok dňa 21.marca 1975 bola 

v škole, dobre sa učila, hrala sa a tešila so svojimi spolužiakmi. A dňa 23.marca 1975 je neľútostne 

skolila zákerná choroba, výron krvi do mozgu. 

Zhrnutie výsledkov volebného obdobia 1971-75: 

1972: 

Od roku 1972 výstavba kultúrneho domu v Sokolníkoch, ktorá sa ukončila v roku 1973 a slávnostne 

bola odovzdaná na počesť 29. Výročia osláv SNP. Celkové náklady predstavujú 750 000 Kčs a hodnota 

diela je 1 000 000Kčs. Odpracovalo sa viac ako 34 000 brigádnických hodín. Súčasne v tomto období 

bežala rekonštrukcia miestneho rozhlasu v hodnote diela 370 000Kčs a náklady predstavovali 245 000 

Kčs. Ďalšia akcia bola výstavba miestnych komunikácií s celkovým nákladom 450 000Kčs a vybudovalo 

sa 7 bežných km vo všetkých troch častiach obce. 

1973: 

V roku 1973 sa začína výstavba chodníkov v časti obce Mechenice a Sokolníky s celkovým nákladom 

180 000Kčs a hodnota diela robila 400 000Kčs. Pri tejto akcii sa odpracovalo 54 000 brigádnických 

hodín. Súčasne sa získala i verejná zeleň na výmere 1,5ha. Previedla sa výsadba okrasných kríkov. 

1974: 

V roku 1974 bola započatá výstavba školskej jedálne pri Materskej škole v Mecheniciach s celkovým 

nákladom 210 000Kčs a v hodnote diela 290 000Kčs včetne úpravy okolia a oplotenie. V tom istom 

roku sa začína výstavba nového pohostinstva v časti obce Bádice s celkovým nákladom 690 000Kčs. 

Hodnota diela činila 800 000Kčs a bolo odpracovaných viac ako 30 000 brigádnických hodín, ktoré 

najviac zabezpečoval dozorný výbor pod vedením P. Fülöpa a V. Bedeho. Za uplynulé volebné 

obdobie bolo vydaných 46 stavebných povolení a pridelených 41 stavebných pozemkov pre 

mladomanželov. Touto individuálnou bytovou výstavbou bolo sledované v zmysle smerníc spojiť časť 

obce Sokolníky a Mechenice. 

                 ROK 1976 
Rok 1976 je významný tím, že sa v tomto roku konal zjazd KSS a XV. Zjazd KSČ, ktorý vytýčil rozvoj 

výchovno-vzdelávacej sústavy. 

Politické a verejné udalosti: 

Tak ako každý rok aj teraz si občania našej obce slávnosťami a verejnými zasadnutiami pripomenuli 

výročia Víťazného februára, Sviatku práce, Dňa víťazstva, MDŽ, SNP a VOSSR. Oveľa výraznejšie sa 

však prejavila aktivita našich občanov v období XV. Zjazdu KSČ-4.júla. Svojimi záväzkami chcú prispieť 

k rozvoju našej obce a prácou privítať zjazd našich komunistov. Po XV. Zjazde strany sa pripravujú 



voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov. V podmienkach našej obce sa pripravuje široká 

politická kampaň, ktorá je zameraná na tvorbu volebného programu národného frontu, výberu 

a predstavovaniu kandidátov NF. Tieto návrhy sa stávajú pod vedením strany predmetom rokovania 

spoločenských organizácií NF, ktoré kandidujú svojich zástupcov za poslancov do národných výborov. 

Po vznesených pripomienkach od organizácií NF, návrhoch a doplnkoch konalo sa celoobecné 

predvolebné zhromaždenie v septembri 1976 v kultúrnom dome v Sokolníkoch- predstavovanie 

kandidátov. Tohto zhromaždenia sa zúčastnili kandidáti: Turza, vedúci oddelenia OV KSČ – kandidát 

do FZ, F. Milana – kandidát do SNR, J. Dzunka – kandidát do ONV za náš obvod a všetkých 31 

kandidátov do MNV. Prítomná bola i delegácia ONV vedená jeho predsedom Dr. Ballom . 

Predvolebné zhromaždenie vyznelo ako politicky jednotne a správne organizovaná obec, kde sa 

kriticky poukázalo na nedostatky a veľmi pozitívne boli hodnotené dosiahnuté výsledky za uplynulé 

obdobie. 

Voľby: 

Voľby do zastupiteľských zborov sa uskutočnil dňa 21. Októbra od 14. Do 22. Hodiny a 22. Októbra od 

6.-14. Hodiny. Volieb sa zúčastnilo celkom 630 voličov. Celkom bolo zvolených 31 poslancov do MNV, 

a tak isto i poslanci do vyšších zastupiteľských orgánov. Zdarný priebeh volieb svedčí o oddanosti 

našich ľudí strane a vláde. Voľby prebiehali vo všetkých troch častiach obce, takže naši občania mali 

umožnené zúčastniť sa ich kedykoľvek. Činnosť agitačných stredísk v predvolebnom i počas 

volebného obdobia bola na úrovni. 7 žiaci, ktorí v rámci vyučovania strediská navštívili a ešte nie sú 

voličmi, si odtiaľ odniesli veľa dobrých poznatkov. 

Nové vedenie obce: 

Po úspešných voľbách sa uskutočnilo ustanovujúce plénum MNV, kde bol za predsedu zvolený 

Vojtech Lyžičiar, za tajomníčku Pavlína Čelináková a za podpredsedu Vincent Fülöp mladší. Okrem 

toho plénum zvolilo deväť člennú radu a ustanovilo šesť komisií ako pomocné orgány Rady MNV. 

Kultúra: 

Činnosť osvetových besied v tomto období sa rozvíjala v smere prednáškovej činnosti v oblasti CO, 

uskutočnil sa cyklus ateistických prednášok pod vedením Valcha z Nitry a cyklus astronautických 

prednášok. Osvetová beseda v časti obce Sokolníky pre mládež zorganizovala kurz spoločenských 

tancov. 

Stavanie májov: 

Naša mládež nezabudla ani na tradície svojich rodičov a starých rodičov, a tak v časti obce Mechenice 

a Bádice boli oslavy stavania májov spojené s ľudovou veselicou. Táto krásna ľudová tradícia vyznela 

v znamení všetkých politických a verejných osláv ako láska k ľudovej slovesnosti. Dedinou zaznievali 

piesne našich otcov a mám.  

Hospodárstvo, utvorenie „JRD Zobor“: 

Od roku 1976 nastala kvalitatívne nová etapa v rozvoji družstiev. V tomto roku v zmysle uznesenia 

politiky a hospodárskych orgánov, došlo k zlúčeniu bývalých JRD: Výčapy- Opatovce, Jelšovce, 



Čakajovce, Drážovce, Podhorany, Lefantovce do spoločného „JRD Zobor“ so sídlom vo Výčapoch-

Opatovciach s výmerou 5400ha poľnohospodárskej pôdy a 5137ha ornej pôdy. Hoci mnohí naši 

družstevníci, najmä tí menej pokrokoví sprvu boli proti tomuto zlúčeniu, na zlučovacej schôdzi 

16.12.1975 všetci prejavili svoj súhlas, lebo si uvedomili, že len takto môžu byť vytvorené plné 

predpoklady prehlbovania koncentrácie, špecializácie a kooperácie poľnohospodárskej výroby. Náš 

dvor dostal za úlohu zvýšiť výmeru osív, krmovín a maku. Pri JRD „Zobor“ bola vytvorená aj základná 

organizácia KSS v počte 106 členov, ktorá má zaisťovať uplatňovanie vedúcej úlohy strany pri riešení 

hospodárskej politiky. A medzi nimi sú aj občania našej obce.  

Školstvo:  

Úsek školstva i v tomto roku tvoria tri Materské školy a dve Základné deväťročné školy. Starostlivosť 

o našich najmenších je plne zabezpečená. V Materskej škole v Mecheniciach a v Sokolníkoch je už 

tretí rok celodenná starostlivosť. Nedostatkom týchto škôl je nedostatok priestorov, a tým aj neúplné 

zabezpečenie novej koncepcie, ktorá si vyžaduje vyučovanie v samostatných oddeleniach, a to zatiaľ 

u nás nie je.  

Základná deväťročná škola: 

V období prázdnin sa previedla generálna oprava budovy ZDŠ v Sokolníkoch. Bolo potrebné opraviť 

túto školskú budovu- kaštieľ, pozostatok z minulosti. Veď nevyhovujúce priestory- izby, malé okná 

s horným románskym oblúkom s množstvom drobných skiel a drevených priečok, staré dvere, stará 

podlahovina musia sa odstrániť, vylepšiť pre zvládnutie nových úloh, ktoré nám uložil XV. Zjazd KSČ. 

Touto generálnou opravou sa čiastočne zlepšilo i materiálne vybavenie školy. Školské priestory sú už 

len v troch budovách (kaštieľ, pri kostole, v Mecheniciach oproti kostolu). Najmä učebné pomôcky 

pre 1. Až 4. Ročník sa sústredili v jednej budove. V tomto období sa začalo aj s výstavbou školskej 

jedálne pri ZDŠ v Sokolníkoch v hodnote diela 410 000Kčs. Učiteľský kolektív v spolupráci so 

Združením rodičov a priateľov školy sa všemožne snažil organizovať brigády, aby sa urýchlila jej 

výstavba. Celú školskú činnosť riadi novonastúpený dlhoročný učiteľ, doterajší zástupca riaditeľa 

školy Vojtech Kišš, rodák z našej obce. Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do akcií poriadaných 

obcou, školou a Pionierskou organizáciou. Dôkazom toho sú programy na verejných oslavách, brigády 

a zbery. Spolupráca školy a Združenia rodičov a priateľov školy bola dobrá. Rodičia ochotne pomáhali 

pri generálnej oprave školy a budovaní školskej jedálne ako i pri plnení výchovného systému.  

Aktivita žien:  

Členky SZŽ sa zúčastnili politických prednášok, osláv MDŽ a 1. A 9.mája. Najväčšiu aktivitu vynaložili 

v predvolebnom období. Urobili výzdobu agitačného strediska- kultúrneho domu v Sokolníkoch, 

učiteľky pripravili kultúrny program na slávnostné predvolebné zhromaždenie, relácie do miestneho 

rozhlasu. Trie členky tejto organizácie kandidovali za poslankyne NF: Anna Blahová, učiteľka Valéria 

Bódiová, učiteľka Pavlína Čelináková. 8.marca z príležitosti MDŽ výbor SZŽ pripravil posedenie pre 

starenky, ktoré odmenili vecným darčekom, kytičkou sneženiek a slovami vďaky a úcty. V auguste 

členky SZŽ odpracovali 232 hodín na čistení ZDŠ po generálne oprave.  

 

 



Poradňa pre matky a deti: 

V septembri 1976 bola zriadená poradňa pre nastávajúce matky a detská poradňa v byte zubného 

lekára Mudr. P. Zábojníka. Tento odišiel do Nitry. Na jeho miesto nastúpila Mudr. Eva Slížková, 

dochádza z Nitry. Zdravotnou sestrou pri nej je Estera Kováčová z Mecheníc. Naše ženy odpracovali 

70 brigádnických hodín na hore spomenutom zariadení.  

Tragické udalosti: 

Nepozornosť je ľudská neresť. Sme všetci omylný. Pod vplyvom týchto našich nedostatkov sa aj 

v našej obci stali dve tragédie. 2.ferbuára 1976 pri autohavárií tragicky zahynul pracovitý občan 

z našej obce Ladislav Lisý z Mecheníc vo veku 56 rokov. 9.júla toho istého roku ukončil svoju životnú 

púť robotník František Vaňo z Mecheníc. Otec dvoch detí, 46 ročný, roztrhala ho traskavina. 

 

                  ROK 1977 
Rok významných výročí v medzinárodnom robotníckom hnutí, rok 60. výročia Veľkej 

októbrovej socialistickej revolúcie a 55. výročie založenia Zväzu sovietskych socialistických 

republík. Keď sa zamyslíme nad významom týchto výročí, hoci sa netýkajú konkrétne našej 

vlasti, predsa vieme, že týchto uplynulých šesť desaťročí bolo obdobím, ktoré znamenalo 

nezadržateľný postup ideí socializmu na celom svete, teda aj v našej vlasti. 

Opis obce: 

Celoobecný záväzok na počesť 60. výročia VOSR predstavoval hodnotu 700 000 Kčs. Pre jeho 

splnenie bolo prijatých 7 kolektívnych a 300 individuálnych záväzkov. Všetky dané záväzky 

boli splnené, čoho dôkazom je vytvorená hodnota diela 2 000 000 Kčs. Dokončila sa výstavba 

miestnych komunikácii vo všetkých troch častiach obce, prevádza sa výstavba novej cesty ku 

stavebným pozemkom v Bádiciach a k budove ZDŠ.  

Školská jedáleň pri ZDŠ Sokolníky: 

Ako hlavná akcia v tomto roku bola pre našu obec výstavba školskej jedálne pri ZDŠ 

v Sokolníkoch v hodnote 300 000 Kčs. V snahe ,, Pomoc sebe a svojim deťom“ občania 

pochopili túto úlohu a k 1. septembru 1977 mohli pyšne vyhlásiť: ,,Záväzky sme splnili.“ Tým, 

že sa vystavala jedáleň, vytvorili sme lepšie podmienky pre našich žiakov, hlavne 

dochádzajúcich z časti obce Mechenice a Bádice. Vedúcou ŠJ je Edita Špirková, kuchárkou 

Terézia Ivančíková. Počet stravníkov- 120 detí a učitelia. 

Politické a verejné udalosti: 



Pod vedením NF a MNV všetky spoločenské organizácie si pripomenuli významné politické 

a verejné udalosti a výročia: Víťazného februára, MDŽ a iné. Obzvlášť treba hodnotiť prácu 

našich občanov, členov spoločenských organizácii pri príprave osláv 1.mája- Sviatku práce, 

keď spoločne s našimi družstevníkmi išla školská mládež, a tí najmenší žiaci v krojoch 

pochodovali rozjasanou Nitrou pred tribúnou. Oslavy 60. výročia VOSR vyzneli ako mohutná 

manifestácia našich občanov, ktorí sa v tento významný deň zišli v kultúrnom dome 

v Sokolníkoch a pripomenuli si ťažké boje ruského robotníka za právo. Veď nebyť októbrovej 

revolúcie, nebolo by ani socialistického Československa. Podľa vzoru ruského proletariátu 

išiel aj náš pracujúci ľud do boja za svoje práva. Nemenej významná oslava v našej obci bola 

v mesiaci ČSSP, keď sme si pripomenuli 55.výročie založenia ZSSR.  

DO-KSS: 

V tomto roku významných výročí došlo aj k vytvoreniu (Dedinskej organizácie) DO KSS 

Podhorany, ktorej predsedom naďalej ostáva Ján Košťál z Mecheníc. Organizácia má 26 

členov. Pracuje veľmi aktívne a v nemalej miere sa o jej prácu zaslúžia starší, ale aj mladší 

členovia. Práca MNV v prvom rade vychádza zo snahy pomáhať občanom riešiť ich bežné 

povinnosti. Z tejto snahy sa uskutočnila aj dlhoročná požiadavka občanov v časti obce 

Sokolníky zriadiť druhú autobusovú zastávku. K 1.septembru 1977 sa k spokojnosti mnohých 

občanov táto akcia previedla, a to pri obchode Jednota pri kostole.  

Hospodárstvo: 

Poľnohospodárska výroba sa uberá svojou plánovanou cestou aj v našej obci. Špecializácia 

poľnohospodárskej výroby ukazuje svoje prvé výsledky. Dobré hektárové výnosy krmív, 

vysoké výnosy obilnín z hektára svedčia o svedomitej práci našich družstevníkov. Plánované 

hospodárenie, dobrá úroda sa prejavila aj v živočíšnej výrobe. Zvýšili sa prírastky na váhe 

ošípaných. Obchodná sieť v našej obci je zatiaľ nezmenená, hoci by sa žiadalo ju rozšíriť 

najmä o nové predajne mlieka a zeleniny. Veď tieto nevyhnutné každodenné potreby 

obyvateľov nestačí kryť doterajšia obchodná vybavenosť našej obce. 

Školstvo a kultúra: 

 K 1.septembru 1977 došlo k integrácii dvoch ZDŠ v našej obci a vytvorila sa jedna 

plneorganizovaná ZDŠ v Sokolníkoch, v ktorej funkciu riaditeľa naďalej vykonáva Vojtech Kišš 

a funkciu zástupcu riaditeľa Pavlína Čelináková, ktorá je aj tajomníčkou MNV. Výsledky 

školskej práce celého učiteľského kolektívu môžeme kladne hodnotiť. Škola dobre 

spolupracuje s obcou a dosahuje dobré výchovno-vyučovacie výsledky. Zlepšila sa aj 

záujmová činnosť žiakov, čo bolo podnietené najmä výstavbou ŠJ. Žiaci pracujú v desiatich 

záujmových krúžkoch rôzneho druhu. Dosahujú dobré výsledky v kultúrnych, športových 

a iných súťažiach. Pri všetkej tejto aktivite treba spomenúť najmä prípravu programov na 

oslavy verejných a politických výročí, rozhlasové relácie a ,,Timurovské hnutie“ žiakov. 

V neposlednej miere našou prvoradou povinnosťou je ďalšie zvyšovanie efektívnosti práce, 



využívanie didaktickej techniky a zavádzanie nových metód a foriem práce pre zvýšenie 

vedomostí našich zverencov.  

Školská družina: 

Od 1.septembra 1977 bola otvorená aj ŠD ( školská družina) pri ZDŠ. Navštevovalo ju okolo 30 detí od 

1.-3. Ročník. Prvou učiteľkou bola Margita Mrázeková zo Sokolník. Citlivou činnosťou osvetovej 

besedy sa dostávame aj ku každému nášmu občanovi. Preto sa v našej obci poriadal cyklus 

ateistických prednášok a iných kultúrnych podujatí, ktoré boli zamerané na 60.výročie osláv VOSR.  

Divadlo: 

Činnosť ochotníckych divadelníkov sa prejavila najviac. Pracujúci, ktorí v závodoch a na svojich 

pracoviskách cez deň odviedli kus užitočnej práce a večer sa stretávali v kultúrnom dome a pod 

vedením učiteľa Jána Máhrika nacvičili divadelnú hru z dedinského prostredia ,,Ulička.“ Našim 

občanom sa predstavili 10.novembra, bezprostredne v tých dňoch, keď v živej pamäti našich občanov 

sa ešte premietali celoobecné oslavy konané z príležitosti 60.výročia osláv VOSR.  

Činnosť  ZPOZ: 

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti pri Rade MNV v Podhoranoch dokumentuje Pamätnou knihou 

– uvítaním novonarodených detí, odprevádzaním brancov ako i odovzdávaním občianskych 

legitimácii a pionierskych šatiek pod vedením predsedníčky učiteľky Valérie Bódiovej a ostatných jej 

členov.  

Aktivita žien: 

Zo spoločenských organizácii v tomto roku najväčšiu činnosť prejavila organizácia Socialistický zväz 

žien, ktorá má 44 členov. Dlhoročnú funkciu predsedkyne vykonáva Anna Blahová. Ďalší členovia 

výboru, ktorí rozhýbali prácu v tejto organizácii sú učiteľka V. Bódiová vo funkcii tajomníčky a učiteľka 

Zuzana Máhriková vo funkcii pokladníčky. Členovia výboru v období Mesiaca Československo-

sovietskeho priateľstva zorganizovali celý rad kultúrnych a verejných akcií.  

Folklórna slávnosť: 

Hodno spomenúť výstavu ručných prác v kultúrnom dome. Ďalej folklórne slávnosti, ktorých sa 

zúčastnili štyri súťažiace skupiny z okolitých obcí: z Bádic predviedli časť svadby, zvláštnu pozornosť si 

získal krásny sólový spev 63 ročnej Márie Fülöpovej. Zo Sokolníky predviedli priadky. Z Výčap spevy. 

Z Mecheníc pýtanie nevesty a donesenie darov pre nevestu. Tiež prebehol cyklus prednášok „Žena 

v kapitalistickej a v socialistickej spoločnosti.“  

Pásmo „Dedinská svadba“: 

V decembri- na záver Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bola dedinská slávnosť. 30 

občania z radov starších , ale aj mladších nám pripomenuli dávne dedinské zvyky pod názvom 

Dedinská svadba. Pásmo malo päť obrazov: Kupovanie ručníkov, Pletenie pierok, Odnášanie duchien, 

Pýtanie nevesty, Čepiec nevesty. Pásmo nacvičili učiteľky V. Bódiová a Z. Máhriková. S týmto 

programom vystúpili aj na výročnej členskej schôdzi JRD Zobor vo Výčapoch- Opatovciach 



a v kultúrnom dome Horných Lefantovciach. Organizácie Jednoty pre naše gazdinky usporiadala 

v zimných mesiacoch Kurz pečenia v kultúrnom dome v Sokolníkoch. Počet účastníčok 55. Dobre 

pracovala aj organizácia Socialistický zväz mládeže, ktorá v novembrových dňoch nezabudla na 

tradičný kvíz o ZSSR a usporiadala „Krojovú zábavu“ ako spomienku na minulosť.  


