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Zlatníky medzi dvoma vojnami
PhDr. O¾ga Kvasnicová

Prvá svetová vojna, najväèie vojnové ialenstvo, aké ¾udstvo dovtedy zailo, priniesla obyvate¾om Slovenska ve¾a neastia. Hoci frontové boje sa priamo územia Slovenska dotkli
len okrajovo, vojna sa svojimi dôsledkami nevyhla ani jeho najzapadnutejiemu kútu. Mobilizácia státisícov najvýkonnejích pracovných
síl sa zhubne prejavila v aj tak chudobnej krajine. eny, starci a deti, ktorí zostali doma,
nevládali nahradi narukovaných hospodárov.
Krvavé boje na frontoch kadý deò zvyovali
poèet vdov, sirôt, zmrzaèených a na tátnu podporu odkázaných ¾udí.1 Aj v Zlatníkoch pocítilo
mnoho rodín krutos a nezmyselnos vojny.
Zahynuli v nej Jakub Dúcky, Ján Lobotka, tefan Lobotka, Martin Kubrièan, Ján Masár, Jozef
Mlynek, Pavel Országh, Blaej kerda, Jozef
Sprostý, Anton Záboj, Florián Trautenberger,
Ján Niko, Pavel Niko, tefan Èakajda, tefan
Merka, Jozef Adamièka, Adam Mlynek, Frantiek Geschvandtner, Gregor Èakajda, Matej
Niko, Jozef Sprostý, Pavel Mlynek. Ako invalidi sa vrátili Michal DúckySlávik, Ján Adamièka, tefan Dúcky, Ján Dúckyevela, Jozef
DúckyNikov, Michal MilataGodál, Gregor
áray, Frantiek Sprostý, Pavel Mlynek, Ján
Geschvandtner, Ján Majerhoffer, Emil Homolka, Tomá Miksa, Matú Kajan, tefan Mlynek.2
Na troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie
vznikali ete pred definitívnym skonèením vojny nové národné táty. Dòa 28. októbra 1918
bola pred rozjasanými masami obyvate¾ov Prahy vyhlásená Èeskoslovenská republika, ku ktorej sa Slovensko prihlásilo prijatím Deklarácie
slovenského národa na zhromadení v Martine
30. októbra 1918. Reakcia obyvate¾ov na dve
mimoriadne historické skutoènosti mala na
Slovensku pecifickú podobu. Obrovskú rados
nad koncom vojny vystriedali pod vplyvom
vojakov vracajúcich sa z bojísk hnev a túba po
pomste voèi vetkým, ktorí, pod¾a ich mienky,
ete zväèovali ich utrpenie  proti notárom,
richtárom, úradníkom a najmä idovským ob-

chodníkom. Celým Slovenskom sa prevalila vlna
násilia, ktorá vola do dejín ako rabovaèky.
V Zlatníkoch, ktoré neboli sídlom notariátu,
teda ani sídlom prísluných úradov a kde v tom
èase ili len dve idovské rodiny, koniec vojny
a vznik Èeskoslovenskej republiky prebehol
bez väèích násilností. Len nieko¾ko jednotlivcov dostalo chu takýmto spôsobom si vychutna práve získanú slobodu, ale vo svojom okolí
nezískali podporu. Èetnícka stanica v iove
zaznaèila, e vznik republiky privítali obyvatelia Zlatník pokojne a s ve¾kou ú¾avou 
doslova píe: Obyvatelstvo zdejího obvodu a
na malé výjimky pøijalo ès. úrady a tím i èetnictvo vlídnì, témìø s nadením. Doufalo ve vzkøiení své, tak dlouho utlaèované mateøské øeèi,
svých národních práv a radovalo se ze znièení
aristokratické, kruté moci maïarské." 3
Obec Zlatníky v èase vzniku republiky bola
najväèou obcou Obvodného notariátu v iove.
Pri prvom sèítaní ¾udu v novom táte v roku
1920 mala 132 domov so 172 bytmi, v ktorých
ilo 926 obyvate¾ov (411 muov a 515 ien).
Absolútna väèina  899 obyvate¾ov sa hlásilo
k èeskoslovenskej národnosti, k nemeckej 21,
idovskej 3.4 Zlatníèania boli takmer výluène
rímskokatolíckeho vierovyznania  hlásilo sa
k nemu 908 obyvate¾ov. K evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania sa prihlásil 1 obyvate¾ a
17 obyvate¾ov sa hlásilo k izraelitskej viere.5
Chotár obce mal rozlohu 5 045 ha. Administratívne bola zaèlenená do Obvodného notárskeho úradu v iove, ktorý patril do obvodu
Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou.
Najbliia eleznièná stanica bola vo Ve¾kých
Ostraticiach.
Obyvatelia Zlatník boli zväèa strední a mení ro¾níci. V roku 1927 bolo v obci 513 (63,4%)
po¾nohospodárskych robotníkov, lesných robotníkov pracujúcich na iovskom ve¾kostatku
Ernesta Leidenfrosta, èi v lesoch na Kulháni
patriacich Leovi Haupt-Stummerovi bolo 289
(35,75%). Zloenie obyvate¾ov pod¾a súpisu
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vyhotoveného pri príleitosti volieb v roku 1927,
dopåòali 4 ivnostníci, 1 úradník a 2 priemyselní robotníci.6 Mnoho obyvate¾ov odchádzalo
kadoroène na sezónne práce a v obci trávili len
zimné mesiace. Zlatníky nepatrili k bohatým
obciam, napriek tomu sa tu vysahovalectvo,
ako èastý spôsob rieenia chudoby v tomto
období na Slovensku, výraznejie neprejavilo.
Medzi prvými, ktorí odili v roku 1924 pracova do Ameriky boli Jozef a Júlia Duckí. V roku
1927 odili do Francúzska za prácou tefan
Ducký, Imrich Ducký, ¼udovít Dubay, do Kanady tefan Niko, Jozef Miksa, Martin Miksa,
Jozef Blina, Ján Adamièka, Michal Averus, Ján
Niko. V nasledujúcom roku 1928 odila do Argentíny Frantika Boiková a Irena Chocinová,
v roku 1929 do Urugaya Irena Chocinová,
Jakub Blina, Pavel Blina, do Argentíny tefan
Niko, Ján Niko, Martin Dúcky, Jozef Majtan,
tefan Lobotka, Jozef tevula, Vincent Sprostý,
Jozef Kubrièan. V roku 1930 poiadali o predåenie pasov a pobytu v Kanade Jozef Blina,
Martin Miksa, Ján Niko, tefan Niko a Ján Niko.7
Remeslom, obchodom, èi inou ivnosou sa
ivilo len nieko¾ko obyvate¾ov. V roku 1928
napríklad získal vlastník hostinskej koncesie
Michal Milata povolenie obecného zastupite¾stva na prevádzkovanie hracieho automatu.8
V medzivojnovom období to ïalej boli mlynári Jozef Prístupný a vdova po Jozefovi Lehockom Vilma Lehocká, rod. Neumanová, kováè
Ján ujan, od roku 1936 vlastnil stolársku ivnos Jozef Sprostý a ivnos na tesárske práce
mal Karol Mrázik (od 1937). Obchod s cukrovinkami vlastnil Augustín igrai (od 1935),
ktorý mal aj povolenie obchodova s písacími a
kolskými potrebami (1934), Václav Kozáèek
obchodoval s drevom a kôrami, tefan Dúcky
mal kramárstvo a Jozef Dúcky ivnos na obchodovanie so striným tovarom.9 V roku 1931
bola vydaná koncesia hostinská a výèapnícka
Emilovi Graunerovi, ktorý mal spoèiatku v obci
jediný hostinec.10
Jedným z revoluèných rieení akej hospodárskej situácie v povojnovom Èeskoslovensku

mala by pozemková reforma, ktorá mala pomôc malým ro¾níkom k získaniu vlastnej pôdy.
Zlatníèanov sa vak prakticky nedotkla, pretoe
v obci nebol iadny ve¾kostatok, ani väèí vlastník po¾nohospodárskej pôdy, ktorý by podliehal
záborovému zákonu a ktorého majetok by bolo
moné rozparcelova. Zabraná bola len lesná
pôda Lea Haupt-Stummera, ktorú vzápätí tátny pozemkový úrad v Prahe ponúkol obci na
odkúpenie. 1. októbra 1932 sa po búrlivých diskusiách obecné zastupite¾stvo uznieslo, e ponúknuté lesy vo výmere 489 k. j. od Leo HauptStummera odkúpi a potrebné peniaze na zaplatenie prídelovej ceny si obec zadovái amortizaènou pôièkou. Proti tomuto rozhodnutiu sa
postavili viacerí obyvatelia, pod¾a ktorých bolo
toto uznesenie prijaté v rozpore s ich záujmami.
Nepáèilo sa im hroziace ve¾ké zaaenie obecného hospodárenia, ale viac sa obávali, e chudobný ¾ud, z ktorého hlavne Zlatníky pozostávali, príde o od nepamäti jediný výivný prameò. Obec nemala iadny majetok a práve v tomto období si vybavovala aj pôièku na stavbu
koly (600 000 Kè), take ïalia pôièka sa
viacerým videla neúnosná.11
V roku 1930 sa uskutoènilo sèítanie domov a
z jeho výsledkov vyplýva, e v priamo v obci
stálo v tomto èase 157 domov, 7 domov stálo
v èasti Stará hora  kováròa, 4 v èasti Stará
Huta, 6 v Jakoòovci, 7 na Kulháni a 13 v èasti
Miksov mlyn.12 Cez obec pretekajúci potok
Livina sa èasto vylieval a spôsoboval ve¾ké
kody. Preto u v roku 1930 naplánovalo obecné zastupite¾stvo jeho reguláciu.
Spojenie obce so svetom zabezpeèovala eleznica, prièom najbliia stanica bola a 18 km
vzdialená. 20. októbra 1930 sa obecné zastupite¾stvo zaoberalo iadosou Petra Mikovièa
o vydanie koncesie na periodickú dopravu osôb
autobusom na trati Topo¾èanyZlatníky. Prvý
autobus zaèal premáva na tejto trati v roku
1931. K pokusu spoji obec s Bánovcami nad
Bebravou dolo a v roku 1940, kedy plán zriadi pravidelnú linku na trati ZlatníkyRybany
Bánovce nad Bebravou stroskotal na postoji
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notára z Rybian, ktorý sa obával, e kvalita cesty medzi iovom a Borèanmi by nezniesla pravidelnú dopravu a preto nesúhlasil so zriadením
tejto linky.13

Zriadenie autobusovej trate Zlatníky-Rybany-Bánovce n.B.

Od Topo¾èian viedla do obce vicinálna cesta
z Dolných Chlebian. Starostlivos o òu predstavovala pre obec znaènú finanènú zaa. Na
jej údrbu si v roku 1933 musela vzia pôièku
vo výke 100 000 Kè.14 V roku 1936 sa zaèala
stava aj cesta ZlatníkyCimenná a Zlatníky
Ve¾ké Hoste .
Komplikované spojenie s okresným sídlom
vzdialeným takmer 22 km malo svoj dopad aj
na zdravotnú stránku obyvate¾stva. Obec patrila
do zdravotného obvodu v iove, ale poèas ve¾kej epidémie trachómu, najväèieho zdravotného problému na prelome 30. a 40. rokov 20.
storoèia, bola potrebná peciálna starostlivos,
ktorú obvodný lekár v iove nemohol poskytnú. V Zlatníkoch zaèiatkom roku 1940 trpelo
na túto nepríjemnú chorobu a 92 obyvate¾ov,
najviac sa írila medzi kolskou mládeou. Vecou sa zaoberalo aj Ministerstvo vnútra a vzh¾a-

dom na nemonos zabezpeèi chorým úèinný
lekársky doh¾ad a pravidelné oetrenie, nariadilo zriadi priamo v obci protitrachómovú stanicu, na ktorú vyslalo aj vlastnú zdravotnú sestru.
Stanica bola zriadená v roku 1940 v tátnej
¾udovej kole.15
Pod¾a sèítania ¾udu konaného v roku 1930
ilo u v Zlatníkoch 1 161 obyvate¾ov. Z toho
bolo 1 124 obyvate¾ov èeskoslovenskej národnosti, pribudlo 20 obyvate¾ov ruskej národnosti,
9 nemeckej, 2 maïarskej a 6 idovskej. Z náboenského h¾adiska bolo 1 130 rímskokatolíkov,
20 grékokatolíkov, 4 evanjelici a.v., 1 evanjelik
reformovaný, 6 izraelitov.16
Pribúdajúce obyvate¾stvo, nová výstavba a
hlavne potreba nájs vhodný pozemok pre výstavbu koly, ktorú obec chcela uskutoèni v roku 1936, prinútili obecných funkcionárov urobi si poriadok v evidencii obecného majetku.
Znaènú èas obecných majetkov uívali toti
obyvatelia bezplatne a protizákonne. Obecné
zastupite¾stvo sa preto rozhodlo da zamera
vetky nehnute¾nosti a na základe toho vyhotovi situaèný a súèasne aj regulaèný plán. Regulaèný plán bol u pre obec nutnosou, pretoe
sa predpokladal ïalí nárast obyvate¾stva a bolo nutné urèi regulaènú èiaru, pod¾a ktorej by
sa v budúcnosti stavalo. Po spresnení evidencie
obecného majetku sa jeho menie èasti rozhodlo
obecné zastupite¾stvo odpreda obyvate¾om a
zo zisku aspoò èiastoène uhradi náklady na
zakúpenie pozemku pod kolu a parciel na stavbu vicinálnej cesty CimennáZlatníky. (Parcelu
pod cestu kúpila obec od Jozefa Mondoka za
5 Kè za tvorcovú siahu.) Vyhotovením plánov
bol poverený Ing. Elemér Menzer z Topo¾èian,
ktorý v tom èase vymeriaval aj nehnute¾nosti
urbárnikov.17
V októbri 1937 bolo z iniciatívy správcu koly Jána paèeka zaloené Úverné drustvo. Do
drustva vstúpilo hneï 40 èlenov s 80 podielmi.
Na vzniku Potravného drustva, ktoré vzniklo
22. januára 1939, mal zásluhu uèite¾ Ján Vechet.18
Do obvodu drustva patrili aj obce Malé Hoste a
Pochabany. Hlavným poslaním drustva bola
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starostlivos o zlepenie ivotných pomerov svojich èlenov. Nakupovalo vetky druhy tovarov,
strojov a ostatné potreby pre domácnosti i hospodárstva a predávalo ich svojim èlenom za
výhodnejie ceny. Súèasne tvorilo a spravovalo
úspory z nákupov svojich èlenov. Potravné drustvá prevádzkovali hostinské ivnosti, trafiky a
predaj potových cenín, známok, kolkov a zmeniek, prevádzkovali zariadenia slúiace ro¾níkom  triéry, rotovníky, peèenie chleba a v neposlednej miere bolo ich poslaním aj írenie
osvety medzi svojimi èlenmi.19 Potravné drustvo v Zlatníkoch na svojom ustanovujúcom
valnom zhromadení zvolilo za svojho predsedu Jána Blinu, neskôr vykonával túto funkciu
Ján Èakajda. Svoju obchodnú èinnos drustvo
20. novembra 1939 v dome u J. Dúckeho. Poèet
èlenov drustva sa pohyboval okolo 200 obyvate¾ov.

Stanovy Potravného drustva v Zlatníkoch

Vo¾by v období 1. Èeskoslovenskej
republiky
Prvé vo¾by do Národného zhromadenia sa
konali v roku 1920. Pred nimi prebiehala silná
agitácia vetkých strán. Ve¾mi razantne sa zaèala prejavova Slovenská strana ¾udová, ktorá
pod heslom Èei nám berú vieru chcela získa
èo najviac volièov. V tom èase vak u obyvate¾ov Zlatník mala väèí úspech Republikánska
strana zemedelského a maloro¾níckeho ¾udu.
Veobecne sa o politiku v akých èasoch povojnovej krízy ¾udia ve¾mi nezaujímali. Vlna záujmu, èasto len zo zvedavosti, sa zdvihla vdy
pred vo¾bami, èi u do obecných orgánov, okresného, krajinského zastupite¾stva alebo Národného zhromadenia. V obci sa konalo mnostvo
verejných zhromadení zvolávaných jednotlivými politickými stranami. Za programy svojich strán na nich zväèa agitovali profesionálni
reèníci a nako¾ko sa èasto podávalo na takýchto
mítingoch aj nejaké obèerstvenie, niet divu, e
¾udia na krátky èas prejavovali o politiku záujem.
Priamo v obci nemala vytvorené svoje orgány
iadna strana. Prvou miestnou organizáciou sa
stala miestna organizácia Komunistickej strany
v roku 1923. Jej zásluhou sa èas obyvate¾ov
zaèala intenzívnejie zaobera politickou situáciou. Výsledky volieb do obecného zastupite¾stva z roku 1923 dokazujú ete vysoké preferencie Republikánskej strany, ktorá získala vetkých 15 mandátov v obecnom zastupite¾stve.
Ale u od svojho vzniku získavala sympatie
aj Komunistická strana.20 Popularita komunistov bola celkom pochopite¾ná, vzh¾adom na
biedu, ktorá bola v obci kadodenným hosom.
Komunistami proklamované ideály nali v Zlatníkoch na celé desaroèia pevné zázemie. Vo
vo¾bách do okresného a krajinského zastupite¾stva v roku 1928 ete zvíazila Republikánska
strana pred Komunistickou, tretia v poradí bola
Hlinkova strana. V nasledujúcom roku, vo vo¾bách do Národného zhromadenia u Komunistická strana výrazne zvíazila (s rozdielom 100
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hlasov) vo vo¾bách do snemovne aj do senátu.
Vplyv komunistov sa v rámci notariátu prejavil
len v obci Zlatníky, pretoe v Pochabanoch,
Malom a Ve¾kom Hostí zvíazila Slovenská ¾udová strana Hlinkova a v iove, Libichave a Chudej Lehote Republikánska strana zemedelského
a maloro¾níckeho ¾udu.21 Celkom inak volili
Zlatníèania v obecných vo¾bách, v ktorých zvíazila Slovenská ¾udová strana so 138 hlasmi
pred Republikánskou (47 hlasov), Krajinskou
kresansko-sociálnou (36 hlasov). Komunistická strana dostala 22 hlasov. 18. januára 1928
sa zilo obecné zastupite¾stvo, aby zvolilo starostu, námestníka a obecnú radu. Za starostu bol
zvolený Jozef Dúcky, jeho zástupcu Ján Koík
a za èlenov rady Václav Kozáèek, Jozef Mondok, Dezider Turteltaub, Ján Blina, Pavel Niko,
Juraj Èakajda.

Dramatický mali priebeh vo¾by do obecného
zastupite¾stva v roku 1932. Skupina obyvate¾ov
na èele s Jánom Dúckym podala námietku proti
ich regulárnosti kvôli pouitým obálkam, ktorú
vak Krajinský úrad v Bratislave zamietol ako
neopodstatnenú.22 Vo¾by sa konali 6. marca 1932
a zvíazili v nich komunisti s poètom 245 hlasov, na základe èoho im v zastupite¾stve pripadlo 10 mandátov. Republikánska strana získala
202 hlasov a 8 mandátov v zastupite¾stve.23 Za
starostu bol zvolený Ján Valter, ktorý sa v roku
1934 funkcie vzdal a starostom sa stal Ján Blina.
Rok 1935 bol opä rokom volieb do Národného zhromadenia, do krajinských a okresných
orgánov. Do poslaneckej snemovne NZ zvíazila v Zlatníkoch Republikánska strana so 123
hlasmi, druhá bola Sociálno-demokratická strana so 122 hlasmi, na treom mieste Autonomistická strana (95 hlasov) a a na tvrtom sa ocitli
komunisti so 72 hlasmi. Vo vo¾bách do senátu
zvíazila Sociálno-demokratická strana (115
hlasov), druhá bola Republikánska strana (113
hlasov), na treom mieste Strana autonomistov
mala 87 hlasov a tvrtá Komunistická strana 67
hlasov.24

Zlatníky v rokoch 19391945

Vo¾by starostu 1928

Koniec tridsiatych rokov 20. storoèia prebiehal v atmosfére narastajúceho medzinárodného
napätia, vyvolaného rozpínavou politikou faistického Nemecka. Aj keï väèina Zlatníèanov
pri kadodennej starostlivosti o preitie svojich
rodín nenachádzala v politike za¾úbenie, celková nespokojnos s rieením problémov Slovenska praskou vládou, sklamanie a dezilúzia z vývoja Slovenska v Èeskoslovenskej republike
priniesli aj tu záujem o národné hnutie, vedeného farárom z okresného mesta Bánovce nad
Bebravou Dr. Jozefom Tisom. Zaloenie Hlinkovej gardy a organizácie Hlinkovej mládee
v obci v roku 1939 bolo toho dôkazom.
Vznik samostatného slovenského tátu 14. marca 1939 privítali obyvatelia Zlatník bez väèích
prejavov emócií. Odmietavý postoj prejavila len
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skupina miestnych komunistov  otvorených
odporcov samostatného tátu bolo v tom èase
v obci málo.
Nová vládna moc hneï od zaèiatku budovala
aj vlastnú, reimu oddanú tátnu správu. V krátkom èase bola prakticky zlikvidovaná obecná
samospráva a namiesto zruených obecných
zastupite¾stiev boli dosadení vládou menovaní
vládni komisári.
Obecné zastupite¾stvo v Zlatníkoch bolo rozpustené rozhodnutím Krajinského úradu v Bratislave è. 341/odd.5/1938 zo dòa 21. marca 1939
a pre správu obce bol ustanovený poradný zbor.
Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou následne vymenoval 1. júna 1939 do funkcie vládneho komisára Jána Blinu  dovtedajieho starostu.25 7. decembra 1939 sa vládny komisár Ján
Blina vzdal funkcie, pretoe nebol spokojný so
svojím platom.26 Okresný úrad v Bánovciach
nad Bebravou mu napokon ponúkol zvýenie
platu (2 100 Ks mesaène), take nakoniec vo
funkcii zostal. Funkciu jeho zástupcu od 30. novembra 1942 vykonával Václav Kozáèek.27
Zaujímavý poh¾ad na obec Zlatníky poskytujú výsledky sèítania domov, ktoré sa uskutoènilo k 20. augustu 1940. Pred vypuknutím 2. svetovej vojny bolo v obci 214 domov. Ilo spravidla o domy s dvomi obytnými miestnosami,
zriedkavejie boli menie  s jednou obytnou
miestnosou alebo väèie s tromi obytnými
miestnosami. Najväèí  esizbový dom vlastnil Emil Grauner. V tomto èase ilo v Zlatníkoch 38 rodín, ktoré niesli meno  Ducký.
Druhé najfrekventovanejie priezvisko bolo
Sprostý  16 rodín, 14 rodín s priezviskom Niko,
8 rodín s menom Miksa, po 6 rodín s menom
Èakajda, Blina, imun, Koík, 4 rodiny Kubrièan a Adamièka, po 3 rodiny Záfer, Valter,
Boik, Mlynek, Genábel, 2 rodiny Lutka, Chocina, Sedlák, Oravec, Lehotský, Manina, Masár,
Stýskal, Adamka, Averus, Ondrejèek. Jednou
rodinou boli zastúpené priezviská: Miku, Chudý, Ország, Mikuka, Grauman, Melu, Mondok,
Baco, Kováè, Géci, Milata, kerda, Mozol, Záboj, Kopecký, Sokolík, Kleiner, Mikitèák, Prie-

èinský, Prístupný, Majerhoffer, Dani, Apolen,
Mrázik, Hrab, Duchoviè, Majtán, Jelenèík, Bartko, Kajan, Burza, Marka, Lemák, Hrdlík, Paule,
Dubay, pánik, Ruèkaj, Mulina (?). V obci ili
v tom èase dve rómske rodiny a to rodina Pavla
Berkyho a Gregora áraya (neskôr aj rodina
Kotlárová). Najväèím vlastníkom nehnute¾ností bol Leo Haupt Stummer, ktorému patrili
samoty Kulháò, Stará Hu, Stará Hora a Javorina.28
Vo februári 1940 bola v súlade s protiidovskými opatreniami tátu odòatá hostinská koncesia Emilovi Graunerovi. Uchádzali sa o òu
hneï dvaja kandidáti  miestne Potravné drustvo a tefan Dúcky. Prednos dostalo Potravné
drustvo, ktoré sa zaviazalo postavi v obci
Drustevný dom. Práve snaha obce koneène získa vyhovujúcu budovu, v ktorej by sa mohli
uskutoèòova kultúrne a spoloèenské podujatia,
rozhodla, e ivnos bola odsúhlasená Potravnému drustvu. Ïalí hostinec nebol iadúci,
nako¾ko zastupite¾stvo skontatovalo, e pre
potreby miestnych obyvate¾ov úplne postaèuje
jedna koncesia, pretoe v prípade dvoch hostincov by dochádzalo len k nepokojom a rozbrojom medzi obyvate¾mi, napr. v èase konania
taneèných zábav a pod. Následne bol Potravnému drustvu odsúhlasený predaj pozemku
v centre obce. Obec si tak chcela zaisti úpravu
neustále sa vylievajúceho potoka Livina a súèasne získa reprezentaènú budovu v centre obce. Potravné drustvo vak svoj s¾ub nesplnilo.
Ete pred vypuknutím 2. svetovej vojny sa
zaèali stava byty pre uèite¾ov, pod ktoré obec
darovala pozemok vo výmere 450 siah tvorcových.29

Slovenské národné povstanie
Nespokojnos s reimom a politikou slovenského tátu sa u èasti obyvate¾ov Zlatník prejavovala u od jeho vyhlásenia. Opatrenia, ktorými tát neustále kontroloval svojich odporcov,
im vak nedávali inú monos, ako stiahnu sa
do ilegality. Tí, ktorí si dovo¾ovali hlasnejie
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vyslovi svoj názor, boli väznení, prípadne daní
pod policajný dozor. V Zlatníkoch ilo viacero
¾udí, ktorí otvorene prejavovali nesúhlas s politickým dianím na Slovensku. K najviac sledovaným a postihovaným patrili Michal Dúcky
Slávik, Martin DúckyBalá a Koloman Orság,
ktorí striedavo trávili èas vo väzení, èi doma
pod policajným dozorom a ich správanie bolo
neustále monitorované tátnou bezpeènosou.30
Stali sa podozrivými aj v prípade vyvesenia
protitátneho letáka 17. augusta 1941 na bránu
domu Václava Kozáèka. V texte stálo: Doktor
Jozef Tiso, Tuka. Bodaj Vás liak porazil, kde je
naa múka, mas, cukor, káva. Nech ije Stalin31

Zaistenie nespo¾ahlivých a nebezpeèných osôb

Protifaistická odbojová èinnos mala rôzne
podoby. Prejavovala sa aj vyhýbaním sa viacerých obyvate¾ov Zlatník základnej vojenskej
slube, v ilegálnom odchode do Protektorátu,
ale aj prebehnutím narukovaných vojakov, tak
ako to urobili Viktor Dúcky a Jozef Chudý, ktorí preli v roku 1942 v Sovietskom zväze k par-

tizánom. V období príprav SNP boli Zlatníky
zázemím oddielov partizánskeho zväzku Brigáda Jána iku, oddielov kpt. almana a Bohdana Chme¾nického.32
Väèina obyvate¾ov poskytovala partizánom
v rámci svojich moností pomoc  niektorí dobrovo¾ne, niektorí preto, e nemali inú monos. Po vypuknutí Slovenského národného
povstania 28. augusta 1944 odilo do hôr ve¾a
muov z obce. Boli vak aj takí, ktorí v snahe
zapáèi sa reimu, udávali svojich spoluobèanov. Na základe takéhoto udania 30. novembra
1944 o 7. hodine ráno obsadili nemeckí vojaci
obec. Vetkých muov sústredili v kole a 4 domy zapálili. Muov vyetrovali, muèili a napokon 53 (zväèa tých mladích) zajali. Zajatí
mui boli sústrední v obci Dubodiel. Tam ich
2. decembra 1944 znovu podrobili prísluníci
Gestapa v spolupráci s miestnymi gardistami
muèeniu a nútili ich, aby identifikovali partizánov a komunistov. 42 muov odviezli do väznice v Trenèíne, ostatných pustili domov. Z Trenèína èakala väzòov cesta cez sústreïovací tábor
v Seredi do koncentraèného tábora Oranienburg, kde dorazili práve na tedrý veèer. Zajatí
boli: Jozef Dúcky (nar. 1913), Jozef Adamièka,
Emil Sedlák, Jozef Dúcky (nar. 1925), Anton
Dani, Pavel Dúcky, Ján Genábel, Jozef Maslák, Pavel Adamièka, Jozef Kozáèek, Ján Blina,
Frantiek Sokolík, Martin Dúcky (nar. 1901),
Martin Miksa, Martin Dúcky (nar. 1902), Jozef
Genábel, Koloman Országh, Ján Miksa, Ján
Dúcky, Jozef Dúcky (nar. 1893), Emil Dúcky,
tefan Dúcky, Ján Niko a Ján Blina. Zajatý a
odvleèený bol aj výpomocný uèite¾ T. Pogaè,
ktorý bol ete v roku 1946 nezvestný.33 Domov
sa u nikdy nevrátili Jozef DúckyBirèák, Jozef
DúckyAugusto, Ján DúckyAugusto, Martin
DúckyDuchoviè, Martin DúckyBalá, Pavel
DúckyPán, Jozef DúckyPán, tefan Dúcky
Slávik, Ján Blina, Jozef Sprostý, Frantiek Sokolík, Jozef pánik, Anton Dani, Ján Miksa,
Martin Miksa, Jozef Genábel, Ján Genábel,
Jozef Kozáèek, Koloman Orság, Jozef Adamièka, Pavle Adamièka, Jozef Maslák, Ján Ni-
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ko, Ján Koík (nar. 1925), ktorý padol 23. marca
1945 pri Èièmanoch, Viktor Dúcky (zahynul pri
oslobodzovaní Liptovského Mikuláa ako prísluník 1. Ès. armádneho zboru v ZSSR) a tefan
Aschengeschvandtner (nar. 1912) zavradený
pod Starou horou gardistami.34 Zlatníèania ani
po tomto zásahu nemeckej moci neprestali podporova partizánov, za èo bolo 17. januára 1945
odvleèených do koncentraèného tábora v Mathausene ïalích 15 mladých muov a zhoreli
ïalie 2 domy.35 21. januára nemecké vojsko
vypálilo budovy lesnej správy na Kulháni,
Starej Hore i Starej Huti. Nako¾ko zhoreli úradné aj obytné budovy, vetok personál bol presahovaný do Tovarník.

Úèastníci SNP z¾ava: tefan Èakajda, Jozef Kleiner, Ján
Dúcky, Michal Dúcky-Slávik. V. Lutka??? nie je uvedený

Na pamiatku obèanov, ktorí zahynuli v koncentraèných táboroch bol v roku 1953 v obci
odhalený pomník od autora Cyrila Drineka a
pamätná tabu¾a padlým v SNP na miestnom
cintoríne.

Pomník obetí 2. svetovej vojny

Zlatníky v rokoch 19451989
Sloboda vstúpila do Zlatník 4. apríla 1945
s prísluníkmi Rumunskej armády. Nemecké
jednotky ustupovali cez Zlatníky do Inoveckých
vrchov. U poèas Slovenského národného povstania v roku 1944 bol v obci zaloený Revoluèný národný výbor. Jeho predsedom bol
Michal DúckySlávik a èlenmi Martin Dúcky
Balá, Vincent Lutka, Koloman Orságh, Jozef
Kleiner.36 Úlohou týchto revoluèných orgánov
bolo hlavne organizova pomoc postupujúcim
oslobodzujúcim armádam, zabezpeèova zásobovanie obyvate¾ov a ich bezpeènos. Ete pred
definitívnym ukonèením 2. svetovej vojny sa na
oslobodenom území Slovenska zaèali v duchu
Koického vládneho programu a nariadenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 7. apríla
1945 formova ako nové orgány miestnej tátnej správy národné výbory, ktoré preberali správu miest a obcí po zruených obvodných notárskych úradoch a obecných zastupite¾stvách.
Predsedom miestneho národného výboru, ustanoveného deò po oslobodení obce 5. apríla 1945,
bol Ondrej Holkoviè. Jednou z prvých úloh,
ktorej sa tento národný výbor musel zhosti,
bola exhumácia a následný pohreb partizánov
zabitých poèas SNP. Na Starej Hore boli exhumované 2 osoby, na Kulháni 4 a v lese Javorina
5 muov. Vetci boli pochovaní na cintoríne
v Zlatníkoch 15. mája 1945.37
Prvé mesiace po skonèení vojny boli ve¾mi
komplikované. Bolo potrebné urobi zásadné
kroky k normalizovaniu pomerov  politických
i hospodárskych. Ne¾ahkou úlohou bolo oèisti
verejný ivot od zradcov a kolaborantov, aj keï
v Zlatníkoch ich, naastie, nebolo ve¾a. Pozemková reforma, v rámci ktorej sa pride¾ovali
nehnute¾nosti zo skonfikovaných majetkov
cudzincov, kolaborantov a zradcov, sa v Zlatníkoch rieila rovnako ako 1. pozemková reforma bez väèej pozornosti obyvate¾ov. Bol to
dôsledok toho, e v obci nebol po¾nohospodársky majetok, ktorý by podliehal konfikácii.
Vïaka tomu tu nedolo tak, ako v iných ob-
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ciach, k nespokojnosti obyvate¾ov kvôli prídelom pôdy. Skonfikovaný a rozparcelovaný bol
len jeden mení po¾nohospodársky majetok,
z ktorého dostalo prídely 9 prídelcov, vrátane
politickej obce Zlatníky.38 Lesný majetok skonfikovaného vlastníka v Lesnom spoloèenstve
Malé Hoste-Borèany bol pridelený tie prídelcom, ktorí vytvorili nové lesné spoloèenstvo
Ján Adamièka a spol. Rozsiahly lesný majetok Lea Haupt Stummera bol pridelený do uívania tátnym lesom.39
Od prvých dní slobody organizoval národný
výbor obnovu obce poznaèenej vojnovými udalosami. V prvej etape bolo potrebné vyèísli
vojnové kody, postara sa o náhradu za ne,
stara sa o zásobovanie obyvate¾ov (pre nedostatok potrebných tovarov bol ponechaný prídelový lístkový systém) a riei mnostvo politických úloh. Èasté striedanie predsedov národného výboru je odrazom komplikovanosti tohto
obdobia. Od roku 1945 do roku 1952 postupne
viedli obec: Ján Baco, Jozef Lobotka, Ján tevula, tefan DúckyBirèák, Jozef Mondok, Jozef Melu.
Celková politická situácia v Zlatníkoch, ako
aj v celom obvode národných výborov v iove
bola pod¾a pravidelných mesaèných hlásení
k¾udná. Z politických strán vyvíjali èinnos len
Komunistická strana v Zlatníkoch a Malom
Hosti a Demokratická strana, ktorá bola organizovaná v obciach iov, Chudá Lehota, Libichava, Ve¾ké Hoste a Pochabany. A do februára 1948 nedochádzalo medzi týmito stranami
k iadnym nedorozumeniam. Ani výsledky volieb v roku 1946, ktoré na Slovensku priniesli
víazstvo Demokratickej strany, nespôsobili
v obvode vánejie problémy.
Zlatníky boli v rámci iovského obvodu najchudobnejou obcou. Obec bola relatívne pre¾udnená, take viaceré rodiny zo Zlatník sa
dobrovo¾ne prihlásili ku kolonizácii juných
okresov, ktoré boli vy¾udnené kvôli vysídleniu
obyvate¾ov hlásiacich sa k maïarskej národnosti. Nezamestnaní vak v obci neboli, pretoe
s príchodom jari odchádzali robotníci, tak ako aj

pred vojnou, na práce do Èiech. Z celého obvodu to bolo viac ako 400 ¾udí. Poèítalo sa s tým,
e po odchode rodín do kolónií, nebude u nikto
odchádza na sezónne práce.40
Rok 1947 sa nezabudnute¾ne vryl do histórie
Slovenska ako rok ve¾kého sucha. Od mája a
do jesene takmer nezapralo, úroda bola znièená
suchom a hrozil hlad. Ponúknutú pomoc zo
Západu Èeskoslovensko odmietlo a pomoc od
Sovietskeho zväzu priniesla so sebou aj to, e sa
Èeskoslovensko definitívne dostalo pod jeho
vplyv. Boj medzi demokratickými silami spoloènosti a nastupujúcou komunistickou mocou
vyvrcholil vo februári 1948, kedy sa definitívne
dostali k moci komunisti a Èeskoslovensko sa
vydalo na cestu budovania socializmu pod vedením Komunistickej strany.
V Zlatníkoch sa februárové udalosti odohrali
v pokojnej atmosfére. Keïe priamo v obci nemala Demokratická strana svoje zastúpenie,
nebolo potrebné tak, ako inde rozpusti národný
výbor a menova doèasnú správnu komisiu.
Dobový dokument hovorí, e: ro¾níci sú prevánou väèinou ve¾mi spokojní s udalosami,
hlavne majú rados z toho, e budú oslobodení
od daní41 To, e nie vetci súhlasili s politickým vývojom tak, ako sa o tom snaili presviedèa oficiálne miesta, svedèia záznamy o vo¾bách v máji 1948, kedy sa po prvýkrát volili
kandidáti na základe spoloènej jednotnej kandidátky Národného frontu. Protest bol prejavený v podobe èistých bielych lístkov vhodených do volebných urien. Kým v Zlatníkoch
sa nali len 2 takéto lístky, v Pochabanoch,
Malom a Ve¾kom Hostí sa ich objavil ve¾ký
poèet. Vhodili ich údajne eny z týchto obcí,
ktoré pod¾ahli nepriate¾skej ukanej propagande, pod¾a ktorej sa mali deti zaèa vychováva po vzore Sovietskeho zväzu na bezboníkov vo zvlátnych protináboenských intitúciách.42 To, e sa zakrátko takýmito zvlátnymi
intitúciami stanú vetky koly, vtedy ete ani
komunisti nepripúali. Ïalou príèinou, pre
ktorú nedopadli vo¾by v roku 1948 pod¾a predstáv KSÈ, bol aj nepremyslený krok Povereníc-
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tva výivy, ktorým bola práve v predvolebnom
období zavedená povinnos odovzdávania vajec, mlieka a mlieènych výrobkov.43
Po nieko¾kých rokoch útlmu v stavebnej èinnosti sa zaèala postupne rozbieha výstavba
obce. U od roku 1947 sa rekontruovala v rámci plánu 2M cesta medzi Zlatníkmi a Cimennou
a na opravu obecnej cesty poskytla pomoc
UNRRA 500 000 Kès.44 Zaèali pribúda aj
novostavby rodinných domov. Kým v roku
19451947 nebol postavený ani jeden, v roku
1948 boli postavené 3 domy. 45
V 2. polovici roku 1948 dolo ku zmene vo
vedení miestneho národného výboru, keï tefana Dúckeho vystriedal vo funkcii Jozef Mondok. Nezostal vo funkcii dlho, pretoe u 7. júla
1949 bola Okresným národným výborom
v Bánovciach nad Bebravou nariadená vo¾ba
nového predsedu a aklamáciou bol za predsedu
zvolený Jozef Melu. Následne bol na základe
návrhu Miestneho akèného výboru Národného
frontu zreorganizovaný aj celý národný výbor.
K hlavným výsledkom jeho práce v roku 1949
patrí zaèiatok prác na novom regulaènom pláne
obce a v roku 1950 vybudovaný verejný rozhlas.46
V roku 1952 sa opä konali vo¾by do národného výboru. Predsedom sa stal Ján Èakajda.
Tento rok má v histórii Zlatník významné postavenie, nako¾ko po dlhých rokoch oèakávaní
bola obec koneène elektrifikovaná.
Ústrednou témou pädesiatych rokov vak
bolo po¾nohospodárstvo  zabezpeèovanie atvy, mlatby, vymáhanie predpísaných dodávok
na verejné zásobovanie. Na 9. zjazde KSÈ
v roku 1949 bola vytýèená ako hlavná línia
strany na nasledujúce obdobie socializácia po¾nohospodárstva a dediny, èo sa v praxi premietlo do kadodenného zápasu funkcionárov národného výboru so súkromnými ro¾níkmi a ich
presviedèaniu ku vstupu do JRD, ktoré bolo
v Zlatníkoch zaloené u v roku 1949. Funkcionári MNV to nemali jednoduché  z jednej
strany ich tlaèila povinnos voèi nadriadeným
tátnym a straníckym orgánom, na druhej strane

stáli proti nim vlastní spoluobèania, ktorí sa
nevzdávali ¾ahko svojej dedovizne, èo v prípade Zlatník boli väèinou neve¾ké majetky.
Jednou z presvedèovacích metód bolo aj vypisovanie neprimeraných dodávok  kontingentov. Za opakované nesplnenie týchto povinností mohlo by hospodárstvo neplnièa prikázané do uívania socialistického sektoru. ¼udia
si pomáhali, ako vedeli. Stávalo sa aj to, e
niektoré produkty nakúpili v susedných dedinách a doma odovzdali, len aby sa vyhli sankciám. Napriek tomu napríklad v roku 1954
obec dosiahla dokonca prvenstvo v nesplnení
dodávok, pretoe bola poslednou obcou v plnení dodávok nielen v okrese, ale aj v kraji.47
MNV navrhoval rôzne opatrenia  od napomínania a po likvidáciu súkromného vlastníka na
základe spomínaného prikázania hospodárstva
do uívania socialistického sektoru, ale situácia
sa ve¾mi nezlepovala. V novembri 1957 rieili
na národnom výbore a 155 prípadov nesplnenia dodávok. V tomto roku prebehla v obci aj
hospodársko-technická úprava pozemkov, v rámci ktorej bolo vymerané náhradné pozemky
vlastníkom, na pôde ktorých hospodárilo JRD.
Popri vetkých akostiach doby sa obec postupne rozrastala. V roku 1956 mali Zlatníky u
1 100 obyvate¾ov. Bolo tu samostatných 190
po¾nohospodárskych usadlostí a 39 obyvate¾ov
bolo èlenmi JRD. Výstavba obce mala stúpajúce tempo  v roku 1955 bolo dokonèených
7 domov a 4 rozostavané, 1956 8 dokonèených
a rozostavaných u 21 domov.48
19. mája 1957 sa konali vo¾by do MNV. Zvolených bolo 18 èlenov prevane robotníckeho
pôvodu. Na prvom plenárnom zasadnutí, ktoré
sa konalo 30. mája 1957, bol za predsedu MNV
zvolený Michal Ducký a za tajomníka Viktor
Ducký. V tomto volebnom období bola v roku
1958 postavená viacúèelová budova, v ktorej
boli umiestnené vetky obchodné prevádzky
nachádzajúce sa v obci.49 Poèas trvania prestavby bola predajòa Rozlièný tovar umiestnená
v dome tefana Lobotku, predajòa VESNA
v dome Anny Dubajovej a Hostinec v dome

62

originÆlXP.qxd

2.5.2006

5:54

Page 63

Viktora Niku. Vzh¾ad obce sa pomaly menil
k lepiemu aj vïaka úprave miestnych komunikácií. Ako priority si národný výbor v akènom
pláne na roky 19571960 stanovil pomoc miestnemu JRD pri zakladaní ovocnej kôlky a súkromných ro¾níkov, ktorých nebolo moné
presvedèi ku vstupu do JRD, sa snaili presvedèi, aby aspoò v prípade potreby drustvu
pomáhali.
Zlepovanie ivotnej úrovne sa prejavovalo aj
pribúdaním predajní v obci. V roku 1960 tu boli
predajne JEDNOTYPotraviny (vedúci Jozef
Ferenèík), TEXTIL (vedúca Mária Dúcka),
PRIEMYSELNÝ TOVAR (vedúca Jozefína Miksová) a predajòa mäsa (vedúca Anna Dúcka).50
Koncom 50. rokov sa národný výbor snail
zabezpeèi rozírenie sluieb pre obyvate¾ov.
Po oslobodení toti neexistoval jednotný cie¾avedome riadený úsek, ktorý by poskytoval
sluby obyvate¾stvu. Opravárenské a osobné
sluby sa do februára 1948 poskytovali predovetkým prostredníctvom súkromných ivnostníkov a podnikate¾ov, ako aj súkromných
malovýrobcov. Po zlikvidovaní súkromného
sektora boli títo poskytovatelia sluieb v mnohých prípadoch násilne zaèlenení do vznikajúcich komunálnych podnikov, ktoré predstavovali nový typ socialistických sluieb.51 Na
vidieku sa napriek ve¾kej snahe tátnych a straníckych orgánov len ve¾mi pomaly darilo natartova rozvoj v tejto oblasti. Dôkazom toho
sú aj Zlatníky, kde sa celé roky snaili splni
politickú úlohu a zriadi v obci potrebné prevádzky. V roku 1959 sa uvaovalo o zriadení
krajèírstva, ktoré mal zabezpeèova krajèír
z Peèenian,52 ale snaha stroskotala na nedostatku priestorov. Prvé sluby v obci zaèali Zlatníèania vyuíva a v roku 1963, kedy bolo zriadené holièstvo a kaderníctvo.
Zaèiatkom 60. rokov v obci u ve¾mi chýbal
dôstojný kultúrny stánok. Na jar roku 1961 sa
preto zaèali prípravy na stavbu kultúrneho domu. Uskutoènili sa aj výkopové práce na základoch, stavba vak bola vyòatá z plánu akcie
Z a práce boli zastavené.53 S výstavbou sa po-

kraèovalo v roku 1964 a stavba bola ukonèená
v roku 1966. V budove boli umiestnené aj administratívne miestnosti MNV a hlavne mladí
Zlatníèania mali rados z novej taneènej sály.54
Kadým rokom pribúdali v obci novostavby
rodinných domov. Staré domy z nepálených
tehál pomaly ustupovali novostavbám poskytujúcim omnoho vyí ivotný tandard a obec
výrazne menila svoju tvár. V roku 1961 bolo
v Zlatníkoch u len 14 domov postavených do
roku 1879. Domov postavených od oslobodenia
do roku 1961 bolo 74.55

Zlatníky v esdesiatych rokoch 20. storoèia

V roku 1966 bol po nieko¾koroèných odkladoch zregulovaný potok Livina, ktorý sa dovtedy pravidelne vylieval a spôsoboval kody.56
V priebehu roka 1965 sa zaèala riei výstavba 14-triednej základnej deväroènej koly. Pri
h¾adaní vhodného pozemku sa uvaovalo o pozemku áovec, Kopanica, prípadne Záhumnie.
Po zváení vetkých za aj proti bol vybratý
pozemok na Záhumní. S výstavbou sa malo
zaèa v rokoch 196667. V roku 1967 sa zaèala
príprava na výstavbu budovy potového úradu.57
V roku 1963 prebiehala v Zlatníkoch ïalia
etapa hospodársko-technickej úpravy pôdy. Komisii pre HTUP v zloení tefan Genábel, tefan Èakajda a Frantiek Niko pripadla úloha za
pôdu, ktorú v prospech tátneho majetku odovzdali miestni ro¾níci v rozlohe 45 ha, vyèleni
náhradu v honoch Buèáèka, Karlovec, Mosky,
Belánska a Malá Voda.58
Napriek tomu, e sa kadý rok nieèo v obci
postavilo, k spokojnosti vedenia obce chýbalo
ve¾a. Na realizáciu plánovaných akcií neustále
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chýbali finanèné prostriedky. Koncom 60. rokov sa realizovali len menie opravy a úpravy,
ktoré bola obec schopná zabezpeèi brigádnickým spôsobom.
Rok 1968  Dôleitým medzníkom v novodobej histórii bývalého Èeskoslovenska je rok
1968. Obrodný proces, ktorý sa zaèal v spoloènosti vïaka politike uskutoèòovanej po januári
1968 pod vedením Alexandra Dubèeka, priniesli v celej spoloènosti obrovské uvo¾nenie a demokratizaèný proces zaèal prenika do vetkých oblastí verejného ivota. Nádeje obyvate¾ov Èeskoslovenska, e socializmus môe
ma aj ¾udskú tvár skonèili v noci z 20. na 21.
augusta 1968 obsadením republiky vojskami
tátov Varavskej zmluvy.
V okupovanom Èeskoslovensku nastalo obdobie normalizácie, èo v praxi znamenalo zúètovanie so vetkými, ktorí odmietli prizna svoje poblúdenie a ïalích 21 rokov nedemokratického vývoja spoloènosti.
Aj v Zlatníkoch boli pojanuárové zmeny prijaté priaznivo. Vzrástol záujem obyvate¾ov
o politiku a veobecne sa zvýil záujem ¾udí o veci verejné. Zlatníèania sa zaèali dobrovo¾ne
zúèastòova na zasadnutiach miestneho národného výboru a vyjadrovali sa k problémom,
ktoré nastolila táto búrlivá doba. V apríli 1968
sa napríklad väèina vyslovila za federatívne
usporiadanie tátu. Kriticky sa k predchádzajúcemu obdobiu vyjadrovali hlavne tí, ktorým
boli v pädesiatych rokoch násilne odòaté majetky a zaèali sa doadova náhrad za ivý i màtvy inventár vnesený do JRD, èi odovzdaný
tátnemu majetku. Miestny národný výbor vypracoval ve¾korysý akèný plán, do ktorého bola
zakomponovaná aj poiadavka vybudovania
kúpaliska, spojenie cesty KulháòStará Hora,
vybudovanie vodovodu, výstavba nových obchodných jednotiek, výstavba miestneho rozhlasu.
Po ohlásení obsadenia Èeskoslovenska spojeneckými vojskami sa hneï 21. augusta zila rada MNV spoloène so ZO KSS. Okrem prijatia
kontruktívnych rozhodnutí týkajúcich sa za-

bezpeèenia poriadku v obci a zabezpeèenia zásobovania, je zo zaznamenanej diskusie zrejmé,
e predstavitelia obce v týchto prvých chví¾ach
uvaovali tak, ako absolútna väèina obyvate¾ov Èeskoslovenska. Prijali rezolúciu na podporu vládnych èinite¾ov, ktorú zaslali ÚV KSÈ
a 31. augusta prejavili podporu Dubèekovi organizovaním Dubèekovskej smeny. Zvrat nastal
na zasadnutí pléna MNV, ktoré sa zilo 20. septembra 1968 s jediným bodom programu: Vnútropolitická situácia a moskovské rokovania
èeskoslovenských predstavite¾ov. Po celý mesiac jednoznaèné odmietanie okupácie sa u viacerých prítomných zaèalo skrýva za rozpaèité
vyjadrenia o neinformovanosti a poukazovanie
na chyby, ktorých sa dubèekovské vedenie Komunistickej strany predsa len dopustilo. Duch
tzv. normalizácie  èie strachu a nevyhnutného
podriadenia sa oficiálnej politike sa na mnohé
roky usadil aj v Zlatníkch.59
ivot vak plynul ïalej a na program dòa
prili opä bené problémy obce. V roku 1969
sa ústrednou témou stala výstavba koly. Problém bol v obèanoch, ktorí nechceli da svoje
pozemky na stavbu koly a nesúhlasili ani so
zámenou. V obci prebehla anketa, v rámci ktorej sa z 220 obyvate¾ov proti výstavbe vyslovilo
11 obyvate¾ov, paradoxne sa viacerých z nich
stavba ani priamo nedotýkala. Na pléne MNV
dolo s nimi k búrlivej diskusii, ktorá pokraèovala aj v uliciach obce po jeho skonèení.60 Nakoniec sa odporcov podarilo presvedèi a 21. decembra 1969 sa práce na stavbe kolskej budovy koneène zaèali. Prínosom pre obec bola aj
výstavba novej budovy poty, na ktorú dostala
obec povolenie tie v tomto roku.
V roku 1971 bol vytvorením spoloèného národného výboru ZlatníkyCimenná vyrieený
nieko¾ko rokov trvajúci problém v obci Cimenná. MNV v Cimennej neplnil úlohy na poadovanej úrovni, neplnili sa uznesenia o zve¾aïovaní obce, rozvoji sluieb pre obyvate¾ov
a pod. Zlúèenie obcí bolo navrhované u v roku
1965, napokon k nemu nedolo a vytvorený bol
len spoloèný miestny národný výbor.61 V oboch
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obciach bola stále neukonèená otázka socializácie. V roku 1971 bolo v Zlatníkoch ete 60 ha
pôdy v súkromnom vlastníctve.
V sedemdesiatych rokoch mal rytmus ivota
v obci pokojné tempo. Funkcionári MNV si síce
z èasu na èas posaovali na pasivitu a nezáujem obyvate¾ov o dianie v obci a kvôli slabej
úèasti na brigádach neuspokojivé plnenie úloh
volebného programu. Aj úèas poslancov na
organizaènom zabezpeèovaní prác bola slabá.
Nebolo to niè mimoriadne, takýto obraz sa vyskytoval takmer vade na Slovensku. Elán a
nadenie v podobe, v akej ho zaili v rokoch
povojnovej obnovy, jednoducho z ¾udí opadlo.
Okrem toho u väèina obyvate¾ov v tomto èase
dochádzala do zamestnania do Bánoviec nad
Bebravou alebo do Topo¾èian, trávila väèiu
èas dòa mimo obce a na rieenie obecných
problémov im jednoducho nezostával èas ani
energia. Kvôli nedostatku pracovných síl a stavebného materiálu zaostávala aj výstavba koly.
V roku 1973 sa podarilo ukonèi výstavbu poiarnej zbrojnice, zaèala sa riei regulácia
potoka Livina, výstavba chodníkov a postavené
boli autobusové èakárne (2 v Zlatníkoch a 1 v Cimennej). Stava sa zaèala aj predajòa ZVS obci
Cimenná. Do roku 1980 bola uskutoènená generálna rekontrukcia elektrickej siete a miestneho rozhlasu, zaèala sa výstavba cesty na
Kulháò a rekontrukcia obchodného strediska
v budove bývalej ZD, v ktorej boli potraviny,
hostinec a predajòa mäsa.62
V roku 1981 sa konali vo¾by do národných
výborov. V Zlatníkoch bolo zvolených 21 poslancov (13 èlenov KSÈ a 8 nestraníkov, 15 robotníkov, 2 zástupcovia inteligencie, 3 technicko-hodpodárski pracovníci, 1 iný. Pod¾a veku 4 do 30 rokov, 16 od 30 do 60 rokov, 1 nad
60 rokov. Z 21 poslancov bolo 5 ien). Predsedom MNV bol Ján Dúcky, tajomníkom Viktor
Dúcky a predsedom Obèianskeho výboru v Cimennej Viktor Margolien.63 Volebný program
bol zameraný hlavne na úpravu obce, skrá¾ovanie a ozdravenie ivotného prostredia. Prebiehala úprava verejných priestranstiev, ulíc,

výsadba zelene a obec získavala krajiu tvár.
Horie to bolo so zásobovaním  narastajúcu
nespokojnos obyvate¾ov vidno z mnoiacich
sa záznamov o rieení saností na zásobovanie
obce nedostatkovými tovarmi.
V roku 1984 sa obec usilovala získa povolenie na stavbu vodovodu. ONV v Topo¾èanoch
iados zamietol s odôvodnením, e v blízkosti
nie je dostatoèný vodný zdroj.64 V nasledujúcom roku sa uskutoènila regulácia potoka Halaèovka v Cimennej, vybudovalo sa zachytenie
prívalových vôd v èasti Kopanice-Miksov mlyn
a rozmiestnené boli lavice v parku.
Posledné vo¾by do národného výboru sa uskutoènili v júni 1986. Ustanovujúce plénum sa
konalo 28. júna 1986. Zloenie národného výboru bolo podobné ako v predchádzajúcom volebnom období. Z celkového poètu 21 poslancov bolo 12 robotníkov, 3 zástupcovia inteligencie a 6 technicko-hospodárskych pracovníkov.
Z h¾adiska vekového zloenia to bolo 7 poslancov do 35 rokov, 12 3560, 2 nad 60 a 5 ien.65
Realizova svoj volebný program tento národný
výbor u nestihol. Spoloèenské zmeny, ktoré sa
zaèali 17. novembrom 1989, znamenali koniec
éry budovania komunizmu v Èeskoslovensku a
zaèiatok novej etapy histórie Slovenska.

Stará poiarna zbrojnica
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Zlatníky po roku 1989
17. november 1989 priniesol otvorené stretnutie politických síl bývalého komunistického
reimu, ktorý sa u nemohol oprie o pomoc
Sovietskeho zväzu a opozície. Predstavitelia
tátneho a straníckeho vedenia pristúpili na
kompromisné rieenie  dohodli sa na vypísaní
demokratických volieb a podelili sa s opozíciou
o moc. Vo vo¾bách konaných v roku 1990 presvedèivo zvíazila opozícia, ktorá prebrala zodpovednos za ïalí vývoj spoloènosti. Bývalá
opozícia zdedila z minulosti problémy, spomedzi ktorých najpálèivejím bolo ïalie smerovanie krajiny a s tým spojené plány reforiem.
Do popredia vystúpila národnostná a sociálna
otázka. O ich rieenie sa pokúali politické
pièky èeských a slovenských politikov. Konkrétne predstavy sa vak rozchádzali a keïe sa
ani po mnohých rokovaniach nepodarilo dospie k obojstranne uspokojivému rieeniu,
vznikli 1. januára 1993 dva samostatné táty.
Vznik Slovenskej a Èeskej republiky sa udial
pokojným spôsobom  rozdelením federácie po
prijatí zákona vo federálnom parlamente.
V Zlatníkoch sa udalosti dali do pohybu hneï
po 17. novembri 1989. Novovzniknuté obèianske hnutie Verejnos proti násiliu v obci reprezentovali Ivan Dúcky, Peter Vinter, Ladislav
Rumler a ¼ubomír Koík. Títo zvolali na 23. decembra 1989 obèanov na dialóg s funkcionármi
MNV. Po korektnom zaèiatku a zodpovedaní
otázok o výstavbe a zve¾aïovaní obce sa èas
obèanov zaèala správa neprístojne a dolo
k znevaovaniu práce MNV. Dlhoroèní funkcionári sa cítili dotknutí a tajomník Viktor
Dúcky odstúpil z funkcie.66
23. februára 1990 sa uskutoènila rekontrukcia MNV. Niektorí èlenovia MNV sa funkcií
vzdali dobrovo¾ne, niektorí boli odvolaní. Odstúpil aj predseda Ján Dúcky. Na uvo¾nené
miesta poslancov boli zvolení tefan Záfer,
Ladislav Rumler, Anton arina ml., Vincent
Maòák. Za predsedu MNV bol zvolený Jozef
Masár, podpredsedníèku Adela Horváthová

a funkciu tajomníka prevzal Milan Genábel.
Rekontrukcia bola ukonèená v marci, keï sa
tajomníkom stal Ing. Jozef Manina. Najväèou
a poslednou úlohou tohoto MNV bolo pripravi
po mnohých rokoch slobodné vo¾by do zastupite¾ských orgánov a do obecného zastupite¾stva. Prijatím zákona o obecnom zriadení
bola po viac ako 40 rokoch obnovená obecná
samospráva, do ktorej sa v novembri 1990
uskutoènili slobodné vo¾by. Týmito vo¾bami
ukonèil aj Miestny národný výbor v Zlatníkoch
svoju 44 roènú èinnos, ktorú definitívne uzavrel na svojom poslednom zasadnutí konanom
16. novembra 1990.67

Obec po roku 1990
V novembrových vo¾bách roku 1990 si obyvatelia Zlatník po dlhých rokoch mali monos
v slobodných vo¾bách zvoli predstavite¾ov
obce, ktorí v nasledujúcich tyroch rokoch riadili jej osudy v zloitom období ve¾kých premien v hospodárskom, politickom i spoloèenskom ivote celého tátu.
Za starostu si Zlatníèania zvolili Ing. Jozefa
Maninu. Ustanovujúce plenárne zasadnutie nového orgánu miestnej samosprávy dvanásèlenného obecného zastupite¾stva sa konalo 8. decembra 1990. Politické rozvrstvenie obyvate¾ov sa prejavilo aj v ich vo¾be  do zastupite¾stva zvolili 4 poslancov za VPN, 4 za KDH a 4
poslancov za KSS, èo jasne naznaèilo, e sympatie ku komunistickej strane boli v obci stále
ve¾mi silné. Nový samosprávny orgán sa uèil
vies obec v úplne nových podmienkach. Obecné zastupite¾stvo prijímalo prvé vlastné nariadenia a zaèalo h¾ada spôsob, ako vyriei dlhodobé problémy obce. Ilo hlavne o vyrieenie
otázky vodovodu. U na prvom zasadnutí zaèali pracova na získaní dotácií na stavbu vodovodu RuskovceZlatnícka dolina.68 Novú výstavbu v obci mal podnieti predaj pozemkov na
Jakoòovci odsúhlasený v apríli 1991.
1. január 1993 bol aj pre obyvate¾ov Zlatník
významným dòom. Tento deò bol prvým dòom
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samostatnej Slovenskej republiky, èo väèina
¾udí privítala s ve¾kým nadením.
V priebehu volebného obdobia dolo k zmene
na poste starostu obce. Miesto Ing. Jozefa Maninu, ktorý sa funkcie vzdal k 31. decembru
1992, zaujal po doplòovacích vo¾bách Jozef
Masár. Pod jeho vedením sa zaèali rokovania so
Slovenským plynárenským priemyslom o monosti plynofikácie obcí Zlatníckej doliny. Kvôli
lepiemu vyuitiu Kultúrneho domu bola z priestorov bývalého agitaèného strediska prestavaná kuchyòa a bol zateplený strop taneènej
sály, èo bolo nevyhnutné pre jeho celoroèné
vyuitie na rôzne obecné èi rodinné podujatia.
Aj výstavba kábelovej televízie v obci v tomto
roku prispela ku skvalitneniu ivotnej úrovne
obyvate¾ov obce. Zlatníky sa stali prvou obcou
Zlatníckej doliny, ktorá vyuívala túto technickú vymoenos.69 Významným skutkom,
ktorý prispel k upevneniu zdravého lokálpatriotizmu Zlatníèanov bolo prijatie obecných symbolov  erbu, vlajky a peèate. Ich slávnostné
odhalenie sa uskutoènilo v októbri 1994.
Nové ekonomické pomery sa rýchlo prejavili
aj v Zlatníkoch. Zaèali sa objavova prví ivnostníci a podnikatelia  Ladislav Rumler výroba tehál, Anna Maninová obchod s potravinami,
Alena Genábelová maloobchod s odevmi, ¼ubomír Koík verejná cestná doprava, Ján
Maslák autolakovaèské sluby, tefan Koík
potraviny a pohostinstvo.
Zmeny, ktoré sa uskutoèòovali v spoloènosti
po roku 1989 vak neprináali len pozitívne
výsledky. Tou drsnejou stránkou transformácie
ekonomiky na trhovú boli nezamestnaní, ktorých poèet postupne narastal. Obec sa snaila
pomáha ich zaraïovaním na tzv. verejnoprospené práce, ale len malé percento obyvate¾ov
malo záujem o takéto rieenie.
V novembri 1994 sa uskutoènili vo¾by starostu a poslancov do obecného zastupite¾stva na
ïalie volebné obdobie. Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 2. decembra
1994, zloil s¾ub staronový starosta obce Jozef
Masár.

Na úvodných rokovaniach obecného zastupite¾stva bol schválený nový tatút obce a rokovací poriadok obecného zastupite¾stva.70
Ve¾kým problémom obce naïalej zostávala
pitná voda. Po neúspených pokusoch o stavbu
vodovodu v predchádzajúcich rokoch sa v roku
1995 opä h¾adal zdroj vody, ktorý by bol schopný zabezpeèi vodu pre obec. Pozornos sa uprela na Mankovec, kde vak zistili slabý stok, rovnako ako zdroj pod vrchom Jakubová. Koncom
roka sa zaèalo znovu hovori aj o potrebnej
plynofikácii obce.71
V júli 1997 sa obec rozlúèila s náhle zosnulým starostom Jozefom Masárom. Vo¾by nového
starostu sa uskutoènili 14. novembra 1997 a na
miesto starostu bol zvolený poslanec obecného
zastupite¾stva Milan Genábel. V záujme vyrieenia otázky plynofikácie bolo zaloené úèelové zdruenie obcí Zlatníckej doliny, ktoré malo
pripravi a realizova plynofikáciu Zlatníckej
doliny. Predsedom bol Rudolf Baco  starosta
obce Ve¾ké Hoste a ïalím tatutárom Milan
Genábel, starosta Zlatník. V zdruení boli obce
Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Ve¾ké Hoste,
Libichava, iov, Chudá Lehota, Borèany, Livinské Opatovce. Zdruenie zaniklo po administratívnom ukonèení plynofikácie. Koneèné
prípravy na plynofikáciu celej doliny sa zaèali
vo februári 1998 a realizácia sa zaèala v júli
1998.72
Na sklonku roka 1998 sa konali opä vo¾by
do obecného zastupite¾stva a starostu obce. Zo
17 kandidátov bolo zvolených 12 poslancov,
ktorí zaèali svoju èinnos na ustanovujúcom
plenárnom zasadnutí konanom 15. januára 1999.
Viedol ho opätovne zvolený starosta Milan
Genábel.
Prioritou volebného obdobia bolo ukonèenie
plynofikácie obce, k èomu bolo potrebné vybudova ete 8 km plynových rozvodov a 233
prípojok. Akcia bola ukonèená v priebehu roka
1998 a koneèná kolaudácia celej plynofikácie
Zlatníckej doliny bola v novembri 1999. Po
ukonèení plynofikácie sa ïalím ve¾kým cie¾om stala výstavba vodovodu a kanalizácie.
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O vodovod sa obecní funkcionári pokúali u
nieko¾kokrát v minulosti, ale snaha vdy stroskotala na nedostatku finanèných prostriedkov
a pretoe stále chýbal vlastný zdroj vody v blízkosti obce, ktorý by spåòal podmienky mnostva a kvality pitnej vody a súèasne zabezpeèil
lacnejiu prevádzku vodovodu. Bola vypracovaná túdia vodovodu Ruskovce, Ve¾ké Drkovce, Zlatníky, Ve¾ké Hoste, Otrhánky, ktorá
poèítala s vybudovaním vodovodu v dvoch
vetvách: RuskovceZlatníkyVe¾ké Hoste a
RuskovceVe¾ké DrkovceOtrhánky.73
Takýto prameò sa predpokladal v oblasti Bátorky a Mraznice. Vo februári 2001 bola stavba
vodovodu zaradená do verejných prác kraja
Trenèín. Po komplikovaných rokovaniach sa
podarilo získa pre spoloènú realizáciu aj susedné obce Ve¾ké Drkovce, Cimenná, Zlatníky,
Malé Hoste, Pochabany, Ve¾ké Hoste, Halaèovce a Otrhánky.74
Usporiadanie v mnohých prípadoch nejasných vlastníckych vzahov k pôde rieila komisia pre Register obnovenej evidencie pôdy
(ROEP) v priebehu roka 1999. Napriek dostatoènej publicite sa nepodarilo zabezpeèi, aby
boli vetky pozemky v katastri obce usporiadané.
Rozrastajúca sa obec vyvolala diskusiu o potrebe rozírenia jej intravilánu. Spoèiatku sa uvaovalo o jeho rozírení smerom na Jakoòovec,
kde u boli vetky ininierske siete. Napokon sa
obec zaèala rozrasta v lokalite tvr, ktorá
nadväzuje na vybudované ininierske siete75
Nutnosou sa stalo vypracovanie nového územného plánu obce, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na uchádzanie sa o dotácie z Programu
pre obnovu dediny a o dotácie z fondov Európskej únie.
Koncom devädesiatych rokov sa obce v snahe koordinova svoju èinnos v oblasti výstavby, kultúry, portu a verejného ivota zaèali spája do zdruení mikroregiónov. Medzi prvými
v okrese Topo¾èany vzniklo zdruenie obcí
SOTDUM a Zlatníky boli v roku 1999 prijaté za
riadneho èlena tohoto zdruenia. Predstavitelia

obce vak ve¾mi rýchlo pochopili, e èlenstvo
v tomto mikroregióne nie je výhodné, nako¾ko
zdruené obce nemajú také väzby so Zlatníkmi,
ako obce Suchej doliny. Preto z iniciatívy starostu Zlatník bolo navrhnuté vytvori vlastný
mikroregión Suchodolie, èo sa aj v roku 2000
realizovalo. Stanovy zdruenia poslanci OcÚ
v Zlatníkoch schválili 3. marca 2000, ostatné
obce tak urobili do konca mesiaca marec 2000.
Prvou spoloènou akciou bolo zadanie vypracovania územného plánu vetkých obcí zdruenia
v septembri 2002. Stavebná perspektíva obce sa
zaèala riei z iniciatívy profesora Michala arafína na jar roku 2000. Samotné vyhotovenie
územného plánu obce bolo zadané firme Landurbia (Ing. Arch. Anton Súpuka ) z Banskej
Bystrice. Na základe dotazníkov, ktoré dostali
vetci obyvatelia obce a mali slúi ako podklad
pre vypracovanie územného plánu obce a jej
èastí, bola vypracovaná urbanistická túdia
a územný plán obce. Väèina obyvate¾ov sa
v dotazníkoch vyslovila za vybudovanie kanalizácie a vodovodu, ïalie návrhy sa týkali rekontrukcie kábelovej televízie, osvetlenia,
úpravy chodníkov, odstránenia schátraných domov, úpravy verejných priestranstiev a zriadenia telefónu v èasti Jakoòovec.76
Obec v roku 2002 mala 733 obyvate¾ov, z ktorých bolo 310 ekonomicky aktívnych. 127 odchádzalo pravidelne za prácou, 111 robilo vo
verejnom sektore a 100 v súkromnom sektore.
V obci bolo 221 rodinných domov (191 v Zlatníkoch a 30 v Jakoòovci).77
Pred vo¾bami v roku 2002 sa uskutoènila zaujímavá akcia, ktorej výsledky mali ovplyvni
budúcnos obce. Obyvate¾om rozdali anketové
lístky, aby v nich vyjadrili svoje predstavy
o monostiach zlepenia ivota v obci. Z rozdaných 150 lístkov sa vak vrátilo len 19,
v ktorých ¾udia iadali vybudovanie vodovodu,
kanalizácie, èistièky a úpravu okolia predajne
JEDNOTA.
V závere roku 2002 sa konali v poradí u
tvrté vo¾by starostu a obecného zastupite¾stva.
Do funkcie starostu bol opätovne zvolený Milan
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Genábel. A v tomto volebnom období sa podarilo koneène uzavrie otázku výstavby vlastného vodovodu. Hydrogeologický prieskum
v oblasti Bátorky a Mraznice, ktorý zadalo obecné zastupite¾stvo v septembri 2002 hydrogeológovi RNDr. Dovinovi, 78 nepotvrdil dostatoèný
zdroj vody, preto sa rozhodli v spolupráci s Vodárenskou spoloènosou Nitra realizova pripojenie na vodovod Ruskovce. Problém kanalizácie v obci sa rozhodli riei spoloèným projektom obcí zdruených v mikroregiónoch Suchodolie a Pobebravie, ktorý mala vypracova firma Ekotrend Koice.79
16. a 17. mája 2003 sa viac ako 54% obyvate¾ov Zlatník zúèastnilo na referende o vstupe
Slovenskej republiky do Európskej únie a a
94% zúèastnených sa vyslovilo kladne.
Charakteristickým znakom tohoto obdobia je
ve¾mi ivý spoloèenský a portový ivot v obci.
Uskutoènilo sa mnostvo kultúrnych podujatí
so zameraním na oivenie ¾udových tradícií,
mnostvo portových akcií, ktorých cie¾om
bolo pritiahnu k aktivite mláde i dospelých.
V roku 2004 obec nadviazala kontakt s obcou
Zlatníky pri Opave v Èeskej republike. Vznikla
nová tradícia pravidelných kontaktov, v rámci
ktorých sa navtevujú predstavitelia a obyvatelia oboch obcí. Ve¾kou akciou roka bola plynofikácia Základnej koly, na ktorú sa podarilo
získa príspevok vye 1 milióna korún a celá
akcia plynofikácie stála 2 400 000 Sk.
Obec Zlatníky bola od svojej najstarej histórie stredobodom pozornosti h¾adaèov drahých
kovov. Aj v dnenej dobe sú stále predpoklady,
e sa v blízkom okolí nachádzajú zdroje drahých kovov. Preto obec súhlasila s geologickým
prieskumom zameraným na výskyt drahých
kovov, ktorý od septembra 2005 prebieha v okolí Zlatník za úèasti geológov z rôznych krajín 
napr. Austrálie a Cypru.80 Ich prípadný úspech
by dozaista znamenal novú etapu v histórii
obce.

Starostovia obce a obecné
zastupite¾stvá 19181944
1924
Starosta: Ján Èakajda
Èlenovia OZ: Jozef Mondok, Pavel Dúcky,
Václav Kozáèek, Jozef Dúckyevela, Jozef
Prístupný, Pavel Dúcky, Nikov, Jozef Dúcky
Aug., Dezider Turteltaub, Pavel Niko, Emil
Grauner, Jozef imun, Ferdinand Klement,
Juraj Èakajda
Vedúci notár: Jozef Ruík
1928
Starosta: Jozef Dúcky
Èlenovia OZ: Jozef Mondok, Václav Kozáèek,
Dezider Turteltaub, Ján Blina, Michal Averus,
Martin Niko, tefan Miksa, Frantiek Genábel,
Pavel Niko Bobál, Pavel Dúcky, Ján Koík, Ján
Dúcky, Ferdinand Klement, Frantiek Genábel,
Juraj Èakajda
Obvodný notár: Ján Èáp
1932
Starosta: Ján Valter
Èlenovia OZ: Martin Miksa, Ján Niko, Ján
Koik, tefan Chocina, Ján Èakajda, tefan
Èakajda, Vincenc Lútka, tefan Dúcky, Michal
Dúcky, Ján Blina, Václav Kozáèek, Jozef Dúckyevela, Ján Dúckypán, Jozef Geschnábel,
Pavel DúckyNikovic, Jozef Mondok, Ferdinand Klement
Obvodný notár: Rudolf Bliesner
1934
Starosta: Ján Blina,
Èlenovia OZ: Martin Miksa, tefan Chocina,
Ján Èakajda, Juraj Èakajda, tefan Èakajda,
Vincenc Lútka, tefan Dúcky, Michal Dúcky,
Václav Kozáèek, Ján Dúckypán, Jozef Geschnábel, Jozef Mondok, Ferdinand Klement, Jozef
Dúckyevela, Pavel DúckyNikovic, Ján Dúcky, Ján Dúckyevela, tefan Niko, Pavel Niko, Ján Niko, Ján Valter, Jozef Miksa. Jozef
Mikuka, Jozef Valter  náhradníci
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Obvodný notár: Rudolf Bliesner
Od roku 1937 Teodor Hörman

Predsedovia, èlenovia a poslanci miestneho
národného výboru 19451990

8.2.1939
Starosta: Ján Blina
Èlenovia OZ: Ján Valter, Martin Miksa, Ján
Niko, tefan Chocina, Ján Èakajda, Vincenc
Lutka, tefan Dúcky, Michal Dúcky, Václav
Kozáèek, Jozef Dúckyevela, Ján Dúcky
pán, Jozef Genábel, Pavel DúckyNikovic,
Jozef Mondok, Ferdinand Klement, Ján Dúcky,
tefan Miksa, Jozef Sprostý, tefan Mlynek,
tefan Koík st., Rudolf Prístupný, tefan Niko,
Jozef DúckyChudý

1944
Revoluèný národný výbor
Michal Dúcky, Vincent Lutka, tefan Dúcky,
Jozef Kleiner

20. 6. 1939
Vládny komisár Ján Blina
Poradný zbor: Ferdinand Klement, Jozef Mondok, Václav Kozáèek, tefan Mlynek, Jozef
Dúcky
Finanèná komisia:
Predseda: Jozef Prístupný, Jozef Kleiner, Pavel
Dúckypán, Frantiek Niko, Jozef Mondok,
Ferdinand Klement, Viktor Nikisch
ved.notár: ¼udovít Paka
4. 10. 1942
Vládny komisár: Ján Blina
Poradný zbor: ¼udovít Paka, Václav Kozáèek,
Jozef Mondok, Ing. Hubert Bezaèinský, Ján Èakajda, Jozef Sprostý, Rudolf Prístupný
24.5.1944
Starosta: Jozef Stránsky
Podstarosta: Jozef Mondok
Obecný výbor: Ján Blina, Rudolf Prístupný, tefan Niko, Ing. Hubert Bezaèinský,
Náhradníci: Ján Èakajda, Pavol Dúcky, tefan
DúckyBalá, Jozef DúckyChudý, tefan Milata, tefan Averus

1945
Predseda: Ondrej Holkoviè
18.6.1947
Predseda: tefan Dúcky,
Èlenovia MNV: tefan Dúcky, Jozef Kleiner,
tefan Dúcky, Vincent Lutka, Viktor Paule,
Frantiek Adamièka, Martin Miksa, Jozef Lobotka, Michal Maslák, Ján Èakajda, Michal
Niko, Ján Sprostý, Jozef Majtán, Jozef Dúcky
Ïuríèek, Viktor Niko, Jozef Lutka, Jozef Valter,
Pavel Országh, tefan Mlynek
3.1.1948
Predseda: tefan Dúcky
Èlenovia MNV: Jozef Kleiner, tefan Dúcky,
Vincent Lutka, tefan Dúcky, Martin Miksa,
Jozef Lobotka, Ján Èakajda, Michal Niko ml.,
Ján Sprostý, Jozef Dúcky, Jozef Valter, Pavel
Országh, Viktor Niko, tefan Mlynek
16.9.1948
Predseda: tefan Dúcky
Èlenovia MNV: Jozef Kleiner, tefan Dúcky,
Vincent Lutka, tefan Dúcky, Viktor Paule,
Frantiek Adamièka, Martin Miksa, Jozef Lobotka, Ján Èakajda, Michal Niko, Ján Sprostý,
Jozef Dúcky, Jozef Valter
1949 (do 10.03.1949)
Predseda: tefan Dúcky
Tajomník: Ján Beòaèka ml.
Èlenovia MNV: Ján Baco, Ján tevula, Ján Dúcky, Jozef Mondok, Jozef Dúcky Aug., Ján Èakajda, tefan Dúcky I. tefan Dúcky II., tefan
Dúcky III, Vincent Lutka, Jozef Dúcky, Viktor
Niko, Ján Sprostý Gregor, Pavel Országh
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1949 (do 24.7.1949)
Predseda: Jozef Mondok
Podpredseda: tefan Dúcky
Èlenovia MNV: Ján tevula, Ján Dúcky Kolár,
tefan Dúcky Birèák, tefan Dúcky Nikovic,
Jozef Dúcky Aug., Ján Èakajda, Jozef Boik,
Vincent Lutka, Jozef Dúcky Ïuríèek, Viktor
Niko, Ján Správny, Matej Adamièka, tefan
Dúcky, Jozef Skalka, Rudolf Ondrejièka, Pavol
Orság, Ján Baco
Vedúci úradu: Rajmund Chyla
1949 (od 24.7.1949)
Predseda: Jozef Melu
Podpredseda: tefan Dúcky Nikovic
Èlenovia MNV: Viktor Niko, Jozef Majtáò, Ján
Správny, Ján Podhorský, Matej Adamièka, Ján
Èakajda, Jozef Dúcky Ïuríèek, tefan Dúcky
Chudý, tefan Dúcky Birèák, tefan Dúcky
Pán, Cyril Dúcky, Ján Lobotka, Vincent Lutka,
Jozef Lutka, Viktor Dúcky, Ján Stránsky
1950
Predseda: Ján Èakajda
Èlenovia Rady: tefan Dúcky, Ján Dúckykolár, Ján Dúckystolár, tefan Èakajda, Michal
Mrázik
1954
Predseda: Jozef Boik
Tajomník: Viktor Záboj
Èlenovia MNV: Václav Kozáèek, Pavla tevulová, tefan Dúcky, Ján Stýskal, Frantiek
Niko, Ján Podhorský, Viktor Dúcky
1956
Predseda: Jozef Boik
Tajomník: Viktor Záboj
Rada MNV: Václav Kozáèek, tefan Ducký,
Frantiek Niko, Viktor Dúcky, Ján Podhorský,
Mária Dúcka (V)
1957
Predseda: Michal Ducký
Tajomník: Viktor Dúcky

Èlenovia MNV: Miloslav Mikuka, Jozef Boik,
Ján Ducký, Ján Podhorský, Mária Ducká, Pavla
Prieèinská, Michal imún, Emil tevula, ¼udovít Stískal, tefan imún, Frantiek Niko,
Václav Kozáèek, tefan Ducký, Emil Lobotka,
tefan Genábel, Katarína Ducká
1960
Predseda: Ján tevula
Tajomník: Viktor Dúcky
Poslanci: Mária Dúcka, Frantiek Kocák, Mária
Koèicová, Jozef Sedlák, Jozefína Dúcka, Jozef
Sneenka, Ján imún, tefan Dúcky, Miloslav
Mikuka, Hedviga Miksová, tefan Genábel,
Katarína Dúcka, Michal Jelenèík, Ján Dúcky,
Jozef Bôik, Viktor Záboj ml., Ján Ondrejèek,
Ján Stránsky
Obèianske výbory
Osada Jakoòovec: Ján Ondrejèek, Ján Blina,
Jozef Oravec, Kalman Koík, Jozef Niko
Polesia: Duan Vrablik, Anna Aschengeschvandtnerová, Kalman Rudolf
1964
Predseda: Michal imún
Tajomník: tefan Èakajda, 1968 Viktor Dúcky
Poslanci: Viktor Dúcky, Ján tevula, Ján Ondrejèek, Miroslav Mikuka, tefan Genábel,
Jozefína Dúcka, tefan Dúcky, tefan Mondok,
Jozef Boik, Frantiek Niko, Jozef Sedlák,
Michal Dúcky, Anna Boiková, tefan Dúcky
(è.d. 42), Jozef Klajner, Ján Dúcky (è. d. 245),
Emil Genábel, Albeta Stýskalová, Ján Stránsky, tefan Dúcky, Ján imun, Katarína Dúcka,
Jozef Gieci, Mária Koèicová, Jozef Oravec, Michal Blina, Jozef Stránsky, Matej Adamièka,
Drahomíra Dúcka, Jozef Blina, Emil Dúcky
(è. d. 100), Jozef Dúcky, Milan imun, Ján Dúcky, Zdena Dúcka, Milan Aschengeschvandtner,
Michal Dúcky
1971
Predseda: Ján Dúcky
Podpredseda: Miloslav Mikuka
tefan Genábel, Michal imun, Jozefína Dúc-

71

originÆlXP.qxd

2.5.2006

5:54

Page 72

ka, Ján Stránsky, Emil Genábel, ¼udevít Stýskal, tefan Dúcky, Viktor Dúcky, Vincent
Bratko, Emil Záfer, Mária Sokolíková, Jozefína
Averusová, Mária Matuiaková, Emil Niko ml.,
Juraj Lagiò, Anton Jánoík, Frantiek Margolien
Obèiansky výbor Cimenná
Predseda: Juraj Lagin
Tajomníèka: ¼udmila Ïurechová
Anton Jánoík, Anton arina, Frantiek Margolien
1978
Predseda: Ján Dúcky
Tajomník: Viktor Dúcky
Miloslav Mikuka, ¼udovít Stýskal, Vincent
Bratko, Jozef imún, Vilma Kritofová, Viktor
Margolien, tefan Dúcky, Michal Dúcky, Zdena
Dúcka, Stanislav Dúcky, Silvester Králik, tefan Záfer, Kveta Blinová, Adela Horváthová,
Boena Dúcka, Emil Záfer, tefan Genábel,
Frantiek Margolien, Ján Stránsky
1981
Predseda: Ján Dúcky
Podpredseda: Jozef imún
Tajomník: Viktor Dúcky
Poslanci: Emil Èíbik, Jozef Dúcky, tefan
Dúcky, Drahomíra Záferová, tefánia Niková,
Dana Lenková, Emil Dúcky, Alena Baèeková,
Jaroslav imún, Emil Záfer, Adela Horváthová,
Vincent Bratko, ¼udovít Stýskal, Stanislav Januka, Juraj Lagin, Viktor Margolien, Silvester
Králik, Kveta Markovièová (do 30.6.1983)
Obèiansky výbor v Cimennej
Predseda: Viktor Margolien
Tajomník: Juraj Lagin
Jaroslav Margolien, Frantiek Margolien, Anton arina
1986
Predseda: Ján Dúcky
Podpredseda: Jozef imún
Tajomník: Viktor Dúcky
Poslanci: Viktor Margolien, Juraj Lagin, tefánia Niková, Jaroslav imún, Milan Genábel,
Duan Boik, Mária Dúcka, Milan icko, Jozef

Masár, Adela Horváthová, Ivan Dúcky, Anna
Janegová, ¼udovít Stýskal, Amália Záferová,
Vincent Bratko, Emil Dúcky, Pavol Genábel
Obèiansky výbor v Cimennej
Predseda: Viktor Margolien
Tajomník: Juraj Lagin
Anton Kapa, Anton arina, Jozef Lagin, Milan
Margolien
1990  rekontruovaný MNV
Predseda: Jozef Masár
Podpredseda: Adela Horváthová
Tajomník: Milan Genábel (do 16.3.1990), Ing.
Jozef Manina
Poslanci: Anton arina ml., Viktor Dúcky, Jozef Dúcky, Viktor Margolien, Jaroslav imun,
Duan Boik, Vincent Bratko, Ján Dúcky, Mária
Dúcka, Pavol Genábel, Anna Janegová, Vincent Maòák, Ladislav Rumler, ¼udovít Stýskal,
Amália Záferová, tefan Záfer, Emil Dúcky
Starostovia obce a poslanci obecného zastupite¾stva po roku 1990
19901994
Starosta: Ing. Jozef Manina do 31.12.2002
Jozef Masár od 29.5.1993
Zástupca starostu: Stanislav Januka
Poslanci OZ: Milan Genábel, Daena Aschengeschvandtnerová, Jaroslav Dúcky, Vincent
Maòák, Peter Januka, Magdaléna Koíková,
Eva Záferová, Marta Prístupná, ¼ubomír Stýskal, Milena imunová, Margita Èibíková
19941998
Starosta: Jozef Masár do 27.7.1997
Milan Genábel od 14.11.1997
Zástupca starostu: Jaroslav imun
Poslanci OZ: Daena Aschengeschvandtnerová,
Milan Genábel, Stanislav Januka, Boena
Dúcka, ¼udovít Bobek (do11.4.1997), Milan
Kianica, Eva Záferová, Alena Báèeková, ¼ubo
Koèica, Anna Janegová, Miroslav Stýskal,
Emília Dúcka (od 2.6.1997), Jaroslav Dúcky
(od 14.11.1997)
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19982002
Starosta: Milan Genábel
Zástupca starostu: Stanislav Januka
Poslanci OZ: Milan Kianica (do 1. 12. 2000),
Vincent Maòák, Jozef Oravec, Jaroslav imun,
Stanislav Januka, ¼ubo Koèica, Jozef Bodocký, Boena Dúcka, Kamil Ïaïo, Alena Baèeková, Emília Dúcka, Miroslav Stýskal, Anna
Janegová (od 1.12.2000).
2002 2005
Starosta: Milan Genábel
Zástupca starostu: Stanislav Januka
Poslanci OZ: Vincent Maòák, Jozef Oravec (do
1.1.2004), Jaroslav imun, ¼ubo Koèica, Kamil Ïaïo, Mária imúnová, Alena Baèeková
(od 30.01.2004)

Poznámky
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lipták ¼.: Slovensko v 20. storoèí. Bratislava 1998, s. 51 a n.
tátny archív v Nitre, poboèka Topo¾èany (ïalej AN-PTO),
fond Obvodný notársky úrad v iove (ïalej ONÚ-),
Evidencia vojnových pokodencov.
AN-PTO, andárska stanica v iove, Pamätník 19191946.
V èase súpisu pod¾a platných zákonov bola uznaná len
èeskoslovenská národnos.
tatistický lexikón obcí na Slovensku.
AN-PTO, Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou
(ïalej OÚ-B), vo¾by 1927, k. 129.
AN-PTO, OÚ-B, evidencie pasov 1923-1934; 1925-1930.
AN-PTO, ONÚ-, zápisnica Obecného zastupite¾stva
v Zlatníkoch (ïalej ZOZ) 13. 04. 1928.
AN-PTO, ONÚ-, evidencia remeselných ivností; evidencia vo¾ných ivností.
AN-PTO, ONÚ-, ZOZ 14.07. 1931.
AN-PTO, ONÚ-, ZOZ 1932.
AN-OÚ-B, sèítanie ¾udu, k. 131.
AN-PTO, OÚ-B, adm. spis 6917/1940.
AN-PTO, ONÚ-, ZOZ 13.04.1933.
AN-PTO, OÚ-B, adm. spis 11 877/1940.
tatistický lexikón obcí na Slovensku. Praha 1936, s. 4.
AN-PTO, ONÚ-. ZOZ 02.04.1936.
Základná kola v Zlatníkoch (ïalej Z-Z), kolská kronika.
Zo stanov Potravného drustva v Zlatníkoch.
Kol.: Okres Topo¾èany, historicko-vlastivedná monografia.
Obzor 1988, s. 406.
AN -PTO, andárska stanica v iove, Pamätník 1919
1946; Z-, kolská kronika.
AN-PTO, OÚ-B, 3461/1932.
Z-, kolská kronika.
Tame.
AN-PTO, ONÚ-, ZOZ 04.10.1942.
Tame, ZOZ 06.02.1940.
Tame, spis Ú v Trenèíne 39545/I/1942.

AN-PTO, OÚ-B, 2887/1941 - sèítanie domov k 20.08.1940;
ONÚ- ZOZ 20. 02. 1940.
29 ONÚ-, ZOZ 1940.
30 AN-PTO, OÚ-B, 590/1941 prez.
31 Tame.
32 Kol.: Dejiny Slovenského národného povstania 1944.
Pravda 1984, 5. zv., s. 635.
33 Z-, kolská kronika.
kolský inpektorát v Bánovciach nad Bebr. (ïalej I-B),
4347/1945 - spisy kôl.
34 Zoznam z pamätníka v obci Zlatníky.
35 AN-PTO, Okresný národný výbor v Bánovciach nad
Bebravou (ïalej ONV-B)
D1 583/1945 prez.
36 Kol.: Dejiny SNP 1944, c.d.
37 AN-PTO andárska stanica v iove, Pamätník 1919-1946
38 AN-PTO, ONV v Topo¾èanoch (ONV- T), odb. po¾nohospodársky, II. pozemková reforma, k. ú. Zlatníky.
39 Tame, Pôd. 9454/1961.
40 Tame, situaèné správy 1946.
41 Tame, situaèná správa z 31.03.1947.
42 Tame, situaèná správa z 31.05.1948.
43 Tame.
44 AN-PTO, ONV-T, 1625/48 adm.
45 AN-PTO, Obvodný úrad MNV v iove (ObÚ MNV-),
evidencia novostavieb.
46 AN-PTO, ONV-B 173-29/6-1949.
47 AN-PTO, MNV v Zlatníkoch (MNV-Z), Zápisnica pléna
(ZP) z 10.08.1954
48 Tame, spisy 1955 - 1956.
49 Tame, zápisnica rady (ZR) z 10. 12. 1957.
50 Tame, ZR z 1. 11. 1960.
51 Kol.: Okres Topo¾èany, c. d. s. 245.
52 AN-PTO, MNV-Z, ZR 1959.
53 Tame, ZP 3/1963.
54 Tame, ZR 25/65.
55 Lexikón obcí 1961.
56 AN-PTO, MNV-Z, ZR 56/1966-R.
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