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     Kronika mesta Zlaté Moravce v roku 1990 sa stala sirotou. A 

preto mne, kronikárke mesta od 1. januára 1991, pripadla úloha 

spracovať udalosti Zlatých Moraviec a ľudí počas predchádzajúce-

ho roka. 

     V úvode chcem poďakovať predovšetkým p. Jane Gáfrikovej, 

pracovníčke Mestského kultúrneho strediska, ktorá mi dala k dis-

pozícii materiály Zlatomoraveckých aktualít, ktoré v týţdenných 

intervaloch zachytávali ţivot a udalosti v meste. 

Boli pre mňa jediným prameňom, z ktorého som vychádzala. 

 

 

 

1. január 1990 
 

     O 10,30 hod. v zlatomoraveckej nemocnici sa svojím plačom 

ozvalo prvé dieťa nového kalendárneho roku. Manţelom Áčovcom 

z Ul. 1. mája sa narodila dcérka Michaela. 

 

     Rozhodnutím Ministerstva školstva SR od 1.1.1991 Dom pio-

nierov a mládeţe bude niesť názov Dom detí a mládeţe a bude pa-

triť deťom a mládeţi do 18 rokov. Zlatomoravecký Dom detí a mlá-

deţe je v peknom prostredí vo vilke na Sládkovičovej ulici. 

 

     Priestory MsNV na Bernolákovej ulici sa stávajú čím ďalej, 

tým viac opustené. V priestoroch starej budovy národného výboru 

doposiaľ pracuje odbor školstva,kultúry,sociálnych vecí a zdra-

votníctva,ďalej matrika a podateľňa. Ostatné odbory, ako i funk-

cionári mesta, pracujú uţ v novej budove bývalej polikliniky na 

Ul. 1. mája. 

 

     V meste pracuje nová organizácia - Technické sluţby mesta 

Zlaté Moravce, pretoţe stará organizácia - Hospodársky dvor MsNV 

je dnešným dňom zrušená. 

 

     Dnes sa doţívajú úctyhodného veku - 80 rokov - dvaja obyva-

telia nášho mesta - Michal Nipča z Chyzeroveckej ulice, č. 232 a 

Jozef Pecho z Podjavorinskej ulice. 

 

3. január 1990 
 

     Rozsiahla amnestia prezidenta republiky Václava Havla z 

1.januára 1991 a s ňou spojený následný hromadný odchod väzňov 

z mnohých výrobných podnikov i v nitrianskom okrese skomplikoval 

situáciu v ich výrobe. Najviac problémov priniesla št. podniku 

Calex v Zlatých Moravciach. Strata vo výrobe tovaru len za tri 

dni dosiahla 6,5 mil. Kčs. Jednu smenu zabezpečuje 70väzňov 

z nitrianskej väznice. Predtým pracovalo v Calexe 270-300 odsú-

dených denne. 

 

10. január 1990 
 

     Vianoce 1989 boli poznačené revolúciou v Rumunsku a naši 

ľudia sa zapojili do aktívnej pomoci trpiacemu obyvateľstvu. 

V Zlatomoraveckých aktualitách sme sa dozvedeli, ţe pracovníci 
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Nemocnice s poliklinikou v Zlatých Moravciach poskytli lieky a 

zdravotnícky materiál v hodnote 45 000.-Kčs. 

 

12. január 1990 
 

     Významné spoločensko-politické zmeny neobišli ani Oddiel 

turistiky pri Telovýchovnej jednote Slávia v Zlatých Moravciach. 

Na výročnej členskej schôdzi odstúpil starý výbor oddielu turis-

tiky a jeho činnosť budú zabezpečovať p. Jozef Hrúzik, Vojtech 

Truchlík, Jozef Hajnovič, Vladimír Pavlík a Ľuboš Špendel. 

 

13. január 1990 
 

     Starší a mladší ţiaci TJ Calex zohrali majstrovské stretnu-

tia v ľadovom hokeji v Novom Meste nad Váhom. Starší ţiaci pre-

hrali 9:0 a mladší vyhrali 1:4. Za Zlaté Moravce skórovali 

Petrovič, Valkovič, Eliáš a Minár. 

 

     Futbalové „A“ muţstvo prehralo s hosťami Tatranu Topoľčian-

ky 1:3. Za TJ Calex bol úspešný len Csulej. 

 

15. január 1990 
 

     Pani Susmanová zo Zlatých Moraviec sa doţila 80-tych rokov. 

 

     V Klube dôchodcov sa uskutočnila 1. schôdzka slobodných 

podnikateľov a záujemcov o súkromné podnikanie zo Zlatých Mora-

viec a okolia. Stretnutie viedol p. Koloman Hreţďovič. 

 

     Od 15. januára do 26. januára - plných 12 dní - ponúkala 

Reštaurácia na Sládkovičovej ulici svojim hosťom ázijské špecia-

lity v útulne zariadenej jedálni, hýriacej jasnými farbami. 

Atmosféru dotvárala typická ázijská hudba. 

 

17. január 1990 
  

     Zlatomoravčania boli prostredníctvom Zlatomoraveckých aktu-

alít informovaní o činnosti Demokratickej strany v meste. Záu-

jemcovia o členstvo v DS sa môţu prihlásiť u MUDr. Ľubomíra Sý-

koru, Ing. Igora Pánika a p. Vladimíra Špidlíka. 

 

19. január 1990 
 

     Zlatomoravecké základné školy v rámci estetickej výchovy sa 

stretli s bratislavskými umelcami, ktorí pre ne pripravili pro-

gram „Tanec v hudbe“. 

 

23. január 1990 
 

     V štátnom podniku Calex sa uskutočnili voľby do závodného 

výboru odborového hnutia. Volieb sa zúčastnilo 78,09% zamestnan-

cov. Do funkcie predsedu bol zvolený p.Ján Kocian, podpredsedu 

p.Alojz Martinovič a za tajomníka bol zvolený p.Július Szeredy. 
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24. január 1990 
 

     František Ţák zo Zápotockého 43 a Vojtech Repa z Ul. J.Krá-

ľa 57 oslávili svoje 80-te narodeniny. 

 

     Zlatomoravecké aktuality informovali občanov vo svojom vy-

sielaní o formovaní pobočky Matice slovenskej. Záujemci sa môţu 

prihlásiť u p. Dariny Svobodovej v SOUs Calex. 

 

25. január 1990 
 

     Vyše 300 našich obyvateľov prišlo na verejný dialóg občanov 

s predstaviteľmi mesta do kina Tekov o 16.
00
 hod. Hovorilo sa o 

minulosti, prítomnosti a budúcnosti nášho mesta najmä v oblasti 

výstavby a zdravotníctva. Mestský akčný výbor Verejnosti proti 

násiliu(VPN),pod ktorého záštitou verejný dialóg prebiehal,začal 

pracovať 21. decembra 1989. 

Vznikol zo zástupcov zvolených v mestských podnikoch, závodoch, 

organizáciách a školách. 

Členmi sú nasledovní občania: p.Peter Fabiš,sl.Berika Očovayová, 

Ing.Rudolf Ragas,MUDr.Alfréd Galovič CSc.,p.Peter Havala,p.Hele-

na Kučerová,p.Gabriel Poliak,Ing.Jozef Martinec,p.Darina Svobo-

dová,p.Ladislav Vančík,p.Juraj Podskalický. 

Obyvateľov zaujal najmä príspevok MUDr. Galoviča, z ktorého sa 

mohli okrem iného dozvedieť: Zlaté Moravce sú spádovou oblasťou 

pre vyše 65 000 obyvateľov s dispozíciou 317 lôţok. Ambulantnú 

lekársku starostlivosť poskytuje 68 ambulancií, z ktorých nie je 

8 obsadených stabilným lekárom. 

Zároveň MUDr. Galovič poţiadal o pomoc zlatomoraveckému zdravot-

níctvu finančnými čiastkami cez bankové konto v SŠTSP v Zlatých 

Moravciach. Na verejnom dialógu bol navrhnutý za poslanca do Fe-

derálneho zhromaţdenia - Snemovne národov za náš obvod ing.Peter 

Orban, zamestnanec Pozemných stavieb Nitra - nestraník. 

Obyvatelia mesta sa dozvedeli, ţe Akčný výbor VPN pracuje v bu-

dove bývalého odboru výstavby MsNV na Bernolákovej ulici, č. 25. 

 

28. január 1990 
 

     Záhradkársky krúţok pri Závodnom klube odborového hnutia 

Calex a Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v na-

šom meste mala výročnú členskú schôdzu. 

 

1. február 1990 
 

     V Závodnom klube odborového hnutia Calex koncertovala pred 

hľadiskom heavymetalová skupina TITANIC. 

 

     Nemocnica s poliklinikou v Zlatých Moravciach oznámila zme-

nu rajonizácie v obvodnej starostlivosti, ktorá sa dotýka obča-

nov bývajúcich na uliciach: Zápotockého,Februárového víťazstva, 

Čsl.armády,Ul.Odbojárov,Inoveckej,Krátkej,Potočnej a Hečkovej. 
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     Západoslovenské vodárne a kanalizácie informovali o nedos-

tatočných zdrojoch pitnej vody a odporučili MsNV, aby vyhlásilo 

II.regulačný stupeň dodávky pitnej vody aţ do odvolania. 

 

5. február 1990 
 

     Od 5. do 9. februára sa uskutočnil zápis budúcich prváčikov 

vo všetkých základných zlatomoraveckých školách. 

 

8. február 1990 
 

     Zlatomoravecké aktuality vysielali informáciu o pobočke 

Matice slovenskej. Záujemci sa môţu prihlásiť u p. Oľgy Grečná-

rovej v Mestskom kultúrnom stredisku. 

 

     P. Mária Paulovičová z Chyzeroveckej ulice sa doţíva svo-

jich 80-tych narodenín. 

 

13. február 1990 
 

     Rokovala rada Mestského národného výboru v Zlatých Morav-

ciach. 

 

14. február 1990 
 

     P. Imrich Suran z Tolstého ulice č.9 sa doţíva svojich 80-

tych narodenín a p. Jozef Ţubretovský z Hviezdoslavovej ulice 

č.73 sa doţíva 85-tych narodenín. 

 

     Zlatomoravecké aktuality informovali občanov mesta, ţe Ob-

chod s palivami - objednávková kancelária sa presťahovala do bý-

valých priestorov MsNV - odboru výstavby na Bernolákovej ulici. 

 

     Miestny dozorný výbor - Jednota - spotrebné druţstvo v Zla-

tých Moravciach - mala výročnú členskú schôdzu. 

 

19. február 1990 
 

     Mestské kultúrne stredisko - oddelenie kniţnice pripravilo 

pre deti počas jarných prázdnin (od 19. do 23.2) akciu nazvanú 

„Týţdeň rozprávok z videa“. 

 

20. február 1990 
 

     V zasadačke SOUp o 14.
00
 hod. sa uskutočnilo 21. plenárne 

zasadanie Mestského národného výboru. Bolo v náväznosti na roko-

vanie Rady Mestského národného výboru dňa 13.2.1990 a v podstat-

nej miere riešilo rozhodujúce otázky vychádzajúce zo správy o 

plnení plánu a rozpočte MsNV a ním riadených organizácií za mi-

nulý rok a zaoberalo sa i úlohami rokov budúcich. 

Na rokovaní Rady MsNV sa predstavil nový poslanec za náš obvod 

v SNR RNDr. Jozef Prokeš CSc. Na pléne bol prítomný aj poslanec 
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ing. Peter Orban, ktorý zastupuje náš obvod vo Federálnom zhro-

maţdení. 

Obe rokovania venovali veľkú pozornosť zmenám v skladbe a zastú-

pení poslancov MsNV po odstúpení, či odvolaní niektorých poslan-

cov. 

Z rady MsNV bol odvolaní:p.Elena Šindlerová, p.Štefan Gajdoš, p. 

Michal Furka, p.Zlatica Boboková.(Uţ na rokovaní pléna 7.12.1989 

boli odvolaní z Rady MsNV JUDr.Ján Krkoš, p.František Malý, Ing. 

Jozef Jakubík,p.Jozef Končál,p.František Ivanič a p.Ján Drahoš.) 

Rada MsNV teraz pracuje v zloţení Ing.Ladislav Hudec, Ing.Milan 

Skyva, p.Mária Bačová, p.Marián Tomajko, MUDr.Anna Staneková, p. 

Ondrej Horváth, JUDr.Jozef Ďurík, p.Július Povoda, p.Pavlína 

Szabová, p.Peter Havala, p.Ľudmila Šimeková, p.Jozef Tonkovič, 

p.Matej Benček, p.Jozef Martinec, p.Peter Hlavačka. 

Za poslancov MsNV boli navrhnutí kandidáti:Ing.Rudolf Kováč-člen 

Demokratickej strany(DS),p.Vladislav Špidlík(DS) a Karol Var-

ga(DS). 

Ďalej za poslancov MsNV boli schválení nasledovní poslanci: 

 členovia Kresťansko-demokratického hnutia(KDH) - p.Marta Jasa-
ňová,p.Anna Sperková, p.Anna Čulíková, p.Milan Brunclík,p.Jozef 

Švec, Ing.Jozef Hudík, p.Marián Jenis; 

 navrhnutí VPN - Ing.Pavel Bernát,p.Peter Havala a Ing.Miroslav 
Mikuš; 

Poslancami MsNV sa stali: 

 navrhovaní VPN-p.Ivan Zlatňanský,p.Ivana Dávidová,p.Peter Hla-
vačka,Ing.Peter Lisý,p.Ján Beliansky,JUDr.Helena Rozborová,p. 

Darina Svobodová,MUDr.Anna Staneková,p.Ladislav Martinec,p.Ka-

rol Orolín; 

 členka KDH-p.Ľudmila Šimeková 
Poslanci na rokovaní pléna venovali veľkú pozornosť najmä budúc-

nosti mesta. 

Rada MsNV odvoláva dňom 1.apríla 1990 p.Máriu Bačovú z funkcie 

tajomníčky MsNV a za novú tajomníčku zvolilo JUDr.Helenu Rozbo-

rovú. 

Plénum ďalej odvolalo členov a funkcionárov ľudovej kontroly, 

predsedov a podpredsedov, tajomníkov a členov komisií starostli-

vosti o rodinu a deti. Zároveň schválilo nové zloţenie 13 komi-

sií: 

Predseda finančnej a plánovacej komisie - Ing. Michal Borkovič 

Predseda komisie výstavby a územného plánovania - Ing. Ľubomír 

Candrák 

Predseda bytovej komisie - Ing. Miroslav Mikuš 

Predseda komisie miestneho hospodárstva,obchodu a cestovného ru-

chu - Ing. Jozef Jakubík 

Predseda ochrany verejného poriadku - p. Anton Borodovčák 

Predseda sociálno-zdravotnej komisie - MUDr. Alfréd Galovič CSc. 

Predseda komisie ţivotného prostredia - Ing. Jozef Hudík 

Predseda komisie dopravy - p. Štefan Švec 

Predsedníčka školskej a kultúrnej komisie - p. Darina Svobodová 

Predsedníčka komisie starostlivosti o rodinu - p. Anna Čulíková 

Predseda komisie pre mládeţ a telesnú výchovu - p. Ján Beliansky 

Predseda komisie poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodár-

stva - Ing. Peter Lisý 
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Predseda výboru ľudovej kontroly - p. Ladislav Martinec 

 

 

22. február 1990 
 

     V tento deň sa uskutočnilo rokovanie rozhodujúcich politic-

kých strán v meste Zlaté Moravce s mestským výborom Národného 

frontu v súvislosti s jeho zrušením. 

 

     Do vzniku novej organizácie bolo vytvorené Zhromaţdenie po-

litických strán a spoločenských organizácií mesta. Za jeho pred-

sedu bol zvolený PaedDr.Pius Biely-učiteľ ZŠ, za tajomníčku p. 

Helga Oberfrancová-pracovníčka VÚM. Hospodárkou sa stala p.Kata-

rína Bajanová-vedúca opravovne hodín. 

Podpredsedovia zhromaţdenia za jednotlivé strany a hnutia:KDH-

Ing.Ján Adamec, VPN-p.Darina Svobodová, KSS-p.František Malý,DS-

p.Ján Novota. 

Členmi zhromaţdenia sa stali: Ing.Ladislav Hudec,p.Mária Bačová, 

PhDr.Karol Drienovský,Ing.Rudolf Kováč,Ing.Jozef Hudík a p.Ľudo-

vít Petráš. 

 

24. február 1990 
 

     Obyvatelia Zlatých Moraviec sa stali svedkami nebývalej u-

dalosti. Mestské kultúrne stredisko uviedlo v kine Tekov celo-

štátnu premiéru filmu „Zlatňanka“. Film je spracovaný podľa ro-

mánu Ing. Ladislava Ondriaša, rodáka zo Zlatých Moraviec, ktorý 

zobrazuje udalosti nášho mesta. V hlavnej úlohe účinkoval český 

herec Jiří Bartoška. 

 

29. február 1990 
 

     Na tému obchod, školstvo a kultúra sa uskutočnil druhý ve-

rejný dialóg VPN s predstaviteľmi mesta ZK OH Calex. 

 

február 1990 
 

     Vo februári sa doţili pekných ţivotných jubileí traja zla- 

tomoraveckí občania: 

85-te narodeniny - p.Anna Hudíková z Bernolákovej ulice č. 84  

                   a p. Františka Herdová z Ul. 1. mája č. 23  

80-te narodeniny - p. Lucia Hitková z Malinovského 1 

90-te narodeniny - p. Jozef Bošanský zo Záhradníckej ulice č. 21 

 

9. marec 1990 
 

     Absenciu kultúrnych podujatí, ktorá vznikla zánikom Scholy 

cantorum, sa pokúsil vyplniť Spevácky zbor slovenských učiteľov, 

ktorý sa doobeda predstavil študentom a pedagógom Gymnázia Janka 

Kráľa a poobede vo farskom kostole vďačným poslucháčom. V tomto 

zbore spieva aj zlatomoravecký občan a pedagóg gymnázia - profe-

sor Milan Šumný. 
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12. marec 1990 
 

     Mestské kultúrne stredisko pripravilo Večer hudby, v ktorom 

naši občania si pripomenuli ţivot a dielo slovenského hudobného 

skladateľa - Mikuláša Schneidra Trnavského. 

 

14. marec 1990 
 

     Uţ niekoľko týţdňov sa to v našich obchodoch len tak hemţí 

Poliakmi,Juhoslovanmi,ale i Rakúšanmi a Maďarmi. Kupujú doslova 

všetko. Aj v zlatomoraveckom nákupnom stredisku Tekov a v potra-

vinárskych obchodoch.  

A preto boli vydané nasledovné regulačné opatrenia: potravinár-

sky tovar-salámy a syry sa môţu predávať len v nakrájanom stave 

do váhy 1/2 kg. Výsekové mäso v porcovanom stave do váhy 1 kg. 

Mäsové a rybie konzervy a iné sterilizované potraviny, čoko-

ládové výrobky, ryţa, cukor, olej, korenie, pochutiny a struko-

viny sa majú predávať maximálne po 1 ks, balení alebo kg. 

Priemyselný tovar: úplný zákaz predaja posteľnej bielizne, det-

ských plienok, metrového textilu, odevných výrobkov z koţe, ko-

ţušín, pančuchových výrobkov, nábytku a iných doplnkov. 

Obmedzený je predaj spodnej bielizne. 

 

15. marec 1990 
 

     Konala sa zakladajúca schôdza Okresnej jednoty dôchodcov 

v Nitre. Jej podpredsedom sa stal p. Ján Zlatňanský, ktorý je 

zároveň predsedom Jednoty dôchodcov pri Dome opatrovateľskej 

sluţby v Zlatých Moravciach. 

 

17. marec 1990 
 

     Kulturistický oddiel TJ Slávia Zlaté Moravce usporiadal 

v divadelnej sále MsKS Majstrovstvá Slovenskej republiky v špor-

tovej kulturistike juniorov a dorasteniek. V hmotnostnej kategó-

rii do 80kg zvíťazil Miroslav Francik z TJ Slávia Zlaté Moravce. 

Tohtoročné víťazstvo si pripísal k 5-násobnému titulu majstra 

Česko-slovenskej republiky dorastencov a juniorov. 

 

20. marec 1990 
 

     Na Gottwaldovej ulici - pri ČSAD - bola otvorená nová pre-

dajňa súkromného podnikateľa p. Františka Petríka z Hurbanova. 

Svojim zákazníkom ponúka rezané kvety a rýchlenú zeleninu. 

 

21. marec 1990 
 

     V zasadačke MsNV sa konala porada riaditeľov podnikov na ú-

zemí nášho mesta. 

MUDr.Řeháček,riaditeľ NsP, informoval,ţe nemocnici chýba sanitka 

rýchlej pomoci,fibroskop,sonograf,airo- a laboratórne prístroje. 

Nemocnica má aj priestorové problémy v lôţkovej časti. 
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Počas troch mesiacov, od výzvy zdravotníkov, prispeli na rozvoj 

zlatomoraveckého zdravotníctva len dve organizácie - Gymnázium 

Janka Kráľa a Zdroj Zlaté Moravce. 

 

29. marec 1990 
 

     Medzi študentov zlatomoraveckých stredných škôl zavítal na 

besedu spisovateľ - básnik Štefan Moravčík. Aj týmto podujatím 

si naša kniţnica pripomenula, ţe marec má prívlastok - Mesiac 

kníh. 

 

     V 4 km vzdialených Topoľčiankach mali v tento deň zaujíma-

vých hostí. Do topoľčianskeho zámku zavítal predseda SNR p. 

Rudolf Schuster a minister vnútra p. Vladimír Mečiar. Kvalifiko-

vaný výklad im robil, pre zbierky zapálený a odborne erudovaný 

Zlatomoravčan, p. profesor Július Podhorný, bývalý pedagóg Gym-

názia Janka Kráľa a umelecký vedúci zboru Schola cantorum. 

 

30. marec 1990 
 

     O rozvoji Zlatých Moraviec a zlatomoraveckého vidieka v bu-

dúcim období, o súkromnom podnikaní, ale aj o ďalších nalieha-

vých problémoch spojených so ţivotom nášho mesta a okolia, mali 

občania moţnosť hovoriť na verejnom dialógu, ktorý organizovala 

Mestská organizácia DS za účasti VPN, KDH a SZ v Zlatých Morav-

ciach. Dialógu sa zúčastnil podpredseda SNR - ing.Ján Majer, 

poslanec FZ ing.Peter Orban, tajomník KV DS Dr.Peter Miššík a 

ďalší predstavitelia MsNV a politických strán a hnutí. 

 

1. apríl 1990 
 

     Z funkcie tajomníčky MsNV odišla do dôchodku p. Mária Bačo-

vá. Do tejto funkcie nastúpila JUDr.Helena Rozborová, nar. 

10.3.1959. Predtým pracovala v JRD Tesárske Mlyňany a v š.p. Ca-

lex. Je vydatá a má 3 deti. 

 

7. apríl 1990 
 

     Kto má rád slovenský folklór, prišiel si na svoje. Do nášho 

mesta zavítal Joţka Černý s cimbalovou muzikou. 

 

8. apríl 1990 
 

     Súťaţnú verejnú ochutnávku vín usporiadala ZO SZZ v Chyze-

rovciach. Poslaním tohto podujatia bolo porovnať a zhodnotiť ví-

na dorábané v našej oblasti. 

 

20. apríl 1990 
 

     V tento deň ţili zlatomoraveckí študenti stredných škôl po-

éziou, ktorú náš ţivot potrebuje. Recitátori sa stretli a merali 

si sily v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína. 
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11. apríl 1990 
 

     V poslednom období sa dostala na vrchol česko-slovenskej 

populárnej hudby praţská skupina Ţentour a práve tá zavítala 

medzi naše mladé publikum. 

 

14. apríl 1990 
 

     Tohoročná Veľká noc bola ozajstným vstupom do rozkvitnutej 

jari. Pestrými farbami ţiarili kvety, svieţa zeleň trávy,voňajú-

ce stromy. Obyvatelia mesta pomohli prírode veľkým upratovaním. 

 

18. apríl 1990 
 

     Vo vestibule MsKS bola inštalovaná výstava literatúry-Ţive-

na 1868-1981 k 120. výročiu vzniku prvého dobrovoľného spolku 

slovenských ţien. 

 

21. apríl 1990 
 

     Joga si našla v našom meste svoje zázemie. Ing.Milan Polá-

šek-autor mnohých kníh o joge-uskutočnil prednášku na tému „Joga 

v dennom ţivote“ v priestoroch školskej druţiny na Robotníckej 

ulici. 

 

22. apríl 1990 
 

     Kresťansko-demokratický klub v Zlatých Moravciach usporia-

dal zájazd do Bratislavy pri príleţitosti návštevy pápeţa Jána 

Pavla II. 

 

23. apríl 1990 
 

     V sále MsKS vystupovala praţská folková skupina NEREZ. 

24. apríl 1990 
 

     Bratislavskí umelci pripravili pre zlatomoraveckých ţiakov 

výchovný koncert, počas ktorého sa mohli zoznámiť s významnými 

predstaviteľmi českej hudby-s B.Smetanom,A.Dvořákom a B.Martinu. 

 

30. apríl 1990 
 

     Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 

v spolupráci so Stranou zelených vyčistila vodný tok Ţitavy 
4
 (od 

ţelezného mosta po prvý splav). 

 

1. máj 1990 
 

     1. máj - bez sprievodov,bez hesiel,ale s mnoţstvom podujatí 

pre mladých a starých. V podvečer 1. mája folklórny súbor INOVEC 

postavil na námestí vysokánsky máj, ozdobený rôznofarebnými stu-

hami. O 10.
00
 hod. v kine Tekov si deti, ale aj mnohí rodičia, 

pozreli českú filmovú rozprávku - Tri oriešky pre Popolušku. 
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Kreslené filmy boli premietané aj v Závodnom klube odborov Ca-

lex. O 13.
00
 hod. sa na námestí predstavil svojim koncertom dy-

chový orchester Calex. Od 13.
00
 do 18.

00
 hod. sa zaplnil zlatomo-

ravecký štadión. Futbalové zápasy ţiakov základných škôl, chu-

dých-tlstých, internacionálov a muţstiev Zlatých Moraviec a Tl-

máč rozohriali prizerajúcich divákov. 

O 16.
00
 hod. si prišli na svoje mladí. V ZK bola pre nich pripra-

vená diskotéka. 

Po celý deň sa mohli deťúrence preháňať s pretekárskymi číslami 

na chrbtoch na detskom dopravnom ihrisku. 

 

 

     Týmto dňom je ale aj zrušená nedeľná telefónna a telegra-

fická prevádzka v Zlatých Moravciach. 

 

2. máj 1990 
 

     V zlatomoraveckých aktualitách sa prihovorili ku svojim 

spoluobčanom členovia KDH - p.Ján Ondrejmiška a p.Stanislav Her-

man. Priblíţili programové ciele svojho hnutia. 

 

3. máj 1990 
 

     Do nášho mesta zavítala Brnenská lidová muzika, ktorá so 

sebou priniesla piesne z moravského Slovácka,Podluţia a Valáska. 

 

8. máj 1990 
 

     Deti materských a základných škôl sa potešili predstaveniu, 

ktoré patrilo len im. Manţelia Straţanovci sa stretli so svojimi 

krásnymi farebnými bábkami na spoločnom karnevale. Celý program 

bol podfarbený hudbou a hovoreným slovom. 

 

9. máj 1990 
 

     Zástupcovia občianskych iniciatív a politických strán 

v meste sa zúčastnili pietnej spomienky k 45. výročiu oslobode-

nia našej vlasti a konca 2.svetovej vojny. Poloţili vence a kve-

ty k pamätníkom tých, ktorí poloţili svoj ţivot za našu slobodu. 

 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sa predstavili so svojimi 

volebnými programami hnutia VPN a KDH a Strana zelených. 

 

13. máj 1990 
 

     Bratislavská skupina LOJZO sa predstavila Zlatomoravčanom 

mestským folkom so satirickými textami. Svojou tvorbou a humorom 

dokázali pritiahnuť všetky vekové kategórie a zaplniť sálu mest-

ského kultúrneho strediska. 

 

16. máj 1990 
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     V Zlatomoraveckých aktualitách sa predstavila Demokratická 

strana, VPN a KDH so svojou predvolebnou kampaňou. Ostatné stra-

ny a hnutia príspevky do relácie nedodali. 

VPN predstavilo svojich kandidátov do SNR - PaedDr.Piusa Bieleho 

a do FZ-Snemovne národov-ing.Petra Hollého. 

 

 

 

18. máj 1990 
 

     Do nášho mesta zavítal chodec a reportér Juraj Pucy.  

Svoju dlhú pešiu túru po republike začal 20.1.1990 pri soche sv. 

Václava v Prahe a do Prahy sa vráti 31.12.1990 o polnoci. Večer 

bol hosťom TJ Calex a v sobotu ráno pokračoval v ceste smerom do 

Nitry. 

 

20. máj 1990 
 

     Kresťansko-demokratické hnutie Zlatých Moraviec sa zišlo na 

svojom predvolebnom zhromaţdení. V divadelnej sále MsKS privíta-

li medzi sebou predsedu KDH a podpredsedu Federálnej vlády dr. 

Jána Čarnogurského, ktorý poukázal na budúci vývoj KDH na Slo-

vensku. Rozobral ťaţkú situáciu nášho hospodárstva a zároveň 

predostrel riešenia, ktoré bude KDH v prípade víťazstva uplatňo-

vať. Prisľúbil, ţe KDH v rámci svojich moţností pomôţe ešte pred 

voľbami Calexákom pri prekonávaní finančných a technických prob-

lémov. 

 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sme si vypočuli názory a 

stanoviská politických strán a hnutí, s ktorými vstupujú do vo-

lieb. Svoje príspevky predniesla DS, KDH a SZ. 

KDH predstavilo svojich kandidátov: do SNR-ing.Rudolfa Ragasa, 

do FZ-Snemovne ľudu-ing.Alojza Bielika a do FZ-Snemovne národov-

ing.Petra Orbana. 

 

24. máj 1990 
 

     Detský folkórny súbor. Pod vedením ing. Cyrila Lazúra(pred-

tým člena folklórneho súboru INOVEC) vznikol a pracuje detský 

folklórny súbor, ktorý má tri zloţky: tanečnú, spevácku a hudob-

nú. Lazúrovci sú v ňom dostatočne zastúpení - obaja rodičia aj 

so svojimi štyrmi malými slečnami. Syn, aţ trošku dorastie, sa 

určite k nim pridá. Zlatomoravčania sa majú určite na čo tešiť. 

 

     Do nášho mesta zavítala navýraznejšia osobnosť súčasnej mo-

dernej hudobnej scény - skladateľ, hráč na klávesové nástroje, 

vynikajúci štúdiový hudobník, spevák - Vašo Patejdl. Obecenstvu 

predstavil aj svojho hosťa - Oľgu Záblackú. 

 

29. máj 1990 
 

     Bratislavská umelecká agentúra pripravila pre deti predsta-

venia kúzelníckej rozprávky „Čáry-máry fuk“. Divadelná hra bola 

uceleným,hravosti plným javiskovým dielkom,ktoré cez príbeh chu-
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dobnej kúzelníckej rodiny a za pomoci čierneho divadla voviedlo 

detského diváka do sveta čarov a kúziel. 

 

30. máj 1990 
 

     Demokratická strana predstavila vo vysielaní Zlatomoravec-

kých aktualít svojich kandidátov: do FZ-Snemovne národov-MUDr. 

Rudolfa Hudíka,do FZ-Snemovne ľudu-p.Jána Novotu a do SNR-ing. 

Rudolfa Kováča. 

 

máj 1990 
 

     Bol bohatým na jubileá. 

Svoje 80-te narodeniny oslávila p. Katarína Zábojníková zo Slád-

kovičovej ulice 43 a pán Gregor Ondriáš z Ulice 9. mája, č.16. 

K nim sa pripojili so svojimi osemdesiatinami aj p. Barbora Pe-

chová z Leninovej ulice 58, p. Júlia Šlosiarová z Nám. Oslobodi-

teľov 10; 

svoje 85-te narodeniny oslávili p. Františka Šabová z Vodnej u-

lice 99 a p. Mária Hudecová z Čulenovej ulice. K nim sa pripoji-

la aj p. Helena Gajdošová z Kňaţickej ulice. 

 

23. máj 1990 
 

     V divadelnej sále MsKS sa uskutočnilo predvolebné zhromaţ-

denie KSS. 

 

1. jún 1990 
 

     Medzinárodný deň detí. Rozţiarené detské tváre sa o 16.
00
 h. 

stretli na štadióne TJ Calex na športovom a zábavnom popoludní, 

ktoré pre nich pripravila zlatomoravecká DS pod názvom „Demokra- 

ti deťom a ich rodičom“. Čo sa dialo? 

Deti: Súťaţ v maľovaní na asfalt; súťaţ na kolobeţkách, detských 

bicykloch; preteky v behu vo vreciach; 

Dospelí: Plavecká súťaţ. 

Všetci si mohli zároveň aj zatancovať a do tanca im hrala hudba 

AKORD KLUB. Pre všetkých bol pripravený kortešačkový guláš. A 

zároveň všetci mohli prvýkrát navštíviť novozriadené Espresso 

Štadión. 

 

2. jún 1990 
 

     Na Nám. Osloboditeľov sa v popoludňajších hodinách uskutoč-

nil míting, ktorého poriadateľmi bolo VPN. Prítomní občania Zla-

tých Moraviec a širokého okolia privítali medzi sebou predsedu 

Federálneho zhromaţdenia p. Alexandra Dubčeka. 

 

     Náš folklór za hranicami - folklórny súbor Inovec odcesto-

val na medzinárodný folklórny festival. Určite nás dobre repre-

zentoval. 
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     Dlhotrvajúce sucho zapríčinilo, ţe Západoslovenské vodárne 

a kanalizácie s okamţitou platnosťou zakázali polievať súkromní-

kom záhrady pre veľký nedostatok vody. 

 

8. - 9. jún 1990 
 

     V celej našej vlasti sa uskutočnili voľby. 

Zlatomoraveckí občania mohli voliť v piatok 8. a v sobotu 9.júna 

1990.V piatok boli otvorené volebné miestnosti od 14.
00 

do 22.
00
 

hodiny a v sobotu od 7.
00
 do 14.

00
 hodiny. Volebné miestnosti boli 

v Dome detí a mládeţe na Sládkovičovej ulici;v Základnej škole 

na Mičurinovej ulici;v Základnej škole na Robotníckej ulici; 

v zasadačke budovy ČSAD na Staničnej ulici;v zasadačke bývalého 

MsNV na Bernolákovej ulici;v budove bývalého MsNV v časti Ţita-

vany;v MŠ na Opatoveckej ulici;v budove Osobitnej školy v Chy-

zerovciach;v Osvetovej besede v Prílepoch;v budove Hydrostavu na 

Hviezdoslavovej ulici;v priestoroch MŠ a DJ na Ulici ČSA. 

 

12. - 13. jún 1990 
 

     Na škvárovom ihrisku na Ulici 1.mája sa rozloţil cirkus A-

réna, ktorý po oba dni privítal početné obecenstvo-malých i veľ-

kých. 

 

13. jún 1990 
 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sme sa dozvedeli výsledky 

volieb: VPN-30,56%; KDH-21,96%; SNS-18,60%; KSČ-15,06%; DS-3,63% 

Volieb(8.-9.júna 1990) sa zúčastnilo 96% občanov. 

 

     Darina Laščiaková. Toto meno sa spája s prekrásnou sloven-

skou ľudovou piesňou. Do jej citlivého hlasu sa započúvala plná 

sála MsKS. 

 

15. jún 1990 
 

     Súkromná podnikateľka p. Mária Minárová pripravila 1.módnu 

prehliadku spojenú s predajom v priestoroch Klubu dôchodcov. 

 

16. - 17. jún 1990 
 

     Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Ţitava-

noch pripravila 2.okresnú výstavu oviec a kôz a zároveň aj 7.ná-

kupný a predajný trh oviec a kôz. Prítomní sa mohli zúčastniť aj 

na chovateľskej burze. 

 

18. jún 1990 
 

     Ţiaci ZŠ na Leninovej ulici sa predstavili Zlatomoravčanom 

svojimi výtvarnými a ručnými prácami v Klube dôchodcov. Výstava 

trvala do 22.júna. 

 

23. jún 1990 



 15 

 

     Na nádvorí klubu odborov Calex usporiadal Bonsai klub To-

poľčianky výstavu „BONSAI 1990“. Zaujímavé exponáty si záujemco-

via mohli prezrieť do 25.júna 1990. 

 

24. jún 1990 
 

     Strýco Marcin, kmotra Hermína a ľudová hudba Hudci pobavili 

stredné i staršie publikum v sále MsKS. 

 

jún 1990 
 

     Svoje ţivotné jubileá v tomto mesiaci oslavovali: 

80-te narodeniny - p. Hermína Levonská zo Štúrovej ulice 11 

p. Helena Končálová z Mičurinovej 4 

                   p. Mária Bocianová z Čulenovej 26 

p. Jozef Jančo z Prílep 97 

                   p. Mária Rosenbergerová z Hviezdoslavovej ul. 

p. Peter Nema z Hollého 11 

85-te narodeniny - p. Margita Senešiová zo Švermovej ulice 12 

90-te narodeniny - p. Pavlová z Malinovského ulice. 

 

1. júl 1990 
 

     Topoľčianky boli roztancované a rozospievané mladými ľuďmi 

v pestrofarebných krojoch. Zišli sa tu na okresných folklórnych 

slávnostiach. Naše mesto tu reprezentoval súbor INOVEC. 

 

2. júl 1990 
 

     A súboru INOVEC nestačili len okresné slávnosti v Topoľ-

čiankach (predchádzajúci deň). Odcestoval šíriť našu a svoju 

slávu počas týţdenného pobytu do Talianska. Pod vedením ing.Ra-

dovana Bakalára navštívil mesto Olgate Malgora, kam ho pozvali 

organizátori festivalu folklórnych súborov v Taliansku. 

 

4. júl 1990 
 

     Hotel Inovec rozšíril svoje priestory a vytvoril príjemné 

prostredie pre našich obyvateľov v dennom bare. 

 

     Divadelná sála sa rozospievala a rozohrala ľudovou hudbou 

UNIČANKA, ktorá zavítala do Zlatých Moraviec. Ako vţdy, i tento-

raz mala úspech. 

 

9. júl 1990 
 

     Prekrásne výšivky a čipky zaujali návštevníkov, ktorí zaví-

tali do Klubu dôchodcov. Svojimi prácami sa tu predstavili ţeny 

z Prílepskej časti mesta. Výstava trvala do 16.júla 1990.         

 

17. júl 1990 
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     Amfiteáter, ukrytý v okýptenom parku medzi košatými stroma-

mi, opätovne privítal tisícky svojich návštevníkov na Prehliadke 

festivalových filmov, ktorý trval do 31.júla 1990. Zlatomoravča-

nia uvideli 15 filmov. 

 

18. júl 1990 
 

     Záhradkári si prišli na svoje. Prečo? Na Ulici Janka Kráľa 

majú otvorenú novú predajňu so širokým záhradkárskym 

sortimentom. 

 

20. júl 1990 
 

     AKVA-EXOT. Predajni ing.Petra Vlárskeho sa potešili najmä 

deti. Rôznofarebné rybičky v priezračných vodách a ukričané pa-

pagáje vo voliérach a klietkach priťahujú najmä rozţiarené det-

ské oči. Je to prvá súkromná predajňa s takouto zaujímavou ponu-

kou. 

 

24. júl 1990 
 

     Uskutočnilo sa 10. zasadnutie pracovnej schôdze RADY MsNV. 

Z jej programu len niekoľko najzaujímavejších bodov: 

Návrh na pridelenie domu na Ulici Janka Kráľa č. 55 do uţívania 

Okresnej finančnej správe v Nitre. Návrh na rekonštrukciu štábu 

CO mesta. Návrh na udelenie Plakety mesta ing.Jozefovi Esterkovi  

pri príleţitosti ţivotného jubilea. 

Plenárne zasadnutie MsNV schválilo v rámci svojej pôsobnosti päť 

všeobecne záväzných nariadení:Domový poriadok,Štatút o zdravot-

nom ţivotnom prostredí,Cintorínsky poriadok, Nariadenie o vyuţí-

vaní verejných priestranstiev. 

Zbor pre občianske záleţitosti pri MsNV informoval o svojej čin-

nosti za 1.polrok 1990:kolektívne privítanie 86 detí,individuál-

ne privítanie 18 detí,návštevy u 39 jubilujúcich spoluobčanov,2 

obrady strieborných sobášov,4 rozlúčky so zosnulými, 5 občian-

skych pohrebov,slávnostné odovzdávanie občianskych preukazov. 

 

25. júl 1990 
 

     Park milícií bude niesť meno Park študentov. A študenti si 

to zaslúţia. Pri jeho zakladaní a úprave odpracovali mnohé hodi-

ny. 

 

29. júl 1990 
 

     2 km od pohoria Inovec v Nemeckej huti bol otvorený letný 

tábor s kresťanskou výchovou.Zlatomoravecké deti tu oddychovali, 

naberali nových síl. Počas dvoch týţdňov sa skamarátili nielen 

medzi sebou a so svojimi vedúcimi, ale aj s prírodou, ktorá ich 

obklopovala. 

 

31. júl 1990 
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     34.ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska zavítal- 

konečne- aj do Zlatých Moraviec. Zlatomoravčania boli radi, ale 

cyklisti asi príliš nie. Prečo? Rozkopané cesty, zaplátané ulice 

a sem-tam obrovské jamy dali zabrať nielen im, ale aj ich bicy-

klom. 

 

júl 1990 
 

     70 rokov oslávila pani Alojzia Baťová z Čulenovej ulice 64; 

80 rokov oslávili - p. Anna Hudecová z Malinovského 3 a p. Mária 

Kováčová z Príčiny 13. 

 

13. august 1990 
 

     Politické strany a hnutia zasadli za okrúhly stôl a rokova-

li o zabezpečení osláv 46.výročia SNP. 

 

16. august 1990 
 

     Mládeţ si prišla na svoje. O 20.
00
 hod. sa v Klube odborov 

Calex rozozvučali hudobné nástroje. Zlatomoravčanom sa predsta-

vila heavy-metalová skupina BARBARELLA z Ostravy. 

 

 

18. august 1990 
 

     Okresný výbor SZPB a TJ Slávia Zlaté Moravce zorganizovali 

akciu „Náučným partizánskym chodníkom“ na území Zvernice Štát-

nych lesov Topoľčianky. 

 

29. august 1990 
 

     O 15.
00
 hod. sa z Námestia Osloboditeľov k pamätníkom hrdi-

nov padlých pri oslobodzovaní nášho mesta a počas 2.sv.vojny ro-

zišli zástupcovia politických strán a hnutí a kyticami kvetov si 

pripomenuli, ţe za našu slobodu museli poloţiť to najcennejšie - 

ţivot. 

 

31. august 1990 
 

     Rozlúčka s prázdninami. Tak moţno nazvať tanečnú zábavu, 

ktorú usporiadalo MsKS pre študentov v amfiteátri o 19.
00
 hod. 

Dlho do noci sa ozývali tóny muziky, pri ktorých sa rozohrievali 

v tele všetky ţilky. 

 

august 1990 
 

     Na záver mesiaca august opäť zhnieme všetkých jubilantov, 

ktorí sa doţili krásnych výročí svojho ţivota. 

80-rokov - p. Mária Kajanová z Kňaţickej ul. 92 

p. Pavol Števo zo Šafárikovej 33 

85-rokov - p. Antónia Mravíková zo Športovej ul. 25 

p. Štefan Lukáč zo Sládkovičovej 26 
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90-rokov - p. Anna Ondrejková zo Ţitavskej ul. 40 

 

1. september 1990 
 

     Na počesť SNP sa v Ţitavanoch v lesnom amfiteátri rozhorela 

o 18.
00
 hod. „Vatra na Vŕškoch“. 

 

3. september 1990 
 

     Vo všetkých zlatomoraveckých školách sa po dvoch mesiacoch 

oddychu opäť rozozvučal zvonec. Učitelia privítali svojich ţia-

kov v štyroch základných a v 5 stredných školách. S najväčším 

očakávaním vstupovali do brán škôl prváci - malí i veľkí. V Ľu-

dovej škole umenia bude pracovať 250 ţiakov v hudobnom odbore a 

100 ţiakov vo výtvarnom. 

 

12. september 1990 
 

     Gymnazisti, spolu so svojimi vyučujúcimi, mali príleţitosť 

besedovať s univerzitným profesorom p. Karolom Belákom, rodákom 

z Nitry, ktorý uţ 40 rokov ţije v USA. P. Belák odpovedal na 

mnohé otázky - o spôsobe ţivota, o štúdiu, študentoch, rozdie-

loch, ale aj o spoločných znakoch ţivota u nás a v USA. 

 

     Milan Markovič, známy humorista a konferencier, opätovne 

zaplnil v dvoch predstaveniach divadelnú sálu MsKS. Svojim pro-

gramom „Nevyzúvajte sa, prosím“ rozosmieval obecenstvo, ale do-

nútil ho aj sa zamyslieť nad pálčivými otázkami, ktorými človek 

dnešnej doby ţije. 

 

     Aj mnohí Zlatomoravčania prepadli ohlasu na stretnutia 

s austrálskym misionárom - Steve Ryderom. Neváhali ísť za ním do 

nitrianskej športovej haly. Chorý, nešťastný človek sa chytá 

kaţdej príleţitosti. 

 

14. september 1990 
 

      Uţ pravidelne - kaţdý rok - má Nitra to šťastie privítať 

medzi sebou vynikajúcich česko-slovenských, ale aj zahraničných 

gitaristov na podujatí „Dni klasickej gitarovej hudby“, ktoré sú 

súčasťou festivalu GITHARA AEDICULAE. A popritom sa ujde niečo 

aj nášmu mestu. V kniţnici MsKS sa svojou hrou predstavil Gio-

vanno Grano. 

 

     V podaní holandského dua si mohli študenti zlatomoraveckého 

gymnázia vypočuť skladby pre klavír a klarinet. 

 

26. september 1990 
 

     Na 23. plenárnom zasadnutí sa zišli poslanci v zasadačke 

SOUp, aby riešili dôleţité problémy. 

 

27. september 1990 



 19 

 

     Bratislavskí umelci-Igor Berger,Aladár Jánošek,Boţena Grá-

fová a Peter Šubert-pripravili pre ţiakov 1. a 4.ročníka základ-

ných škôl 3 koncerty, v ktorých im hravou formou priblíţili pos-

tupy hudobných skladateľov. O čom im išlo, je zrejmé aj z názvu 

„Tón k tónu a vzniká pesnička“. 

 

29. september 1990 
 

     Zbor pre občianske záleţitosti pripravil rozlúčku so 45 

brancami, ktorým odovzdal aj povolávacie rozkazy. 

 

 

 

september 1990 
 

     V septembri svoje ţivotné jubileá oslávili: 

70-rokov - p. Helena Holá, Malinovského ul. 

80-rokov - p. Juraj Bocian, Čulenova 24 

p. Jozef Chren, Kollárova 41 

           p. Juraj Lang, Ul. 1. mája 33 

           p. Mária Ševčíková, Gorkého 18 

90-rokov - p. Teodor Jasek, Sládkovičova 38 

 

10. október 1990 
 

     Calexáci mohli rekapitulovať. Pri 40.výročí svojich narode-

nín aj zaslúţene. A medzi sebou privítali významných hostí - mi-

nistra hospodárstva SR - ing.J.Belcáka, ministra obchodu a ces-

tovného ruchu SR - ing.J.Chrena, člena predsedníctva ÚV OZ p.J. 

Hrášneho, prezidenta talianskej firmy IBERNA - p.F.Valesiho a 

obchodného zástupcu juhoslovanskej firmy RADE KONČAR p.Mariano-

viča. Calexáci medzi sebou privítali aj svojich bývalých riadi-

teľov - p.A.Belicu, ing.D.Urbanského a ing.E.Domčeka. 

 

     Zlatomoravecké aktuality informovali záujemcov o videokaze-

ty, ţe majú moţnosť v novoutvorenej poţičovni v MsKS si vybrať 

nahrávky podľa svojho vkusu. 

 

17. október 1990 
 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sme sa dozvedeli kandidátku 

na funkciu primátora a  poslancov pre 1.volebný obvod: 

v komunálnych voľbách 1990. 

 kandidáti na funkciu primátora:ing.Ladislav Hudec,ing.Peter Or-
ban,ing.Milan Skyva 

 kandidáti na poslancov pre 1.volebný obvod:ing.Pavel Bernát, p. 
Ivana Dávidová,p.Anna Drienovská,ing.Milan Farkaš,p.Jozef Gala-

ba,MUDr.Alfréd Galovič CSc.,p.Mária Hrabanová,MUDr.Rudolf Hu-

dák,ing.Jozef Hudík,ing.Viliam Jančovič CSc.,ing.Marián Končál, 

ing.Rudolf Kováč,p.Terézia Kováčová,ing.Jozef Martinec,ing.Ale-

xander Musl, p.Štefan Nociar, ing.Juraj Nosáľ, p.Ján Novota,sl. 

Bernadetta Očovayová, p.Mária Ondriašová, p.Jaroslav Pecho,ing. 
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Jozef Pitel, MUDr.Rastislav Řeháček, p.Anna Sperková, ing.Ján 

Struhár,p.Ondrej Šaling,p.Anna Škulová,p.Dušan Šúlovský,p.Milan 

Šumný,p.Jozef Švec,p.Jozef Tonkovič,p.Jozef Valach,p.Mária Vrá-

belová,p.František Zelieska,p.Ivan Zlatňanský. 

 

     Divadelná sála MsKS sa vo večerných hodinách ozývala smie-

chom. Príčinou bol „Striptíz u strýca Marcina“. Tento obľúbený 

ľudový rozprávač, tak ako zvyčajne, dokázal odpútať svoje obe-

censtvo od denných starostí. 

 

24. október 1990 
 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sme sa opäť dozvedeli kandi-

dátku do komunálnych volieb-tentokrát pre 2.volebný obvod:p.Pa-

vel Behul,Dr.Pius Biely,p.Milan Brunclík,ing.Ľubomír Candrák,p. 

Anna Čulíková,p.Ján Demo,p.Peter Fabiš,p.Marta Ferencová,p.Ján 

Haspra,p.Jozef Horník,p.Helena Jánošová,p.Vincent Káčer,p.Julia-

na Kordošová,ing.Peter Lisý,p.Katarína Levčíková,ing.Miroslav  

Mikuš,p.Peter Nagy,p.Ján Ondrejmiška,ing.Stanislav Ostatník,p. 

Ján Petrovič,ing.Peter Rakovský,p.Lukáč Rebo,p.František Ruman-

ko,ing.Milan Skyva,ing.Peter Struhár,p.Darina Svobodová,p.Ľudmi-

la Šimeková,p.František Škula,p.Eugen Štift,ing.Ján Štrba,ing. 

Anna Schultzová,p.Jozef Šúň,p.Marián Tomajko,MUDr.Jozef Urban,p. 

Miroslav Záchenský. 

 

     MsKS pripravilo pre priaznivcov českej metalovej hudby kon-

cert skupiny ROOT s programom „Zjavenie“. 

 

27. október 1990 
 

     Základná organizácia SZZ - Citrus klub vystavovala zaujíma-

vé exponáty. Do 29. 10. 1990 v priestoroch Klubu odborov Calex 

mohli Zlatomoravčania navštíviť výstavu citrusových plodov. 

 

31. október 1990 
 

     Uţ tretíkrát v Zlatomoraveckých aktualitách moderátori tej-

to relácie-Jana Gáfriková a Vlado Horný-oboznámili spoluobčanov 

s kandidátkou na poslancov v 3.volebnom obvode:p.Ján Beliansky, 

MUDr.Pavol Benč,p.Ľubomír Berki,p.Boţena Čančová,p.Miroslav Eli-

áš, p.Anna Fialová, p.Milan Géci, p.Helena Hermanová, p.Juliana 

Hlásna,p.Peter Hlavačka,p.Marián Holý,p.Vladimír Horný,p.Ján Ju-

din,MUDr.Ladislav Kadlec,p.Vladimír Kľučiar,p.Mária Kordošová,p. 

Mária Mačkayová,p.Gregor Magušin,p.Vladimír Marko,p.Jozef Meň-

hart,p.Helena Môciková,ing.Milan Pánik,ing.Peter Pecho,ing.Milan 

Peniaţka,ing.Jozef Pernisch,p.Helena Petríková,MUDr.Peter Pich-

ňa,ing.Rudolf Ragas,MUDr.Anna Staneková,p.Vladimír Špidlík,ing. 

Jozef Švec,p.Karol Varga,ing.Peter Volešini. 

 

október 1990 
 

     Aj mesiac október bol bohatý na svojich jubilantov. 

75-te narodeniny oslávil p. Michal Vollmman z Ul. 1. mája 3 

80-te narodeniny - p. Alţbeta Sendreyová z Nám. Osloboditeľov 13 
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p. Jozef Šindler z Mičurinovej 13 

                   p. Karolína Kordošová z Malinovského 5 

                   a p. Barbora Pauková z Ul. 1. mája 12 

90-te narodeniny oslávila p.Františka Šedivá zo Šafárikovej ul.1 

 

2. november 1990 
 

     Uţ 1.novembra sa na zlatomoraveckom cintoríne začínali ob-

javovať prvé sviečky,ktoré symbolizovali spomienku na zosnulých. 

A 2.novembra uţ hádam ani jeden hrob nezostal bez mihotavého 

plamienka sviečok. Zlatomoravčania si spomenuli aj na svojho 

básnika Janka Kráľa. 

Pán Meliška, vedúci cintorína, aj so svojimi pracovníkmi je stá-

le pripravený pomôcť návštevníkom pri posledných úpravách hro-

bov. Večer znie v celom areáli hudba klasikov, ktorá dotvára tú-

to spomienkovú atmosféru. 

 

7. november 1990 
 

     Predposledný raz si mali obyvatelia Zlatých Moraviec vypo-

čuť vo svojich aktualitách kandidátku do komunálnych volieb pre 

4.volebný obvod-časť Ţitavany:p.Pavol Barabáš,p.Štefan Baťala,p. 

Matej Benček,p.Gabriel Danko,ing.Peter Ferenc,p.Pavel Gajdoš,p. 

Edita Grzybová,ing.Valent Herda,p.Jozef Hudec,p.Marián Jenis,p. 

Marián Kováč,p.Ján Luspaj,p.Jozef Obert,p.Mikuláš Šurda,p.Anna 

Valková. 

 

10. november 1990 
 

     V novej obradnej sieni sa uskutočnil prvý slávnostný obrad. 

Po 2-mesačnej rekonštrukcii a sťahovaní do nových priestorov bý-

valej polikliniky na Ul. 1. mája sa utvorili na 1. poschodí ob-

radné miestnosti s väčšou kapacitou. 

 

11. november 1990 
 

     Kresťansko-demokratické hnutie uskutočnilo v MsKS svoje 

predvolebné zhromaţdenie. 

 

12. november 1990 
 

     V divadelnej sále MsKS obecenstvo zabávali vo svojom „STAR-

BARE“ komediálni herci, ktorých dobre poznáme z televíznej obra-

zovky a z rozhlasového prijímača. Ivan Krajíček a Oldo Hlaváček 

zavítali aj do Zlatých Moraviec. 

 

16. november 1990 
 

     V divadelnej sále MsKS sa na svojom predvolebnom zhromaţde-

ní stretli priaznivci KSS. 

 

19. november 1990 
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     Deťúrence prvýkrát vkročili do novootvorenej MŠ a DJ na 

Štúrovej ulici. Dobré pani učiteľky a mnoţstvo hračiek im rýchlo 

pomohlo zabudnúť na raňajšiu rozlúčku s mamičkou. 

 

23. november 1990 
 

     V dňoch 23. a 24. novembra pristupovali obyvatelia Zlatých 

Moraviec k urnám, aby zvolili primátora mesta a 43 poslancov do 

mestského zastupiteľstva. 

Pre 1.volebný obvod boli volebné miestnosti v budove starého 

MsNV, v Dome detí a mládeţe a v Osobitnej škole v Chyzerovciach. 

Pre 2.volebný obvod - v ZŠ na Robotníckej ulici, v Klube odborov 

Calex a v MŠ na Ďatelinisku. 

V 3.volebnom obvode pristupovali k urnám v zasadačke ČSAD, v ZŠ 

na Mičurinovej ulici a v budove Hydrostavu. 

V Ţitavanoch -vo 4.volebnom obvode- bola jedna volebná miestnosť 

v zasadačke Lesov Topoľčianky. 

Prílepčania - 5.volebný obvod - volili v Osvetovej besede. 

 

28. november 1990 
 

     Zlatomoravecké aktuality nás oboznamovali nielen s kandi-

dátkou do komunálnych volieb, ale v tento deň sme si mohli vypo-

čuť aj výsledky. 

Volieb na primátora mesta sa zúčastnilo 6023 voličov (54,5%). 

Volieb na poslancov do mestského zastupiteľstva 6038 voličov 

(54,7%). 

Jednotlivé strany a hnutia vďaka svojim poslancom boli zastúpené 

nasledovne: 

KDH - 39,5%; zastúpenie 17-tich poslancov 

KSS - 16,2%; zastúpenie 7 poslancov 

VPN - 11,6%; zastúpenie 5 poslancov  

SNS - 32,6%; zastúpenie 14 poslancov 

Primátorom mesta sa stal ing.Peter Orban s 3325 hlasmi. 

Ďalšie poradie: ing.Milan Skyva - 1368 hlasov a ing. Ladislav 

Hudec 1330 hlasov. 

Poslancami v mestskom zastupiteľstve sa stali za: 

1.volebný obvod:p.Milan Šumný(NEKA)-1193 hlasov, MUDr.Alfréd Ga- 

                lovič CSc.(VPN)-1029, MUDr.Rastislav Řeháček(NE- 

                KA)-937, Doc.Jozef Pitel(KDH)-924, p.Anna Škulo- 

                vá(KDH)-832,ing.Jozef Martinec(SNS)-805, p.Jozef  

                Tonkovič(NEKA)-752, ing.Jozef Hudík(KDH)-749, p. 

                Anna Sperková(KDH)-736, p.Jaroslav Pecho (NEKA)- 

                689,ing.Ladislav Hudec(NEKA)-636,ing.Marián Kon- 

                čál(NEKA)-634 hlasov. 

2.volebný obvod:ing.Milan Skyva(KSS)-632,PaedDr.Pius Biely(VPN)- 

                580,p.Ján Haspra(NEKA)-565,MUDr.Jozef Urban(KSS) 

                -532,p.Juliana Kordošová(NEKA)-528,p.Pavel Behul 

                (KSS)-496, p.Milan Brunclík(KDH)-491, ing.Stani- 

                slav Ostatník((VPN)-456, ing.Peter Struhár(VPN)- 

                428, p.Ján Demo(SNS)-425, p.Marián Tomajko(KSS)- 

                422,p.Anna Čulíková(KDH)-412 hlasov. 

3.volebný obvod:MUDr.Ladislav Kadlec(NEKA)-1147,MUDr.Anna Stane- 

                ková(KDH)-811,p.Július Szeredy(NEKA)-655,ing.Ru- 
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                dolf Ragas(KDH)-643, MUDr.Peter Pichňa(KSS)-578, 

                p.Jozef Meňhart(SNS)-545,p.Vladimír Marko(NEKA)- 

                526, p.Miroslav Eliáš(SNS)-523, p.Juliana Hlásna 

                (KDH)-521, p.Peter Hlavačka(VPN)-513, ing. Peter  

                Pernisch(NEKA)-500,p.Mária Kordošová(KSS)-461. 

4.volebný obvod:p.Marián Jenis(KDH)-559,p.Ján Luspaj(KDH)-517,p. 

                Marián Kováč(KDH)-511,ing.Valent Herda(KDH)-508, 

                p.Jozef Hudec(KDH)-441 hlasov. 

5.volebný obvod:p.Jozef Vencel(KDH)-112,p.Irena Vencelová(NEKA)- 

                98 hlasov. 

 

 

 

 

 

november 1990 
 

     V novembri boli v rodine Františka a Anny Martincových 

z Palárikovej ulice, č.12, veľké oslavy. Celá rodina a zástupco-

via MsNV boli gratulovať manţelom k 50.výročiu sobáša. 

Dlhovekých občanov Zlatomoravčania v tomto mesiaci medzi sebou 

nemali. 

 

1. december 1990 
 

     Od 1. do 7. decembra sa opätovne spoluobčanom predstavil 

výtvarný krúţok pracujúci v Klube odborov Calex. Pravidelnými 

vystavovateľmi a dlhoročnými aktívnymi členmi sú p.František 

Herman,p.Ján Kocian,p.Ján Kňaze,p.Jozef Šúň,Dr.Ivan Meňhart,p. 

Dušan Kovaľ,p.Oľga Grečnárová,p.František Valenta,p.Ľudmila Vi-

dová a p.Lukáč Rebo. 

 

6. december 1990 
 

     Pod obrovským vianočným stromčekom na Nám. Osloboditeľov 

zaţiarili očká detí pri stretnutí s Mikulášom,ktorý im priniesol 

darčeky. 

 

10. december 1990 
 

     V divadelnej sále Klubu odborov Calex sa prvýkrát zišli 

poslanci -novozvolení- so svojím primátorom na 1.zasadnutí mest-

ského zastupiteľstva. Na programe bola správa o výsledkoch vo-

lieb, predstavenie a sľub primátora mesta a poslancov. Zároveň 

poslanci volili zástupcu primátora a prednostu mestského úradu. 

Zástupcom sa stal p. Peter Hlavačka(zo 42 hlasov 22) a prednost-

kou JUDr. Helena Rozborová(39 hlasov zo 42). 

Toto zasadnutie bolo verejné - sprístupnené občanom. 

 

11. december 1990 
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     Divadelná sála MsKS bola naplno vyťaţená. O 17.
30
 hod. sa 

poslucháčom predstavila zlatomoravecká folk - rocková skupina 

EMBRYO a skupina KOLOVRAT. 

 

     O 19.
00
 hod. sa poslucháči zišli v MsKS na Vianočnom koncer-

te, ktorý pre nich pripravili bratislavskí umelci. 

 

20. december 1990 
 

     Stredné odborné učilište obchodné, sídliace na Nám. Oslobo-

diteľov 9, si pripomenulo 30.výročie svojho vzniku. Slávnostnej 

akadémie sa zúčastnili významní hostia - námestník ministra ob-

chodu a cestovného ruchu - ing.P.Rakovský, riaditeľ Územnej 

školskej správy VII - PhDr.M.Pius, primátor mesta ing.Peter Or-

ban. Ďalší významný hosť sa ospravedlnil - RNDr.J.Prokeš,CSc., 

pretoţe bol na zasadnutí SNR. Dal však škole ten najkrajší dar-

ček - vláda a slovenský parlament aj vďaka jemu uvoľnila peniaze 

na výstavbu novej školy. 

Na oslavách sa zišli riaditelia škôl v Zlatých Moravciach, býva-

lí riaditelia školy, pracovníci SOUo a ţiaci. 

Primátor mesta ing.Peter Orban pri tejto príleţitosti odovzdal 

riaditeľke školy - p. Márii Šmálovej - čestné uznanie za zásluhy 

o rozvoj mesta. 

 

20. december 1990 
 

     Ţiaci Základnej umeleckej školy sa predstavili vianočným 

koncertom v koncertnej sále ZUŠ. 

 

27. december 1990 
 

     Vo farskom (hornom) kostole dotvoril vianočnú atmosféru 

obyvateľom mesta ţenský spevácky zbor „Collegium Cantus“. Svoje 

hlasy predstavil v chrámovej hudbe a v hudbe starých majstrov. 

 

     Začalo sa „Kufrovanie s Dominom“. O 10.
00
 hod. sa pripravili 

na štart súťaţiaci v orientačnom behu. Kufrovanie pokračovalo aj 

28.12. turisticko-orientačnou vychádzkou. 

 

29. december 1990 
 

     Pre malých Zlatomoravčanov pripravilo MsKS v kine Tekov 

bábkové predstavenie a tým ukončilo svoju kultúrnu činnosť v ka-

lendárnom roku 1990. 

 

31. december 1990 
 

     Všetci tí, ktorí zostali silvestrovať doma pri televíznych 

obrazovkách, alebo s priateľmi, pristúpili o polnoci k oknám a 

čakali na veľkolepé divadlo - farebnú hru svetlíc, prskaviek a 

vtedy si pripomenuli, ţe vchádzajú do nového roka 1991. 

 

           

 



 25 

  


