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1. január 1991 
 
     Nový rok má priniesť vţdy nové a v zlatomoraveckom Calexe 

začal naozaj od prvého dňa. 

Na základe návrhu Ministerstva hospodárstva bol podnik Calex 

us-tanovený ako akciová spoločnosť. 

Do funkcie generálneho riaditeľa a.s. bol Predstavenstvom 

zvole-ný a ministrom hospodárstva menovaný Ing. Marián Bláha, 

CSc., doterajší riaditeľ SOUs. 

Predstavenstvo a.s. tvoria: Ing.Jozef Ivan-predseda;ing.Marián 

Blaha CSc.,ing.Štefan Bogyo,ing.Viliam Jančovič CSc.,p.Ján Ko-

šík,ing.Július Mihálko,ing.Edita Pňačková,ing.Rudolf Šabík,ing. 

Jozef Uhrecký,ing.Ján Veselý. 
Vedenie podniku tvoria: 

Ing.Marián Bláha CSc.-generálny riaditeľ, ing.Jozef Ivan-

sociál-no-personálny riaditeľ,ing.Štefan Laktiš-výrobný 

riaditeľ,ing. Peter Rybár-ekonomický riaditeľ,Ing.Viliam 

Jančovič CSc.-obchod-ný riaditeľ,Ing.Ivan Šabík-technický 

riaditeľ,ing.Rudolf Šabík-riaditeľ riadenia akosti,ing.Jozef 

Uhrecký-investičný riaditeľ, JUDr. František Géci-riaditeľ 

závodu 02 Šurany,ing.Peter Straka-riaditeľ SOUs,JUDr.Ruţena 

Graffová-vedúca právneho oddelenia, ing.Milan Pánik-vedúci 

kancelárie GR,ing.Rudolf Ragas-vedúci od-boru 

kontroly,ing.Miroslav Valkovič-vedúci odboru organizácie 

techniky riadenia,p.Ján Kocian-predseda Závodného výboru odbo-

rov. 

 

2.  január 1991 

 
     Stanica rýchlej zdravotnej pomoci poskytovala od 

5.nov.1990 svoje sluţby pacientom len v pracovných dňoch od 7.
00
 

hod. do 15.
30
 hod. Ale od 2.1.1991 poskytuje uţ pomoc 

nepretrţite plných 24 hodín denne. Je vymedzená pre ţivot 

ohrozujúce stavy. 

 

3. január 1991 

 
     Aţ v tretí deň nového roka sa ozval v zlatomoraveckej pô-

rodnici detský plač. Pol hodinu pred polnocou sa narodilo 

mladým rodičom Filipčíkovcom dievčatko, ktorému šťastná mama 

dala meno Mária. 

 

5. januára 1991 

 
     Prvé manţelstvá roku 1991 uzavreli 2 snúbenecké páry.  

P.Ivan Gígel a sl.Dagmar Mášiková a o niečo neskôr p.Vladimír 

Martinec so sl.Katarínou Slepčanovou. Obe dvojice uzatvárali 

svoje prvé manţelstvo.  

 

12. január 1991 

 
     Aj Zlatomoravčania mali moţnosť vidieť vo svojom kine 

Tekov americký najprekladanejší a najrozšírenejší film 
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v histórii. Dô-vody pre svetový úspech filmu „Jeţiš“ sú v jeho 

autentickosti, presnosti a pozornosti k detailom. Film bol 

preloţený do viac ako 170 jazykov. 

 

14. január 1991 

 
     31 starostov zlatomoraveckého obvodu volilo prednostu 

obvodného úradu z dvoch kandidátov - PaedDr. Pius Biely a ing. 

Rudolf Ragas. 

Väčším počtom hlasov zvolili do tejto funkcie Dr. Piusa 

Bieleho. 

Obvodný úrad sídli v budove bývalej Nitrianskej tehelne, neskôr 

Hydrostavu a samotná práca úradu začala 1.2.1991. Obvodný úrad 

má oddelenia: 

právne - poradensko-právna sluţba,priestupkové konanie štátoob-

čianske, matriky, doprava, mládeţ a šport; 

sociálnych vecí - a)starostlivosť o rodinu 

                  b)referát sociálnej starostlivosti o 

zdravotne  

                    postihnutých  a  starých občanov a 

opatrova-     

                    teľská sluţba 

finančné - účtovníctvo, revízia, kontrola, technicko-ekonomická 

prevádzka práce a mzdy, pokladňa, podateľňa. 

Obvodný úrad v Zlatých Moravciach je orgánom miestnej štátnej 

správy s územnou pôsobnosťou pre 29 obcí: 

Beladice,Čaradice,Čer-vený Hrádok,Čierne 

Kľačany,Hostie,Hosťovce,Choča,Jedľové Kosto-

lany,Ladice,Lovce,Machulince,Malé Vozokany,Mankovce,Martin 

n/Ţi-tavou, 

Nemčiňany,Neverice,Obyce,Skýcov,Sľaţany,Slepčany,Tesárske 

Mlyňany,Topoľčianky,Velčice,Veľké Vozokany,Vieska 

n/Ţitavou,Vol-kovce,Zlaté Moravce,Zlatno,Ţikava. 

 

15. január 1991 

 
     Zima sa ozvala. Denná teplota - mínus 8°C hovorí o pravom 

zimnom ochladení. Trvalo do konca mesiaca - s nočnými teplotami 

mínus 16°C. 

 

21. január 1991 

 
     Zlatomoravčania sa dočkali. V NsP bol inštalovaný sonogra-

fický prístroj Sigma Annularius, ktorý bol zakúpený zdruţenými 

finančnými prostriedkami a.s. Calex a OÚNZ. Sonograf bude 

slúţiť pre interné, gynekologické a iné vyšetrenia, kvôli 

ktorým museli pacienti nášho obvodu dochádzať do Nitry. 

 

     V zasadačke SOUp sa uskutočnilo 2.zasadnutie Mestského 

zas-tupiteľstva, ktoré bolo prístupné aj verejnosti. 

Zasadnutie otvoril primátor mesta - ing.Peter Orban. Poslanci 

schválili Mestskú radu, ktorú tvorí 10 poslancov: ing.Jozef Hu-

dík(KDH), p.Marián Jenis(KDH), ing.Rudolf Ragas(KDH), MUDr.Ras-
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tislav Řeháček(KDH), ing.Jozef Martinec(SNS), p.Ján Demo(SNS), 

p.Marián Tomajko(KSS-SDĽ), p.Peter Hlavačka(VPN), p.Július Sze-

redy(SNS) a p.Jozef Vencel(KDH). 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 11 komisií: 

1. Komisia plánovacia a finančná 

   predseda:Ing.Milan Skyva, členovia:Ing. Stanislav Ostatník,   

            MUDr.Rastislav Řeháček,p.Ján Haspra,ing.Ján Štrba, 

            ing.Milan Pánik,ing.Anna Schulzová,p.Vladimír Klu- 

            čiar,ing.Ľudmila Rumanková 

2. Komisia podnikateľskej činnosti a správy mestských podnikov 

   predsedníčka:p.Anna Sperková, členovia:Ing.Peter Struhár,p. 

                Vladimír Marko,ing.Ján Valkovič,p.Pavol Panko, 

                p.Peter Fabiš,p.Ján Kráľ,ing.Augustín Dobiš,p. 

                Karol Kňaţík 

3. Komisia dopravy a správy mestských komunikácií 

   predseda:p.Jozef Vencel, členovia-p.Jaroslav Pecho,p.Milan 

            Repa,ing.Jozef Švec,p.Ján Petrovič,p.Gregor Magu- 

            šin,p.František Rumanko,ing.Július Keseg,p.Katarí- 

            na Bednárová 

4. Komisia regionálnej politiky 

   predseda:MUDr.Peter Pichňa, členovia-Doc.Dr.Ing.Jozef Pitel, 

            CSc.,p.Miroslav Záchenský,p.Helena 

Petríková,p.Milan 

            Géci,ing.Ján Adamec,p.Marta Pechová,p.Miroslav 

Eliáš 

5. Komisia ţivotného prostredia 

   predseda:Ing.Jozef Hudík, členovia-Ing.Valent Herda,p.Marián 

            Tomajko,ing.Marián Končál,ing.Jozef 

Pernisch,ing.Jo- 

            zef Janák,p.Róbert Fáber,p.Štefan Nociar,ing.Pavol  

            Bernát,p.Helena Tomajková  

6. Komisia výstavby a územného plánovania 

   predseda:Ing.Jozef Martinec, členovia-p.Milan Brunclík,p.Jo- 

            zef Hudec,ing.Ladislav Hudec,ing.Ľubomír 

Candrák,sl. 

            Bernadetta Očovayová,p.Marián Čulík,p.Jozef 

Ondriaš, 

            p.Helena Môciková,p.Imrich Rakovský,ing.Slavomír E- 

            liáš,p.Ivan Farkaš 

7. Komisia rozvoja vzdelávania a kultúry 

   predseda:p.Milan Šumný, členovia-p.Anna Škulová,p.Mária Kor- 

            došová,PaedDr.Pius Biely,p.Irena Vencelová,p.Ján 

On- 

            drejmiška,p.Stanislav Herman,p.Anna Valková,p.Lukáč 

            Rebo,p.Emília Bartková 

8. Komisia mládeţe a športu 

   predseda:Ing.Rudolf Ragas, členovia-p.Ján Luspaj,p.Pavel Be- 

            hul,p.Ján Demo,p.Helena Jánošová,p.Ondrej 

Beliansky, 

            ing.Ondrej Karaffa,p.Marián Hosťovecký,p.Ivan Zlat- 

            ňanský,p.Rudolf Števula,ing.Milan Šumný,p.Erika Ba- 

            bocká 

9. Komisia sociálna, zdravotná, bytová 
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   predseda:MUDr.Alfréd Galovič, členovia-MUDr.Jozef 

Urban,p.Ju- 

            liana Hlásna,p.Anna Čulíková,MUDr.Ladislav 

Kadlec,p. 

            Juliana Kordošová,MUDr.Anna Staneková,p.Mária 

Vrábe- 

            lová,p.Anna Ondriašová,p.Helena Hermanová,p.Agneša 

            Civáňová,ing.Miroslav Mikuš,p.Darina Svobodová,p. 

            Ľudmila Šimeková,p.Anna Fialová,p.Rozália Gaţiová, 

            p.Mária Podskalická 

 

10. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

    predseda:p.Jozef Meňhert, členovia-p.Marián Jenis,ing.Peter 

             Lisý,p.Juraj Urbanský,p.Jozef Švec,p.Ivana Dávido- 

             vá,p.Jozef Nízl,JUDr.Jana Kukučková 

11. Komisia obchodu a cestovného ruchu 

    predseda:p.Július Szeredy, členovia-p.Jozef Tonkovič,p.Ma- 

             rián Kováč,p.Marta Ferencová,p.Jozef Krpala,p.Má- 

             ria Petrovičová,ing.Róbert Fabiš,p.Eduard Goga,p. 

             Margaréta Eliášová 

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo do funkcie riaditeľa podniku 

Technické sluţby mesta Zlaté Moravce - ing. Júliusa Kesega. 

Poverilo vedením podniku Komunálne sluţby mesta Zlaté Moravce - 

p. Otta Majerčíka. 

Ing. Pernisch - poslanec-kritizoval to, čo sa nepáči mnohým ob-

čanom Zlatých Moraviec. Výrub veľkých stromov na 

Hviezdoslavovej ulici, kvôli rozšíreniu štátnej cesty II/511. 

Aj Zlatomoravecké aktuality venovali priestor tomuto problému. 

Do redakcie prichádzali občania i listy, ktorých ťaţí osud 

mnoţstva zdravých vyrúbaných stromov v okolí kriţovatky pri 

obchodnom dome Tekov a v priľahlých uliciach. Poukazujú na to, 

ţe ide síce o veľkolepý projekt, ale stráca sa ním charakter 

mesta. 

 

Január - jubilanti 

 
80 rokov oslávili: 

Alojzia Víglaská zo Ţitavskej ulice 8 (časť Ţitavany) 

Helena Tokárová z Ulice Mládeţe č. 7 

Helena Čikelová u Ulice 1. mája č. 12 

Helena Šimonová z Krátkej ulice č. 2 

a Františka Šutková z Chyzeroveckej ul. č. 26 

85 rokov oslávili: 

Alţbeta Berecinová zo Svätoplukovej 7 

a Augustín Košík z Hviezdoslavovej č. 34 

 

1. február 1991 
 

     Od 1. februára nezabezpečuje zlatomoravecká cestovná 

kance-lária TATRATOUR sluţby záujemcom o cesty, ale súkromná 

cestovná kancelária SUNTOURS. Slnečné cesty vedie majiteľka p. 

Mária Ho-lečková. Sídlo SUNTOURS-u je na Gottwaldovej ul. č. 

15, oproti hotelu Inovec. 
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4. február 1991 
 

     O výbornú náladu Zlatomoravčanov sa postaral Štefan 

Skrúca-ný a Oliver Andráši - známi bratislavskí rozhlasoví 

humoristi. Vo svojom zábavnom programe „Zoči-voči“ reagovali na 

súčasný ka-leidoskop ţivota. 

 

4.- 8. február 1991 
 

     Najstarší škôlkári prvýkrát oficiálne vstúpili do priesto-

rov „veľkej“ školy. V týchto dňoch prebiehal zápis do prvého 

ročníka základných škôl na Leninovej, Mičurinovej a Robotníckej 

ulici. 

 

6. február 1991 
 

     Rok 1991 sa právom nazýva v celom kultúrnom svete rokom 

Mo-zartovským. V decembri tohto roku si pripomenieme 200. 

výročie od dátumu úmrtia tohto velikána klasicistickej hudby. 

V mestskej kniţnici, v príjemnej atmosfére znejúcich tónov 

Wolf-ganga Amadea Mozarta sa hovorilo o jeho osobnosti, 

majstrovstve a o jeho ţivote. Túto akciu pripravili pracovníčky 

kniţnice spo-lu s učiteľkou základnej školy - sl. Tatianou 

Lugošovou a ţiak-mi ZUŠ. 

 

     V Zlatomoraveckých aktualitách informoval p. Ján 

Ondrejmiš-ka, člen prípravného výboru kresťanských rodičov, 

svojich spolu-občanov o iniciatíve zaloţiť kresťanskú školu 

v Zlatých Morav-ciach. Medzi obyvateľmi prebieha prieskum, 

ktorý má za úlohu zistiť záujem rodičov o túto školu. 

 

12. február 1991 
 

     Fašiangy sú tu. A preto Mestské kultúrne stredisko pripra-

vilo fašiangový program s populárnou „Topoľankou“. 

 

15. február 1991 
 

     Občania ČSFR po mnohých rokoch opäť vstupujú do daňových 

úradov. 15. február je posledný termín odovzdania daňového 

priz-nania a zaplatenia dane. Daňový úrad v Zlatých Moravciach 

sídli v budove Mestského úradu. 

 

     V mestskej kniţnici bola zaujímavá beseda. Ing. Peter 

Vlár-sky - majiteľ predajne AKVA-EXOT - hovoril o akvaristike a 

chove exotického vtáctva a svoj výklad spojil s premietaním 

diapozití-vov. 

 

23. február 1991 
 

     V Závodnom klube odborov Calex sa uskutočnila výročná 

člen-ská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu. 
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     V tento deň prebiehala aj burza detského ošatenia a výpre-

daj detskej posteľnej bielizne zo zrušených materských jasieľ 

na Zápotockého ulici (Továrenskej). 

 

február - jubilanti 
 

     Aj február má svojich oslávencov. 

80-tych rokov sa doţívajú: 

Paulína Chrenová zo Šimkovej ulice č. 6, 

Július Ferus z Hviezdoslavovej 32, 

Miroslava Furdová z Hviezdoslavovej 10, 

Michal Sýkora z Kraskovej ul. č. 3 a Rudolf Repa z Obecnej 24. 

85 rokov sa doţíva Barbora Solčianska z Vansovej ul. č. 11. 

 

2.-3. marec 1991 
 

     O polnoci nastal pre obyvateľov ČSFR rozhodujúci okamih. 

Veď celoštátne sčítanie ľudu, domov a bytov, nie je aţ taká 

beţ-ná vec. Podobné sčítanie prebiehalo v rovnakom čase asi v 

136 krajinách sveta. U nás išlo o metódu sebasčítania. Kaţdý 

občan vyplnil dotazník, v ktorom boli otázky - národnosť, 

materinský jazyk, ekonomická charakteristika občana, náboţenské 

vyznanie, byty(plocha a technické vybavenie). V Zlatých 

Moravciach bolo do sčítania ľudu zainteresovaných 53 sčítacích 

komisárov a 7 reví-zorov. Na jedného komisára pripadlo okolo 

100 bytov. Funkciou hlavnej revízorky bola poverená p. Gabriela 

Bajanová. 

 

4. marec 1991 
 

     V športovej hale v Ţitavanoch pripravilo zlatomoravecké 

MsKS vystúpenie rockovej skupiny TUBLATANKA s programom „Nebo, 

peklo, raj“. 

 

8. marec 1991 
 

     Primátor mesta, ing. Peter Orban, si našiel čas a v Medzi-

národný deň ţien privítal a pozdravil zástupkyne ţien celého 

mesta. 18 ţien zastupovalo 8000 ţien. 

Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca primátora, p. Peter 

Hlavačka a prednostka MÚ, JUDr. Helena Rozborová. Pani Zuzana 

Kissová, vedúca ZPOZ, predstavila primátorovi mesta ţeny, ktoré 

boli de-legované podnikmi a organizáciami mesta: pp. Zuzanu 

Grausovú,Má-riu Kováčovú,Helenu Mankoveckú,Annu Koklesovú,Máriu 

Klučkovú,Má-riu Egriovú,Magdalénu Magušinovú,Viktóriu 

Fintovú,Máriu Valkovi-čovú,ing.Valériu Struhárovú,Lýdiu 

Juríkovú,Oľgu Blahovú,Teréziu Malú,Paulínu Ivanovú,Martu 

Ferencovú,Máriu Pavlovičovú,Dr.Danušu Meňhartovú a Máriu 

Madolovú. 

Primátor mesta sa vo svojom príhovore zamýšľal nad úlohou ţien-

nad tým, ţe vţdy je nositeľkou tých najzodpovednejších 

povinnos-tí. Kaţdej ţene odovzdal kvet, ktorý však patril 

všetkým ţenám mesta. Pod vedením riaditeľky-p.Szeredyovej, 

prišli ţeny pozdra-viť aj deti z MŠ na Ul. Čsl. armády. 
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Zaspievali, zatancovali, povedali básničku. Čo môţe byť krajšie 

ako gratulácia detí? 

 

9. marec 1991 
 

     Na Majstrovstvách SR v grécko-rímskom zápase starších do-

rastencov reprezentovali TJ Calex Vojtech Kállay v hmotnosti do 

68 kg a Peter Kováč v hmotnostnej kategórii do 54 kg. Vojtech 

Kállay získal striebornú medailu a Peter Kováč bronzovú. 

Poďako-vanie si zaslúţia aj ich tréneri - p. Pecho a J. Morava. 

 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sa dozvedeli obyvatelia 

mes-ta, ţe sa začínajú rozširovať aj právnické súkromné sluţby. 

Zlatomoravčanom ponúka svoje sluţby ing.Ľubomír Rajnoha-súdny 

znalec pre oceňovanie nehnuteľností a JUDr.Jozef Filo si 

otvoril súkromnú právnickú poradňu. 

 

13. marec 1991 
 

     Cvičiteľky p. Kerešová a p. Ostatníková pozvali cez Zlato-

moravecké aktuality obyvateľov nášho mesta, aby si prišli 

zacvi-čiť pri hudbe do telocvične TJ Calex. Túto moţnosť majú 

2x do týţdňa (pondelok a streda). Aerobicu je moţné sa 

pravidelne ve-novať aj v Sokolovni - v pondelok, stredu a vo 

štvrtok. 

 

14. marec 1991 
 

     V zasadačke SOUp sa uskutočnila výročná členská schôdza 

členov Jednoty, na ktorej boli účastníci informovaní o úprave 

nového a zániku starého členstva. 

 

18. marec 1991 
 

     V Bratislave rokovalo Predsedníctvo vlády Slovenskej repu-

bliky a schválilo postup zabezpečenia zahraničnej spolupráce 

pri výrobe ekologických kompresorov, chladničiek a mrazničiek 

v a.s. Calex Zlaté Moravce. Uloţilo podpredsedovi vlády 

p.J.Kučerákovi pripraviť na rokovanie vlády SR návrh 

všeobecných pravidiel kon-kurzného pokračovania pri výbere 

zahraničných partnerov na spo-luprácu. 

 

19. marec 1991 
 

     Do Slovenskej národnej rady boli doručené petičné listiny 

s 2944 podpismi a.s. Calex, z toho mnohých Zlatomoravčanov, na 

podporu premiéra SR Vladimíra Mečiara, so ţiadosťou na 

poslancov SNR, aby si pred hlasovaním na odvolanie premiéra 

vlády SR v SNR overili mienku svojich voličov. 

 

20. marec 1991 
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     V súčasnosti je na Úrade práce v Nitre evidovaných 209 ne-

zamestnaných Zlatomoravčanov, z toho 135 muţov a 84 ţien. 

 

     V aule Gymnázia Janka Kráľa sa konali dva zaujímavé 

koncer-ty, na ktorých svoje umenie predviedol husľový virtuóz 

Peter Mi-chalica a klavirista Tomáš Gual. P. Michalica si 

získal poslu-cháčov nielen svojou hrou, ale aj vtipným 

sprievodným slovom. 

Koncertu sa zúčastnili aj študentky experimentálnej Dievčenskej 

odbornej školy v Zlatých Moravciach. 

 

21. marec 1991 
 

     Gymnázium ţilo v týchto dňoch v znaku kultúry a estetiky. 

Vizitkou toho boli nielen výstavy výtvarných a fotografických 

prác študentov pracujúcich v krúţkoch pod vedením prof. Dr. 

Iva-na Meňharta, ale aj ďalší koncert, ktorí mali moţnosť 

vychutnať gymnazisti, a aj ţiaci ZŠ na Robotníckej ulici. 

Privítali medzi sebou spevácky súbor „Slniečko“ z Bratislavy. 

 

23. marec 1991 
 

     Manţelia Straţanovci zavítali so svojimi originálnymi báb-

kami medzi zlatomoravecké deti. V divadelnej sále MsKS im pred-

viedli rozprávočku „Kocúr v čiţmách“. Najväčšou odmenou za 

dobrý výkon im boli rozţiarené detské očká. 

 

30. marec 1991 
 

     O 13.
30
 hod. sa začalo 3. zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva. Poslanci schválili návrh rozpočtu mesta, pričom príjmy 

v roku 1991 by mali činiť 18 miliónov so ziskom 400 tisíc Kčs. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatné odovzdanie bývalej 

budovy Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho 

Nemocnici s poliklinikou v hodnote 6 miliónov 73 tisíc Kčs. 

Zároveň MZ zriadilo Mestské kultúrne stredisko a poverilo p. 

Františka Škulu funkciou riaditeľa MsKS do skončenia 

konkurzného konania do 30.4.1991 a uloţilo prednostke MÚ JUDr. 

Helene Rozbo-rovej zorganizovať konkurz do tohto termínu. 

Mestské zastupiteľstvo ďalej vymenovalo p. Otta Majerčíka za 

riaditeľa komunálnych sluţieb. 

MZ schválilo návrh na doplnenie členov komisií z radov občanov. 

Komisia plánovacia a finančná-p.Ľudmila Hudáková 

Komisia podnikateľskej činnosti a správy mestských podnikov-

p.A- 

          lexander Musl a p.Vladimír Špidlík 

Komisia správy miestnych komunikácií-p.Silvester Blahovič 

Komisia regionálnej politiky-MUDr.Rudolf Hudák 

Komisia ţivotného prostredia-p.Ľubomír Berki,p.Marián Kordoš,p. 

          Ľubomír Lehocký 

Komisia výstavby a územného plánovania-ing.Rudolf Kováč,ing.Pe- 

          ter Pecho,p.František Bosák 

Komisia rozvoja vzdelávania a kultúry-p.Jozef Šúň,p.Juraj 

Urban- 
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          ský 

Komisia mládeţe a športu-p.Ján Novota a p.František Gúcky 

Komisia sociálna,zdravotná a bytová-p.Mária Mačkajová,PhDr.Vla- 

          dimír Varga 

Komisia pre ochranu verejného poriadku-p.Pavel Ondriaš,p.Peter 

          Skladan 

Komisia obchodu a cestovného ruchu-p.Dušan Šulovský a p.Ján Ko- 

          terec 

3. zasadnutie MZ pokračovalo interpeláciami. P. Brunclík 

upozor-nil na nedostatok pitnej vody na Ďateliniskách 

v dôsledku havá-rie - prieniku trichlóru z chemickej čistiarne 

do vodovodného potrubia, ktoré vyšetruje kriminálne oddelenie 

z Nitry a Brati-slavy. P. Sperková kritizovala predaj tovaru 

rôznymi súkromníkmi na chodníkoch. Upozornila, ţe zároveň sa 

v meste mnoţia nepovo-lené skládky odpadu. Navrhovala, ţe pre 

väčšiu kontrolu by bolo potrebné vytvoriť mestskú políciu. P. 

Tomajko upozornil na poš-kodené vchodové dvere do mauzólea 

rodiny Migazziovcov, kde hrozí zdevastovanie tejto pamiatky. 

Zároveň poţiadal primátora mesta, aby urobil opatrenia pre 

zachovanie budovy Kovoplastu, predtým Ţupného domu, ktorá je vo 

vlastníctve mesta. Kovoplast totiţ dá-va svoju prevádzku 

umiestnenú v tejto budove do verejnej draţby. Ďalej upozornil 

na to, ţe na budovu Gymnázia Janka Kráľa neboli po maľovaní 

opäť osadené kovové letopočty ohraničujúce výstavbu tejto 

historickej budovy. 

 

marec - jubilanti 

 
80-tych rokov sa doţívajú: 

Mária Chrenová zo Šafárikovej ulice č. 17, 

Jolana Dóczyová z Pribinovej 25, 

Alojzia Herdová z Kňaţickej č. 11, 

Františka Jančová z Obecnej č. 19, 

Anna Matejíčková z Ul. 1. mája č. 15, 

Michal Mravík zo Športovej č. 16, 

Mária Očadlíková z Továrenskej č. 7a, 

Katarína Záhorská z Továrenskej č. 3. 

85-tych rokov sa doţíva Emil Tonkovič z Chyzeroveckej ul. č. 

56. Pekného ţivotného jubilea-90-tych rokov, sa doţíva Agáta 

Fideso-vá z Murgašovej ulice č. 59. 

91 rokov oslávila v kruhu svojich najbliţších p. Rozália Juraš-

ková zo Sládkovičovej ul. č. 50. 

92 rokov svojej mamy, starej a prastarej mamy p. Márii 

Fábryovej si v dome na Vajanského ulici pripomenuli jej blízki. 

 

4. apríl 1991 
 

     16. ročník „Behu oslobodenia“. Aj tohto roku sa stretli ú-

častníci súťaţe v mestskom parku. Za priebeh súťaţe zodpovedali 

Atletický oddiel TJ Calex v spolupráci s TJ Slávia a ZŠ 

v meste. Patronátu nad súťaţou sa ujal prednosta Obvodného 

úradu v Zla-tých Moravciach - PaedDr.Pius Biely. Vrtošivé 

aprílové počasie organizátorom i súťaţiacim prialo. 
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6. apríl 1991 
 

     V divadelnej sále MsKS sa uskutočnili Majstrovstvá 

Západné-ho Slovenska v športovej kulturistike muţov a ţien. 

Súťaţ prebiehala v 6 kategóriách a zúčastnilo sa jej 39 

súťaţia-cich. V kategórii muţov do 70 kg obsadil Marián Pánik 

(reprezen-tant TJ Slávia Zlaté Moravce) druhé miesto. Jeho 

trénerom je p. Francik. 

Majstrovstvá sponzorovali Mestský úrad v Zlatých Moravciach a 

ing.František Solčiansky (súkromný podnikateľ). 

Športového podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia kanadskej 

kul-turistickej asociácie.  

 

7. apríl 1991 
 

     Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (Chyze-

rovce) zorganizovala v kultúrnom dome VI. ročník ochutnávky vín 

za účasti súťaţiacich a verejnosti - s vyhlásením výsledkov a 

o-dovzdávaním cien. 

 

9. apríl 1991 
 

     Deti zo ZŠ na Mičurinovej ulici privítali medzi sebou spi-

sovateľku Marínu Čeretkovú-Gálovú a ilustrátora detských kníh 

Jozefa Cesnaka. 

 

 

 

 

10. apríl 1991 
 

     V ZŠ na Pribinovej ulici zavítali medzi deti spisovatelia 

Mariana Grznárová a Ján Navrátil. 

 

     V priestoroch mestskej kniţnice sa pozhovárali ţiaci ZŠ na 

Robotníckej ulici o literárnej tvorbe so spisovateľkou 

Eleonórou Gašparovou. Deti s ňou uţ od prvej chvíle nadviazali 

kontakt. Eleonóra Gašparová sa vyznala zo svojej lásky k hudbe 

a k neza-budnuteľnému účinkovaniu v speváckom zbore v Gymnáziu 

v Zlatých Moravciach pod vedením prof. Júliusa Podhorného. 

 

     Rodina Chrenovcov (pôvodom zo Ţitavian) si uplatnila podľa 

reštitučného zákona nárok na budovu, v ktorej mali 

Zlatomoravča-nia ţeleziarstvo a mestskú kniţnicu. Preto došlo 

k likvidácii predajne Domácich potrieb na Ţupnej ulici a pre 

mestskú kniţnicu sa začali hľadať nové priestory. 

 

11. apríl 1991 
 

     Klub Verejnosti proti násiliu v Zlatých Moravciach 

usporia-dal podpisovú akciu rezolúcie obyvateľov mesta na 

podporu plat-formy VPN za Demokratické Slovensko a za Vladimíra 

Mečiara - v centre mesta na autobusovej stanici a v zasadačke 

VPN na Ber-nolákovej ulici č. 25. 
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13. apríl 1991 
 

     Na tenisových kurtoch pri TJ Calex prebiehali Majstrovstvá 

okresu v tenise v kategórii mladších ţiakov a ţiačok. Súťaţe sa 

zúčastnilo 16 chlapcov a 12 dievčat z tenisového oddielu VŠP 

Slávia Nitra, Juniom z Plastiky Nitra, ako aj z tenisového od-

dielu TJ Calex Zlaté Moravce. 

 

15. apríl 1991 
 

     Predsedníctvo SNR na svojej pravidelnej schôdzi vyhlásilo, 

ţe na uvoľnený mandát do SNR za hnutie VPN vo volebnom Západo-

slovenskom kraji nastupuje náhradník PaedDr. Pius Biely, pred-

nosta Obvodného úradu v Zlatých Moravciach. 

 

     Rušno v školách. Od tohto dňa aţ do konca mája sa 

v školách všetkých stupňov uskutočnia voľby riaditeľov. 

V týchto dňoch sa volia rady škôl, ktoré navrhnú po prerokovaní 

s pedagogickou ra-dou školy kandidátov do funkcie riaditeľa 

školy. Voľby sa usku-točnia tajným hlasovaním. 

 

16. apríl 1991 

 
     V zasadačke mestského úradu v Zlatých Moravciach zasadala 

komisia rozvoja vzdelávania a kultúry, ktorú viedol jej 

predseda prof. Milan Šumný. Primátor mesta - ing. Peter Orban 

na nej in-formoval, ţe Pamätná izba Janka Kráľa - národná 

kultúrna pamiat-ka I. stupňa v Zlatých Moravciach sa bude 

prestavovať a obnovo-vať po etapách. 

 

19. apríl 1991 
 

     V denníku Hlas ľudu sa ozval k Zlatomoravčanom minister 

ob-chodu ing. Jozef Chren v článku Jozefa Švolíka „Loţ:namiesto 

ţe-leziarstva casíno“, ktorým reagoval na názory ľudí po 

uzatvorení ţeleziarstva od 10.4.1991. 

 

24. apríl 1991 
 

     Mestská rada prerokovala návrh zmien názvov ulíc v našom 

meste, ktorý pripravila komisia regionálnej politiky na základe 

názorov občanov mesta. K návrhom sa musí ešte vyjadriť odborná 

názvoslovná komisia, ktorú zriadil Okresný úrad v Nitre. 

 

27. apríl 1991 
 

     V divadelnej sále MsKS sa konala prvá verejná draţba. 

Účastníci draţby neprejavili záujem o Lahôdky - stánok Esex na 

Nám.A.Hlinku (Nám.Osloboditeľov). Na základe rozhodnutia Mini-

sterstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR boli 

vy-ňaté z draţby - Opravovňa elektrospotrebičov na Gottwaldovej 

u-lici, Zarámovanie a zasklievanie na Ul. Janka Kráľa. Kvôli 
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reš-titúcii bola vyňatá z draţby aj Opravovňa hodín na 

Gottwaldovej ulici.  

Vydraţené boli:predajňa Mäso-údeniny na Ul.1.mája(za 199000.- 

Kčs), Dámske kaderníctvo na Duklianskej ulici (185000.- Kčs), 

Kozmetika na Duklianskej ulici (261000.- Kčs) a Kominárstvo na 

Robotníckej ulici (za 171000.- Kčs). 

 

30. apríl 1991 

 
     Súkromná firma KOWOMEPP (majiteľ ing.P.Nemeček) otvorila 

dámsky salón „Rose Anne“ v Dome sluţieb na Duklianskej ulici 

v priestoroch bývalého kaderníctva „Zuzana“. 

 

     V predvečer 1. mája za spevu a tanca folklórnej skupiny 

INOVEC postavili Zlatomoravčania vysokánsky máj spestrený 

fareb-nými stuhami na Námestí Osloboditeľov. 

 

apríl - jubilanti 
 

     Aj mesiac apríl má svojich oslávencov. 

80-te narodeniny oslávili: 

Anna Chrenová z Mojmírovej ul. č. 11 

Koloman Gajdoš zo Šafárikovej ul. č. 8 

Jozef Malý z Hlavnej ul. č. 12 

Mária Škulová zo Sládkovičovej č. 117 

Boţena Švecová z Ulice SNP 33. 

85-te narodeniny: 

Daniela Burgerová z Ulice Odbojárov 2 

Edita Lukáčiková z Rovňanovej ul. č. 3 

Barbora Mravíková z Ul. Andreja Kmeťa č. 6 

Anna Vykročová zo Ţelezničiarskej 16 

92 rokov v kruhu svojich blízkych oslávila Elena Valkovičová 

z Dlhej ulice č. 21. 

 

1. máj 1991 
 

     Prvomájová veselica v amfiteátri, diskotéka v Klube 

odborov pripomenula občanom, ţe je deň štátneho sviatku - 1. 

máj. 

 

2. máj 1991 
 

     V tento deň sa uskutočnila porada o údeli Pamätnej izby 

Janka Kráľa. Zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva 

kultúry, Štátneho projektového ústavu pamiatkovej 

starostlivosti, Štátne-ho projektového a typizačného ústavu, 

poslanci Zlatých Moraviec a pracovníci MÚ. 

Zanedbaná a zdevastovaná kultúrna pamiatka je zlou vizitkou 

všetkých Zlatomoravčanov. 

 

3. máj 1991 
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     Calex a.s. podpísala kontrakt s juhokórejskou firmou SAM-

SUNG na výrobu 1,5 mil. hermetických chladivových kompresorov. 

Calex vytvorí spoločne s firmou Samsung spoločný podnik na 

výro-bu chladničiek a mrazničiek s kapitálovou účasťou firmy 10 

mil. US dolárov a spoločný podnik na marketing, nákup a predaj 

s ka-pitálovou účasťou firmy 1 mil. USD. Celkové úverové 

zaťaţenie je 4831 mil. Kčs, a domáci úver 950 mil. Kčs pri 

úrokovej sadzbe 19,5% a dĺţke splácania 6 rokov a zahraničný 

úver 3881 mil. Kčs pri úrokovej sadzbe 8,5% a dobe splácania 6 

rokov s odkladom na 2 roky. Termín začiatku sériovej výroby je 

1.1.1994. 

 

7. máj 1991 
 

     V divadelnej sále MsKS sa o dobrú zábavu divákov a poslu-

cháčov postarali členovia krojovanej podluţáckej dychovej hudby 

z Dolních Bojanovic „Bojané“. 

 

     V budove Obvodného úradu na Hviezdoslavovej ulici č. 183 

začalo pracovať detašované pracovisko Správy sociálneho 

zabezpe-čenia. Bude sa zaoberať nemocenským poistením 

zamestnancov, ne-mocenským zabezpečením samostatne zárobkovo 

činných osôb, zabez-pečením druţstevných roľníkov v chorobe a 

zabezpečením matky a dieťaťa.  

Pracovníci sociálneho oddelenia ďalej budú sa zaoberať 

dôchodko-vým zabezpečením, posudkovou činnosťou sociálneho 

zabezpečenia a sociálna starostlivosť. 

Ţiadatelia si tu môţu vyzdvihnúť aj tlačivá na štátny 

vyrovnáva-cí príspevok pre nezamestnaných. 

 

 

 

  

8. máj 1991 
 

     Mestský úrad v Zlatých Moravciach vypísal konkurz na obsa-

denie 6-tich pracovníkov Mestskej polície, ktorú zriaďuje od 

1.6.1991. Podmienkou prijatia je vek do 40 rokov, stredoškolské 

vzdelanie s maturitou a zdatná fyzická kondícia. 

 

     Pri príleţitosti 46. výročia oslobodenia našej vlasti 

usku-točnili členovia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov v Zlatých Moravciach slávnostné kladenie vencov 

k pamätníkom obetí II. svetovej vojny. 

 

10. máj 1991 
 

     A opäť sa ozvalo v Zlatých Moravciach draţobné kladivko. 

V Reštaurácii na Sládkovičovej ulici bol vydraţený bufet pri 

ČSAD za 45100.-Kčs. Plechový stánok pri hoteli INOVEC za 

62000.-Kčs. Draţiteľ získal bufet v nemocnici (56000.-Kčs) a 

bufet v budove polikliniky (47000.-Kčs). Nikto nemal záujem o 

stánok „Kométa“ pri obchodnom dome Tekov. 
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     Milú slávnosť pri príleţitosti Dňa matiek pripravil 

Mestský úrad v Zlatých Moravciach matkám z nášho mesta, ktorej 

sa zú-častnili primátor mesta ing. Peter Orban, zástupca 

primátora p. P. Hlavačka a zástupca prednostky MÚ JUDr. Anton 

Mrváň. 

Darčeky, kvety a slová uznania z úst primátora mesta boli milou 

pozornosťou a uctením si všetkých prítomných mnohodetných ma-

tiek. Bezprostredným a úprimným vinšom bol vinš tých najmenších 

- detí z MŠ na Ul. Čsl. armády. 

 

12. máj 1991 
 

     Výbor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 

v Zlatých Moravciach usporiadal preteky v love rýb udicou vo 

vodnej nádrţi v Slepčanoch. 

 

15. máj 1991 
 

     Na základe rozhodnutia Školskej správy v Nitre bola 

zrušená Materská škola na Ul. 1. mája, ktorej priestory budú 

vyuţité na zriadenie cirkevnej základnej školy. 

 

     Zákazníci mali moţnosť prvýkrát nakupovať v súkromnej pre-

dajni Mäso-údeniny na Ul.1.mája u súkromného podnikateľa 

ing.Du-šana Valacha. Predajňa je vymaľovaná, trochu zútulnená, 

má digi-tálne váhy. Bravčové stehno je o 5.-Kčs lacnejšie ako 

inde. 

 

16. máj 1991 
 

     V Mestskom úrade sa uskutočnil konkurz na riaditeľa MsKS 

v Zlatých Moravciach. 8 účastníkov konkurzu predloţilo svoju 

koncepciu rozvoja kultúry v našom meste. V dopoludňajších hodi-

nách sa podrobili psychotestom a v odpoludňajších hodinách 8-

členná konkurzná komisia robila s uchádzačmi pohovory. Návrh na 

menovanie riaditeľa predloţila poslancom na 4. zasadnutí Mest-

ského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 29. mája 1991. 

 

18. máj 1991 
 

     V a.s. Calex začali pracovať noví pracovníci ochrany 

podni-ku, ktorí sú zamestnancami firmy „Group 4 Securitas“. 

 

21. máj 1991 
 

     V divadelnej sále MsKS bola slávnostná predpremiéra nového 

programu folklórneho súboru ZOBOR pri VŠP v Nitre. Vystúpenie 

sprevádzala originálna cimbalová hudba. 

 

23. máj 1991 
 

     Divadelná sála je naplno vyuţitá. V tento deň sa v nej us-

kutočnilo zaujímavé  stretnutie študentov Strednej poľnohospo-
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dárskej  školy s prezidentom astrologickej akadémie v Prahe - 

p. Emilom Havettom, ktorý sa zaoberá alternatívnou medicínou 

z hľa-diska astrológie. Hosťom besedy bol aj prof. Dr. Miloslav 

Kodym, riaditeľ Psychologického inštitútu Akadémie vied 

v Prahe. Hovo-rili spolu na tému „O reči hviezd“ a o 

súvislostiach medzi hviezdami a pozemským ţivotom.  

 

     V obradnej miestnosti MsKS sa stretli priaznivci 

štúrovskej poézie. V réţii prof. Márie Repkovej predviedli 

výborné výkony účinkujúci p. Helga Oberfrancová, Dana Novotová, 

ing. Marta Eck-hardtová, Zuzana Kissová, Stanislav Herman, 

Peter Hlavačka a Ján Novota, za hudobného sprievodu Gejzu 

Hlavatého. 

Prítomní medzi sebou privítali hostí - p.Stanislava Bajaníka, 

tajomníka Matice slovenskej v Martine, dr.Miroslava Piusa, ria-

diteľa Školskej správy VII v Bratislave, primátora mesta 

ing.Pe-tra Orbana s manţelkou a ďalších. 

Literárny večer bol nevšednou udalosťou, pretoţe sa počas neho 

stretli ľudia, ktorí pre kultúru nielen v rámci mesta, ale i 

ce-lého regiónu urobili mnoho-Dr.Štefan Rakovský, profesorka 

Mária Repková, profesor Július Podhorný a profesor Alojz 

Valach. 

 

25. máj 1991 
 

     Na Okresnom súde v Nitre prebiehala opätovne draţba 

predaj-ní v Zlatých Moravciach. Draţili sa lahôdky v Kovoplaste 

a ob-chod ovocia a zeleniny na Hviezdoslavovej ulici pri ČSAD. 

 

29. máj 1991 
 

     Uskutočnilo sa 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

Dis-kutovaný bol problém slabo obsadeného zlatomoraveckého 

Obvodného oddelenia policajného zboru, zastaralá technika, 

ktorou polícia disponuje, slabé bezpečnostné opatrenia proti 

vykrádaniu bytov, obchodov a skadových priestorov, trestná 

činnosť Rómov, nutnosť zriadenia Mestskej polície. Prítomný bol 

aj veliteľ Obvodného oddelenia policajného zboru v Zlatých 

Moravciach - npor.V.Ďatko. 

Peter Hlavačka (zástupca primátora) prečítal list poslanca SNR 

ing.Baláţa, ktorý chce byť informovaný, či rozširovanie tlače 

spôsobilej ohroziť mravnosť osôb mladších ako 15 rokov 

nevyvolá-va verejné pohoršenie. 

Ing. Peter Orban informoval o tom, ţe objekt bývalých Domácich 

potrieb, ktorý bol reštituovaný rodinou Chrenovcov, kupuje 

Všeo-becná úverová banka v Nitre. V obchodnom dome Tekov bude 

rozší-rený sortiment o tovar zo zrušenej predajne. Na 

veľkorozmerný materiál bude vytvorený obchod v priestoroch 

bývalého skladu Do-mácich potrieb.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny názvov ulíc v meste a u-

loţilo JUDr. Rozborovej realizáciu do 30.6.1991. 

Pôvodný názov           Nový názov                za/proti 

Ul. 29. augusta         Prílepská                 23/16 

Ul. Ľud. milícií        Brezová                   28/11 
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Čulenova                Dlhá                      28/11 

Febr. víťazstva         Dobšinského               37/2 

                        Rázusova 

Exnárova                M. Benku                  34/5 

Fučíkova                M. Urbana                 36/3 

Gorkého                 J. C. Hronského           25/14 

Malinovského            Rovňanova                 28/11 

Kpt. Nálepku            Štefánikova               34/5 

Mičurinova              Mojmírova                 31/8 

Pionierska              Mládeţe                   26/13 

Nám. Osloboditeľov      Nám. A. Hlinku            24/15 

Nitrianska              Nitrianska                24/15 

                        Kalinčiakova 

                        Radlinského 

Partizánska             Vajanského                24/15 

Leninova                Pribinova                 39/0 

Zápotockého             Továrenská                25/14 

Marxova                 Svätoplukova              33/6 

Švermova                Murgašova                 29/10 

Gottwaldova             Ţupná                     32/7 

Kirovova                B. S. Timravy             32/7 

Ul. SNP - zostal pôvodný názov, oproti navrhovanému Beňadická  

(16/23). 

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo p. Jozefa Šúňa,nar. 

27.6.1936, za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

v Zlatých Moravciach 

 

     V novinách Calex bola uverejnená pochvala, ktorú vo forme 

listu poslal predseda Okresného výboru Česko-slovenského Červe-

ného kríţa v Nitre, v ktorom oznamuje, ţe Zlatomoravčan Franti-

šek Kováč, nar.8.6.1949, ţijúci na Ul. J. Kráľa 46 splnil pod-

mienku na udelenie vyznamenania „Jánskeho plaketa“ za 20-

násobné darovanie krvi bez nároku na odmenu.                  

 

31. máj 1991 
 

     Na Nám. A. Hlinku sa uskutočnilo o 16.
00
 hod. stretnutie 

predstaviteľov HZDS so širokou verejnosťou. Mítingu sa 

zúčastni-li poslanci SNR a FZ - pp. Vladimír Mečiar, Zelenay, 

Sokol, Biely, Sečanský, Hanák a Konečný. Zlatomoravčania 

zaplnili celé námestie; poslancov privítali programom a ţivo 

s nimi diskutova-li o svojich problémoch. 

 

máj - jubilanti 
 

80 rokov - Štefánia Stránska zo Svätoplukovej 5 

           Ţofia Sperková zo Sládkovičovej 97 

           Helena Vávrová z Ul. 1. mája 9 

           Mária Miklošová z Moyzesovej 8 

           Jozef Páleník z Ul. J. C. Hronského 7 

           Michal Pecho z Chyzeroveckej 196 a 

           Anna Šabová z Ul. 9. mája 35 

90 rokov si v Dome opatrovateľskej sluţby na Rovňanovej ulici 5 

pripomenuli spolu s oslávenkyňou p. Máriou Kapustovou. 
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máj - počasie 
 

     Tento mesiac bol veľmi studený, ale veď aj pranostika 

hovo-rí - Studený máj, v stodole raj. 

 

1. jún 1991 
 

     Pani Mária Minárová, súkromná podnikateľka, otvorila 

vkusnú predajničku MAJA-JUNIOR na Nám. A. Hlinku. Ponúka tieto 

sluţby: zákazkové šitie, strihovú sluţbu, šitie a predaj 

detských, diev-čenských a dámskych odevov, predaj doplnkov 

k odevom, kusový textil, kozmetiku a pod. 

 

     Od 1. júna je opäť sprístupnené zlatomoravecké Mestské mú-

zeum. Ing. Orban na Mestskom zastupiteľstve hovoril o neochote 

Okresného múzea v Nitre vrátiť Zlatým Moravciam muzeálne 

exponá-ty. Okresné múzeum to odôvodňuje slabou bezpečnosťou 

exponátov zlatomoraveckého múzea proti odcudzeniu. 

 

2. jún 1991 
 

     Slovenský automotoklub Zlaté Moravce - Ţitavany usporiadal 

Majstrovstvá ČSFR v autokrose. Po prvýkrát sa v štartovom poli 

vrcholového motorizmu predstavil Zlatomoravčan Jozef Sýkora, 

jazdiaci za automotoklub Obyce. Prihlásených bolo 35 česko-slo-

venských reprezentantov. 

 

4. jún 1991 
 

     Redaktor Hlasu ľudu p. Jozef Švolík vo svojom článku „Pe-

kelné hromy blesky“ priblíţil míting HZDS v Zlatých Moravciach. 

V článku píše o tom, ţe Vladimír Mečiar(HZDS) hovoril aj o 

prob-lémoch Calexu, hlavne o prepúšťaní ľudí z práce, na čom 

bude mať svoj podiel spolupráca s juhokórejskou firmou SAMSUNG. 

Na tribú-nu chcel vystúpiť prezident a.s. Calex - ing.Ivan, ale 

ľudia ho nepustili na pódium. P.Fabiš - člen zlatomoraveckého 

HZDS pove-dal redaktorovi, ţe všetky mítingy HZDS zaznamenávajú 

aj na vi-deokazety. Na riadnu objednávku aj teraz snímal celé 

stretnutie pracovník Calexu, ktorého po skončení podujatia 

vyzval ing.Jozef Ivan(kádrovo-personálny riaditeľ a.s. Calex), 

aby najskôr jemu odovzdal kazetu. 

Redaktor ďalej hovorí, ţe mnohé dohady o kupovaní kazety sú 

hla-som proti hlasu. KDH vraj o ňu malo záujem, čo ale 

ing.Rudolf Ragas poprel. 

Redaktor p. Švolík sa zamýšľal nad tým, ţe nad celou záleţitos-

ťou ohľadom mítingu sú hromy a blesky a pýta sa: „Ozaj, o aký a 

koho záujem vlastne v tomto prípade ide?“ 

 

5. jún 1991 
 

     Druhýkrát sa slávil tento deň, pretoţe 5. júl sa vlani 

stal štátnym sviatkom na počesť Cyrila a Metoda ako sviatok na 

oslavu solúnskych bratov. 
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6. jún 1991 
 

     V mestskej kniţnici sa konala beseda pri príleţitosti 115. 

výročia úmrtia J. Kráľa v Zlatých Moravciach. So študentmi gym-

názia a členmi Miestnej odbočky Matice slovenskej hovoril MUDr. 

Rastislav Řeháček. 

 

     Tretím kolom bol ukončený I. ročník súťaţe atletických 

druţstiev základných škôl zlatomoraveckého obvodu. Súťaţe sa 

zú-častnili ţiaci 11 škôl v 4 kategóriách. 

Organizátorom bol Obvodný úrad v Zlatých Moravciach. 

 

8. jún 1991 
 

     60 rokov spoločného ţivota je kniha popísaná s mnoţstvom 

stránok, v ktorej sú ţivotné príbehy, skúsenosti, prehry i ví-

ťazstvá - osudy človeka. 

A práve manţelia Štefan a Mária Tonkovičovci z Chyzeroveckej u-

lice č. 48 si v tento deň pripomínajú svoje vzácne výročie. 

 

13. jún 1991 
 

     SOU strojnícke v spolupráci s ostatnými strednými školami 

- GJK, SOUo, SOUp a VÚM - usporiadalo I.ročník „Festivalu 

mladých“ v priestoroch MsKS. Súčasťou festivalu bola aj výstava 

prác zá-ujmových krúţkov. 

V divadelnej sále prebiehali vystúpenia kolektívov a jednotliv-

cov v ZUČ. 

Hosťami tohto nezabudnuteľného podujatia boli aj primátor 

mesta, zástupca primátora a riaditelia SŠ. 

Popoludní, o 16.
00
 hod., sa v amfiteátri uskutočnila diskotéka 

pre všetkých stredoškolákov. 

 

     V mestskej kniţnici sa opätovne stretol MUDr. R. Řeháček 

so Zlatomoravčanmi na besede o pôsobení J. Kráľa v našom meste. 

Do besedy sa zapojili aj členovia Matice slovenskej - hosť - 

dr. Bajaník (tajomník MS) a Stanislav Herman. 

 

 

14. jún 1991 
 

     V obradnej sieni MsKS sa primátor mesta-ing.P.Orban-

stretol s čerstvými maturantmi, ktorí absolvovali stredoškolské 

štúdium na zlatomoraveckých školách s vynikajúcimi študijnými 

výsledkami - čistými jednotkami. Zo 40 pozvaných maturantov 

prišla len po-lovica. 

     Festival mladých pokračoval aj na druhý deň, keď sa so 

svo-jím programom predstavili ţiakom základných škôl. 

 

15. jún 1991 
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     Podľa reštitučného zákona prevzala po 42 rokoch do vlast-

níctva hotel INOVEC p. Klára Vicianová, dcéra bývalého majiteľa 

p. Michala Benkoviča. 

 

     V Zlatých Moravciach začal pracovať Obvodný úrad práce pod 

vedením ing. Rudolfa Ragasa na Kalinčiakovej ulici č. 16 (v 

slo-bodárni a.s. Calex na 1. posch.) 

Úrad práce má tieto oddelenia:oddelenie sprostredkovania 

zamest-nania, oddelenie verejnoprospešných prác a spoločensky 

účelových pracovných miest, oddelenie rekvalifikácie a dozoru.  

 

16. jún 1991 
 

     A opäť sa draţilo. V okresnom úrade v Nitre prišla na rad 

predajňa Ovocia a zeleniny na Ul. Janka Kráľa (vyv.cena-

232000.- Kčs) a predajňa Tabaku na Nám. A. Hlinku (vyv.cena-

4000.- Kčs). 

 

17. - 20. jún  
 

     MsKS pripravilo pre deti zlatomoraveckých MŠ a ZŠ Detský 

filmový festival. 

 

18. jún 1991 
 

     45-členný taliansky folklórny súbor „La Brianzola“ 

z Olgia-te Molgora(severné Taliansko) sa prišiel predstaviť 

Zlatomorav-čanom. Spoločné vystúpenie s folklórnym súborom 

INOVEC potešilo všetkých návštevníkov. 

LA BRIANZOLA prišla na pozvanie nášho súboru, ktorý vlani 

repre-zentoval naše folklórne umenie v ich meste. 

 

21. jún 1991 
 

     V Hlase ľudu sa opätovne venoval redaktor Jozef Švolík mí-

tingu HZDS, ktorý sa uskutočnil 31. mája 1991. V článku „Causa 

Calex Zlaté Moravce alebo Dajme si uţ pokoj“ poukazoval na to, 

ako videokazeta môţe rozbúriť ľudské vášne. Noviny uverejnili 

aj vyjadrenie prezidenta a.s. Calex - ing. Jozefa Ivana. 

 

21. - 30. jún 1991 
 

     Pod záštitou prednostu Okresného úradu v Nitre sa konalo 

v týchto dňoch „Vítanie jari pod Tribečom“. Lovce privítali aj 

zlatomoravecký folklórny súbor INOVEC. 

21. júna bola aj voľba MISS leto horného Poţitavia do 7 rokov. 

Stala sa ňou ţiačka ZŠ na Robotníckej ulici-Ivanka Truchlíková. 

 

24. jún 1991 
 

     V divadelnej sále MsKS sa uskutočnil komorný koncert popu-

lárneho speváka Roba Grigorova. 
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25. jún 1991 
 

     Nitriansky hlas informoval svojich čitateľov o rozdelení 

finančných prostriedkov na financovanie rozostavanej komplexnej 

bytovej výstavby v r. 1991. Nitrianskemu okresu bolo 

pridelených 61 miliónov Kčs. Samotné Zlaté Moravce získali 658 

000.- Kčs. (Nitra-51382000.-Kčs;Vráble-2890000.-Kčs, Sľaţany-

1760000.-Kčs.) 

 

26. jún 1991 
 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sa obyvatelia dopočuli, ţe 

aj v našom meste bude kurz karate. Záujemci od 10 rokov sa budú 

stretávať v Sokolovni kaţdý utorok a v sobotu. 

 

27. jún 1991 
 

     V mestskom úrade sa konal konkurzný výber spomedzi 22 

prihlásených do funkcie člena mestskej polície. V rámci 

konkurzu sa podrobili aj psychologickým testom. 

6 členov bolo vybraných do tejto neľahkej,ale atraktívnej 

práce. 

 

     Príjemný večer preţili návštevníci v MsKS v Zlatých Morav-

ciach. Folklórne súbory nášho mesta - súbor Zlatňanka - pod ve-

dením ing.Cyrila Lazúra a folklórny súbor Inovec s umeleckým 

ve-dúcim ing.Radovanom Bakalárom umoţnili vychutnať spev, tanec 

a ľudové zvyky vďačným Zlatomoravčanom. 

 

28. jún 1991 
 

     SOU obchodné a Dievčenská odborná škola zaţívali 

slávnostný deň. Nielen preto, lebo bol deň odovzdávania 

vysvedčení. Ale aj preto, ţe v tento deň bol poloţený základný 

kameň výstavby novej školy na ulici SNP (nad gymnáziom). Stavba 

je rozplánovaná do štyroch etáp v hodnote 89 miliónov Kčs. 

Predpokladaný termín u-končenia 1.etapy v hodnote 42 miliónov 

Kčs je naplánovaný na júl 1993. 1.etapa-učebne teoretickej a 

praktickej výuky; 2.etapa-ob-jekt stravovania s kapacitou 300 

stravníkov - ukončenie v r. 1994; 3.etapa-výstavba telocvične 

30x18 m - ukončenie v r. 1995; 4.etapa-výstavba krytej plavárne 

- 25 m bazén. 

Od 1. septembra 1993 by sa študenti uţ mali učiť v nových 

pries-toroch. Poloţenia základného kameňa sa zúčastnili - 

námestník ministra obchodu a cestov. ruchu - ing.Pavol 

Rakovský, poslanec SNR a predseda SNS  - RNDr.Jozef Prokeš, 

riaditeľ Školskej sprá-vy VII v Bratislave - PhDr.Miroslav 

Pius, primátor mesta - ing.Peter Orban a pracovníci školy. 

 

30. jún 1991 
 

     A opätovne udieralo draţobné kladivko v Reštaurácii na 

Sládkovičovej ulici. 

Rybie lahôdky na Nám. A. Hlinku (vyvolávacia cena-67000.-Kčs), 
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Ovocie a zelenina na Hviezdoslav. ul. 17 (vyv.cena-74000.-Kčs), 

Predajňa hospodárskych potrieb na Bernolák.ul.49 (2449000.-

Kčs), 

Ovocie a zelenina na Bernolákovej ulici 5 (28000.-Kčs), 

Mäso-údeniny na Ţupnej ulici (192000.-Kčs), 

predajňa klobúkov na Ţupnej ulici (20000.-Kčs), 

predajňa klenotov a hodiniek na Ţupnej ulici (24000.-Kčs), 

a Ovocie a zelenina na Ul. 1. mája (1376000.-Kčs). 

 

jún - jubilanti 
 

     Aj júnoví jubilanti zapĺňajú stránky našej kroniky. 

80-tych rokov sa doţili a v kruhu svojich blízkych oslávili: 

Gabriel Švába z Rovňanovej 5 

Paulína Urbanová z Chyzeroveckej ulice č. 1 

Klára Valkovičová z Nám. A. Hlinku č. 11 

Elfrida Fáberová z Rovňanovej ul. č. 3 

Elza Jarošovská z Ul. 1. mája 41 

Mária Ondriašová z Ul. 9. mája 16 

Pavel Šabík z Ul. 1. mája 25 

Helena Šabová z Opatoveckej ulice  č. 32. 

91 rokov sa doţila Jolana Mravíková z Rovňanovej ulice č. 3. 

 

1. júl 1991 
 

     Zlatomoravčania mali moţnosť stráviť príjemný a 

kultivovaný večer pri cimbalke Petra Olivu s populárnym 

spevákom Joţkom Čer-ným. 

 

     V závodnej kuchyni a.s. Calex začala pokusne variť 

súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným „U panvice“. Predsedom 

spoloč-nosti je p. Ladislav Bezáni a riaditeľom p. Štefan 

Pajer. 

 

     Od 1. júla začal pôsobiť Obvodný úrad práce v nových 

pries-toroch. Riaditeľ-ing.Rudolf Ragas so svojimi pracovníkmi-

9 člen-ným kolektívom, pôsobí v slobodárni a.s. Calex na 

Kalinčiakovej ulici 16. 

Úradom práce v Zlatých Moravciach je evidovaných 930 

nezamestna-ných. 

 

5.-7. júl 1991 
  

    Nielen Zlatomoravčania, ale aj predseda Matice slovenskej - 

p. Jozef Markuš, sa zúčastnili osláv sv. Cyrila a Metoda 

v Čier-nych Kľačanoch. Za prítomnosti zástupcov Matice 

slovenskej, cir-kvi, okresných a obecných úradov a ďalších 

hostí odhalil p. Mar-kuš pamätnú tabuľu, pripomínajúcu vzácny 

unikátny archeologický nález zo slonoviny - antickú pyxidu, 

ktorej vznik archeológovia odhadujú na 4. storočie. 

 

7. júl 1991 
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     Folklórny súbor INOVEC získal ocenenie za nápadité spraco-

vanie pásma „Fašiangy“ na Okresných folklórnych slávnostiach 

spojených so súťaţnou prehliadkou folklornych súborov a skupín 

v Topoľčiankach.   

 

10. júl 1991 
 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sa prihovoril k obyvateľom  

p. Štefan Bako-vedúci Západoslovenských vodární a kanalizácií. 

Horúce a sparné dni zapríčinili nedostatok vody. Asi 30% tejto 

vzácnej tekutiny chýba na plynulé a dostatočné zásobovanie. Je 

to spôsobené 10-ročným vyšším zráţkovým deficitom, nakoľko málo 

prší a ani v zimnom období nie je výdatnosť snehových zráţok, 

takţe neustále klesá výdatnosť zdroja. A preto platí regulačný 

stupeň č.1 v odbere vody. 

 

12. júl 1991 
 

     V reštaurácii na Sládkovičovej ulici sa znovu ozvalo kla-

divko licitátora. Záujemci sa prihlásili do draţby na tieto 

jed-notky:  

Predajňa mlieka na Duklianskej ul.(vyvolávacia cena-32000.-

Kčs); 

Predajňa potravín na Pribinovej ul.(597000.-Kčs); 

Kníhkupectvo na Nám. A. Hlinku (28000.-Kčs)  

a Lahôdky na Duklianskej ulici (103000.-Kčs). 

 

20. júl 1991 
 

     Tentoraz sa draţilo v priestoroch Obvodného úradu v Nitre 

a draţila sa Reštaurácia na Sládkovičovej ulici. 

 

22. júl -1.september 
 

     Mestská kniţnica je zatvorená. Jej priestory boli v dome 

reštituovanom rodine Chrenovcov, ktorá ho predala Verejnej úve-

rovej banke v Nitre. Mestská kniţnica sa sťahuje do vilky 

dr.Mráza na Sládkovičovej ulici. 

 

25.-27. júl 1991 
 

     TJ Calex usporiadal Medzinárodný turnaj ţiakov vo futbale. 

Pozvanie prijali hráči klubu BAGNO a RIPOLI z Talianska a TSV 

KRICSHABER AUSBURG zo Spolkovej republiky Nemecko. Sponzormi 

turnaja sa stali - Calex a.s., Plemenársky podnik Topoľčianky, 

JRD Topoľčianky,Espresso Danko, Kowomepp a Vino Topoľčianky. 

 

 

 

 

28. júl 1991 
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     O 9.
00 

hod. sa začala kríţová cesta na zlatomoraveckej kal-

várii ku cti svätej Anny. 

 

30. júl 1991 
 

     V zasadačke SOUp sa uskutočnilo 5. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva. Ing.Orban (primátor) oznámil poslancom výsledky 

konkurzu za veliteľa mestskej polície. Od 15. augusta 1991 sa 

ním stal p. Ľubomír Očovský. 

Poslanci jednomyseľne schválili, ţe členovia polície budú vyba-

vení putami, obuškami a slzotvornými prostriedkami. Pouţívanie 

guľových zbraní poslanci neschválili. 

Členmi mestskej polície sú:Ivan Hritz(zástupca), Vladimír 

Gunda, Stanislav Kováč, Viliam Rumanko, Vladimír Horný. 

Poslanci jednomyseľne schválili doplnenie členov komisie 

sociál-no-zdravotnej a bytovej o p. Šimona Kršiaka a p. Helenu 

Šaláte-kovú. 

P. Strnádková, učiteľka MŠ na Ul. Čsl. armády, poţiadala 

Mestské zastupiteľstvo o pomoc a odporúčanie pre Okresnú 

školskú správu v Nitre, aby táto poskytla výnimku terajšej 

riaditeľke MŠ - p. Szeredyovej, pre vykonávanie tejto funkcie i 

naďalej. 

Poslanci jednomyseľne schválili primátorov návrh na zriadenie 

mestského podniku Sluţbyt. Dočasným vedením - do skončenia kon-

kurzného jednania - bol poverený p. Gabriel Kordoš. 

Dr.Rozborová(prednostka MÚ) bola poverená zorganizovaním 

konkur-zu na miesto vedúceho m.p. Sluţbyt Zlaté Moravce do 

30.9.1991. 

 

júl - jubilanti 
     Naši júloví jubilanti: 

80-tych rokov sa v tomto mesiaci doţili: 

Cecília Bónová z Nitrianskej ul. č. 5, 

Mária Prieloţníková z Opatoveckej ul. 13. 

85 rokov si pripomenula p. Júlia Blašková z Pribinovej ulice a 

Margita Feltová zo Školskej 10. 

91 rokov - tento úctyhodný vek sa doţila 28.7. p. Matilda Klu-

čiarová z Opatoveckej ul. č. 51. 

92 rokov  v kruhu svojej rodiny oslávila Mária Števiarová z To-

poľčianskej ul. č. 24. 

 

3. - 5. august 1991 
 

     50 chlapcov a dievčat z celého Slovenska sa zúčastnilo te-

nisového turnaja starších ţiakov. 

 

7. august 1991 
 

     Základná organizácia zdravotne postihnutých v Zlatých Mo-

ravciach zorganizovala autobusový zájazd do Štúrova s moţnosťou 

návštevy maďarského Ostrihomu. 
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12. august 1991 
 

     Chalúpkova ulica v strede mesta, sa stala priestorom, kde 

sú rozloţené stánky s rozličným tovarom súkromných 

podnikateľov. Tým sa stratil nekultúrny predaj v podobe rôznych 

stánkov na rozličných miestach v meste, predovšetkým  na 

najfrekventovanej-ších miestach, čo strpčovalo ţivot všetkým 

obyvateľom. 

 

23. august 1991 
 

     V okresnom úrade v Nitre sa uskutočnila ďalšia draţba zla-

tomoraveckých objektov: 

predajňa drobného tovaru na Ţupnej ulici s vyvolávacou sumou 

307000.-Kčs a predajňa drobného tovaru na Hviezdoslavovej ul. 

71-30 000.-Kčs. 

 

25. august 1991 
 

     V divadelnej sále MsKS strávili návštevníci príjemný a ús-

mevný večer s Radošinským naivným divadlom. Jeho reţisér i 

herec v jednej osobe - Stanislav Štepka, zavítal do Zlatých 

Moraviec s hrou „Cesta po Európe a jej domoch“. Mládeţ do 16 

rokov nemala povolený vstup na toto predstavenie. 

 

27. august 1991 
 

     „Stretnutie s verejnosťou“ - tak nazvalo svoje stretnutie 

informačné stredisko EMO-Atómové elektrárne Mochovce - na 

Ţupnej ulici pred cukrárňou. 

 

29. august 1991 
 

     V denníku Hlas ľudu a v jeho rubrike „Poţiadali ste nás o 

pomoc“ sa obrátili na redakciu HĽ obyvatelia ulice J. Kráľa p. 

Pavol Pečadný, p. Peter Rakovský a MUDr. Ladislav Lanák - napí-

sali, ţe v r. 1988 museli pod nátlakom podpísať, ţe predávajú 

MsNV domy, kôli novej výstavbe obytného súboru „Stred II.“ 

K re-alizácii stavby nedošlo a preto ţiadajú o navrátenie 

nehnuteľ-nosti. Mestský úrad však ich ţiadosti nevyhovel. 

 

     V tých istých novinách je o Zlatých Moravciach aj ďalší 

článok. Redaktor zašiel za riaditeľom Školskej správy v Nitre - 

RNDr. Jánom Strieškom s otázkou, do akých priestorov umiestni 

cirkevnú školu v Zlatých Moravciach. Pôvodne mala byť 

umiestnená v pavilóne ZŠ na Pribinovej ulici, ale po porade 

riaditeľov škôl prišli k záveru, ţe celá cirkevná škola bude 

v priestoroch býva-lej MŠ na ulici 1. mája, pretoţe materské 

školy v našom meste sú nevyťaţené. 

Kým sa stavebné práce ukončia, deti z cirkevnej školy budú cho-

diť na vyučovanie na druhú smenu do ZŠ na Robotníckej ulici. 
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     V popoludňajších hodinách sa uskutočnila pietna spomienka 

na hrdinov SNP v Závodnom klube odborov Calex. Potom nasledoval 

slávnostný sprievod a kladenie vencov pri soche partizána. 

Pietneho aktu sa zúčastnili priami účastníci protifašistického 

odboja, účastníci SNP, predstavitelia politických strán a hnutí 

v meste a aj dychový orchester ZKO Calex. 

 

30. august 1991 
 

     V Zlatomoraveckom amfiteátri bola premiéra amerického 

filmu „Tanec s vlkmi“, oceneného 7 Oscarmi s Kevinom Costnerom 

v hlav-nej úlohe. 

 

31. august 1991 
 

     „Vláčik sa napapkal...“ Článok podpísaný značkou (JŠV) je 

o rodičoch, učiteľkách a riaditeľke MŠ na ul. Čsl. armády - 

p.Oľge Szeredyovej, ktorá podľa nariadenia Ministerstva 

školstva o pod-mienkach vykonávania riadiacich funkcií na ZŠ a 

SŠ má zakompono-vané pravidlo, ţe riadiacim pracovníkom môţe 

byť len ten, kto v minulosti nebol v takej funkcii viac ako 4 

roky. 

P. Szeredyová síce uţ 10 rokov riaditeľuje, ale rodičia, 

učiteľ-ky,ba aj školská rada jej vyjadrili podporu a ţiadali o 

výnimku. 

 

     Na celoslovenskej veteraniáde v Banskej Bystrici sa 

zúčast-nili aj štyria zlatomoraveckí veteráni. Výsledkom je 

fantastická bilancia - 3 zlaté a 3 strieborné medaily. Našim 

najúspešnejším veteránom je p. František Herman z Prílep, ktorý 

získal 2 zlaté za hod oštepom a hod diskom; Jozef Blaško zlato 

za skok do diaľ-ky a striebro v behu na 100 m; ing.Ladislav 

Urbanovič striebro na 10 000 m a Mikuláš Horváth striebro 

v behu na 5000 m. 

 

     K 31. augustu bolo na Úrade práce v Zlatých Moravciach 

evi-dovaných 1 600 nezamestnaných. 

 

august - jubilanti 
 

     80 rokov: 

Helena Sýkorová z Kraskovej ul. č. 3 

Štefan Vrábel z Hviezdoslavovej 50 

Alojzia Bandúrová z Rázusovej 42 

Mária Delertová z Rovňanovej ul. č. 5 

Gustáv Leikert z Rovňanovej ul. č. 1 

     85 rokov: 

Helena Mihálková z Kalinčiakovej 8 a  

Jozef Sládeček z Obrancov mieru 6 

     91 rokov sa v auguste doţila 

Anna Ondrejková zo Ţitavskej 40 

92 rokov - Mária Baláţová z Hviezdoslavovej ul. č. 8 

 

1. september 1991 
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     V intenciách reformy zdravotníctva podľa scenára Minister-

stva SR sa vedenie Okresného ústavu národného zdravia v Nitre 

rozhodlo umoţniť slobodnú voľbu lekára na území okresu. 

Pacienti si môţu vybrať všeobecného lekára, pediatra, 

stomatológa, gyne-kológa, psychiatra, neurológa, genetika, 

chirurga pri ošetrení úrazov a očného lekára. 

  

     1. septembra došlo k personálnym zmenám vo vedení základ-

ných škôl. V ZŠ na Pribinovej ulici je vo funkcii riaditeľa p. 

Karol Pintér. V ZŠ na Robotníckej ulici - p. Ivan Šimovič. V ZŠ 

na Mojmírovej ulici - p. Eva Valentová.  

V stredných školách nedošlo k zmenám a vo funkciách riaditeľov 

sú: 

v SOU obchodnom a DOŠ - p. Emília Šmálová 

v SOU poľnohospodárskom - ing. Ján Solčiansky 

v SOU strojníckom - ing. Peter Straka 

v SPŠ - RNDr. Vladimír Gubiš 

v GJK - p. Milan Šumný 

vo VÚM - p. Michal Zolder 

v ZĽŠ - p. Magdaléna Vidová 

 

     Od 1. septembra obnovila svoju činnosť kresťanská 

kniţnica, ktorá sa nachádza v priestoroch farského kostola nad 

sakristiou. Otvorená je kaţdú nedeľu od 9.
00
 hod. do 12.

00
 hod. 

 

2. september 1991 
 

     Tento deň bol dňom začiatku nového školského roka 1990/91. 

Brány škôl sa opäť otvorili a symbolicky zazvonil školský zvo-

nec, aby privítal svojich ţiakov a študentov. 

 

     V nových priestoroch bývalej vilky dr. Mráza na 

Sládkovičo-vej ulici sa otvorili dvere mestskej kniţnice po 

dvojmesačnom sťahovaní. Kniţnica má 42 000 zväzkov. 

 

4. september 1991 
 

     Redaktor Hlasu ľudu Jozef Švolík znovu otvoril v článku 

„Štebot v riaditeľni“ problém okolo riaditeľky MŠ na ulici Čsl. 

armády p. Szeredyovej. Pre zmenu sa chcel rozprávať s tými naj-

kompetentnejšími - najmä s riaditeľom nitrianskej Školskej 

sprá-vy s RNDr. Jánom Strieškom. 

 

11. september 1991 
 

     V zasadačke Mestského úradu sa konalo neformálne 

stretnutie všetkých riaditeľov zlatomoraveckých škôl a 

školských zariadení s primátorom mesta. 

 

12. september 1991 
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     Tekovské noviny. Prvýkrát vychádzali raz mesačne od 

31.1.1919 pod titulom Úradné noviny Ţupy tekovskej so sídlom 

v Zlatých Moravciach. 

     A teraz sú tu zas. 

Poverený šéfredaktor - p. Jozef Šúň - povedal, ţe ide o regio-

nálny dvojtýţdenník obyvateľov obvodu Zlatých Moraviec. 

V redakčnej rade pracujú: JUDr. Helena Rozborová, p. 

Walterstei-nová, p. Borodovčáková, p. Šumný, p. Novota, p. 

Matejov. 

V prvom čísle sme sa dozvedeli, ţe v Zlatých Moravciach uţ 77 

rokov máme kino. 

Tekovské noviny uverejnili aj predbeţné výsledky OO-SŠÚ v Nitre 

sčítania ľudu, ktoré sa uskutočnilo v marci tohto roku. Zlaté 

Moravce majú 15 769 obyvateľov(7 617 muţov, 8 152 ţien); bez 

prímestských častí - 12 947 obyvateľov(6 260 muţov, 6 687 

ţien); slovenskej národnosti - 15 488 ob.; 

českej národnosti - 99 ob.;  

moravskej národnosti - 1 ob.; 

sliezskej národnosti - 5 ob.; 

maďarskej národnosti - 56; 

rómskej národnosti - 68 ob.; 

poľskej národnosti - 3 ob.; 

nemeckej národnosti - 7 ob.;  

Zlaté Moravce majú 2 776 domov, z toho 410 neobývaných, plocha 

predstavuje 243 000 m
2
; ústredné kúrenie je v 4 097 bytoch; kú-

peľňa v 4 537 bytoch; automatické práčky sú v 2 377 bytoch; fa-

rebný televízor v 2 377 bytoch; telefón v 1 540 bytoch; osobné 

auto v 1 809 bytoch a chata(chalupa) v 319 bytoch. 

Náboţenské vyznanie:  

bez vyznania - 1 140 obyvateľov; 

rímsko-katolíckeho vyznania - 11 283 ob.; 

grécko-katolíckeho vyznania - 11 ob.; 

pravoslávneho vyznania - 6 ob.; 

česko-husitského vyznania - 1 ob.; 

česko-bratského evanjelického vyznania - 1 ob.; 

slovensko-evanjelického vyznania - 66 ob.; 

reform. evanjelického vyznania - 7 ob.; 

ostatného vyznania - 130 ob.; 

nezisteného vyznania - 3 124 obyvateľov. 

 

14. september 1991 
 

     V Okresnom úrade v Nitre sa draţila predajňa potravín na 

ulici 1. mája (vyvolávacia cena - 1 073 000 Kčs); Mototrans - 

2. kolo (16 251 000 Kčs); ktorý opäť nikto nevydraţil. 

 

     14. septembra sa uskutočnil aj jubilejný 10. ročník atle-

tického podujatia „Calexácka hodinovka“ na štadióne TJ Calex za 

účasti pretekárov z celého Slovenska i Moravy. 

 

18. september 1991 
 

     Zlatomoravčania sa mohli od tohto dňa stať členmi HZDS. 

Sídlo HZDS je na Bernolákovej ulici. 
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19. september 1991 
 

     V obradnej sieni Mestského úradu v MsKS sa konala 

slávnost-ná rozlúčka s brancami a ich rodičmi, spojená 

s odovzdávaním po-volávacích rozkazov. 

 

     Miestny odbor Matice slovenskej pripravil stretnutie 

s predsedom MS s p. Jozefom Markušom, Dr. Bajaníkom a 

spisovate-ľom Jánom Tuţinským (Doobeda diskutovali so študentmi 

Gymnázia Janka Kráľa). 

 

21. september 1991 
 

     Klub slovenských turistov pri Jednote Sokol v Zlatých Mo-

ravciach usporiadal 7. ročník turistického pochodu „Po stopách 

SNP“. 

 

22. september 1991 
 

     Slovenský automotoklub Zlaté Moravce - Ţitavany usporiadal 

Medzinárodné majstrovstvá v autokrose. Súťaţe sa zúčastnili po-

prední autokrosoví pretekári zo Švajčiarska, Rakúska, 

Sovietske-ho zväzu a ČSFR. 

 

25. september 1991 
 

     V priestoroch na ZŠ na Robotníckej ulici všetkých prítom-

ných zaujala beseda s pedagógom z Kanady, z provincie Ontario - 

p. Michalom Šeboňom, rodákom z Topoľčianok. 

 

26. september 1991 
 

     Tekovské noviny zaťali do ţivého. Mohli sme sa v nich 

dočí-tať „Takou rozsiahlou kriţovatkou sa nemôţe popýšiť 

hociktoré mesto. Preboha, načo bola Zlatým Moravciam taká 

„ozruta“? Krás-ne, desaťročia rastúce a donedávna ţijúce pre 

ozrutu vytrhané stromy ţalujú všetkých tých, ktorí s výstavbou 

kriţovatky súhla-sili.“ 

     V Tekovských novinách boli aj ďalšie zaujímavé články, 

napr.: Autentický rozhovor s vajdom Rómov v Zlatých Moravciach 

- pánom Antonom Rafaelom. Za vajdu bol zvolený pred 13 rokmi, 

po smrti svojho otca. 

     Aj o profesorovi gymnázia, p. Karolovi Mlynkovi - 

majstrovi športu, sme sa mohli dozvedieť, ţe v Rotherdame mu 

bol udelený titul Majster FIDE. Profesor Karol Mlynka sa uţ 

roky venuje ša-chu a pomáha vychovávať nových zanietencov pre 

tento šport. 

     26. septembra sa uskutočnilo aj šieste zasadanie Mestského 

zastupiteľstva v zasadačke SOUp. 

Primátorov opakovaný návrh na obsadenie miesta kontrolóra mesta 

p. Jakubom Gajdošom poslanci jednomyselne schválili. Za tajom-

níčku komisie pre ochranu verejného poriadku schválili p. Máriu 
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Ondrejmiškovú, keď predtým z tejto funkcie väčším počtom hlasov 

uvoľnili JUDr. Janu Kukučkovú. 

Poslanci tieţ schválili doplnenie členov komisie ţivotného 

pros-tredia p. Magdalénou Valentovou. 

Primátor mesta predloţil návrh na zvýšenie poplatkov za vyňatie 

bytu z bytového fondu na 3000.- Kčs. 

Keďţe v Zlatých Moravciach je nedostatok bytov (403 čakateľov 

na byt) poslanci tento návrh schválili. Ľubomír Očovský, 

náčelník Mestskej polície, oznámil poslancom, ţe vzhľadom 

k tomu, ţe miestne zastupiteľstvo neodsúhlasilo MP pouţívať 

guľové zbrane, všetci členovia dávajú k 1.10.1991 výpoveď. 

Miestne zastupiteľstvo sa opätovne zaoberalo otázkou MP a 

nadpo-lovičnou väčšinou schválilo návrh, aby MP bola vyzbrojená 

guľo-vými zbraňami(22-ka,13 profil). 

Poslanci prijali návrh na odvolanie náčelníka a rozviazanie 

pra-covného pomeru s terajšími členmi MP a o vyhlásenie nového 

kon-kurzu. Poslanec ing. Hudík navrhol zabezpečiť pre MP psov, 

ktorý by pri zákrokoch eleminovali pouţitie guľových zbraní. 

 

27. september 1991 
 

     V hoteli Zobor v Nitre sa rozhodovalo o Zlatých 

Moravciach, resp. sa draţilo 2. kolo nasledovných jednotiek: 

Lahôdky Esex na Nám. A. Hlinku - 83 000.- Kčs 

Kiosk Kornúta na Hviezdoslavovej ulici - 201 000.- Kčs 

Stánok Ovocie a zelenina na Hviezdoslavovej ul. - 63 000.- Kčs 

Lahôdky v SOUs - 9 000.- Kčs. 

 

september - jubilanti 
 

80 rokov: 

Jozef Zábojník zo Sládkovičovej 89 

Helena Čulíková z Jesenského 32 

Ján Godor z Hviezdoslavovej 32 

Hena Konôpková zo Šimkovej 14 

Helena Prochovníková z Tribečskej 5 

Etela Rakovská z Tolstého 15 

85 rokov: 

Mária Martincová z Chyzeroveckej 162 

Gregor Solčiansky z Duklianskej 6 

Helena Sýkorová zo Sládkovičovej 90 

Mária Sýkorová z Hollého 28 

91 rokov: 

Teodor Jasek zo Sládkovičovej 38 

93 rokov: 

Pavlína Ondriášová zo Ţitavskej 19 

 

1. október 1991 
 

     Na mimoriadnom zasadnutí Mestskej rady opätovne riešili 

problém Mestskej polície. Mestská rada sa uzniesla na nasledov-

nom rozhodnutí: 

- potvrdila uznesenie Mestského zastupiteľstva o odvolaní 

náčel-níka p. Ľ. Očovského 
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- dočasne vymenovala za náčelníka p. Jozefa Čuláka (člen zboru 

MP) 

- súčasný policajný zbor neodvoláva ani nerozpúšťa 

 

2. október 1991 
 

     Opäť výrob 30 stromov v našom meste. Kde? 

Na Sládkovičovej ulici,v mestskom parku,v strede mesta a 

v mest-skom parku,v strede mesta a v areáli mestského úradu. Na 

výrob dal povolenie Obvod. úrad ţivotného prostredia, pretoţe 

išlo o choré a vyschnuté stromy, z ktorých padajú konáre a tým 

sú ne-bezpečné. Podmienkou OÚŢP je, aby Mestský úrad nahradil 

tieto stromy funkčnou a okrasnou zeleňou. 

 

     V Zlatomoraveckých aktualitách prezentovala súkromná firma 

KOMA svoju predajňu CRAM na Ţupnej ulici mnoţstvom zaujímavého 

tovaru, aj liečivých bylinkových čajov. 

 

     V podnikových novinách Calex bola uverejnená pochvala p. 

Márii Záhorskej, p. Márii Ocetovej a Jozefovi Frolovi - zamest-

nancom Calexu, za 20-násobné darovanie krvi bez nároku na odme-

nu. Všetci traja získali plaketu prof. MUDr. Jana Janského. 

 

4. október 1991 
 

     V Mestskom kultúrnom stredisku sa draţili nasledovné jed-

notky: 

- predajňa Elektro a ochranných pomôcok na Duklianskej ulici 

(vyvolávacia cena 37 000.-Kčs) 

- Maliarstvo na Viničnej ulici (83 000.- Kčs) 

- Drogéria na Nám. A. Hlinku (57 000.-Kčs) 

- Stavebná údrţba na Viničnej ulici (195 000.-Kčs) 

- Kníhviazačstvo na Duklianskej ulici (26 000.-Kčs) 

- Hostinec na Ul. 1. mája (849 000.-Kčs) 

 

4.-13. október 1991 
 

     V Restaurante a Kafe bare na Sládkovičovej ulici si mohli 

Zlatomoravčania pochutnať na zabíjačkových a burčiakových 

hodoch 

 

5. október 1991 
 

     Deň športu. Aj v Zlatých Moravciach sa zišli mladí, i tí 

skôr narodení na slávnostiach športu na štadióne TJ Calex. 

Súťa- 

ţili v atletike, v minifutbale a v tenise. 

 

9. október 1991 
 

     Kupónová privatizácia sa dotýka všetkých obyvateľov našej 

republiky. Informácie o nej získali aj v Zlatomoraveckých 

aktua-litách. Na poštách dostať informačné kniţky o kupónovej 
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privati-zácii v cene 15.-Kčs, kupónové kniţky v cene 35.-Kčs a 

aj kupó-nové známky v cene 1000.-Kčs. 

 

15. október 1991 
 

     Prvé tohtoročné jogové stretnutie s cvičiteľkami p.Alexan-

drou Palušovou,p.Teréziou Horniačekovou,p.Emíliou Holou a p.Ga-

brielou Jelínkovou sa uskutočnilo v MsKS. Dohodli sa na spoloč-

ných stretnutiach v ZŠ na Robotníckej a Slnečnej ulici, 

rozdeli-li sa do skupín a otvorili tak svoju činnosť v sezóne 

1991/92. 

 

     Prof. Michal Zaťko a doc. František Zatkalík CSc., z PF UK 

prišli na besedu so študentami gymnázia. Hovorili o expedícii 

na Kamčatku v máji aţ júni 1988. 

 

16. október 1991 
 

     Doobeda sa v MsKS uskutočnila ďalšia zlatomoravecká 

draţba.  

Elektromechanika na Viničnej ulici šla do draţby s vyvolávacou 

cenou 236 000.-Kčs. 

Cintorínske sluţby - 104 000.-Kčs a novinové stánky na 

Staničnej ul. (20 000.-Kčs) a na Hviezdoslavovej (5000.-Kčs). 

Holičstvo na Sládkovičovej ulici (57 000.-Kčs); poţičovňa prie-

myslového tovaru (7 000.-Kčs); nákupný a odbytový sklad Ovocia 

a zeleniny na Sládkovičovej ulici (853 000.-Kčs), Hospodárske 

po-treby na Bernolákovej ulici (2 444 000.-Kčs), Tabak (9000.-

Kčs). 

 

     V Mestskom kultúrnom stredisku zavládol smiech a pohoda. 

Zábavný program „Lambada so strýcom Marcinom“ spestrila hudba 

„Hudci“. 

 

25. október 1991 
 

     V rímsko-katolíckom kostole vystúpil Spevácky zbor sloven-

ských učiteliek „Ozvena“. 

 

30. október 1991 
 

     V divadelnej sále MsKS uvideli deti ZŠ ľudovú so spevmi 

pod názvom „Rapotačky“. Medzi deti zavítal umelecký kolektív 

„Teatro Tatry“. 

 

     Mesto Zlaté Moravce vypísalo konkurz na miesto riaditeľa 

mestského podniku Sluţbyt. Na túto funkciu stanovilo podmienky 

- vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru 

s 5-ročnou praxou, prípadne SŠ vzdelanie s 10-ročnou praxou 

v ria-diacej činnosti. 

 

október - jubilanti 
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80 rokov oslávili: 

Aurélia Baťalová z Ul. Janka Kráľa 3, 

Koloman Pánik z Vodnej ul. 26, 

Ján Siegl zo Záhradníckej ul. 9, 

František Šindler z Hollého ul. 14 

85 rokov: 

Katarína Chrenová z Rovňanovej ul. 3 

Paulína Havlíková z Obecnej 23 

91 rokov 

Františka Šedivá zo Šafárikovej ul. č. 1   

Margita Šurdová z Jesenského 12 

92 rokov oslávil v kruhu svojich najbliţších p. Ján Szperka 

zo Sládkovičovej ul. 97. 

 

 

1. november 1991 
 

     Súkromná výkupňa farebných kovov EXPERT STELL začala vyku-

povať meď, hliník, olovo, bronz, mosadz a suché akumulátory na 

Továrenskej ulici. 

 

6. november 1991 
 

     Vedúca sestra p. Helena Šaláteková a vedúci klubu 

dôchodcov v DOS-ke, p. Zlatňanský, pripravili posedenie 

s dôchodcami v Do-me opatrovateľskej sluţby pre 50 dôchodcov. 

Deti z MŠ na Ul. Čsl. armády, pod vedením p. učiteľky Tatiany 

Kováčovej príjemne prekvapili našich starších spoluobčanov kul-

túrnym programom. Hosťami posedenia boli aj primátor mesta-ing. 

P. Orban a vedúca sociálneho oddelenia MÚ p. Emília Bartková. 

 

7. november 1991 
 

     V mestskej kniţnici sa stretla a pobesedovala spisovateľka 

Mária Čeretková-Gálová so ţiačkami VÚM. 

 

     Na zlatomoraveckom cintoríne sa konala rozlúčka s vajdom 

Rómov p. Antonom Rafaelom, ktorého na jeho poslednej ceste 

spre-vádzala nielen rodina, ale aj stovky Rómov z celého 

Slovenska. 

Záplava pestrofarebných kvetov a vencov, záprah štyroch bielych 

koní s pohrebným vozom, originálna kapela s hosťami - to všetko 

svedčilo o tom, ţe pohreb sa odohral vo všetkej úcte 

k tradíciám Rómov. Zomrel vo veku 52 rokov. 

 

8. november 1991 
 

     V hoteli Zobor v Nitre sa rozhodovalo aj o Zlatých Morav-

ciach. Draţili sa dve jednotky: 

Stolárstvo na Viničnej ulici(vyvol. cena - 4mil. 385tisíc Kčs), 

Kovoúdrţba - 369 000.-Kčs. 

 

14. november 1991 
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     Obvodný úrad spolu s Mestským úradom sa stali 

usporiadateľ-mi „Zlatomoraveckého novembrového behu“ v mestskom 

parku. 

 

18. november 1991 
  

     Miestny odbor Matice slovenskej pripravil v aule Gymnázia 

Janka Kráľa koncertné vystúpenie zaslúţilých umelkýň - klavi-

ristky Kláry Havlíkovej a herečky-recitátorky Evy Kristínovej. 

 

20. november 1991 
 

     V Zlatomoraveckých aktualitách sa občania dozvedeli infor-

máciu, ţe v našom meste vznikla iniciatíva kresťanských 

zdravot-níkov-Centrum pre rodinu. Ide o bezplatnú sluţbu 

lekárov a ško-lených laikov pre slobodné a vydaté ţeny a aj 

rodiny. 

Snaţia sa riešiť problémy súvisiace s antikoncepciou, tehoten-

stvom a prípadným zaťaţením rodiny. Sídlo centra je na 

Kalinčia-kovej ulici č. 16 a svoje sluţby poskytuje kaţdý 

štvrtok od 15.
00
 do 17.

00
 hod. 

 

23. november 1991 
 

     V kultúrnom dome v Prílepoch sa uskutočnilo stretnutie ro-

dákov, ktorí sa v tejto obci narodili pre 40, 50 a 60 rokmi. 

Stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta - ing. P. Orban. 

 

november - jubilanti 
 

     Aj november má svojich jubilantov. 

80-te narodeniny oslávila Katarína Valová z Ul. 9. mája 11, 

Mária Magdová z Podjavorinskej 78, 

Barbora Ondriašová z Príčiny 25 a 

Janka Ondrišová z Rovňanovej 3. 

85 rokov si pripomenul v kruhu svojej rodiny Jozef Urban  

z Chyzeroveckej 1. 

90 rokov oslávila 15. 11. Mária Kurkinová z Bernolákovej 37. 

93 rokov - tento úctyhodný vek - 28. 11 oslávila Petronela Meň-

hertová z Parkovej 12. 

 

3. december 1991 
 

     Na Duklianskej ulici bola otvorená súkromná predajňa DARO,  

ktorá sa zameriava na bytové a módne doplnky, biţutériu a kon-

fekciu. 

 

4. december 1991 
 

     Na 7. zasadaní Mestského zastupiteľstva bol poverený vede-

ním Mestskej polície p. J. Čulák, ktorý sa za celý zbor MP os-

pravedlnil poslancom MZ za vystúpenie p. Ľ. Očovského. Poslanci 
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potom schválili návrh, aby boli všetci členovia MP ponechaný vo 

funkciách. 

Dr. Mrváň informoval poslancov, ţe konkurzná komisia vyberala 

za riaditeľa Sluţbytu z 8 kandidátov vopred presne stanovenými 

pra-vidlami. Aby bola zaručená objektivita, konkurzu sa 

zúčastnil aj hlavný kontrolór mesta, p. Jakub Gajdoš. Desiati 

členovia kon-kurznej komisie prideľovali uchádzačom body za 

vzdelanie, prax v riadiacej činnosti i za samotný pohovor. 

Víťazom konkurzu sa stal ing. M. Kapolka, ktorého však MZ 

neschválilo (15 za, 16 sa zdrţalo hlasovania). V rámci diskusie 

ing. Kapolka poţiadal p. poslankyňu Čulíkovú, aby mu vysvetlila 

o aké morálne závady ide v jeho prípade. Či je to len politická 

príslušnosť, alebo aj iné 

Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod Mototransu z majetku 

mesta do majetku a.s. Calex Zlaté Moravce. 

Ďalej schválilo, ţe od 1.1.1992 bude sobášny obrad v pracovný 

deň v pracovnom čase za prítomnosti len snúbencov a svedkov na 

MÚ bezplatne, sobášny obrad v obradnej sieni MsKS bude vykonaný 

za poplatok 300.-Kčs. 

MZ schválilo nové názvy ulíc časti Viničnej takto: 

Ul. Martinský breh, Hájová, Šafranická, Do Kratín, Dolné vinice 

a Viničná. 

Ešte schválilo poukázať čiastku 100 000.-Kčs, ktoré mali byť 

od-menou pre poslancov, na zakúpenie respirátora do 

zlatomoraveckej nemocnice. 

 

6. december 1991 
 

     Mikuláš! Ktoré dieťa by sa naň netešilo? Na Nám. A. Hlinku 

bolo stretnutie detí s týmto usmievavým, bradatým, darčekmi ob-

sypaným symbolom zimy. Mikuláš odmenil všetky recitačné a spe-

vácke výkony detí sladkou odmenou. Aby toto stretnutie bolo bo-

haté aj na deťmi obľúbené maškrty a sladkosti o to sa pričinili 

aj niektorí súkromní podnikatelia z nášho mesta - p.Mária Miná-

rová, p.Jozef Rozbora, ing.Pavel Nemeček, p.Ivan Holečka, 

p.Ivan Konečný a p.Klára Dibusová. 

 

9. december 1991 
 

     Akademický sochár Štefan Partl oslavoval svoje okrúhle ţi-

votné jubileum - 50 rokov. A ako? Cez svoje obrazy. Jeho tvorba 

je prevaţne komorná maľba - portréty, zátišia, krajinky a práve 

nimi sa predstavil na svojej výstave, ktorá trvala do 15. 12. 

 

12. december 1991 
 

     V mestskom úrade vo Vrábloch prebiehala draţba predajne 

in-štalačného materiálu na Duklianskej ul.(vyvol.cena-41 000.-

Kčs), pohrebných sluţieb (149 000.-Kčs). 

Takisto sa draţili aj stánky PNS pri ČSD (20 000.-Kčs) a na 

Hviezdoslavovej ul.(5000.-Kčs). 

Mäso a údeniny na Bernolákovej ulici šli do draţby v hodnote 

102000.-Kčs, Fotosluţba - 320 000.-Kčs a Nástrojáreň na 

Viničnej ul. - 224 000.-Kčs. 
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     Všetci ľudia chcú zdravo ţiť. V mestskej kniţnici sa usku-

točnila prednáška „Čo môţeme urobiť pre svoje zdravie?“ o 

lieči-vých rastlinách a o správnej výţive. 

 

13. december 1991 
 

     V hoteli Zobor v Nitre prišla v draţbe na rad aj 

zlatomora-vecká mototechna s vyvolávacou cenou 125 000.-Kčs. 

 

15. december 1991 
 

     Malí aj veľkí, ktorí fandia zimnému športu na ľade, sa ot-

vorili brány zimného štadióna. 

 

16. december 1991 
 

     Detský folklórny súbor Zlatňanka navštívil rozhasové 

štúdio Zlatomoraveckých aktualít, aby všetkým zavinšoval pekné 

a ra-dostné Vianoce. V „Zlatňanke“ účinkujú deti zo ZŠ v našom 

meste. 

 

16. - 23. december 91 
 

     Výstava obrazov členov výtvarného krúţku. Mnohým Zlatomo-

ravčanom by uţ táto udalosť určite chýbala, ak by sa 

prezentova-nie diel neuskutočnilo. Vernisáţ pri otvorení tejto 

výstavy sa stala malým kultúrnym posedením. Zúčastnili sa jej - 

primátor mesta ing. Peter Orban, predseda kultúrnej a školskej 

komisie - p. Milan Šumný, pracovníci Mestského kultúrneho 

strediska a ďal-ší hostia. Medzi vystavujúcimi boli - František 

Herman, Ján Ko-cian, Dr. Ivan Meňhart, Dušan Koval, František 

Valenta, p. Kňa-ze, Mikuláš Horváth, Jozef Šúň, Oľga 

Grečnárová. 

 

18. december 1991 
 

     P. Peter Hlavačka - zástupca primátora mesta poprial cez 

Zlatomoravecké aktuality všetkým Zlatomoravčanom veľa šťastia, 

lásky, dobrého zdravia, aby dobre cítili v Zlatých Moravciach a 

aby sa sem zas radi vrátili a aby naše Zlaté Moravce boli pre 

všetkých zlatými. Tento vianočný vinš všetkým pripomenul, ţe uţ 

opäť tu máme obdobie, keď pri stoloch, v domácnostiach mal za-

vládnuť kľud, pohoda a medzi ľuďmi by malo byť veľa, veľa 

lásky. 

 

19. december 1991 
 

     P. Eduard Goga obvinil v Tekovských novinách primátora 

mes-ta, ţe jeho tvrdenie nie je pravdivé. Aké tvrdenie? O 

výkupe do-mov na Ul.Janka Kráľa. Polemika o tomto probléme 

prebiehala nie-len v Tekovských novinách, ale aj v Hlase ľudu 

v predchádzajú-com období. 
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Tekovské noviny priniesli v článku „Dementi poslanca“ 

vyjadrenie poslanca SNR, dr. Piusa Bieleho, prednostu Obvodného 

úradu, kto-rý dementoval informáciu novín Národná obroda, ţe je 

členom ODÚ-VPN a slovenského rozhlasu, ţe je členom SNS. V TN 

informoval Zlatomoravčanov, ţe po rozpade VPN prešiel do HZDS. 

 

20. december 1991 
 

     Tekovské noviny uverejnili informáciu, ţe najlacnejšie po-

traviny majú v predajniach IMA na Dlhej a Pribinovej ulici 

(p.Holečka). 

      

     Vianoce sa nezadrţateľne priblíţili. Ľudia ešte zháňali 

posledné darčeky, ale predsa len sa zastavili na Nám. A. 

Hlinku, kde zazneli koledy a slovenské ľudové piesne v podaní 

dychovej hudby „Topoľanka“. Predvianočná nálada vyvrcholila pri 

počúvaní prekrásnej piesne Tichá noc. 

 

Záver roka 1991 
 

     V meste zavládol kľud znásobený voľnom, ktoré dostali za-

mestnanci všetkých väčších podnikov v Zlatých Moravciach. 

Spolu s deťmi vychutnávali čaro Vianoc, darčekov, ktoré 

nechýba-li pod stromčekmi a zasneţenej prírody. 

Ani sme nevedeli ako - a uţ tu bol Silvester. Farebný, 

blýskajú-ci, buchotajúci, s mnoţstvom prskaviek, smiechu, ale 

moţno aj slzou v oku. 

Kráľ zomrel. Nech ţije kráľ! A tak je to aj s novým rokom 1992. 

 

 

 

     Zároveň sa s Vami lúči aj kronikárka, ktorá sa snaţila za-

chytiť a zachovať pre budúce generácie 2 roky nášho ţivota. 

     Ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhali zozbierať materiály, 

dali mi mnoţstvo podkladov pre tak zaujímavú prácu, ale aj 

mimoriadne náročnú. Ďakujem predovšetkým primátorovi mesta - 

ing. Petrovi Orbanovi, pracovníčke MsKS - p. Jane Gáfrikovej, 

ale aj mnohým ďalším, ktorí sa pričinili o bohatosť údajov 

v roku 1991. 

 

Dr. Danuša Meňhartová 


