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Január  
 

 Nový rok 1994 bol otvorený polnočným stretnutím občanov na ná-
mestí Andreja Hlinku. K prítomným prehovoril primátor mesta pán 

Ing. Peter Orban, ktorý okrem iného povedal:“Nech nás zjednotí 

dnešná noc, tešme sa, ţe sme sa tu mohli stretnúť v druhom roku 

existencie Slovenskej republiky. K tomu Vám prajem hodne šťas-

tia, zdravia a pevnú vôľu k prekonaniu všetkých ťaţkostí.“ 

 Prvým občanom, ktorý sa narodil v zlatomoraveckej pôrodnici bol 
Miško Horniak z Volkoviec. 

 Podľa informácie obvodného úradu - matrika, sa v roku 1993 

narodilo v minulom roku 182 detí, z toho 94 chlapcov a 88 diev-

čat, z toho jeden pár dvojčat - chlapcov. 

 1. januára sa doţil 80-tych rokov Dr. Ján Cvejkuš, profesor na 
GJK v Zlatých Moravciach a dlhoročný riaditeľ pedagogickej ško-

ly. 

 15. januára o 13.20 h. ohlásené, ţe v priestoroch školy GJK sa 
nachádzajú bomby. Prizvaní špecialisti po 17.

00
 h., keď skončili 

dôkladnú prehliadku všetkých priestorov oznámili, ţe sa nič 

nenašlo.  

 Daňový úrad na základe opatrení Ministerstva financií SR infor-
moval občanov o platení cestnej dane, ktorá sa zavádza 1.1.1994. 

 V nedeľu 23. 1. košická firma Demonta na objednávku spoločného 
podniku Wieneberger-slovenské tehelne Zlaté Moravce, odstránila 

60 m vysoký a 35 rokov starý komín bývalej tehelne.  

 V piatok 28. 1. ráno tmavý mrak nad pohorím Tríbeč dával tušiť, 
ţe sa v počasí udeje čosi mimoriadne. O 8.

35
 h. husto sneţilo, 

hrmelo a blýskalo sa ako v lete.  
 

Február  
 

 8. II. sa v divadelnej sále MsKS uskutočnilo vystúpenie populár-
nych slovenských hercov - komikov Števa Skrúcaného a Mira Nogu 

v programe „Čo sme našli na stole.“ 

 Pri Slovenskom orle-GJK bol zaloţený spevácky zbor, ktorý vedie 
pani Pia Podhorná. 

 17. II. sa v reštaurácii MATHIAS v Zlatých Moravciach konal kon-
kurz modeliek a modelov, ktorého sa zúčastnilo 13 mladých ľudí 

so stredných škôl. 

 V polovici februára redakcia Tekovských novín uskutočnila rozho-
vor s Jozefom Chabrečekom a Viliamom Tonkovičom o ich účinkovaní 

na majstrovstvách sveta v kickboxe. V závere novembra 1993 sa 

títo zúčastnili na MS v Budapešti, kde Jozef získal bronzovú me-

dailu. 

 Zdeno Ďuriš, rodák zo Zlatých Moraviec sa zúčastnil Zimných o-
lympijských hier v Lillihameri v Nórsku ako hlavný masér sloven-

ského druţstva. 

 23. II. v MsKS sa uskutočnil koncert populárnej hudobnej skupiny 
TEAM s Paľom Haberom a jeho „farebným priateľom“. 

Komentář [Ú1]:  
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 V piatok 25. 2. sa v aule GJK konala súťaţ „Miss Gymnázia 94“. 
Titul získala Petra Zemanovičová, 18 ročná štvrtáčka. 

 V klube dôchodcov sa uskutočnila prednáška na tému „sadenie a 
vyuţívanie liečivých rastlín“, ktorej sa zúčastnilo vyše 30 dô-

chodcov. 

 V Základnej škole na Pribinovej ulici sa uskutočnilo popoludnie 
pre ţiakov 5-8 ročníka pod názvom „Koľko rečí vieš, toľko krát 

si človekom“.  

 Hudobná skupina ţiakov pri SOU poľnoh. sa zúčastnila „Ivanskej 
lýry“ kde sa prezentovala vlastnou skladbou „Vyznanie lásky“, 

s ktorou dosiahli veľký úspech.  

 Na 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva konanom 24. februára 
bola schválená pani Viera Fogadová bytom v Zlatých Moravciach do 

funkcie prisediacej na Krajskom súde v Bratislave na obdobie 

rokov 1994-1998. 

 28. februára bola zaloţená Mestská jednota dôchodcov. Jej pred-
sedkyňou sa stala Jolana Pileková.  

 

Marec 
 

 Začiatkom marca uviedla agentúra MITU v MsKS náučné pásmo „o 

veľkej Morave“ ktorého sa zúčastnili všetky zlatomoravecké zá-

kladné a stredné školy. 

 V dňoch 1.-6. marca v Základnej umeleckej škole v Zlatých Morav-
ciach sa konala výstava obrazov a výtvarných prác akademického 

sochára Štefana Pártla, jeho syna Martina a ţiakov z výtvarného 

útvaru ZUŠ. 

 Dňa 9. 3. sa podaril policajtom Obvodného oddelenia v Zlatých 
Moravciach husársky kúsok, keď našli 17 osobných automobilov od-

cudzených v rámci okresu Nitra. 

 18. 3. sa doţila babička Rosalia Jurášková zo Sládkovičovej 

ulice 94 rokov. 

 V dňoch 18.-27. 3. sa v obradnej sieni MsKS uskutočnila výstava 
výtvarných prác autorov J. Šúňa, F. Valenta a M. Kissa. Výstavy 

sa zúčastnilo viac ako 2000 návštevníkov.  

 V utorok 22. 3. bola v divadelnej sále MsKS „SHOWMIX“ Michala 
Dočolomanského a Karola Poláka st. 

 25. 3. boli slávnostne odovzdané povolávacie rozkazy 26 povolan-
com. 

 25. 3. bolo v GJK Oblastné kolo stredných škôl vo volejbale. 
Zúčastnili sa ho stredné školy zo Senca, Topoľčian, Nových Zám-

kov, Galanty, Komárna, Šamorína, Trnavy, Šiah a Zlatých Mora-

viec. Víťazom sa stalo druţstvo GJK zo Zlatých Moraviec. Cenu 

primátora mesta dostalo najslušnejšie druţstvo z Galanty.  

  

Apríl 
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 V piatok 8. 4. sa v SOUp konala v rámci projektu HEURAS výstava 
stredných odborných učilíšť z celého Slovenska určená pre „Týţ-

deň Slovenska v Belgicku“. Výstavy sa zúčastnilo 16 učilíšť. 

 47 ročníka cestného behu Devín-Bratislava sa zo Zlatých Moraviec 
zúčastnili Jozef Pánik a Klára Čulíková, ktorí získali 2 a 3 

miesto na trati 2690 m. 

 Zač. apríla sa v Topoľčanoch konal 2. ročník súťaţe TOP DAN- 
CING 94 v moderných tancoch. Zlaté Moravce reprezentovalo 9 ţia-

kov zo Základnej školy na Robotníckej ulici pod vedením Ing. 

Jitky Rabatinovej-Nagyovej. Získali v súťaţi 1. miesto. 

 10. 4. oslávil 91. narodeniny Michal Chren z ulice F. Kráľa 

v Ţitavanoch. 

 13. 4. v MsKS sa konali oslavy 25. výročia zaloţenia Redukačného 
domova pre mládeţ v Zlatých Moravciach. 

 18. 4. v divadelnej sále MsKS bolo vystúpenie Milana Markoviča a 
jeho hostí pod názvom „Nevyzúvajte sa prosím“. 

 25. 4. oslávil 91 rokov Marek Herda z ulice 9. mája v Ţitava-
noch.  

 25. 4. došlo k prepojeniu telefónnych účastníkov na digitálnu 
ústredňu.  

 26. 4. prišlo 56 darcov krvi na bezpríspevkový odber. 

 29. 4. generálna riaditeľka slovenskej sporitelne Ing. Strnadová 
otvorila nové priestory sporitelne v Zlatých Moravciach. 

 Koncom apríla sa v SOU strojárskom konal medzinárodný seminár 
pod názvom „Retrofit“. Bol určený pre lektorov a členov sekcie 

vzdelávania Slovenského zväzu chladiarenskej a klim. techniky. 

 V Povaţskej Bystrici sa konalo výberové kolo súťaţe „Krásna Fa-
tima“. Zúčastnila sa ho študentka GJK Eva Turzová, ktorá súťaţi-

la v kategórii dievča leta. 

 V SOU obchodnom a DOŠ privítali návštevu z Nemecka, z mesta 

PRUM, kde s podobnou školou nadviazali druţobné styky. 
 

Máj  
 

 1. mája sa doţila 93 rokov Helena Ivanovičová, ul. Hviezdoslavo-
va 34.  

 5. mája sa konalo 19. zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 
ktorom bol schválený návrh na rozdelenie rezervného fondu mesta, 

návrh trhového poriadku a bol schválený príspevok TJ Calex na 

športovú činnosť a prípravu kúpaliska.  

 6. mája popoludní sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov vďaky 
k pamätníkom padlých v meste pri príleţitosti 49. výročia ukon-

čenia druhej svetovej vojny. 

 10. 5. sa doţila Terézia Petrovičová z Murgašovej ulice 91 rokov 

 13. 5. sa doţila Etela Macáková z Vajanského ulice 91 rokov. 

 Začiatkom mesiaca sa v GJK konala prvá celoslovenská biologická 
olympiáda stredoškolákov, na ktorej sa zúčastnilo 24 študentov 

z troch regiónov Slovenska a Bratislavy. 

 14. 5. v Regionálnom kultúrnom stredisku v Prievidzi bola otvo-
rená výstava obrazov skupiny výtvarníkov pri MsKS zo Zlatých Mo-
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raviec. Výstava trvala 2 týţdne a zúčastnilo sa jej vyše 4 tisíc 

návštevníkov. 

 V prvej polovici mája bolo v našom meste obvodové kolo v umelec-
kom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín stredoškolákov 

zo Zlatých Moraviec a Vrábel . Do okresného kola postúpila M. 

Valkovičová (GJK) a E. Lintnerová (SOUobchodné) Z. Pinterová 

(DOŠ) M. Valková (GJK). 

 Z príleţitosti Dňa matiek bolo v časti mesta Ţitavany posedenie, 
ktorého sa zúčastnil aj primátor Ing. Peter Orban. 

 V piatok, 20. mája boli oslavy „Dňa matiek“ v divadelnej sále 
MsKS. Súčasťou programu bola slávnostná akadémia, ktorú pripra-

vilo MsKS. 

 Koncom mesiaca, 28. 5. sa v MsKS konala okresná súťaţ detských 
folklórnych súborov z okresu Nitra v počte vyše 300 účinkujú-

cich. Zlaté Moravce reprezentovali DS Zlatňanka a DS Roháčik. 

 V tomto mesiaci bol daný do prevádzky najmodernejší tehliarsky 
závod na Slovensku Wienerberger - Slovenské tehelne s. r. o. 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnila vládna delegácia Slovenskej 

republiky vedená podpredsedom vlády Ivanom Šimkom, ministrom 

financií Rudolfom Filkusom. Rakúsku firmu Wienerberger zastupo-

val Dr. Wolfgang Reithofer. Slovenské tehelne zastupoval gene-

rálny riaditeľ Hydrostavu Ing. Ivan Čarnogurský, mesto Zlaté Mo-

ravce jej primátor Ing. Peter Orban. Prítomní boli aj ďalší 

predstavitelia štátnej správy, rôznych organizácií, súkromní 

podnikatelia a pod. 

 V dňoch 18.-24. mája sa Detský folklórny súbor Zlatňanka zúčast-
nil Medzinárodného detského folklórneho festivalu v meste Kaunaz 

v Litovskej republike.  

 

Jún 

 

 3. júna sa v MsKS konala premiéra divadelnej veselohry „A nesta-
čí mať iba filipa...“, ktorú naštudoval divadelný súbor J. Kráľa 

pri MsKS. 

 8. júna sa doţil 90 rokov pán Dr. Štefan Rakovský, významný pra-
covník kultúrneho a spoločenského ţivota Poţitavského regiónu. 

 12. júna, v nedeľu sa konalo ďalšie kolo zo seriálu M-SR v moto-
krose na Vŕškoch v Ţitavanoch.  

 V tomto mesiaci bol v priestoroch SOUs turnaj v minifutbale ţia-
kov stredných škôl o putovný pohár primátora mesta Zlaté Moravce 

 11-12 júna v GJK sa konali majstrovstvá Slovenska v riešení ša-
chových problémov. 

 V dňoch 17.- 24. júna v Regionálnom kultúrnom stredisku v Nitre 
bola výstava obrazov výtvarníka Františka Hermana zo Zlatých Mo-

raviec. 

 30. júna bola otvorená výstava výtvarných prác Ingrid Zimanovej 
- Porubcovej v Základnej umeleckej škole. 

 

Júl  
 

Komentář [Ú2]:  
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 1. júla sa v SOUp uskutočnilo 20. zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, ktoré schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia o 

čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej repu-

bliky.  

 10. júla sme si pripomenuli 45. výročie poloţenia základného ka-
meňa pre výstavbu podniku Calex v Zlatých Moravciach. 

 Začiatkom júla folklórny súbor Inovec privítal v objektoch MsKS 
návštevu z Talianska, skupinu LA PRIMAVERA z mesta Sohico. Hostí 

prija aj primátor mesta Ing. Peter Orban. 

 12. júla sa konala v ZUŠ výstava obrazov Oľgy Grečnárovej, ktorá 
vystavovala vyše 90 prác v rôznych technikách. 

 Začiatkom júla sa začala rekonštrukcia Ţupnej ulice v našom 

meste. Dlho očakávané riešenie vzhľadu centra mesta sa stalo 

skutočnosťou. Stavebné úpravy začala uskutočňovať firma Kanvod 

zo Zlatých Moraviec. 

 15. júla večer sa na námestí A. Hlinku zišli občania, aby si pri 
„Vatre zvrchovanosti“ pripomenuli II. výročie slávnostného vy-

hlásenia Slovenského národa o svojbytnosti. 

 V tomto mesiaci vyšla zbierka básní nazvaná „Impresie Františka 
Hermana“, ktorá obsahuje básne autorovho vyznania lásky k rodnej 

zemi, svojmu kraju, rodnej dedine a ţivotu.  
 

August 
 

 Detský folklórny súbor (DFS) Zlatňanka sa v tomto mesiaci zú-
častnil medzinárodných detských folklórnych festivalov v sicíl-

skych mestách v Taliansku. 

 Na prelome mesiacov júl a august sa Folklórny súbor Inovec zú-
častnil medzinárodného festivalu v Portugalsku, kam odcestoval 

na pozvanie súboru Roncho folclorico da casa do povo de vila boa 

do bispo. 

 6. augusta futbalový oddiel TJ Calex zorganizoval turnaj pre 

mladých futbalistov. Zúčastnili sa ho ţiaci z FC Vráble, Slovana 

Bratislava, FC Nitra, TTS Trenčín, FC Levice a TJ Calex Zlaté 

Moravce. Víťazom turnaja sa stali ţiaci domáceho oddielu. 

 26. augusta sa konali mestské oslavy 50. výročia Slovenského ná-
rodného povstania za účasti občanov mesta, priamych účastníkov 

tejto udalosti a početných hostí. 

 V tomto mesiaci vyhlásilo Riaditeľstvo NsP v Zlatých Moravciach 
finančnú zbierku na nákup sanitného motorového vozidla rýchlej 

zdravotnej pomoci. 

 V závere augusta členovia Klubu slovenských turistov TJ Calex 
Zlaté Moravce absolvovali náročnú vysokohorskú expedíciu v ra-

kúskych Alpách. Podarilo sa im vystúpiť na najvyšší vrchol masí-

vu HOHER DACHSTEIN, ktorý je vysoký 3005 m.n.m. Expedície sa zú-

častnili: Ing. M. Valkovič, Ing. M. Borkovič, M. Šabík, P. Mi-

nár, Š. Kráľ a V. Meňhert. 
 

September 
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 2. septembra sa v SOUp konal slávnostný akt sľubu členov okrsko-
vých volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej re-

publiky, ktorý zloţili do rúk primátora mesta Ing. Petra Orbana. 

 3. septembra vyvrcholilo 100. výročie ţeleznice Šurany-Topoľ-

čianky slávnosťou, ktorej sa zúčastnilo vyše 300 občanov a pri-

mátor mesta Ing. Peter Orban. 

 3. a 4. septembra sa v mestskej časti Ţitavany na Vŕškoch konali 
Majstrovstvá Európy v autokrose v triede do 1600 ccm

3
. Zvíťazil 

Oswin Buchl z Nemecka. Tieto majstrovstvá sa konali pod záštitou 

prezidenta Slovenskej republiky pána Michala Kováča, prítomný 

bol poslanec NR-SR Dr. Milan Sečanský, prezident Slovenskej aso-

ciácie motoristického športu Anton Michalička a pozorovateľ FIA 

pán Les Needham z Anglicka. 

 5. septembra bola odhalená na farskom kostole pamätná tabuľa 

kňazovi a národnému buditeľovi Dr. Andrejovi Radlinskému. Sláv-

nosti sa zúčastnili: Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej, 

Stanislav Bajaník, tajomník MS a spisovateľ Ján Tuţinský. Pamät-

nú tabuľu odhalil primátor mesta Ing. Peter Orban. 

 5. septembra boli po prvý krát otvorené „brány“ Obchodnej akadé-
mie v Zlatých Moravciach. 

 8. septembra sa konala v klube dôchodcov beseda s doc. Grenčíkom 
o bylinkách a čajoch pre upevňovanie zdravia. 

 16.-18. septembra sa v Zlatých Moravciach-Prílepoch uskutočnili 
oslavy 640. výročia prvej písomnej zmienky o zaloţení obce Prí-

lepy. 

 17. septembra sa v MsKS uskutočnilo druhé vystúpenie populárnej 
dvojice Oliver Andrasy a Elena Václavová. 

 19. septembra Západoslovenské energetické závody š. p. Bratisla-
va dali do prevádzky obchodné stredisko na ulici Šoltésovej. 

 Na septembrovom, 21. zasadnutí mestského zastupiteľstva bola na 
programe správa o plnení rozpočtu mestských podnikov, prejednaný 

a schválený bol návrh na úpravu rozpočtu, návrh na vytvorenie 

volebných obvodov a určenie počtu poslancov do MZ v komunálnych 

voľbách.  

 24. a 25. septembra sa konala obvodná výstava zvierat v Ţitava-
noch. 

 26. septembra, v pondelok v divadelnej sále MsKS vystúpili herci 
Divadla SNP z Martina s hrou „Miláčik Ornifle“. 

 

Október 

 

 V piatok 30. septembra a v sobotu 1. októbra 1994 sa uskutočnili 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Vo voľbách sa zú-

častnilo z 11264 zapísaných voličov 8795, čo je 78,08%. Voliči 

odovzdali svoje hlasy nasledovne: HZDS+RSS 46,75%; KDH 12,23%; 

SNS 10,63%; Spoločná voľba 9,23%; ZRS 7,34%; DUS 5,79 %.     
Voľby prebiehali v pokojnej atmosfére.  Volebné komisie v jedno-             
tlivých okrskoch  riešili  operatívne vzniknuté situácie,  takţe  
nedošlo k ţiadnym váţnejším kolíziám.  
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 12. októbra mestská volebná komisia pre komunálne voľby zaregis-
trovala 6 kandidátov na funkciu primátora nášho mesta: Mikuláš 

Bartoš, Peter Hlavačka, Ing. Jozef Martinec, Ing. Peter Orban, 

Peter Podskalický a Ing. Rudolf Ragas. 

 14. októbra v ZŠ na Mojmírovej ulici si pripomenuli 30. výročie 
zaloţenia tejto školy.  

 18. októbra sa uskutočnila v sále MsKS profesionálna módna pre-
hliadka súkromných a štátnych odevných firiem. 

 22. októbra bolo referendum s postavenou otázkou:“Súhlasíte, aby 
sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré 

boli pouţité pri draţbách a v privatizácií? Z 11263 voličov sa 

hlasovania zúčastnilo 2144, čo predstavuje 19,03%. Podobná situ-

ácia bola na celom Slovensku, takţe referendum nebolo úspešné. 

 22.-23. októbra horolezecký klub pri Jednote Sokol a Slovenský 
horolezecký spolok JAMES usporiadali Medzinárodné majstrovstvá 

Slovenska v športovom lezení na šikmej stene, ktoré boli v Zla-

tých Moravciach. 

 25. októbra sa v divadelnej sále MsKS konali mestské oslavy pri 
príleţitosti mesiaca úcty k starším. Divadelný súbor J. Kráľa u-

viedol divadelnú hru „A nestačí mať iba filipa...“ Primátor 

mesta im osobitne poďakoval za doterajšiu prácu a ocenil ich 

aktivitu v spoločenskom ţivote mesta a jeho okolia. 
 

November 

 
 V dňoch 25. októbra aţ 10. novembra sa konala v Nitrianskej 

štátnej galérii výstava pod názvom „Maľba, textil, sklo“ na kto-

rej vystavovala rodáčka zo Zlatých Moraviec Zuzana Partlová-Mič-

keová s manţelom Jánom. 

 10. novembra sa konal večerný beh mestom Zlaté Moravce.  

 Výtvarný krúţok pri ZK odborov Calex obnovil 16. novembra výsta-
vu výtvarných prác svojich členov. 

 V dňoch 18.-19. novembra sa v 13 volebných okrskoch a 5-tich vo-
lebných obvodoch nášho mesta konali voľby poslancov do mestského 

zastupiteľstva a primátora mesta. Do volebných zoznamov bolo 

zapísaných 11360 voličov, z ktorých sa zúčastnilo volieb 5150 

t.j. 45,33%. Z tohoto počtu bolo 4968 platných hlasov. Zvolených 

bolo 33 poslancov: 1.RNDr.Marián Bátora-stredoškolský profesor 

2.Ing.Jozef Martinec-podnikateľ 3.Peter Hlavačka-technik 4.Mi-

lan Šumný-riaditeľ GJK 5.Pavel Behul-technik 6.Ing.Peter Hollý-

technik 7.Štefan Nociar-podnikateľ 8.MUDr.Alfred Galovič CSc.-

lekár 9.Vojtech Gúber-učiteľ 10.Ing.Michal Borkovič-predseda TJ 

Calex 11.Mária Vrábelová-rehabilitačná sestra 12.Ján Demo-sú-

kromný podnikateľ 13.Bernadetta Očovayová-štátna zamestnankyňa 

14.Štefan Andraško-technik 15.Mária Kordošová-učiteľka 16.MUDr. 

Peter Pichňa-lekár 17.Rozália Határová-tech.hosp.pracovníčka  

18.Juliana Hlásna-dôchodkyňa 19.Ing.Valéria Kara-výskumná pra-

covníčka 20.Ľudovít Chládek-robotník 21.Matej Benček-technik 

22.Michal Gajdoš-poštový doručovateľ 23.Jozef Horník-technik 

24.Anna Fabišová-rehabilitačná sestra 25.Alojz Poljak-frezar 

26.Marián Tomajko-záhradný technik 27.Ing.Milan Skyva-technik 

28.Juliana Kordošová-zdravotná sestra 29.Ján Hlavatý-mechanik 
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30.Ján Haspra-dôchodca 31.Anna Justová-zdravotná sestra 32.Ing. 

Štefan Repa-technik 33.Jozef Polák-robotník 
 

Voľby primátora mesta Zlaté Moravce priniesli nasledovné poradie: 

1.Ing. Peter Orban získal 1913 hlasov 2.Peter Hlavačka 1143 hla-

sov 3.Ing.Jozef Martinec 1098 hlasov 4.Ing.Rudolf Ragas 728 hla-

sov 5.Peter Podskalický 110 hlasov 6.Mikuláš Bartoš 58 hlasov. 

Primátorom mesta sa stal po druhý krát Ing. Peter Orban. 

 28. novembra sa konalo I. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
33 zvolených poslancov zloţilo do rúk primátora mesta poslanecký 

sľub. 

 30. novembra v divadelnej sále MsKS sa konalo vystúpenie popu-
lárnej umelkyňe Dariny Laščiakovej a hereckého protagonistu Jú-

liusa Pántika. Vystúpenie sponzorovali: firma KANVOD a MsKS. 
 

December 
 

 6. decembra sa uskutočnili mestské oslavy Mikuláša, ktoré pri-
pravilo MsKS. Po rozsvietení mestského vianočného stromu Mikuláš 

navštívil deti v detskej nemocnici, osobitnej škole a základných 

a materských školách. 

 V dňoch 7.-12. decembra sa konala vianočná výstava (ručné práce, 
aranţovanie kvetín, vianočné pečivo a pod.), ktorú pripravilo 

MsKS v spolupráci so súkromnými firmami, školami a jednotlivca-

mi. Výstavu navštívilo vyše 3500 návštevníkov. 

 16. decembra ZUŠ a MsKS usporiadali vianočný koncert ţiakov. 

 16. decembra II. zasadnutie mestského zastupiteľstva schválilo 
vlastné štruktúry a obsadenie komisií, ďalej provizorný rozpočet 

mesta a mestských podnikov. 

 20. decembra MsKS v Zlatých Moravciach pripravilo so svojimi 

folklórnymi súbormi Vianočný koncert na námestí mesta, ktorý 

pokračoval v divadelnej sále. Na koncerte sa predstavili aj spo-

luobčania rómskej národnosti. 

 21. decembra miestne GJK zorganizovalo koncert pre milovníkov 
váţnej hudby, na ktorom vystúpil svetoznámy husľový virtuóz 

Peter Michalica. 

 Kaţdoročne sa pred Vianocami vyzdobujú obchody, úrady, školy a 
iné inštitúcie. Tohoročná výzdoba bola o poznanie výraznejšia 

ako v minulých rokoch. Veľmi pôsobivá bola vo výkladných skri-

niach firiem AD Spectrum, Valent-Elektro, Obuv-ZDA Partizánske, 

OD Tekov, Hračky-papierníctvo, Repro-Mix, Sun Tour, Frajinpex, 

Univers a ďalšie. Interiery predajní zaujali najmä u firiem: 

IMA, Maja-Junior, Eminent, Kowomepp, Audio-Video, Textil-Galan-

téria firmy KNPU.  
  Vianočnú atmosféru v  meste zvýraznila  svetelná výzdoba na ná- 

  mestí A. Hlinku, ktorú zabezpečil  Mestský úrad Zlaté Moravce a   

  inštaloval mestský podnik Technické sluţby. 

 V poslednom dni roku 1994 sa na námestí A. Hlinku krátko pred 
polnocou stretli občania mesta, aby spoločne privítali Nový rok 

1995 a zároveň si pripomenuli druhé výročie samostatnosti Slo-

venskej republiky. O pol dvanástej začala koncertovať dychová 
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hudba a.s. Calex. Desať minút pred polnocou sa k prítomným pri-

hovoril primátor mesta Ing. Peter Orban. 
 

 

 

 

 

Po troch rokoch záznamov tých najdôleţitejších udalostí mesta 

Zlaté Moravce, ktoré dokumentujú jeho ţivot, sa s prianím úspeš-

ného rozvoja lúči kronikár Ing. Karol Kiss.  

 


