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     V roku 1997 sa narodilo 162 detí, z toho 75 chlapcov a 87 

dievčat. Zomrelo 136 občanov a uzavrelo manţelstvo 84 párov.  

     Prvé dieťa, občan Zlatých Moraviec sa narodil v Zlato-

moraveckej pôrodnici aţ 4. januára rodičom Jozefovi a Monike 

Klikačovým - syn Adam. 

Narodili sa aj dvojčatá: Martin a Veronika Vaškovičoví, Jozef 

a Zuzana Mixoví. 

     K 31.12.1997 má mesto Zlaté Moravce 15 957 obyvateľov.              

Mestské zastupiteľstvo 
     V tomto roku sa uskutočnilo 5 zasadnutí Mestského zas-

tupiteľstva (MZ). 

     Pred poslancami zloţili sľub dvaja noví členovia Mestskej 

polície v Zlatých Moravciach. 

     Poslanci MZ prerokovali a schválili plnenie rozpočtov ako 

aj rozpočet mesta a príspevkových organizácií mesta Mestského 

kultúrneho strediska, Technických sluţieb, Záhradníckych 

sluţieb a Sluţbytu na r. 1998. 

     Na zastupiteľstvách sa prijali všeobecne záväzné naria-

denia mesta (VZNm) a to: VZNm č. 1/97 o poplatkoch za znečis-

ťovanie ovzdušia, zmena VZNm č. 4/94 - Trhový poriadok mesta, 

zmena VZNm č. 5/95 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 

priestorov v bytových domoch v meste, novelizáciu VZNm č. 1/92 

o chove domácich a úţitkových zvierat, VZNm č. 2/97 o dani 

z nehnuteľnosti na r. 1998. 

     Berie na vedomie vydanie nehnuteľnosti mestom - parc. č. 

3501 trávnatý porast o výmere 3 ha 2737 m
2
 - Park Mládeţe 

Rímskokatolíckej farnosti Zlaté Moravce. 

     Schválilo názov Ulice mestskej časti Ţitavany - „Luţná“ 

(vyčlenená z ulíc Šafárikova č. 43-49 a Šimkova č. 35-43), 

zriaďovaciu listinu m. p. Sluţbyt, preplácanie faktúr za odvoz 

fekálií pre občanov z neodkanalizovaných častí mesta vo výške 

300 Sk ročne. 

     Poslanci MZ schválili: 

 odpredaj areálu bývalého „Mototransu“ na Továrenskej ul. 

Strednému odbornému učilišťu poľnohospodárskemu (SOUP) Zl. 

Moravce za 4,7 mil. Sk, 

 odpredaj pozemku firme MOL 2000 Slovensko, spol. s r. o. 

Bratislava, zastúpenej výkonným riaditeľom Ing. Jurajom 

Liszkayom na výstavbu čerpacej stanice s umyvárkou na 

Hviezdoslavovej ul. pri ţelezničnom prejazde a centrálnom 

tepelnom zdroji parc. č. 1103/2, 2837/2, 1105/4 a časť č. 

1107 celkom o výmere 3898 m
2
 za cenu 180 Sk/m

2
, 

 odpredaj mestských bytov na Ul. 1. mája č. 37 a 39 súp. č. 
1091 na parc. č. 2506 a na Ul. Kalinčiakova č. 6,8,10 súp. 

č. 1688 na parc. č. 2541/7 nájomníkom bytov za ceny podľa 

Zák. č. 182/93 Zb. a č. 151/95 Zb. a VZNm č. 5/95, ktorý 

realizuje m. p. Sluţbyt, 

 odpredaj nehnuteľností parc. č. 5793/2, 5724 celkom o vý-
mere 60m

2
 za cenu určenú znaleckým posudkom, min. 150 Sk/m

2
 

Ing. Jozefovi Števánkovi, Podjavorinskej 54, Zl. Moravce v 

5/8, jeho deťom Radovanovi Števánkovi v 1/8, Kataríne 

Števánkovej v 1/8, Martine Števánkovej v 1/8, 
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 odpredaj pozemku p. Jozefíne Šutkovej, Hurbanova 10, Zl. 

Moravce o veľkosti 35 m x 8,5 m, nachádzajúci sa v tesnej 

blízkosti za záhradou, 

 odpredaj pozemku parc. č. 887/2, kat. územie Zl. Moravce o 
výmere 450 m

2
 za cenu 150 Sk/m

2
 manţelom Ivanovi a Ivete 

Hritzovým, 

 odkúpenie pozemku pre IBV (individuálnu bytovú výstavbu) 

Chyzerovce, parc. č. 1837/1 a 1838/1 celkom o výmere 67m
2
, 

kat. územie Chyzerovce od p. Magdalény Tonkovičovej, Štú-

rova 47/5, Nitra v cene 100 Sk/m
2
. 

 úver m. p. Sluţbyt vo výške 2 mil. Sk, za ktorý mesto pos-
kytne  svojím majetkom záruku. 

     Poslanci udelili SAD Zl. Moravce dopravnú licenciu na 

vykonávanie verejnej autobusovej mestskej dopravy v počte 5 

liniek č.: 407101 (ţel. stanica - námestie - ţel. stanica) 

           407102 (ţel. stanica - Calex - Ţitavany) 

           407103 (ţel. stanica - Machulince) 

           407104 (autobusová stanica - Prílepy) 

           407105 (ţel. stanica - Chyzerovce) 

s platnosťou od 1.3.1997 (v zmysle zák. č. 168/96 Zb.) do 

28.2.1998  ako aj zvýšili dotáciu  pre SAD na MHD vo výške 25 

tisíc Sk/mesačne na I. štvrťrok 1998. 

     Poslanci odvolali p. Mariána Hollého z členstva a meno-

vali Ing. Ľudovíta Šišku za člena podnikateľskej komisie MZ.    

     Na doporučenie mestskej rady poslanci schválili do 

funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Zl. Morav-

ciach PaedDr. Mateja Bajlu 1. augusta 1997. 

Narodil sa 24. 2. 1951 v Dolnom Oháji, okr. Nové Zámky. Je 

ţenatý, má 2 deti. 

Študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre. Tancoval v klube 

spoločenských tancov, pracoval v ochotníckom divadelnom 

súbore, v rozhlasovom štúdiu a vo folklórnom súbore Ponitran. 

V r. 1991 sa presťahoval do Zl. Moraviec, kde pôsobil ako 

učiteľ na ZŠ Mojmírova a potom na ZŠ Pribinova. Bol tanečným 

pedagógom DFS Zlatňanka. Zaloţil DFS Kvietok. 

     Členovia MZ prerokovali a schválili Uzavretie zmluvy na 

zavedenie  televízneho káblového rozvodu ako aj dohodu o 

výstavbe širokopásmovej multifunkčnej siete (ŠMS) v meste   so 

spoločnosťou CATV TEKOV s. r. o.  (zdruţenie podnikateľov 

Slovenska, ViOn, TAMONT, VTR, VARES) - investor. Uzavretím 

zmluvy poverili primátora Ing. P. Orbana. 

   Televízny káblový rozvod pre obojsmerný prenos signálu 

umoţňuje prenos v dosahu ŠMS, vytvoriť viacero komunikačných 

kanálov pre zabezpečenie bezpečnosti, spoľahlivosti, 

rýchlosti, vzájomnej komunikácie a pod. 

   Výstavbu bytov na Tekovskej ul. kaţdý poslanec podporil a 

schválil vypracovanie projektu. V projektovej dokumentácii 

s nákladom 426.300 Sk sa rieši prvý blok o počte 43 bytov. 

Jedná sa o 10 jednoizbových a 33 trojizbových bytov, ktoré 

budú umiestnené v štyroch nadzemných podlaţiach s plastovými 

oknami, dlaţbou, obkladmi a garáţovými boxami v suteréne. 

Výstavba  bytov do osobného vlastníctva sa  má realizovať 

v náklade 45 mil. Sk. V podmienkach je splátkový kalendár. 
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Záujemca je povinný do 1.IV.98 vyplatiť 25%, do 1.VI.98 25%, 

do 1.IX.98 30%, do 1.IV.99 10% a po skolaudovaní a nasťahovaní 

sa zvyšných 10% ceny bytu.  1-izbové byty o výmere 41-45m
2
 

cena 530-580 tisíc Sk, 3-izbové byty o výmere 77-95m
2
 cena 

1mil.30tisíc Sk aţ 1mil.230tisíc Sk. Výstavba a financovanie 

prechádza do r. 1998.   

Výstavba mesta 
     Investičné akcie mesta Zlaté Moravce: 

   Ul. Tolstého - miestna komunikácia, ktorá bola vybudovaná 

v celkovej dĺţke 558 m a šírka 5 m, vrátane ľavostranného 

chodníka š. 1,5 m a zelených pásov. Napája sa na Ul. Štúrovu a 

končí ako slepá ulica. Komunikáciu vybudovala firma KANVOD, 

nákladom 3.234.135 Sk. 

   Ul. Ţupná II. rekonštrukcia Ţupnej ul. nadväzuje na „Ţupná 

I.“. Rekonštrukcia sa obdobne ako v prvej časti netýka cesty 

II./511, táto sa rešpektuje smerove a výškove.  

Hlavnou myšlienkou je popri obnove povrchov chodníkov, zlep-

šenie parkovacích a oddychových moţností a skvalitnenie plôch 

zelene. Ulica bola vybudovaná firmou KANVOD, nákladom 5.618 

tisíc Sk. 

   Plynofikácia Ţitavany - vybudovaním plynofikácie bude na-

hradené v súčasnosti pouţívané pevné palivo za ušľachtilé 

palivo - zemný plyn, čím sa zvýši čistota ovzdušia, ţivotné 

prostredie a v neposlednej miere i ţivotná úroveň obyvateľ-

stva. 

V I. etape boli splynofikované Ulice Kňaţická, Šafárikova, 

Luţná, Šimkova a Vodná. 

V II. etape sa splynofikujú ostatné ulice m. č. Ţitavany. 

Začala sa Ul. Príčina. 

Stavbu realizovala firma POS MONT, nákladom 1.618.480 Sk za r. 

1997. 

   Plynofikácia Prílepy - vybudovanie plynárenských rozvod-

ných sietí vedie k zvýšeniu energetickej účinnosti, a tým aj 

k zníţeniu spotreby primárnej energie. Firma POS MONT zrea-

lizovala práce na Hlavnej ul. za 502.661 Sk. 

   Kanalizácia Ul. Jesenského -  nakoľko v uvedenej ulici 

doteraz nebola vybudovaná kanalizácia a daţďové vody boli 

odvádzané do terénu a spľaškové vody boli zväčša zachytávané 

do ţúmp, ktorých technický stav bol často nevyhovujúci, bolo  

nutné vybudovať kanalizáciu, ako aj domové prípojky. Vybudo-

vala ju firma KANVOD, v tomto roku prestavané 918.129 Sk. 

   Kanalizácia Ul. Hollého, Čajkovského - podobne ako na Je-

senského ul., i na týchto bolo nutné vybudovať kanalizáciu aj 

s domovými prípojkami. Vybudovala firma VODOSTAV, náklad 1.056 

tisíc Sk za r. 1997. 

   Zachytenie povrchových vôd - záujmové územie stavby sa 

nachádza na severnom okraji intravilánu Zlaté Moravce. 

Celé územie tvoria plochy, z ktorých povrchová voda dosaho-

vala okraj intravilánu na Ul. Podjavorinskej. Preto bolo nutné 

zachytiť povrchové vody na okraji intravilánu do priekop, 

odviesť rúrovými kanálmi do daţďovej kanalizácie a zaústiť do 

Ţitavy. Stavbu dobudovala firma VODOSTAV, v tomto roku 

prestavané 566.142 Sk. 

Investičné  

akcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

     Mimo investičných akcií boli vykonané práce na oprave a 

údrţbe mestských komunikácií, oprave a údrţbe mestských budov 

a oprave mestského rozhlasu, v čiastke 1.811.473 Sk. 

     V r. 1997 boli vypracované projekty na splynofikovanie m. 

č. Prílepy s nákladom 55.296 Sk, na kanalizáciu Ul. Tekovská 

s nákladom 87.450 Sk, na komunikáciu Ul. Dlhá, Rázusova, 

Slovenskej armády, Vajanského a Kollárova  s  nákladom  44 

tisíc Sk. Dofinancoval sa projekt plynofikácie m. č. Ţitavany 

s nákladom 80 tisíc Sk. 

     Prepojovací plynovod - cieľom tejto stavby bolo vybudo-

vanie STL prepojovacieho plynovodu  o tlakovej hladine do 300 

kPa RS-Tehelné-Ţitavany, ktorý bude slúţiť pre plynofikáciu m. 

č. Ţitavany a v budúcnosti i obce Machulince, Obyce. Dĺţka je 

1146 m a je na ňom 36 domových prípojok. Uvedenú stavbu 

zrealizovala firma VELES na náklady Slovenského plynárenského 

priemyslu OZ Nitra. 

     Rekonštrukcia siete NN Ţitavany - túto rekonštrukciu si 

vyţiadal nepriaznivý stav v dodávke elektrickej energie, 

slabému príkonu, neustálemu vypadávaniu a preťaţovaniu siete. 

Zrealizovali ju Západoslovenské energetické závody vo vlastnej 

réţii. 

     Rozšírenie mestskej telefónnej siete - v súčasnosti je 

miestna telefónna sieť technicky nevyhovujúca, je plne obsa-

dená a nie je moţné zriaďovanie telefónnych staníc. Z toho 

dôvodu došlo k rozšíreniu mestskej telefónnej siete.  

Na Ďateliniskách bude telefónna sieť vedená zemným káblom, 

jedná sa o Ulice Slov. armády, Dobšinského, Odbojárov, Heč-

kova, Krátka, Potočná, Rázusova, Hollého a Čajkovského. 

V časti Horné mesto bude telefónna sieť vedená vzduchom. Jedná 

sa o Ulice Dlhá, M. Urbana, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, 

Vajanského a Jesenského. 

Celé rozšírenie realizujú Slovenské telekomunikácie na vlastné 

náklady.      

Rôzne 
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Verejné zhromaždenie 
     Dňa 7. novembra sa konalo v poradí druhé verejné 

zhromaţdenie občanov v MsKS za prítomnosti primátora Ing. 

Petra Orbana, zástupcu RNDr. Mariána Bátoru, vedúcich oddelení 

MsÚ, náčelníka  MsP ako aj občanov nášho mesta. 

Tak ako aj na ostatnom zhromaţdení, konanom 24. októbra v ZŠ 

Mojmírova pre dolné mesto, primátor mesta informoval občanov o 

štruktúre MsÚ, MZ a mestských podnikov. Dotkol sa oblastí 

dopravy, školstva, zdravotníctva, sluţieb, športu, sociálneho 

programu, obchodnej siete a pod. 

   Zástupca primátora oboznámil prítomných s prípravou novej 

publikácie o Zl. Moravciach, ktorá sa pripravuje a bude 

v predaji v budúcom roku. Okolo 300 stranová publikácia bude 

obsahovať dejiny od praveku po súčasnosť s vyše 100 

fotografiami. 

Šéfredaktor Tekovských novín 
     Od 2. septembra prevzala vedenie Tekovských novín, 

regionálneho dvojtýţdenníka mesta Zlaté Moravce a okolia, 
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ktoré vydáva  Mesto Zlaté Moravce, nová šéfredaktorka p. Jana 

Gáfriková.  

   Narodila sa 8. 12. 1954 v Zlatých Moravciach. V r. 1977 aţ 

1993 pracovala ako kultúrny pracovník Mestského domu kultúry a 

vzdelávania, zároveň aj ako moderátor v regionálnom vysielaní 

drôtového rozhlasu pod názvom „Zlatomoravecké aktuality“. Od 

r. 1993 pracovala ako redaktorka pre mesačník SAMSUNG-CALEX 

spol. s r. o., ktorým vydavateľom bolo vedenie Samsung-Calex. 

Challenge Day 
     Tak ako vlani, aj tento rok sa konal športový deň pre 

zdravie všetkých ľudí bez obmedzenia veku pod názvom 

„Challenge Day“ dňa 28. mája 1997. 

   V tomto roku sa v našom meste zapojilo 9.647 ľudí, čo 

predstavuje k celkovému počtu obyvateľov 60,25%. Tým sme 

zvíťazili nad partnerským mestom Kolárovo, kde sa zapojilo 

32,48% obyvateľov. 

   Pozornosť si zaslúţi hneď raňajšia aktivita - beh mestom, 

od Nám. A. Hlinku cez Ţupnú ul. po SAD a späť, ktorého sa 

zúčastnili poslanci MZ, pracovníci MsÚ a OkÚ, daňového a úradu 

práce. 

   Na Nám. A. Hlinku, centrálnom registračnom mieste, kde sa 

sústredil celý hlavný program, bolo veselo, pretoţe od rána do 

večera sa tu prezentovala kaţdá materská škôlka, základná, či 

stredná škola a učilište, aby zapôsobili na svojich 

rovesníkov. Nechýbala ani šikovná cvičiteľka z CVČ Spektrum 

Zuzana Bumbálová, deti z JUMBA a JUMBÁČIKA, z DFS Kvietok a 

Zlatňanka.  

   Primátor Ing. P. Orban privítal primátora mesta Kolárovo 

RSDr. Imricha Tótha a prednostu úradu, ktorí po príhovoroch 

pozdravili občanov na námestí. 

   Vystúpila trampská skupina TRAMP-SONG z Hosťoviec, členovia 

klubu ZO Kynologická predviedli so sprievodným slovom RNDr. 

Palušku ukáţku poslušnosti psov, obrany psovoda a zadrţanie 

páchateľa. 

   Spestrením programu bol ťah lanom, ktorého sa zúčastnili 

mestskí aj štátni policajti, pracovníci okresného úradu a 

mládeţ z mesta. 

   Netradičnou aktivitou bolo od členov zväzu ochrancov 

prírody a krajiny a rybárskeho zväzu zorganizovanie vyčistenia 

koryta riečky Ţitavy v časti mesta Chyzerovce v tento deň. 

   Tradične sa do súťaţe zapojila TJ Calex, Klub dôchodcov ako 

aj obyvateľstvo v častiach mesta Ţitavany a Prílepy. 

   Organizátori odmenili najmladších účastníkov: 11 mesačnú 

Natáliu Polákovú z Prílep a 11 mesačnú Danielu Kozolkovú z MŠ 

Slovenskej armády, najstarších účastníkov: 90 ročnú Emíliu 

Négliovú z Bernolákovej ul. a 90 ročnú Editu Lukačikovú 

z Rovňanovej ul. 

Zlatomoravecký jarmok 
     V dňoch 19. a 20. septembra sa konal tradičný Zlatomo-

ravecký jarmok na Ţupnej ul. a na Nám. A. Hlinku. Tento rok 

bol rekordný počet predávajúcich. Prvý deň 230 stánkov a druhý 
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deň o 10 menej. Obohatením a spestrením jarmočných dní bol 

kultúrny program, v ktorom vystúpili maţoretky z CVČ Elán 

Vráble, detský tanečný súbor Jumbáčik, DFS Zlatňanka a 

Kvietok, FS Jánošík z Fiľakova, Tramp-song z Hosťoviec a Pe-

ruánska hudobná skupina. 

Okresný úrad práce 
     Dňom 1. 1. 1997 v zmysle zák. č. 387/96 Zb. z. o zamest-

nanosti zanikol Obvodný úrad práce v Zlatých Moravciach a 

vznikol okresný úrad práce. Presný názov: Národný úrad práce, 

Okresný úrad práce Zlaté Moravce (OkÚP). 

   Riaditeľom OkÚP zostal od 1. 6. 1995 Ing. Jozef Šebo. 

Okresná protidrogová komisia 
     Ing. Viktor Šíma - prednosta Okresného úradu Zlaté 

Moravce ustanovil okresnú protidrogovú komisiu na základe 

prijatia uznesenia Vlády SR č. 583 z 8. 8. 1995 o Národnom 

programe boja proti drogám.  

   22. apríla 1997 sa konalo 1. zasadnutie koordinačnej 

komisie pre boj proti drogám, ktorá schválila Štatút koordi-

načnej komisie pre boj proti drogám za účasti predsedu - Mgr. 

Ruţeny Madovej (zástupkyne prednostu OkÚ), tajomníka - Evy 

Kazíkovej (kurátorky pre terénnu soc. prácu) a členov: Ing. 

Petra Lisého (zástupcu prednostu OkÚ), JUDr. Eduarda Heinricha 

(podpredsedu okresného súdu), JUDr. Štefana Čepčeka (okresného 

prokurátora), Róberta Pekára (ORPZ-odbor kriminálnej polície), 

JUDr. Heleny Rozborovej (prednostky MsÚ), Ivana Hritza 

(náčelníka MsP), MUDr. Ladislava Kadleca (okresného štátneho 

lekára), Ing. Mariána Koprdu (vedúceho odboru financií OkÚ), 

Mgr. Beáty Bumbalovej (pracovníčky  CVČ) a Mgr. Michala 

Sládeka (koordinátora primárnej prevencie drogových závis-

lostí). 

   Na 2. zasadnutí zo dňa 24. júla komisia posudzovala prie-

beţné uplatňovanie Národného programu boja proti drogám, 

analýzy stavu a vývoja drogových závislostí v okrese.       

Referendum 
     Koncom apríla sa konalo v aule SOUP prvé stretnutie 

členov navrhnutých do okrskových komisií pre referendum. 

   Delegovaní členovia prijali funkciu zloţením sľubu do rúk 

viceprimátora RNDr. Mariána Bátoru. 

   Následne 9. mája zasadala okresná komisia pre referendum, 

ktorej náplňou bolo upresnenie metodických pokynov pre 

prípravu, zabezpečenie a spracovanie výsledkov referenda.  

     23. a 24. mája bolo vykonané spomínané referendum, 

v ktorom oprávnení občania mali rozhodnúť o troch otázkach: 

1. Ste za vstup SR do NATO ? 

2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR ? 
3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR ? 
Z 11.603 voličov volilo 1.192, čo je 10,27 %. 

     Podobná situácia bola na celom Slovensku, takţe 

referendum bolo neúspešné. 
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Vládna delegácia SR v okrese Zlaté Moravce 
     Začiatkom júla sa uskutočnilo v Nitrianskom kraji výjaz-

dové zasadnutie Vlády SR, v rámci ktorého navštívili okres 

Zlaté Moravce.  

   RNDr. Jozef Zlocha (minister ţivotného prostredia SR), Ing. 

Karol Česnek (minister hospodárstva SR), Ing. Jozef Brhel 

(štátny tajomník MH SR), poslanci NR SR Ing. Irena Belo-

horská, Peter Brňák, Eva Zelenayová, Ing. Ladislav Lysák, Doc. 

Ing. František Švec, Ing. Jozef Rea sa stretli s prednostom 

OkÚ Ing. V. Šímom, primátorom mesta Ing. P. Orbanom a vedúcimi 

jednotlivých odborov OkÚ Zlaté Moravce. 

   V aule SOUP sa konal míting rozdelený do 2 častí, kde 

v prvej časti zhodnotili v krátkosti súčasnú situáciu na 

Slovensku. MH Ing. K. Česnek v sprievode poslancov NR SR Ing. 

L. Lysáka a p. E. Zelenayovej sa presunuli do Calexu a. s., 

kde sa konalo stretnutie s vedením a odborármi a. s. Calex a 

mítingu so zamestnancami. 

   V druhej časti vládna delegácia zaujímala stanovisko 

k jednotlivým problémom predloţeným pracovníkmi štátnej 

správy, samosprávy a podnikateľskej sféry. 

Požitavský región ZMOS 
     Dňa 20. februára sa v zasadačke MsÚ Zlaté Moravce konal 

VII. snem Poţitavského regiónu ZMOS. Program bol zameraný na 

zhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie, informácie a 

riešenie aktuálnych otázok v samosprávach. Bol schválený 

rozpočet na r. 1997, zvýšenie členského príspevku na 1,50 Sk 

na obyvateľa, prijatie Tekovských Nemiec, Červeného Hrádku, 

Kostolian pod Tríbečom, Čifár za nových členov Poţitavského 

regiónu.  

     Na pracovnej porade členov Poţitavského regionálneho 

zdruţenia ZMOS konanej 25. júla, ktorú viedol predseda Ing. P. 

Orban - primátor mesta sa zaoberali aktivitami vedenia ZMOS-u, 

ako aj prideľovaním finančných prostriedkov určených pre 

verejnoprospešné práce pre jednotlivé obce. 

Záujmové regionálne združenie (ZRZ) Mochovce 
     V zasadačke MsÚ Vráble sa uskutočnil 14. marca IX. snem 

ZRZ Mochovce. Delegáti zhodnotili činnosť za uplynulé obdobie, 

správu o hospodárení a návrh rozpočtu na r. 1997. Výsledkom 

spoločného rokovania bolo opätovné prijatie výzvy na 

stretnutie s predsedom vlády p. Vladimírom Mečiarom. 

     8. apríla sa v priestoroch administratívy EMO konalo 

zasadnutie rady ZRZ Mochovce. Riaditeľ elektrárne členov 

oboznámil so zámerom plánovaného spôsobu rozdelenia finančného 

daru elektrárne pre zdruţené mestá a obce. 

Rada trvala na rozdelení financií podľa prijatého kľúča. Potom 

riaditeľ informoval s pripravovaním bezpečnostného zariadenia 

od firmy SIEMENS. 

Nová budova Požiarnej stanice 
     21. februára slávnostne otvorili novú budovu Poţiarnej 
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stanice v Zlatých Moravciach, ktorá vytvorila vhodné podmienky 

pre novootvorený Odbor poţiarnej ochrany Okresného úradu Zlaté 

Moravce a jednotku Zboru poţiarnej ochrany (ZbPO) Okresného 

úradu. 

   Slávnostného otvorenia sa zúčastnili náčelník zboru a 

riaditeľ PO pplk. Ing. Jozef Paluš, náčelník odboru PO KÚ 

Nitra mjr. Ing. Daniel Kňaţko, predstavení odborov PO okres-

ných úradov z blízkeho okolia, primátor mesta Ing. P. Orban, 

prednosta OkÚ Ing. V. Šíma, pracovník MV SR p. Šľahučka, 

prednosta KÚ Nitra Ing. Fašánek a ďalší. 

   Pre príslušníkov jednotky ZbPO sú dôstojné priestory ne-

vyhnutné pre nepretrţitý výkon ich náročnej činnosti. Ich 

pôsobnosť sa neobmedzuje iba na zásahy pri poţiaroch, ale i 

pri dopravných nehodách, povodniach, ekologických haváriách a 

pod. K riadnemu výkonu zásahovej činnosti nie je potrebná iba 

kvalitná technika a odborná príprava, ale i priestory na 

odkladanie techniky a prípravu príslušníkov jednotky ZbPO. 

Činnosť podnikov v meste 
     23. aţ 26. marca sa v Brne konal 28. Medzinárodný veľtrh 

spotrebného tovaru pod názvom „DOMO 97“. Okres Zlaté Moravce 

zastupovala a. s. Calex, ktorá predstavila 13 druhov výrobkov 

v novom dizajnovom prevedení - 97 a tri nové modely: mraznička 

280 l, truhlicová mraznička so zasúvacími dverami a 

presklenená vitrína CV-370 s reklamným nadstavcom. 

 
     Od júla je novým generálnym riaditeľom a. s. Calex Zlaté 

Moravce Ing.Jozef Podoba. Narodil sa 17.11.1945 v Zubrohlave, 

okr. Námestovo. Je ţenatý, má troch synov. V r.1970 ukončil 

VŠDS v Ţiline, odbor strojárenskú technológiu, r.1976 PGŠ na 

VŠT Košice, odbor projektovanie výrobných závodov, r.1980 PGŠ 

na VŠE Praha, odbor teória riadenia. 

   V podniku Calex pracoval od r. 1970. Od r. 1990 pracoval na 

generálnom riaditeľstve Tesla a.s.Bratislava ako vedúci odboru 

obchodnej politiky, r. 1992 zastupovateľ zahraničných firiem a 

konateľ v Copos s. r. o. Zlaté Moravce. 

 

     Pri svojom odchode v júni 1997 uskutočnil Samsung Elec-

tronics Co., Ltd. príspevkový program pre rozvoj vzdelávania a 

kultúry v Zlatých Moravciach a okolí. Samsung uvoľnil fond vo 

výške 150 tisíc USS formou svojich výrobkov farebných 

televízorov, videorekordérov a zakúpením počítačov a tlačiarní 

podporil proces vzdelávania na ZŠ, SŠ, MŠ, nemocniciach a 

mestských inštitúciách v Zl. Moravciach a 15 obciach, 

z ktorých pracovalo v Samsung-Calex spol. s r. o. viac ako 10 

zamestnancov.   

   Zástupcovia Samsung EC v zastúpení viceprezidenta Cheong 

Eop Yima sa osobne poďakovali za spoluprácu a podporu zás-

tupcom škôl a inštitúcií. 

 

     V druhej polovici roka 1997 zlatomoravčanov potešilo 

otvorenie firmy Zdruţené sluţby - autoservis, ktorá sa 

nachádza na Viničnej ul.1 v Zl.Moravciach, zastúpené p. Nipčom 

a manţelmi Burgerovcami t. j. firmami DUNI a BM-servis. 

a.  s. 

Calex 

 

 

 

 

 

Generálny 
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Calex 
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   Sprevádzkovaná autolakovňa vybavená modernou technikou na 

vysokej úrovni, mechanická dielňa, v ktorej sú prevádzané 

generálne opravy motorov, náprav, nastavenie geometrie 

motorov, svetiel a pod., klampiarska dielňa prevádza opravy 

karosérií, výmeny jednotlivých dielov, pneuservis, to sú 

sluţby pre motoristov, obyvateľov nielen mesta Zlaté Moravce, 

ale i okolia. 

 

 

 

 

 

 

Doprava 
    Tento rok sú v meste v platnosti nové dopravné značenia:  

- od mája zakazujúce vjazd nákladných motorových vozidiel do 

centra mesta s výnimkou vozidiel na zásobovanie. Vylúčenie 

nákladnej dopravy platí pre Ulice: Hviezdoslavova od svetelnej 

kriţovatky smer centrum, Ţupná, Nám. A. Hlinku.  

- od polovičky novembra zmena hlavnej cesty na kriţovatke Ul. 

Sládkovičova, 1. mája a Prílepska. Dôvodom bol nedostatočný 

výhľad vozidiel prichádzajúcich od Chyzeroviec na hlavnú 

cestu. Hlavná cesta Ul. 1. mája a Sládkovičova do Chyzeroviec. 

Tak isto je zmena pre vozidlá s nosnosťou nad 3,5 t, ktorí 

majú zákaz odbočenia na Sládkovičovu ul. do Chyzeroviec. 

 

     Ţeleznice Slovenskej republiky - Divízia osobnej prepravy 

aj napriek faktu, ţe Ing. P. Orban, primátor mesta ţiadal o 

prehodnotenie zámeru zrušenia vlakového spojenia, ktorý bol 

jediným priamym rýchlikovým spojením s Bratislavou, spojenie 

č. 1730 smer Zlaté Moravce-Bratislava a č. 1731 smer 

Bratislava-Zlaté Moravce, ktoré zastavovali iba v nedeľu a 

v piatok, v novom grafikone vlakovej dopravy na r. 1997/98 

zrušila.  

Dopravné  

značenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrušenie 

vlakového 

spojenia 

Zdravotníctvo 
     28. marca poveril prednosta Krajského úradu v Nitre Ing. 

Š. Fašánek prostredníctvom Krajského štátneho lekára MUDr. 

Machu riadením Nemocnice s poliklinikou (NsP) Zlaté Moravce 

MUDr. Jozefa Madu. 

   Slávnostného odovzdania poverovacieho dekrétu v priestoroch 

NsP Zl. Moravce sa zúčastnili Ing. P. Orban, Ing.V.Šíma, Mária 

Jakabovičová, MUDr.R.Řeháček, lekári a zdravotný personál NsP. 

   MUDr. Jozef Mada sa narodil 16. 9. 1951 v Nitre. V r. 1971-

77 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity J.E.Purkyně 

v Brne. Od r. 1977 pracoval na chirurgickom oddelení NsP v Zl. 

Moravciach. V r. 1980 absolvoval atestáciu 1.stupňa zo 

všeobecnej chirurgie. V r. 1990 urobil atestáciu 2.stupňa 

z chirurgie a v r. 1994 nadstavbovú atestáciu z traumatológie. 

Od 16.1. do 31.3. 1997 pracoval v Súkromnom medicínskom centre 

v Zl. Moravciach, chirurgicko-traumatologickej ambulancii ako 

privátny lekár. 

 

     S účinnosťou od 1. decembra ustanovilo Ministerstvo 

zdravotníctva SR sieť zdravotníckych zariadení, v ktorej sú 

zahrnuté úpravy posteľového fondu. Zmena predstavuje redukciu 

postelí a reprofilizáciu akútnych nemocničných postelí na 

liečebne pre dlhodobo chorých. 

Riaditeľ  

NsP 

MUDr. Jozef 

Mada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redukcia 

lôţok 

 v nemocnici 
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   V NsP Zlaté Moravce malo byť zrušených 123 lôţok, čo by 

predstavovalo 43,6% z celkového počtu. Po opakovaných konzul-

táciách na MZ SR sa podarilo pôvodný plán upraviť. Počet 

redukovaných lôţok predstavuje 53. V rámci reprofilizácie bude 

upravených 30 lôţok na liečebne pre dlhodobo chorých. 

Školstvo 
     27. februára pred 30-timi rokmi bola zahájená prevádzka 

v novom predškolskom zariadení š. p. Calex na Kalinčiakovej 

ul. Kapacita zariadenia bola pre 150 detí v 3 oddeleniach 

jasieľ a v 4 oddeleniach MŠ. Postupom času sa všetko mení. 

V súčasnosti v zariadení pracuje 1 oddelenie jasieľ a 6 

oddelení MŠ, kde sa učiteľky venujú výchove detí od 1,5 roka 

do 6 rokov. 

   Pri tejto príleţitosti sa konal v MsKS slávnostný kultúrny 

program, ktorý sa striedal s rozhovormi ľudí, ktorí pamätajú 

otvorenie zariadenia, alebo dlho v ňom pracovali. 

 

     Pri príleţitosti mierového dňa na Slovensku 18. mája 

zorganizovali Nadácia, Občianske zdruţenie Zdravé školy 

v Košiciach, Asociácia zdravých miest, Klub slovenských 

turistov stavanie Stĺpov mieru na Kojšovskej holi vo Volovskom 

pohorí (vo výške 1246 m) neďaleko Zlatej Idky. 49 zástupcov 

jednotlivých miest a obcí na Slovensku postavilo Stĺp mieru za 

svoje mesto. Zlaté Moravce zastupovali p. Palušová, p. Michna, 

p. Konta a p. Tomajko.  

   Stĺp mieru je obelisk z vnútra dutý s predpokladanou 

ţivotnosťou 500 rokov. Zástupcovia mesta do vnútra stĺpa 

vloţili ţelania pre budúce generácie, základné údaje o meste 

Zlaté Moravce. Stavia sa pri významných udalostiach na celom 

svete ako symbol zeme a symbol mieru s cieľom šírenia 

myšlienky: „Nech vţdy vládne mier na zemi“. 

 

     Pedagogický zbor v Osobitnej škole (OŠ) na Chyzeroveckej 

ul. v Zlatých Moravciach s riaditeľkou Mgr. Z. Záhorskou 

zorganizovali v decembri oslavu pri príleţitosti 10. výročia 

vzniku OŠ. Na slávnosti sa zúčastnil primátor mesta Ing. P. 

Orban a ďalší pozvaní hostia, ktorým ţiaci spestrili slávnosť 

kultúrnym programom.  

 

     31. januára odvolal prednosta Krajského úradu v Nitre 

Ing. Fašánek prostredníctvom riaditeľky odboru školstva 

Krajského úradu v Nitre Dr. R. Smatanovej z funkcie riaditeľa 

Gymnázia J. Kráľa v Zl. Moravciach p. Milana Šumného a zároveň 

poveril riadením gymnázia RNDr. Mariána Bátoru. 

   Narodil sa 1. 3. 1944 v Nevidzanoch. Od r. 1961 študoval na 

Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor matematika a 

zemepis. V r. 1966 nastúpil ako stredoškolský profesor na 

Gymnáziu J. Kráľa v Zl. Moravciach. Od marca 1995 bol 

poslancami MZ schválený do funkcie zástupcu primátora. 

     Dňa 25. apríla v obradnej sieni MsKS sa konalo sláv-

nostné prijatie účastníkov 25. ročníka Geografickej olympiády 

primátorom mesta Ing. P. Orbanom. Olympiáda sa konala 26. a 

27. apríla 1997 v Gymnáziu J. Kráľa. Študentov vedie ku 

MŠ Slniečko 

- 30. výročie 
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komplexnému pohľadu na prírodu a ľudskú spoločnosť, vyhľa-

dávaní talentovaných ţiakov, rozvíjaní ich tvorivosti, pestuje 

zodpovedný vzťah k ţivotnému prostrediu. 

     V GJK sa v polovičke septembra konalo po prvý krát 

celoslovenské podujatie - súťaţ v tvorivosti stredoškolskej 

mládeţe pod názvom „Dni Janka Kráľa“. Podujatia sa zúčastnili 

hostia PhDr. M. Pius (riaditeľ Národného osvetového centra), 

PaedDr. R. Smatanová (vedúca KÚ OŠaK), Mgr. Šestáková a Mgr. 

A. Rohmanová (vedúca OkÚ OŠaK). 

   Do súťaţe sa prihlásilo 39 študentov v literárnej tvorbe a 

56 študentov výtvarnej ilustrácie z celého Slovenska. 

   V kategórii poézia - 1.miesto Peter Káčer, GJK Zl. Moravce. 

Vo výtvarnej tvorbe získala najlepšie ocenenie A. Minárová, 

GJK Zl. Moravce. 

   Národné osvetové centrum v Bratislave, Národné literárne 

centrum v Bratislave, Podpolianske osvetové centrum vo 

Zvolene, Mesto Zvolen, Okresná kniţnica vo Zvolene udelili 

Petrovi Káčerovi, študentovi 3. ročníka GJK Zl. Moravce titul 

Laureát celoslovenskej súťaţe Literárny Zvolen ´97 v kategórii 

poézia. 

     Z iniciatívy riaditeľa GJK sa podujala Mgr. Pia Podhorná 

(dcéra prof. J. Podhorného, ktorý nepretrţite 44 rokov viedol 

spevokol SCHOLA CANTORUM) obnoviť tradíciu spevokolu, ktorý 

debutoval 11. novembra, kedy gymnázium privítalo básnika PhDr. 

Miroslava Piusa, ktorý pokrstil na pôde školy svoju básnickú 

zbierku „Vášne a smútky“. Krstným otcom sa stal riaditeľ RNDr. 

M. Bátora. Zbierka vyšla vo vydavateľstve D. Hájka. Krst sa 

konal ako verejná nahrávka slovenského rozhlasu.  

 

     22. mája v priestoroch SOUP Zlaté Moravce sa konala 

slávnostná prehliadka novootvorenej Stanice technickej 

kontroly (STK) pri SOUP v Zl. Moravciach za prítomnosti Milana 

Letku-zástupcu prednostu KÚ Nitra, Ing. Viktora Šímu-prednostu 

OkÚ Zl. Moravce, Ing. Petra Orbana-primátora mesta, Ing. Jána 

Solčianskeho-riaditeľa SOUP, Ing. Jána Lopušeka - dlhoročného 

riaditeľa SOUP, mjr. Ing. Štefana Gálika - zástupcu riaditeľa 

Krajskej správy dopravného inšpektorátu Nitra, pplk. Ladislava 

Tkáča - náčelníka Okresného dopravného inšpektorátu polície SR 

Zl. Moravce a ďalších hostí. 

Snahou zamestnancov je predovšetkým uspokojiť zákazníka, 

ukázať chyby na ich vozidlách a poradiť ako ich odstrániť, 

nakoľko sa jedná o ich bezpečnosť. 

Poďakovanie za pomoc pri budovaní a konštituovaní STK patrí 

Štefanovi Kobesovi, majiteľovi firmy KANVOD, firme SLOVDEKRA 

s. r. o. Bratislava, firme HOMOLA Bratislava - generálnemu 

dodávateľovi technológie STK. 

      

     Na SOU obchodnom bol začiatok mája slávnostným dňom, kde 

kolektív budúcich čašníkov a kuchárov pod vedením p. majsterky 

Šmidovej a p. majstra Orechovského pripravili prvý obed. Práca 

na odbornom výcviku si vyţaduje okrem vedomostí a zručností aj 

vysokú spoločenskú úroveň. Od septembra škola poskytuje 

reštauračné sluţby pre dôchodcov a občanov Zl. Moraviec 

v areáli SOU obchodného na Štefánikovej ul.12. Okrem toho 
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prevádzkuje aj školské kaderníctvo. 

   

     Začiatkom júla privítal v obradnej sieni MsKS primátor 

mesta Ing.P.Orban za prítomnosti JUDr.H.Rozborovej-prednostky 

MsÚ a Ing. P. Kociana-riaditeľa SOU strojárskeho delegáciu 

pedagógov COPT ako aj zástupcu riaditeľa COPT Kroměříţ Ing. B. 

Fuksu z príleţitosti 25. výročia druţobných vzťahov medzi SOUs 

a Centrom odborné přípravy Kroměříţ. Na spomienku sa zapísali 

do Pamätnej knihy mesta. 

 

     Koncom roka prevzal vysoké ocenenie „Medailu sv. Gorazda 

MŠ SR“ za dlhoročnú prácu a významný prínos rozvoja školstva a 

vzdelanosti v SR dlhoročný skúsený pedagóg a riaditeľ 

Reedukačného domova v Zl. Moravciach Mgr. Michal Zolder. 

   Ocenenie bolo udelené za zavedenie progresívnych 

netradičných pedagogických prvkov v práci s mládeţou ako aj za 

vytvorenie špeciálneho zariadenia pre matky s deťmi r. 1993, 

kde v súčasnosti ţije 17 matiek a 20 detí. 

   Mgr. Michal Zolder pracuje v tomto zariadení 28 rokov, kde 

pôsobil ako vychovávateľ, vedúci vychovávateľ a siedmy rok je 

jeho riaditeľom. 

K vyznamenaniu mu zablahoţelal aj primátor Ing. P. Orban. 

 

SOUstrojárs

ke 

 

 

 

 

 

 

ocenenie 

Mgr. M. 

 Zolderovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúra 
     Dňa 28. marca oslávil vzácne jubileum 90 rokov p. Franti-

šek Mladý, bývalý predseda MsNV Zlaté Moravce, ktorého 

Ústredná rada SZPB vyznamenala medailou generála Miroslava 

Rastislava Štefánika II. stupňa. Vyznamenanie mu odovzdali 

Ondrej Kováč-predseda ZO SZPB a Štefan Pilek-tajomník za účasť 

v odboji proti fašizmu.  

   Ku gratulantom sa pripojil Ing. P. Orban - primátor mesta a 

JUDr. Ján Krkoš - zástupca SDĽ. 

 

     Pre zlatomoravecké deti i mládeţ sa v div. sále MsKS 

počas roka konali rôzne zábavné aj súťaţné podujatia.  

   Vo februári show pre stredoškolákov „Študentská šaráda“. 

Súťaţili v 5 disciplínach trojčlenné druţstvá z SPoŠ, 

Obchodnej akadémie, GJK.  

   V polovičke februára na Zimnom štadióne v Zl. Moravciach to 

bol „Karneval na ľade“, na ktorom sa zúčastnilo 50 veľmi 

pekných masiek. 

   V apríli a novembri sa v div. sále MsKS pravidelne poriada 

súťaţ v imitácii spevákov a hudobných skupín pod názvom 

„Miniplayback show“. Moderátorovi Petrovi Kerešovi, 

účinkujúcim, ktorých je čoraz viac, odmenou za výkony je 

neustály záujem a divácka priazeň v nabitej do prasknutia div. 

sály. V novembri výťaţok zo show 3.650 Sk bol poskytnutý 

Detskej nemocnici v Zl. Moravciach, ktorý prevzala priamo na 

podujatí MUDr. Zelníková, primárka. 

   Na konci roka kaţdoročne prichádza na Nám. A. Hlinku pred 

ozdobený stromček Mikuláš na koči ťahanom bielymi koňmi so 

svojim sprievodom, kde ho vítali deti spoločne s rodičmi, 

ktorí boli obdarovaní sladkosťami a záţitkom z ohňostroja, 

ktorý osvetlil vianočne ozdobené námestie. 

Jubilant  

Fr. Mladý 

 

 

 

 

 

 

 

Študentská 

šaráda 

 

 

Karneval  

na ľade 

 

 

Miniplay 

-back 

show 

 

 

 

 

 

Mikuláš 

 

 

 



 14 

      

     V máji sa konalo okresné kolo súťaţnej prehliadky 

v prednese poézie a prózy „Vansovej Lomnička“ v obradnej sieni 

MsKS. Umelecký dojem umocnili vystúpením spevácky zbor 

Calexanka. Porota udelila 1. miesto p. Kataríne Poništovej za 

prednes básne Zuzanka Hraškovie od P.O.Hviezdoslava. Na 

ďalších sa umiestnili p.Darina Turčaniová a p.Helga Porubská. 

 

     Nezabudlo sa ani na dospelých a starších ľudí. 

   9. mája v div. sále MsKS pri príleţitosti „Dňa matiek“ 

usporiadalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Okresným úradom 

Zlaté Moravce galaprogram pod názvom „Deti matkám“. Úvodné 

slová patrili Ing.P.Orbanovi a Ing.V.Šímovi, ktorí v príhovore 

vyzdvihli dôleţitú úlohu ţeny-matky. Predstavili sa deti 

z materských a základných škôl okresu Zlaté Moravce. 

   V októbri sa konalo pri príleţitosti mesiaca „Úcty 

k starším“ stretnutie primátora Ing.P.Orbana so staršími 

obyvateľmi-dôchodcami mesta v div. sále MsKS. Stretnutie spes-

trila div. hra K. Čapka „Matka“, ktorú naštudoval div. súbor 

z Tlmáč. 

 

     Dňa 3. októbra v div. sále MsKS sa uskutočnil benefičný 

koncert venovaný postihnutej Henrietke Slivovej zo Zl. 

Moraviec, ktorý zorganizoval DFS Zlatňanka a DTS Jumbáčik. 

Naplnená sála v ten večer myslela na Henrietku, dievčatko, 

ktoré potrebuje pomoc nielen finančnú, ale aj ľudskú, morálnu. 

Príjemným prekvapením pre všetkých bola známa moderátorka 

detských televíznych programov Patrícia Jariabková.  

Výťaţok z koncertu, suma 17.831 Sk je vkladom na polohovú 

posteľ, ktorú Henrietka potrebuje. 

 

     V obradnej sieni MsKS Zlaté Moravce sa konala 24. apríla 

spomienková slávnosť pri príleţitosti 175. výročia narodenia 

revolučného básnika J. Kráľa, ktorú usporiadal Miestny odbor 

Matice Slovenskej (MO MS) v Zl. Moravciach. V spolupráci ZŠ 

Robotnícka, Pribinova a Gymnázia J. Kráľa pripravili literárne 

pásmo spolu s tónmi melódie majstrov. K slávnosti prispel aj 

spevácky zbor ţien Calexanka pod vedením Mgr. M. Porubskej. 

Z tejto príleţitosti sa konal na mestskom cintoríne pietny akt 

spojený s kladením vencov. 

 

     Dňa 4. júla v div. sále MsKS sa konali oslavy sv. Cyrila 

a Metoda, ktoré usporiadal klub pedagogického odboru MS a OkÚ 

v Zl. Moravciach. V rámci osláv p. M. Damborská vyzdvihla 

význam oboch bratov zo Solúna Cyrila a Metoda, ktorí patria 

k zakladateľom slovanského písomníctva. S hodnotným kultúrnym 

programom vystúpili deti zo ZŠ Robotnícka, ZŠ sv. Don Bosca, 

ţenský spevokol Calexanka, DFS Heluška, Kvietok a FS Inovec. 

 

     Dňa 10. novembra v dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo 

slávnostné otvorenie Ponitrianskeho múzea v Zl. Moravciach za 

prítomnosti primátora Ing. P. Orbana, zástupcu RNDr.M. Bátoru, 

prednostky MsÚ JUDr. H. Rozborovej, riaditeľa Ponitrianskeho 

múzea v Nitre Mgr.A. Števku, Mgr.A. Páleníkovej, OkÚ, úsek 
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pamiatkovej starostlivosti, pracovníkov múzea, riaditeľa 

Záhradníckych sluţieb p.M.Tomajku a ďalších hostí. 

   Ponitrianske múzeum v Zl. Moravciach naďalej sídli v budove 

bývalého kaštieľa na Nám. A. Hlinku, kde sídli aj MsKS. 

Nachádza sa tu 4300 exponátov. Vystavené predmety sú rozdelené 

do dvoch oddelení: prírodovedné a historicko-archeologické. 

   Prírodovedné sa delí na paleontologickú a geologickú časť. 

Nachádzajú sa tu časti fauny a flóry nájdené v našom regióne. 

Múzeum je sprístupnené v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 

16,00 hod. 

 

     Koncom novembra, presnejšie 28.11.1997 v dopoludňajších 

hodinách v MsKS vznikol poţiar. Prieskumom jednotky Zboru 

poţiarnej ochrany bolo zistené, ţe sa jedná o poţiar 

v povalovej časti, v priestore pri komíne. Pod týmto 

priestorom sa nachádza mestská kniţnica, kde uţ bol prehorený 

strop a hrozilo jeho spadnutie. Z dôvodu uchovania hodnôt pred 

moţným spadnutím, veliteľ zásahu rozhodol o jej vysťahovaní do 

bezpečných priestorov. Jednotka pokračovala v hasebných 

prácach, ktoré spočívali v odstraňovaní horiacich hrád pomocou 

motorovej píly, rozoberaním tlejúceho drevného stropu a jeho 

vystuţením v miestnosti kniţnice. 

   Pri poţiari hrozilo poškodenie historickej budovy, 

kniţnice, múzea a ostatných častí kultúrneho strediska. 

   Rýchlym a účinným zásahom sa uchránili obrovské hodnoty 

budovy, ktorá má veľký historický význam. 

 

     Začiatkom mája sa konali v priestoroch športovej haly 

v Martine Majstrovstvá Slovenska tanečných disciplín IDO pod 

názvom Martico cup 1997. 

   Školu, mesto a okres vynikajúco reprezentovali tanečníci zo 

súboru JUMBÁČIK a JUMBO - ţiaci tanečného oddelenia Základnej 

umeleckej školy (ZUŠ) v Zl. Moravciach, ktorých vedie Ing. 

Jitka Nagyová-Rabatinová. 

   Súbor Jumbáčik v kategórii detí dance show formation 

vybojoval 1. miesto a stal sa Majstrom SR s choreografiou 

„Karneval na kačacej farme“.  

   Súbor Jumbo v hlavnej vekovej kategórii v disko formáciách 

vybojoval 2. miesto a stal sa vicemajstrom SR. 

   V kategórii HIP-HOP detí a prvou Majsterkou SR sa stala 

Janka Grznárová. Tak isto aj Roman Hudec v kategórii HIP-HOP 

získal 2. miesto a titul vicemajstra SR.  

     Jumbo reprezentovalo SR na Majstrovstvách Európy, ktoré 

bolo v máji v Prostějove v ČR. 

     V prvom júlovom týţdni sa konal Európsky šampionát 

v Portoroţi v Slovinsku, na ktorom reprezentoval Slovensko 

Majster - detský tanečný súbor Jumbáčik. 

   Spomedzi 21 súborov zo 16 krajín v kategórii dance show 

formácie obsadili 2. miesto s víťaznou choreografiou. V štýle 

HIP-HOP získala spomedzi 20 súťaţiacich 2. miesto Janka 

Grznárová. 

     Na konci šk.roka 1996/97 usporiadali záverečný koncert 

pod názvom „Veľká tanečná show“ v div. sále MsKS dňa 26.júna. 

V pripravených diskoformáciách a kolektívnych choreografiách 
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predviedli divákom skutočne tanečné majstrovstvo.  

 

     Jún bol pre mesto strediskom folklórneho diania. 

   8. júna sa konal V. ročník celookresného folklórneho fes-

tivalu detí predškolského veku pod názvom „Folklór a deti“ za 

prítomnosti Mgr.A.Rohmanovej - vedúcej odboru školstva OkÚ, M. 

Pisoňovej- inšpektorky pre MŠ OkÚ a učiteliek MŠ Zlatomoravec-

kého okresu v MsKS. 

   29. júna sa konal III. ročník Medzinárodného detského 

folklórneho festivalu, na ktorom sa zúčastnilo 8 detských 

súborov zo Slovenska a 3 detské súbory zo zahraničia. 

   Okres Zlaté Moravce reprezentoval DFS Zlatňanka a Kvietok 

Zlaté Moravce, DFS Heluška Topoľčianky, DFS Primoms Veľké 

Vozokany, DFS Vretienok Kozárovce, DFS Konôpka Machulince a 

detská dychová hudba Obyce. Na prehliadke vystúpili aj súbory 

DFS Orminio z Grécka, DFS Nitranček z Nitry, DFS Šumavánek 

z Česka a DFS Mikeleni z Lotyšska. 

O 11,00 hod. sa konala v kostole Tešiteľov medzinárodná detská 

folklórna svätá omša. 

O 14,30 hod. išiel krojovaný sprievod mestom od Nám. A. Hlinku 

k amfiteátru. Hlavný program festivalu o 15,00 hod. na 

amfiteátri otvoril slávnostným príhovorom Ing. V. Šíma a Ing. 

P. Orban. Pokračovali vystúpenia zúčastnených súborov a 

v závere im boli odovzdané ceny a vyhodnotená výstava 

školských prác na tému ľudová kultúra, ktorá ako súčasť 

festivalu bola v priestoroch MsKS od 23. do 29. 6. 1997. 

   FS Inovec pod vedením Ing. R. Bakalára nadviazal spoluprácu 

s 34-členným FS Hammond National Dance Company zo starobylého 

mesta Chester. Na pozvanie FS Inovec prišiel anglický súbor 

pod vedením p.Malcoma Doughtyho do Zl.Moraviec, kde ich 2.sep-

tembra v obradnej sieni privítal primátor mesta Ing.P.Orban a 

prednostka MsÚ JUDr.H.Rozborová. 

 

     Z príleţitosti 25. výročia zaloţenia speváckeho zboru 

Calexanka dňa 20. júna v obradnej sieni MsKS sa konalo 

slávnostné prijatie Calexanky viceprimátorom mesta RNDr. M. 

Bátorom. Potom v priestoroch ZKO Calex bol úvodnou piesňou 

Eugena Suchoňa „Zdravica“ otvorený koncert. 

   Zbor vznikol v máji r. 1972. Medzi najvýznamnejšie úspechy 

v činnosti zboru patrí účasť na spoločnom vystúpení súborov 

ţien v r. 1974 vo Vrútkach. Koncertné vystúpenia mali  

v Rimavskej Sobote, Tisovci, v meste Kroměříţ a v Poľsku - 

druţobnom podniku Huta Silesia v Rybníku.  

   K výrazným úspechom sa dopracoval zbor zásluhou dirigenta 

Jozefa Krausa, potom zbormajsterky Anny Dvončovej. V r. 1995 

prišla do Zl.Moraviec zbormajsterka p.Mgr. Magdaléna Porubská, 

ktorá sa ujala Calexanky. V priebehu 8 mesiacov zbor nacvičil 

nové skladby, ktoré interpretoval na svojom koncerte v MsKS 

v júni 1996. 

   Úspešne reprezentoval v ČR v Písku 2.mája v koncertnej 

sieni - kaplnka sv. Trojice, kde ich privítala dirigentka 

Detského domu detí a mládeţe Ivana Karlová. Kaţdá skladba mala 

veľký potlesk. Detský zbor z Písku prišiel zaspievať a 

zablahoţelať zboru Calexanka k jej 25. výročiu zaloţenia. 
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     V priestoroch Topoľčianskeho zámku vystavoval súbor 

výtvarných prác dlhoročný člen výtvarného krúţku prof. PaedDr. 

Ivan Meňhart. Vernisáţ výstavy sa konala 5.septembra za 

prítomnosti pozvaných hostí, medzi ktorými bol aj osobný 

priateľ, slovenský husľový virtuóz Peter Michalica. Výstava 

trvala do konca septembra. 

 

Výtvarné 

práce 

 

 

 

Cirkevný život 
     Dňa 16.júna sa uskutočnila vo farskom kostole sv. Michala 

v Zl. Moravciach slávnostná celebrovaná sv. omša o 10,00 h. 

z príleţitosti 50.výročia narodenia vdp. Mariána Javora, 

farára v Zl. Moravciach. 

   Svätej omše sa zúčastnil svätiaci biskup Bratislavsko-

trnavskej arcidiecézy Dominik Tóth, okresný dekan Zlatomora-

veckého dekanátu, oltárni spolubratia, rehoľné sestry a počet-

ný zástup zlatomoravčanov. 

   Svätiaci biskup pri tento príleţitosti prečítal výnos 

arcibiskupa, metropolitu, monsiňora Jána Sokola Bratislavsko-

trnavskej arcidiecézy, ktorým vymenoval vdp. Mariána Javora za 

dekana. 

 

     Dňa 15. augusta z príleţitosti sviatku Nanebovzatia P. 

Márie za prítomnosti vedenia NsP v Zl. Moravciach, pred-

staviteľov štátnej správy a samosprávy sa konalo slávnostné 

posvätenie Lurdskej jaskyne, ktorá bola vybudovaná v areáli 

NsP Zl. Moravce v blízkosti infekčného oddelenia. 

 

     Na mieste dnešného farského kostola uţ v 13. storočí stál 

gotický kostol, predtým románsky. 

   V r. 1719 získal údelný majetok Zlaté Moravce Juraj Pa-

luška, ktorého rod znovu postavil tento zborený chrám. 

V chráme je pamätná doska z červeného mramoru, kde je zápis o 

stavbe kostola, v ktorom okrem iného je „... chrám zasvätený 

na počesť Michala, kresťan, slobodný pán Paluška zo Zlatých 

Moraviec, mesta významného, od roku 1747 od základov 

vybudoval. ...“ Po vymretí rodu Paluškovcov získal panstvo 

Zlaté Moravce gróf Krištof Bartolomej Anton Migazzi, ríšske 

knieţa, Vácovský biskup a Viedenský kardinál arcibiskup - 

primas. 

   Chrám bol znovu prestavaný r. 1823 Migazziovcami Viliamom, 

Tekovským ţupanom a manţelkou Antóniou, rod. Marczibányiovou, 

zakladateľkou červeného kríţa v Tekovskej ţupe, ktorí boli za 

svojho ţivota svetskými patrónmi chrámu. 

   Chrám je v klasicistickom slohu, jednoloďový s polkruhovým 

uzáverom presbytéria. Z jednej strany pristavaná sakristia, 

z druhej oratórium, veţa vstavaná. Presbytérium i loď sú 

zaklenuté pruskou klenbou. V zadnej časti lode je murovaný 

dvojpodlaţný chór. Priečelie s veţou, dvojicou pilastrov má 

tympanón lemovaný zuborezom, nad ktorým je nápis s datovaním 

prestavby. Hlavný oltár je klasicistický zo zač. 19. stor., 

uprostred stĺpovej architektúry je starší obraz Nanebovzatia 

P. Márie z konca 17. storočia, bočný oltár patróna chrámu sv. 

Michala archanjela z r. 1723 a ďalší bočný oltár Kladenie do 

vdp.  

M. Javor 

- dekan                       
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hrobu z r. 1707. Obidva namaľoval Hieronym Piscius (Pesce 

Girolamo), taliansky maliar. Barokový epitáf Paluškovcov. 

Pamätná doska grófa Krištofa Vincenta Migazziho z r. 1770 

s portrétom. Portrét kardinála Krištofa Bartolomeja Migazziho, 

majorótneho pána Zl. Moraviec (1714-1803). Dvere kostola sú 

rokokové, kované s pásikovou mrieţkovou a kvetinovou 

ornamentikou. Zvon z r. 1825 od W. Bernharda. 

 

 

 

Politický život 
     V druhej polovici januára sa uskutočnila 1. mestská 

konferencia HZDS Zl. Moravce v zasadačke a. s. Kameňolomy a 

štrkopieskovne Zl. Moravce. Hlavnými bodmi programu bola 

správa o činnosti a hospodárení a voľba nového Mestského 

predstavenstva HZDS, ktorý je 11 členný. Do funkcie predsedu 

bol zvolený Ing. Peter Hollý.  

     O mesiac neskôr sa uskutočnil okresný snem HZDS v aule 

SOUP v Zl. Moravciach. Rokovania snemu sa zúčastnili poslanci 

NR SR Dr.Sečanský, Dr.Garajová, Ing. Švec, predseda a tajomník 

Krajského predstavenstva Ing. Kovarčík a Ing. Foorová.  

   Účastníci zhodnotili prácu hnutia, vytýčili hlavné úlohy a 

ciele tak, aby v r. 1997 bol úspešným pre prípravu na voľby do 

zákonodarného orgánu a miestnej samosprávy. 

   Za predsedu Okresného predstavenstva HZDS bol zvolený Ing. 

Viktor Šíma, prednosta OkÚ Zlaté Moravce. 

 

     Dňa 1. mája sa konali oslavy sviatku práce v div. sále 

MsKS za prítomnosti Ing. P. Orbana (primátor mesta), JUDr. H. 

Rozborovej (prednostka MsÚ), Petra Hlavačku (zástupca OkÚ -

odbor regionál.rozvoja) a hostí. Prítomným sa prihovoril 

predseda OV SDĽ Zl. Moravce Marián Tomajko, poslanec NR SR 

JUDr. Róbert Fico a predseda KV SDĽ v Nitre akademik Juraj 

Hraška. V kultúrnom programe vystúpila Dychová hudba Calex pri 

ZKO, DFS Zlatňanka, detský súbor z Ukrajiny pri MsKS Ţeleznaja 

Doroga - Ľvov a FS Inovec. 

 

     Z príleţitosti 52.výročia oslobodenia 7.mája na mestskom 

cintoríne v Zl. Moravciach pietnym aktom spojeným s kladením 

vencov si zástupcovia štátnej správy, samosprávy, jednotlivých 

politických strán i členovia Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov (SZPB) Zl. Moravce pri pomníku 

Padlých hrdinov minútou ticha uctili pamiatku vojakov padlých 

pri oslobodzovaní mesta. Potom oslavy pokračovali v MsKS 

spomienkovou slávnosťou, kde prítomným predniesol prejav p. 

Marián Tomajko. Vystúpil FS Inovec a spevokol pri ZŠ 

Robotnícka pod vedením Mgr. M. Porubskej. 

 

     28. augusta sa uskutočnili oslavy 53. výročia SNP na Nám. 

A. Hlinku v Zl. Moravciach, ktorých sa zúčastnili zástupcovia 

MO HZDS, MO SZPB, ZRS, zástupcovia okresného a mestského 

úradu. Prítomní spoločne poloţili vence vďaky k pamätníku 

Partizána na Nám. Hrdinov. 

 

     Na Vŕškoch v Ţitavanoch usporiadala 25.júla MO HZDS v Zl. 

Moravciach v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce,OR SNS a OR ZRS 

HZDS 
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celookresné oslavy 5.výročia Deklarácie o zvrchovanosti SR. 

   Úvodom znela hymna SR, po ktorej nasledoval slávnostný 

prejav predsedu MO HZDS Ing. P. Hollého. Krátkymi príhovormi 

pozdravili účastníkov osláv Ing. V. Šíma - predseda OP HZDS, 

Ing.J.Martinec - predseda OR SNS a Mgr.R. Madová - predsedkyňa 

OR ZRS. Vystúpil spevácky zbor Calexanka, DH Skýcovanka a deti 

z MŠ I.v Ţitavanoch pod vedením A.Valkovej. Oficiálna časť 

osláv bola ukončená zapálením vatry zvrchovanosti Ing.P. 

Orbanom a Ing. P. Hollým. 

 

     Stalo sa peknou tradíciou vítať Nový rok spoločne na 

námestiach miest Slovenska. Ani naše mesto nie je výnimkou. 

   Na prahu nového roka 1998 sme si pripomenuli na Nám. A. 

Hlinku 5. výročie vzniku samostatnej SR úderom polnoci, kedy 

zaznela slovenská hymna, ktorú zahrala dychová hudba Calex, 

prihovorili sa prednosta OkÚ Ing. V. Šíma a primátor mesta 

Ing. P. Orban. Prípitkom vo svite veľkolepého farebného 

ohňostroja za účasti veľkého počtu obyvateľov sa tradične 

uvítal Nový rok 1998. 

zvrchova-

nosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver roka 

5.výročie 

vzniku SR 

 

Spolky a organizácie 
     V marci sa konala okresná a krajská rada Zdruţenia  

podnikateľov Slovenska (ZPS) Tekov Zl. Moravce. Bol zriadený 

prípravný výbor, ktorého úlohou bolo doriešiť a upresniť 

termín konania II. ročníka okresnej výstavy a zabezpečiť 

priestory na inštalovanie expozície. Doriešilo sa aj sídlo 

krajskej rady (KR) ako aj návrh na funkciu predsedu. Sídlo KR 

ostalo v Zl. Moravciach a predsedom sa stal p. V. Burger. 

 

     V dňoch 9. aţ 11. októbra v ZKO Calex sa konal II. ročník 

Okresnej propagačnej výstavy pod záštitou OR ZPS Tekov Zl. 

Moravce. Necelá tridsiatka podnikateľov prezentovala svoje 

výrobky, aj firmy pôsobiace v našom regióne. 

 

     Dňa 10. februára sa v priestoroch Klubu dôchodcov na Ul. 

1. mája v Zl. Moravciach konala ustanovujúca schôdza Okresného 

výboru Demokratickej únie ţien Slovenska (OV DÚŢS) v Zl. 

Moravciach. Predsedníčkou sa stala p.Anna Michalkoc-Kudrejová, 

podpredsedníčkami p. Anna Peciarová a p. Anna Lenártová a 

tajomníčka p. Mária Bačová. 

     V polovičke apríla v priestoroch ZKO Calex sa konalo 

zhromaţdenie základnej organizácie DÚŢS, ktorá vznikla 

v meste. Predsedníčkou sa stala p. Eva Behulová, podpredsed-

níčkou p. Alexandra Kinclová, tajomníčkou p. Hedviga Hlavatá a 

hospodárkou p. Vlasta Hrúziková. 

     14. októbra zorganizovala ZO DÚŢS v Prílepoch v rámci 

Medzinárodného dňa vidieckych ţien kultúrno-spoločenské po-

dujatie pod názvom „Týţdeň vidieckej ţeny“ v sále Kultúrneho 

domu v Prílepoch. Členky pripravili výstavu plodov zo záhrad 

prílepských ţien, výstavu ručných prác ako aj výstavu „Z 

truhlice starých mám“.  

   Toto popoludnie voňalo slivkovým lekvárom, ktorý sa pred 

kultúrnym domom varil a bola moţnosť ho aj ochutnať, spes-

trili DFS Kvietok a Zlatňanka. 
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   Z rúk primátora mesta Ing.P.Orbana prevzala cenu za dlho-

ročnú aktívnu prácu a aktivitu v oblasti kultúrno-spolo-

čenského ţivota ako aj za prípravu tohto podujatia p. Anna 

Michalkoc-Kudrejová, predsedkyňa OV DÚŢS v Zl. Moravciach. 

 

     Na republikovom zhromaţdení v Bratislave v decembri 

členky DÚŢS odsúhlasili zmenu doterajšieho názvu organizácie 

na Ţeny Slovenska. Organizácia zdruţuje ţeny akéhokoľvek 

vyznania, národnosti i politickej strany. 

 

     8.marca v bistre ViOn na čerpacej stanici v Zl.Moravciach 

sa konala výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu 

sluchovo postihnutých (SZSP), ktorej členovia úspešne repre-

zentujú: Peter Frajka v šachu, Ľubka Kinclová v stolnom 

tenise, Vladimír Tomčík v kolkárskych turnajoch. 

Najväčšiu pozornosť venujú príprave osláv Medzinárodného dňa 

nepočujúcich, ktoré r. 1998 budú organizované v našom meste. 

 

     ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) v Zl. 

Moravciach zvolala členov na výročnú schôdzu dňa 24. apríla do 

školskej jedálne v ZŠ Robotnícka ul., na ktorej predseda p. 

Vojtech Gúber prečítal výročnú správu o činnosti. Schôdzu 

spestril kultúrny program v podaní speváckeho zboru ZŠ 

Robotnícka pod vedením Mgr.M.Porubskej. 

 

     28. novembra po prvý krát na pôde Okresného úradu v Zl. 

Moravciach za účasti zástupcov ÚS SČK (územného spolku) v Zl. 

Moravciach a Nitre a hostí uskutočnili slávnostný akt 

odovzdávania diamantovej, zlatých, strieborných a bronzových 

Jánskeho plakiet dobrovoľným darcom. 

   Z rúk predsedníčky ÚS SČK v Zl. Moravciach p. B. Jaššovej a 

riaditeľky ÚS SČK v Nitre p. Bengyakovej, primárky HTO 

(hematologicko-transfuziologické oddelenie) NsP MUDr. H. 

Šajgalíkovej, nám. riaditeľa NsP MUDr. Z. Zhorelovej ako aj 

primátora mesta Ing. P. Orbana prevzalo ocenenie a plakety 105 

dobrovoľných darcov krvi okresu Zl. Moravce. 

   Udelená bola 1 diamantová Jánskeho plaketa (za 80 odberov) 

p. Karolovi Chovancovi zo Zl. Moraviec, 11 zlatých (za 40 

odberov), 33 strieborných (20 odberov) a 61 bronzových (10 

odberov) Jánskeho plakiet. 

 

     26. septembra sa uskutočnila okresná konferencia Slo-

venského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Zúčast-

nilo sa 30 delegátov, z ktorých bol zvolený Okresný výbor. 

Predsedom sa stal p. O. Kováč, podpredsedom p. Š. Doskoč a 

tajomníkom p. Š. Pilek. 

 

     V polovičke marca sa konala celoročná schôdza ZO Jednoty 

dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá hodnotila svoju činnosť. 

Vyhodnocovaciu správu podala predsedníčka organizácie p. J. 

Pileková, ktorá sa v máji stala okresnou predsedníčkou JDS. 

Predsedníčkou mestskej JDS bola zvolená p. E. Páleníková. 

     23. októbra pozvali p. J. Pileková a prednosta OkÚ Ing. 

V. Šíma do jedálne SOUP pri príleţitosti mesiaca „Úcty 
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k starším“ dôchodcov okresu Zlaté Moravce. Atmosféru stret-

nutia spríjemnili deti z DFS Zlatňanka a Kvietok ako aj súbor 

Inovec a Hornotekovská ľudová hudba. 

 

     21. marca sa v aule SOUP konala výročná členská schôdza 

MO SZZ (Slovenského zväzu záhradkárov). Zhodnotená činnosť a 

predloţený plán práce aj s finančným rozpočtom boli bodmi 

programu schôdze.  

 

     Ten istý deň sa v jedálni GJK Zl. Moravce uskutočnila 

členská schôdza hokejového klubu HC Zl. Moravce, ktorej sa 

zúčastnilo vedenie HC, hráči jednotlivých druţstiev, hostia 

RNDr. M. Bátora a prof. K. Smida. 

   Hokejový klub je zloţený z 5 druţstiev: prípravka, mladší 

ţiaci, starší ţiaci, dorastenci, muţi. 

   Bola zhodnotená činnosť, vyhodnotení najlepší hráči, 

zvolený 13 členný výbor, plán činnosti a návrh rozpočtu klubu 

na sezónu 1997/98. 

 

     V aule SOUP sa konala začiatkom apríla výročná členská 

schôdza za prítomnosti zástupcu Jednoty SD Nitra Ing.Čollára, 

predsedu dozorného výboru Ing.J.Mihalku, primátora mesta Ing. 

P.Orbana a členov Jednoty SD. 

   Prítomní boli informovaní o výsledkoch hospodárenia, ktoré 

boli v celoslovenskom hodnotení na prvom mieste. 

   Jednota SD Zl. Moravce má dve predajne vo vlastnej správe - 

DISKONT a VEČIERKU a tri prevádzky dané do ekonomického 

prenájmu - predajňa Stavebnín za ţelezničnou stanicou, Mäso 

údeniny - Diskont a predajňu potravín na Duklianskej ul. 

 

     23. júna sa v div. sále MsKS za prítomnosti zástupcov 

výboru Matice Slovenskej (MS) v Martine a členov prípravného 

výboru konalo Valné zhromaţdenie MO MS(miestneho odboru) 

v Zlatých Moravciach. 

   Zvolené boli pracovné komisie, zvolený výbor a zaloţený 

klub pedagogického odboru.  

     13. novembra sa konalo mimoriadne Valné zhromaţdenie, kde 

bol zvolený 11 členný výbor MO MS. Predsedkyňou sa stala p. 

Marta Damborská.  
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Šport 
     V športovej hale TJ Tatran Topoľčianky 8. februára bol 

slávnostne otvorený reprezentačný ples športovcov, ktorého 

usporiadateľom bola tradične TJ Tatran Topoľčianky. Súčasťou 

plesu bolo vyhodnotenie ankety „Najlepší športovec Zlatomo-

raveckého okresu 1996“, ktorej záštitu mal Odbor regionálneho 

rozvoja OkÚ Zl. Moravce.  

   Riaditeľ ankety Ing. Miroslav Kováč vyhlásil výsledky.  

Na 1. mieste sa umiestnil Daniel Tauš, Kick-box club Fornax 

Zlaté Moravce. 2. miesto získala Libuša Husárová, Horolezecký 

klub Sokol Zl. Moravce a 3. miesto obsadil Peter Frajka, 

Šachový klub Rehm Topoľčianky. Najlepší športový kolektív za 

r. 1996 získali pozemné hokejistky z TJ Calex Zl. Moravce. 
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     6. apríla sa konal v autokrosovom areáli Zl. Moravce -

Ţitavany duel textára a speváka Petra Nagya a bývalého re-

prezentanta automobilových pretekov Doda Studeniča. Akciu 

zorganizovala TV Markíza ako hlavnú časť televíznej súťaţnej 

hry DEBAKEL, ktorá bola vysielaná 14.apríla 1997. Trať 

pretekárov bola rovnako dlhá a náročná. Pretek zloţený z dvoch 

jázd vyhral duelant Dodo Studenič, ktorý aj napriek ťaţkému 

terénu ukázal svoje jazdecké kvality a dvakrát prešiel cieľom 

ako prvý. Obidvoch pretekárov dekoroval vencami - strieborným 

a zlatým primátor mesta Ing. Peter Orban. 

 

     Atletisti - beţci tento rok sa mohli zúčastniť na troch 

akciách, ktoré poriadal Ľahkoatletický oddiel TJ Calex 

v spolupráci s Komisiou mládeţe a športu MZ, GJK, ZŠ Mojmírova 

a Mestskou políciou Zl. Moravce. 

   24.apríla to bol 22.ročník Behu oslobodenia Zl. Moraviec a 

Majstrovstvá okresu ţiactva a dorastu v cezpoľnom behu. 

   7.októbra sa stretli na XVI.ročníku Calexáckej hodinovky.  

   5.novembra ako tradične kaţdý rok „Večerný beh mestom“ - 

22.ročník. Beţalo sa v 14 vekových kategóriách, ktorých sa 

zúčastnilo vyše 200 pretekárov. 

 

     V apríli a septembri sa na umelej lezeckej stene TJ Sokol 

v Zl. Moravciach konalo 2. a 3. kolo Československého pohára 

v športovom lezení. Súťaţili pretekári zo SR i ČR. 

   V 2.kole v kategórii do 13 rokov Július Bucheň obsadil 

2.miesto a v kategórii do 15 rokov Ivan Kouřil obsadil 

3.miesto (obidvaja reprezentanti horolezeckého klubu Zl. Mo-

ravce). V Senici na 1. kole Československého pohára obsadili 

vo svojich kategóriách 1. miesto. V 3.kole v kategórii ţien 

urobila radosť Libuša Husárová, ktorá zvíťazila. 

     V prvý májový týţdeň sa Slovenské reprezentačné druţstvo 

juniorov v lezení na umelej lezeckej stene zúčastnilo 1. kola 

Európskeho pohára juniorov, ktoré sa konalo v Taliansku 

BOLZANE. Súťaţe sa zúčastnilo 6 pretekárov zo Slovenska. Okres 

Zlaté Moravce reprezentovala Libuša Husárová, ktorá sa 

prebojovala do finále, kde obsadila 10. miesto.  

 

     Dňa 31. mája a 1. júna v autokrosovom areáli Zl. Moravce 

pripravil Slovenský automotoklub Zl.Moravce-Ţitavany dvojdňový 

motoristický pretek, naplnený programom Majstrovstiev SR a 

otvorených Majstrovstiev ČR. Riaditeľ pretekov Ing. Jozef 

Esterka. Pretekár zo Zl. Moraviec Jozef Sýkora obsadil 

v divízii 3 na Yamahe 2% 1. miesto. 

   Podujatie bolo generálnou previerkou slovenskej a českej 

autokrosovej špičky pred Majstrovstvami Európy, triedy 1600 a 

3500 cm
3
, divízia 1. a 3. v autokrose, ktoré sa konali 23. a 

24. augusta 1997. 

   Začiatkom augusta prebiehali posledné úpravy rekonštrukcie 

dráhy, aby zabezpečili kvalitnejšie podmienky pre pretekárov i 

divákov. 

     Zúčastnilo sa 54 pretekárov z 12 krajín. Preteky 

navštívil i predseda NR SR Ivan Gašparovič. 

   V A-finále divízie I. zvíťazil Švajčiar M. Egg(FORD 
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ESCORT). V B-finále skončil J. Sýkora (YAMAHA) 13. priečku. 

V B-finále divízie III. - 3500 cm
3
 sa zo Slovenska najlepšie 

darilo A. Lackovi (FORD COSW), obsadil 15. priečku. 

 

     V obci Ţabokrekry v okrese Topoľčany sa uskutočnili 

7.júna 5.Majstrovstvá SR v bench-presse (tlaku v ľahu na 

lavičke) ţien, muţov a telesne postihnutých. 

   Mesto reprezentoval Ivan Hritz, pretekár ViOn-u Zl.Moravce, 

ktorý po vlaňajšom víťazstve získal 2.miesto s výkonom 210 kg. 

 

     Koncom júna sa na štadióne TJ Calex uskutočnil futbalový 

turnaj za účasti druţstiev Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru SR (OR PZ SR) Zlaté Moravce, Obvodného oddelenia OO PZ 

SR, Poţiarneho zboru SR Zl. Moravce, Záchranného systému 

Slovakia Zubor a Mestskej polície (MsP) Zl. Moravce. 

   Turnaj zorganizovala MsP pod patronátom primátora Ing. P. 

Orbana, ktorý ho slávnostne otvoril. 

   Víťazom sa stalo druţstvo OO PZ SR Zl. Moravce pred Po-

ţiarnym zborom SR Zl. Moravce, Záchranným systémom Slovakia 

Zubor, MsP a OR PZ SR Zl. Moravce. 

 

     Po prvý krát v histórii zlatomoraveckého futbalu sa dva 

kolektívy (starší ţiaci a mladší dorastenci futbalového 

oddielu (FO) TJ Calex) prebojovali do I. ligy. 

   Dostali sa po úspechu v kvalifikácii proti svojim roves-

níkom z FO Senica, s ktorými zvíťazili 3:0. Za úspech patrí 

vďaka trénerom druţstiev Miroslavovi Kováčovi(starší ţiaci), 

Dušanovi Rumankovi(mladší dorastenci) a samozrejme chlapcom 

oboch muţstiev. 

 

     Dňa 5. októbra vítala v novom vyzdobenom šate chata na 

Veľkom Inovci všetkých, ktorí si prišli pripomenúť 50-ročnú 

históriu tohto turistického centra. Organizátori, členovia 

Klubu slovenských turistov s predsedom Ľudovítom Chládekom 

pripravili príjemné popoludnie pre hostí, v ktorom ich obo-

známili s bohatou históriou a súčasnosťou turistickej chaty. 

Súčasťou programu osláv bolo znovu vysvätenie dreveného kríţa 

vdp. Emilom Scheimerom, kanonikom v Topoľčiankach. 

   Účastníci si tieţ pripomenuli 70-ročnú históriu organizo-

vanej turistiky v Zl.Moravciach. Pamätnú tabuľu pri príleţi-

tosti 50.výročia od postavenia Chaty na Inovci odhalil 

dlhoročný zanietenec turistiky p. Eugen Štift. 
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Počasie 
     Tohoročné počasie bolo v mesiaci júl bohaté na zráţky, 

kedy na mnohých miestach Slovenska boli dokonca silné záplavy. 

V našom meste stúpli hladiny riek Ţitavy i Zlatňanky, ale 

našťastie ich vody sa nevyliali z korýt. 

     V zimnom období do konca roka vôbec nesneţilo, ale bolo 

pomerne teplo, teplota sa pohybovala do + 8
o 
C. 

     

 Kronikársky zápis za r. 1997 spracovala a zapísala 

                                               M. Martinovičová 

                                               kronikárka. 


