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V roku 2000 sa narodilo 125 detí, z toho 63 chlapcov a 62 

dievčat. Zomrelo 112 ľudí a 64 párov uzavrelo manţelstvo. 

Prvé dieťa, občan Zlatých Moraviec, sa narodil v 

Zlatomoraveckej nemocnici - pôrodnici 3. januára chlapček 

Leonardo Kallay. 

     Ku koncu roka a tisícročia má okresné mesto Zlaté Moravce 

15.640 obyvateľov.              

Mestské  zastupiteľstvo. 
     V roku 2000 sa konalo 7 zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

(MZ).  

 Dňa 17. marca 2000 zomrel poslanec MZ v Zlatých Moravciach 

p. Štefan Andraško. 

 Podľa zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku 

volieb v meste Zlaté Moravce sa umiestnil vo volebnom obvode č. 

3 pod poradovým číslom 68 p. Ľubomír Očovský, 42 ročný, bytom 

Zlaté Moravce, Kalinčiakova 4. 

 P. Ľubomír Očovský zloţil sľub poslanca MZ do rúk 

primátora mesta Ing. M. Skyvu, čo potvrdil i svojím podpisom. 

Bol menovaný za člena komisie dopravy a správy mestských 

komunikácií MZ. 

Pani Mária Kordošová bola zvolená za predsedníčku komisie 

ochrany verejného poriadku pre CO a vojenské záleţitosti MZ. 

 V HZDS ukončili členstvo Ing. Stanislav Ostatník a Matej 

Benček. Z funkcie člena mestskej rady odvolali p. Ing. S. 

Ostatníka a zvolili p. RNDr. Mariána Bátoru. M. Benček bol aj 

tak zvolený za predsedu komisie mládeţe a športu MZ.  

 Poslanci MZ schválili plnenie rozpočtu mesta a mestských 

podnikov za rok 1999, rozbor hospodárenia za I. polrok 2000 ako 

aj rozpočtové provizórium mesta Zlaté Moravce a príspevkových 

organizácií mesta: Sluţbyt, Záhradnícke sluţby, Technické 

sluţby, Mestské kultúrne stredisko. 

 Prerokovali a schválili VZNm č. 1/2000 o celomestskej 

deratizácii, VZNm č. 2/2000 o dani z nehnuteľnosti, VZNm č. 

3/2000 o zozname skutočnosti tvoriacich predmet sluţobného 

tajomstva. 

Novelizovali VZNm č. 2/99 o poskytovaní soc. pomoci v meste, 

VZNm č. 1/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 

sluţieb na trhových miestach, VZNm č. 4/91 o udrţovaní 

všeobecnej čistoty, VZNm č. 1/99 o pouţívaní mestských 

symbolov. 

Zrušili VZNm č. 1/92 o chove domácich zvierat, VZNm č. 4/95 o 

správnych poplatkoch, VZNm č. 4/99 o sťaţnostiach. 

 MZ ďalej schválilo odpredaj mestských bytov a nebytových 

priestorov, mestských pozemkov, odpredaj nehnuteľností, 

odkúpenie pozemkov a nehnuteľností, prevádzkový poriadok 

rehabilitačno - relaxačného centra.  

 Odovzdali budovu pohrebnícke sluţby a dom smútku do správy 

Záhradníckym sluţbám mesta, odovzdali stavbu - kotolňu do 

správy Mestského kultúrneho strediska.  

 Poslanci MZ prerokovali a schválili: 

- zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi mestami Zlaté Moravce 
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a Našice /Chorvátsko/, 

- finančnú čiastku 100.000 Sk z rezervného fondu na náklady 

spojené s oslavou 925. výročia prvej písomnej zmienky o m. č. 

Ţitavany, 

- úver vo výške 15 miliónov Sk na výstavbu bytovky Tekovská 

ulica, garanciou je budova Ţupného domu, 

- úver pre investičnú akciu "Skládka TKO", garanciou je budova 

Mestského kultúrneho strediska, 

- nové názvy ulíc: 

 Migazziho, Poštová /spájajú Ul. J. Kráľa a Ţupnú/ 

 Lúčna / Tekovská 1-6, 38-39/ 

 Zelená / Továrenská 34-47/  

 Hoňovecká, Tichá /Továrenská 57-63/. 
 Udelili "Plaketu mesta Zlaté Moravce" 

 pri príleţitosti 925. výročia 1. písomnej zmienky o m. č. 
Ţitavany ôsmim jednotlivcom a šiestim organizáciám, 

 pri príleţitosti 80. výročia zaloţenia futbalového klubu 

Zlaté Moravce piatim jednotlivcom a TJ Calex Zlaté Moravce, 

 pri príleţitosti 125. výročia vzniku - Nemocnici s 

poliklinikou Zlaté Moravce, 

 pri príleţitosti 50. výročia otvorenia - ZŠ na Pribinovej 

ulici, 

 pri príleţitosti 30. výročia vzniku - Pošte Zlaté moravce 

Ţitavany 

 pri príleţitosti 50. výročia vzniku - SOU strojárskemu. 

Výstavba  mesta. 
     Za prítomnosti primátora Ing.M.Skyvu, jeho zástupcu Ing.P. 

Lisého, vedúceho odd. výstavby MsÚ Ing.Ľ.Gahíra a zástupcov do-

dávateľa stavby Zdruţenia Kanvod-Vion sa uskutočnilo 27.apríla 

zahájenie výstavby bytovky na Tekovskej ul. v Zlatých Morav-

ciach – 45 bytových jednotiek. 

Do konca roka firma Kanvod – ViOn spolu so subdodávateľmi 

prestavala 38.836.944 Sk. 

Ulica A. Kmeťa 

Táto komunikácia bola vybudovaná v celkovej dĺţke 132 m a šírke 

4,50 m s asfaltovým povrchom s nákladom 695.000 Sk firmami 

Lesostav a Cesty Nitra. 

Miestne komunikácie - parkoviská 

Podľa finančných moţností mesto vybudovalo v roku 2000 

najlacnejšou technológiou tzv. penetráciou MK a parkoviská: 

Ulice:Hollého,Čajkovského,Vajanského; Cintorín Chyzerovce; Par-

kovisko: 1.mája,Duklianska ul.,pozdĺţ ulice Bernolákovej; Vini-

ce-záhradkárska osada. Práce s celkovým nákladom 932 tisíc Sk 

vybudovala firma Lesostav Nitra. 

Plynofikácia 

V tomto roku bola ukončená plynofikácia miestnej časti Ţitavany 

v plnom rozsahu s nákladom 3 mil. Sk firmou POS-MONT Zlaté 

Moravce.  

Tak isto aj v m. č. Prílepy bola ukončená plynofikácia v plnom 

rozsahu nákladom 500 tisíc Sk firmou POS-MONT Zlaté Moravce. 
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Ďalšou akciou bolo splynofikovanie kotolne Mestského úradu a 

kotolne Mestského kultúrneho strediska.  

Kanalizácia 

Aj v roku 2000 sa pokračovalo v budovaní kanalizácie z dôvodu 

zlého aţ nevyhovujúceho stavu ţúmp na Chyzeroveckej ul.-I.eta-

pa. Stavba bola zrealizovaná firmou VODOSTAV s nákladom 500 ti-

síc Sk.  

Pokračovalo sa v stavbe kanalizácie Horné mesto-III.časť-Ul. 

Bernolákova, Tekovská nákladom 1.850.326 Sk, ktorú realizovala 

firma Kanvod Zlaté Moravce.  

V budovaní kanalizácie sa pokračovalo na IBV Chyzerovce - 

nákladom 1 mil. Sk. Práce realizovala firma VODOSTAV. 

Vodovod 

Na stavbe IBV Chyzerovce vybudovala firma VODOSTAV Zl. Moravce 

nový vodovod vrátane prípojok v celk. náklade 910 tisíc Sk. 

 

 Okrem investičných akcií bol vybudovaný prístrešok v 

cintoríne v hodnote 300 tisíc Sk, opravený most cez rieku 

Ţitavu na Druţstevnej ulici. nákladom 160 tisíc Sk a boli 

povyspravované výtlky na ostatných MK.  

     Ďalšími akciami boli: 

- rekonštrukcia administratívnej budovy Ţupného domu 

- strecha Centrum Ţitava 

- odvodnenie rigolov na Parkovej ulici 

  Boli vypracované jednotlivé projektové dokumentácie:   

- výstavba I. kazety skládky TKO 

- rekonštrukcia budovy MsÚ 

- kanalizácia Ul. Chyzerovecká - II. etapa 

 

     V oblasti odpadového hospodárstva bola posúdená „Skládka 

TKO“ v posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie. 

Prevádzkovanie bolo predĺţené do 31.12.2002. Bola spracovaná 

riziková analýza - skládka TKO Zlaté Moravce. Na I. etapu sa 

podarilo získať grant z PHARE. 

 

     V tomto roku sa vo zvýšenej miere venovelo aj časti- 

územné plánovanie, pokračovalo sa v zabezpečení aktualizovaného 

Územného plánu Zlatých Moraviec. Vydané bolo súborné stanovisko 

ku Konceptu riešenia ÚPN - SÚ Zl. Moravce. Na základe toho 

spracovateľ - Stavo-projekt a.s. Nitra zabudoval pripomienky a 

poţiadavky do konečného návrhu ÚPN - SÚ Zl. Moravce. Po ich 

spracovaní bol predloţený návrh všetkým orgánom, organizáciám, 

obciam susediacim s mestom, ako aj občanom mesta k posúdeniu. 

Po uplynutí 30 dňovej lehoty boli pripomienky predloţené na 

odsúhlasenie na Krajský úrad - odbor ŢP v Nitre. 

Rehabilitačno-relaxačné centrum. 
     Zdravotne postihnutí občania nášho mesta môţu vyuţívať 

nové moderné sluţby rehabilitačno - relaxačného centra. 

Nachádza sa na Kalinčiakovej ul. č. 8, bývalé Stredisko osobnej 

hygieny. Zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce. 

 Začiatkom augusta bolo slávnostne odovzdané do prevádzky 
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za prítomnosti primátora Ing.M.Skyvu, jeho zástupcu Ing.P.Lisé-

ho, prednostu MsÚ JUDr.A.Mrváňa, zástupcu prednostu OÚ Ing.J. 

Škvareninu, vedúcej soc.odd. MsÚ E.Bartkovej, vedúcej odd. soc. 

vecí OÚ PhDr.B.Dodokovej a ďalších hostí. 

 Zariadenie slúţi všetkým zdravotne postihnutým deťom i 

dospelým, hlavne telesne postihnutým, ale aj skupine dôchodcov 

na odporúčanie lekára. 

 Sluţby spočívajú v kvalitnej hydromasáţi tela, 

perličkového kúpeľa chodidiel, klasickej masáţi odborného 

maséra, cvičení pri hudbe pre fyzické a psychické 

zregenerovanie a relax. 

     Súčasťou sú prednášky, besedy, právne a sociálne rady so 

sociálnymi pracovníkmi, psychológmi a lekármi. 

 

Zlatomoravecký jarmok. 
 Jarmok sa udomácnil počas niekoľkých rokov aj v Zlatých 

Moravciach. Túto jeseň Nám. A. Hlinku aţ za most na 

Hviezdoslavovej ul. lemovalo 250 stánkov. Tento rok sa predajná 

plocha rozšírila od SAD po OD Tekov, zaplnila sa do dvoch 

tretín. Jarmočné dni sprevádzal kultúrny program ako po iné 

roky. 

Štátny okresný lekár. 
 Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy oznamuje, 

ţe dňom 1.1.2000 vykonáva funkciu štátneho okresného lekára 

MUDr. Ivan Pintér. 

Referendum. 
     11. novembra 2000 sa uskutočnilo referendum od 7,00 hod. 

do 22,00 hod. V referende oprávnení občania rozhodli o otázke: 

"Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla 

na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej 

republiky zvolenej v roku 1998 sa končí dňom volieb do Národnej 

rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa 

vyhlásenia výsledkov referenda?"  

 V Meste Zlaté Moravce hlasovalo 3612 oprávnených voličov, 

čo predstavuje 30,35%, z toho za prijatie zákona 93,88%. 

 Referenda sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina, preto bolo 

neplatné. 

Požitavský región ZMOS. 
     V aule SOUP sa 18. februára konal X. snem Poţitavského 

regionálneho zdruţenia za účasti jeho predsedu Ing. M. Skyvu, 

zástupkyne ZMOS JUDr. Frauzenovej a zástupkyne NÚP - OkÚP Dr. 

D. Meňhartovej.  

     Jedným z bodov programu bola i spolupráca obcí okresu 

Zlaté Moravce s OkÚP pri riešení nezamestnanosti v okrese, aj 

informácia o činnosti Mochoveckého regionálneho zdruţenia. 

 Poţitavské regionálne zdruţenie odporučilo členom 

presadzovať v kontakte s reprezentantmi politických strán v 

regiónoch a s poslancami NR SR zámery "Koncepcie decentrali-

zácie a modernizácie verejnej správy v SR".  

Prostredníctvom ZMOS naďalej presadzovať cez NR SR a vládu 
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poţiadavku o naplnenie sľubov pred schvaľovaním štátneho 

rozpočtu a navýšenie pre mestá a obce. 

Doprava. 
     Generálny riaditeľ slovenských ţelezníc, pod záštitou 

ministra dopravy SR, STM Košice- múzeum dopravy a Veterán klub 

Bratislava otvorili sezónu 2000 v sobotu 6. mája 2000. 

 Mimoriadny parný historický vlak vyšiel z bratislavskej 

stanice Múzeum dopravy s nákladom historických vozidiel a 

smeroval do cieľovej stanice Topoľčianky. Zastavil sa aj na 

stanici Zlaté Moravce.  

V nedeľu dopoludnia vyštartoval z Topoľčianok cez naše mesto 

smerom do Nitry. 

Zdravotníctvo. 
     Od 1. februára 2000 Ministerstvo zdravotníctva SR na návrh 

krajského koordinátora v Nitre MUDr. Ţáka zrušilo infekčné 

oddelenie v nemocnici v Zlatých Moravciach a pacienti musia 

chodiť do Nitry.  

 

 Detské oddelenie NsP v Zlatých Moravciach bolo otvorené v 

budove Tešiteľov Boţského srdca s kapacitou 30 postelí. 

Vybudovaný v rámci detského oddelenia úsek novorodencov s nízkou 

pôsodnosťou (odd. nedonosených detí) tvoril 22 postelí. Kapacita 

bola 68 postelí. V roku 1961-62 sa vykonala generálna oprava 

detského oddelenia. R. 1988-91 bol úsek novorodencov s nízkou 

pôrodnou váhou zrušený a presunutý do Nitry. Kapacita detského 

odd. 62 postelí.  

 Od otvorenia detského odd. boli primármi MUDr.J.Miro, 

MUDr.M.Kútsky,MUDr.K.Konkoľ,MUDr.J.Falathová,MUDr.E.Stejskalová, 

od r.1995 je primárkou MUDr. Jaroslava Zelníková, vrchnou ses-

trou Marta Rebová. Kapacita oddelenia sa v rámci racionalizač-

ných a reštrikčných opatrení zníţila aţ na 30 postelí.  

 Význam detského odd. Nemocnice s poliklinikou v Zlatých 

Moravciach spočíval v tom, ţe sa priblíţila nemocničná starost-

livosť chorým deťom a nemuseli cestovať do vzdialenejších 

nemocníc. 

 

     Detské odd. NsP Zlaté Moravce sa v októbrových dňoch 

presťahovalo za všetkých hygienických parametrov do bývalého 

infekčného odd. nemocnice, kde sa nachádza aj prijímacia a 

pohotovostná ambulancia. 

 

 V tomto roku si Nemocnica s poliklinikou v Zlatých 

Moravciach pripomína 125. výročie svojho zaloţenia. Súčasťou 

osláv zlatomoraveckých zdravotníkov bola aj návšteva ministra 

zdravotníctva Romana Kováča spolu s Máriou Husárovou, generálnou 

riaditeľkou sekcie financovania MZ SR a Katarínou Mackovou, 

riaditeľkou kancelárie ministerstva. 

     Pri stretnutí s vedením nemocnice a jej riaditeľom MUDr. 

Pavlom Dvončom v piatok 17. novembra 2000 sa minister oboznámil 

s históriou, súčasným stavom i problémami zdravotného 
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zariadenia. 

     Minister v doprovode vedenia nemocnice slávnostne 

prestrihol pásku na novom detskom oddelení NsP a prezrel si 

zrekonštruované priestory. 

Školstvo. 
     Od 1.1.2000 začala MŠ Slniečko (Kalinčiakova ul.) pracovať 

pod Okresným úradom Zlaté Moravce, odbor školstva.  

V decembri 1998 bola na školu uvalená exekúcia. 

Po zásahu ministerstva hospodárstva bola pozastavená.  

Od januára 1999 boli rokovania o existencii školy s bankovými 

inštitúciami, exekučnými úradmi, ministerstvom a všetkými 

veriteľmi. Po súhlase vedenia podniku a.s. Calex o bezodplatnom 

prevode majetku o delimitácii pracovníkov pre správu štátu SR, 

majetok bol prevedený pod Okresný úrad Zlaté Moravce.  

 19. januára navštívili deti spolu s vedením školy 

prednostu OkÚ, aby sa oficiálne poďakovali za pomoc a podporu 

na zachovanie školy. 

  

 "V kaţdom z nás prebýva túţba starať sa o niekoho, túţba 

po tom, aby nás niekto potreboval." 

Týmito slovami sa začína kronika Materskej školy na Ţitavskom 

nábreţí v Zl. Moravciach. Jej história sa začala písať 1.2.1980 

a v tomto roku si pripomíname jej 20. výročie otvorenia. 

 V divadelnej sále MsKS sa konala slávnostná akadémia. 

Históriu školského zariadenia prítomným priblíţila riaditeľka 

p. Anna Zelenková, ktorá je riaditeľkou od roku 1990. Škola 1. 

marca 1996 obdrţala certifikát Škôl podporujúcich zdravie. 

Okrem detí z MŠ vystúpili a všetkých pozdravili FS Kvietok, 

Zlatňanka a tanečný súbor Jumbáčik.  

  

 V piatok 17.novembra sa konala na ZŠ Pribinova ul. sláv-

nosť, na ktorej si pripomenuli okrúhle jubileum vzniku-50rokov. 

   Pozvanie prijali hostia, medzi ktorými nechýbali bývalí 

riaditelia a učitelia školy, zástupcovia štátnej správy, 

primátor mesta, riaditelia škôl a mnohí ďalší hostia. Riaditeľ 

školy PaedDr. Ivan Röhman oficiálne pozdravil a privítal hostí, 

poďakoval všetkým za kvalitne odvedenú prácu. Priblíţil 

prítomným históriu a súčasnosť školy, ktorá za polstoročie 

vychovala a vvzdelávala tisícky ţiakov. 

 Pri príleţitosti výročia zablahoţelal a odovzdal ria-

diteľovi primátor Ing.M.Skyva Plaketu mesta a poďakoval pedago-

gickému zboru za náročnú prácu. 

 Pokračoval bohatý kultúrny program. ktorý pripravili ţiaci 

školy pod vedením svojich učiteľov a pripojili sa FS Kvietok a 

spevácky zbor Calexanka. 

  

 Vynikajúci úspech a tým reprezentáciu školy, mesta a 

regiónu si poctivou a tvrdou prípravou priniesla z Turecka 

Zuzana Krejčiová, študentka 2.ročníka Gymnázia J.Kráľa. 5.aţ 

8.júna 2000 sa konal 8.ročník medzinárodnej olympiády enviro-

mentálnych projektov v Turecku v meste Antalya. Zúčastnilo sa 
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47 súťaţiacich z 20 krajín sveta. Podmienkou účasti sú projekty 

zaoberajúce sa ochranou ţivotného prostredia alebo záchranou 

vymierajúcich druhov rastlín a ţivočíchov. 

Študentky Zuzany Krejčiovej projekt mal názov "Preţije u nás 

drop?" Pracovala na ňom 3 roky. Zaoberala sa príčinami 

nepretrţitého poklesu stavov dropov na Slovensku. Drop fúzatý 

je najťaţší lietajúci vták Európy a patrí medzi najväčších 

lietajúcich vtákov sveta. V súčasnosti ich ţije na Slovensku vo 

voľnej prírode uţ len päť. 

Projekt je riešením na jeho záchranu a to jeho umelou 

insemináciou v zajatí. Mladé vtáky sa potom budú púšťať späť do 

prírody, aby sa zachoval ich ţivot.  

Študentka 2.ročníka Gymnázia J.Kráľa v Zl.Moravciach vybojovala 

prvú striebornú medailu v histórii Slovenska. K úspešnej 

reprezentácii poblahoţelal Zuzane Krejčiovej primátor mesta 

Ing.M.Skyva. 

 

 Gymnázium J.Kráľa uţ po štvrtýkrát usporiadalo celoslo-

venskú literárnu a výtvarnú súťaţ ţiakov stredných škôl a 

gymnázií Dni Janka Kráľa. 

 Zúčastnilo sa 129 mladých autorov s 316 prácami, z toho 70 

prozaických a 246 poetických. Do výtvarnej súťaţe prišlo 175 

prác. Výsatavnou miestnosťou sa stala aula gymnázia. 

 Účastníci podujatia navštívili na cintoríne pamätník J. 

Kráľa, kde prítomných privítal riaditeľ gymnázia RNDr.M.Bátora 

a v obradnej sieni pozdravil účastníkov v mene primátora, jeho 

zástupca Ing.P.Lisý. 

 

 Dňa 30.novembra sa v priestoroch SOU strojárskeho 

uskutočnilo slávnostné posedenie pri príleţitosti 50. výročia 

zaloţenia školy. Škola pripravuje vysokokvalifikovaných 

odborníkov pre potreby regiónu v oblasti strojárstva, 

elektrotechniky, chladiacej a klimatizačnej techniky. Pozvanie 

prijali D. Novomeská, generálna riaditeľka sekcie organizácie a 

riadenia MH SR, zástupcovia štátnych inštitúcií v oblasti 

školstva, primátor mesta Ing. M. Skyva a ďalší. 

 V slávnostnom príhovore riaditeľ školy Ing. Pavol Kocian 

/menovaný 1.8.1992 ministrom hospodárstva) pripomenul prítomným 

päťdesiatročnú históriu školy. Poďakoval všetkým pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkom za obetavú prácu, ktorú vykonali v 

prospech školy a za vynaloţené úsilie pri výchove a vzdelávaní 

ţiakov. 

 Od primátora mesta Ing.M.Skyvu prijal Plaketu mesta Zlaté 

Moravce riaditeľ školy Ing.P.Kocian. 

Ďakovný list ministerstva hospodárstva odovzdala p.D.Novomeská.  

 Slávnostné posedenie spestrili svojím kultúrnym programom 

ţiačky školy, FS Zlatňanka a tanečné štúdio Jumbáčik. 
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telia mesta pripomenuli v dome na Sládkovičovej ulici v Zl. 

Moravciach. 

  Pani Rozália Jurašková oslávila okrúhle i výnimočné 

výročie narodenia. Narodila sa 18. marca 1900 v Javorine vo 

Vysokých Tatrách. Spoločne s manţelom Jakubom vychovali 5 detí. 

V r. 1985 ovdovela a stará sa o ňu s láskou a starostlivosťou 

dcéra 77 ročná Rozália. 

 K tomuto jubileu prišiel p. R. Juraškovej zablahoţelať 

primátor mesta Ing. M. Skyva. Jubilantka sa podpísala do 

pamätnej knihy mesta.  

 Dňa 31. mája odišla z tohto sveta do večnosti tichúčko, 

obklopená svojimi blízkymi. 

Dotĺklo jedno obetavé srdce, to srdce, v ktorom bolo veľa 

miesta pre iných. 

 Smútočná rozlúčka sa konala na mestskom cintoríne 2. júna 

2000. Posledné zbohom a prejav sústrasti pozostalým vyslovil aj 

primátor mesta Ing. M. Skyva. 

 

 Očakávanie dieťatka v rodine patrí zväčša k radostným 

udalostiam, ktoré preţívajú nielen samotní rodičia, ale aj 

ostatná rodina. 

 26 ročná Ing. Tatiana Bednárová zo Zl. Moraviec sa s manţ. 

Ľubošom tešila s príchodu na svet očakávaných prvorodených 

dvojičiek. 20. marec bol však prekvapením, namiesto dvoch detí 

sa narodili tri. Prvý uzrel svetlo sveta v Zlatomoraveckej 

pôrodnici Matúš /1085 g, 43 cm/, Martina /1080 g, 44 cm/ a 

napokon Zuzana /2005 g, 45 cm/ za pomoci primára gynekolog.- 

pôrodníckeho odd. NsP MUDr. O. Balca, MUDr. Kadleca a 

zdravotného personálu. 

 Šťastnú mamičku navštívili primátor mesta Ing. M. Skyva a 

vedúca odd. sociálneho MsÚ E. Bartková, aby zablahoţelali 

šťastnej rodinke a odovzdali im peňaţný dar a kvety. 

 

 Dňa 15. a 16. apríla sa v Topoľčanoch konala súťaţ POP 

DANCING 2000. Zúčastnili sa tanečné kolektívy z celého 

Slovenska, aj naše Jumbo a Jumbáčik. 

Jumbo v kateg. discoformacie dospelých s choreografiou M.Loviš-

ku "Sme totálne postihnutí! Prečo?"-porota im udelila 1.miesto. 

Jumbáčik v scénickej choreografii detí od 10.-14.rokov s chore-

ografiou Ing.J.Nagyovej "Hľadanie"-porota im udelila 1.miesto.  

 Odborná porota udelila mimoriadnu cenu - vecný dar Ing.J. 

Nagyovej za úspešnú choreografickú a pedagogickú činnosť 

v oblasti moderného tanca. 

 

 Záverečná tanečná show štúdia Jumbáčik pritiahla do 

hľadiska stovky divákov, ktorí očakávali bohatý emocionálny 

záţitok z vystúpenia.  

   Ing. Jitka Nagyová spolu s učiteľkou tanca Lenkou Bartkovou 

a deťmi prekvapili skvelým programom, ktorým roztlieskali celé 

hľadisko počas oboch programov, kedy sála praskala vo švíkoch. 

Nápadité kostýmy,zaujímavá choreografia a profesionálne vystu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodenie  

trojčiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumbo a  

Jumbáčik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanečná 

show 

 

 

 

 

 

 



 

 Strana 10 z 17 

povanie dostali do varu kaţdého prítomného bez ohľadu na vek. 

Prekvapením bol aj hosť programu Martin Madej a skupina FANY, 

ktorú tvoria tri dievčatá z Jumbáčika. Milým prekvapením bolo i 

vystúpenie tanečníkov Jumba. 

 

1.jún bol v Zlatých Moravciach vyhlásený za Primátorský 

deň detí. Celodenná akcia sa konala v areáloch ihriska ZŠ Při-

binova ul., mestského parku, amfiteátra a detského dopravného 

ihriska. V amfiteátri sa zišli deti ZŠ a MŠ. Riaditeľ MsKS 

PaedDr.M.Bajla privítal prítomných Ing.M.Skyvu,primátora mesta, 

Ing.P.Lisého,jeho zástupcu, Ing.R.Ragasa,prednostu OkÚ, Mgr.L. 

Šustáka, vedúceho odboru školstva OkÚ. 

"Milé deti, úprimne vám chcem zablahoţelať k dňešnému dňu so 

ţelaním, aby ste preţili šťastné detstvo v pohode, aká je 

dnes". Týmito slovami pozdravil a otvoril Primátorský deň detí 

primátor mesta Ing. Milan Skyva.  

Kultúrny program otvorili maţoretky pod vedením Ing. J. 

Nagyovej a L. Bartkovej. 

Na dopravnom ihrisku 22 telesne postihnutých detí 

pretekali po dráhe na vozíčkoch. 

Vojaci z Ústredného skladu MV SR Topoľčianky predviedli 

deťom rozoberanie a skladanie samopalu. Poţiarnici ukazovali 

zachraňovanie zraneného vypilovaním dverí auta. 

 Do športového zápolenia sa prihlásilo 720 detí, ktoré boli 

odmenené sladkosťami a diplomom. 

Pohár primátora mesta a diplom za 1. miesto v minifutbale 

získala ZŠ Ţitavany, 2. miesto ZŠ Robotnícka, 3. miesto ZŠ 

Pribinova. 

Vyvrcholením bol benefičný koncert "Ten, kto má rád". Venovaný 

postihnutým deťom pod patronátom predsedu vlády SR Mikuláša 

Dzurindu, prednostu OkÚ Ing. Rudolfa Ragasa a primátora mesta 

Ing. Milana Skyvu, ktorého hlavným gestorom a sponzorom je 

NADÁCIA "HODINA DEŤOM".  

Naše známe a obľúbené súbory, ktoré dosiahli ocenenia 

nielen u nás, ale aj vo svete, moderovala mladá dvojica K. 

Lazúrová a P. Ragas. 

 Kyticou piesní a tancov od detských umeleckých kolektívov, 

ktorú diváci vďačne prijali a srdečne odmenili potleskom. 

 Primátorský deň detí sa ukončil večerným ohňostrojom. 

 

 Slávnostný charakter malo prijatie vinikajúcich ţiakov, 

študentov a pedagógov ZŠ a SŠ v Zlatých Moravciach primátorom 

mesta, ktorí v tomto školskom roku dosiahli mimoriadne úspechy 

v prospechu, účasti na olympiádach, súťaţiach celoslovenského 

charakteru i reprezentácii na medzinárodných fórach. 

 Ceremoniál sa uskutočnil v obradnej sieni MsKS, na ktorom 

sa zúčastnili zástupcovia odboru školstva, mládeţe a telesnej 

kultúry OkÚ pod vedením Mgr. L. Šustáka, riaditelia škôl, 

pedagógovia a prizvaní hostia. 

 Po úvodných slovách Mgr. Šurdu sa prihovoril k študentom 

primátor Ing. M. Skyva. 
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 Obdarení kvetmi, darčekmi a pamätným listom sa všetci 

prítomní zapísali do kroniky mesta. 

  

 Mená Ing.C.Lazúra a Ing.J.Murína sa spájajú na Zlatomora-

vecku s ľudovým umením,folklórom a tým spojenou láskou k deťom. 

 V roku 1990 sa to začalo, kedy sa konal konkurz do 

novovzniknutého folklórneho súboru v telocvični ZŠ na 

Mojmírovej ul. Prijatých bolo 40, nastúpilo 33, z toho dvaja 

chlapci. Deti tvorili prvú kostru súboru a sami sa pomenovali 

menom Zlatňanka. Súčasne sa začala tvoriť ľudová hudba s 12 

deťmi. 

 Bilancia tohto veľmi úspešného telesa, ktoré nás 

vynikajúco reprezentuje po celom svete je viac ako 300 

vystúpení a 32 sústredení. Nacvičili celkom 17 tanečno- 

hudobných choreografií a nespočetné mnoţstvo samostatných 

hudobných kompozícií. V Zlatňanke sa vystriedalo 203 detí, v 

tanečnej zloţke 170 a hudobnej 33. 

 Tento rok oslavujú a pripomínajú si 10 rokov zaloţenia. 

Dňa 24. júna sa členovia rozhodli priblíţiť všetkým záujemcom 

svoju bohatú činnosť zaujímavou formou, výstavou v múzeu. 

Zachytáva úspešné zahraničné zájazdy, ocenenia, diplomy, 

plagáty, dary, fotografie a dokumentačný materiál, ktoré 

Zlatňanka nadobudla. 

Výstava trvala do 30. júna a vyvrcholila slávnostnou premiérou 

vystúpenia súboru. Plná sála divákov tlieskala dobre 

pripravenému bohatému programu za účasti širokej verejnosti ako 

aj predstaviteľov verejného ţivota v meste a okrese. 

 DFS Zlatňanka pracuje pri MsKS, ZUŠ a ZŠ na Mojmírovej 

ulici. 

 

 Slávnostným galaprogramom vyvrcholil v amfiteátri 5.ročník 

Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Zlaté 

Moravce 2000. 

 Počas troch dní od 30.júna-2.júla naše mesto privítalo mi-

mo domácich súborov Zlatňanky a Kvietku súbory z Česka, DFS 

Dyleň z Karlových Varov, DFS Rokytička z Rokycian, ako aj 

slovenské súbory Konôpku z Topoľčianok, Jelenček z Jelenca, 

Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Borinku z Nitry a vystúpil aj 

súbor Inovec. 

 Program za účasti primátora Ing. M. Skyvu a divákov z 

mesta i okolia zahájila detská dychová hudba Obyčanka a 

postupne sa folklórnym umením divákom predstavili všetky 

súbory. 

 Po prvýkrát na Slovensku účinkovali členovia súboru Roky-

tička, vznikol v r. 1991, prezentuje folklór z juhozápadných 

Čiech. O rok neskôr bol zaloţený DFS Dyleň, finalista 

celonárodnej prehliadky DFS v Jihlave. Pozornosť pútal aj súbor 

s 30 ročnou tradíciou Ďumbier, ktorý má za sebou rad 

zahraničných zájazdov a ocenení. Stálym hosťom festivalu je 

nitriansky súbor Borinka, ktorý precestoval celú Európu, 

prezentoval folklór v Lotyšsku a na celoeurópskom festivale a 
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stal sa laureátom festivalu. Záverom vystúpila naša jubilujúca 

Zlatňanka, ktorá ukončila festival ľudového folklóru. 

 Primátor Ing. Milan Skyva poďakoval všetkým účinkujúcim, 

odovzdal vedúcim súborov upomienkové darčeky. 

 

Oslavy I. písomnej zmienky o m. č. Žitavany. 
  

 Obyvatelia m.č. Ţitavany oslávili 925. výročie 1.písomnej 

zmienky.  

 V polovici júla uzrela svetlo sveta 110 stránková broţúra 

"Ţitavany a ich korene", v ktorej autor Ing. Jozef Cibira 

zachytáva históriu obcí Kňaţice a Opatovce nad Ţitavou. 

 Broţúra, do ktorej prispeli Mgr. Jozef Gajdoš a Dr. Jozef 

Hudec bola vydaná z prostriedkov  rozpočtu mesta Zlaté Moravce.  

 V týţdni od 4. do 8. septembra prebiehali v podvečerných 

hodinách kultúrne akcie. 

  9. september sa stal vyvrcholením bohatých aktivít. Mesto 

a výbor m. č. usporiadali spomienkovú slávnosť, na ktorej sa 

zišli občania, predstavitelia mesta a pozvaní hostia verejného, 

kultúrneho a politického ţivota i rodáci. 

Slávnostný deň, v ktorý prialo Ţitavančanom teplé a 

slnečné počasie, začal slávnostnou svätou omšou v kostole. 

V budove občianskeho výboru prestrihnutím pásky otvoril 

primátor Ing. M. Skyva výstavu o histórii obce " O päť rokov 

mladšia ako Adam", ktorú pripravil Dr. Jozef Hudec. 

Oslava pokračovala na štadióne, kde pripravili hostitelia 

bohatý kultúrny program.Podrobnejšie o oslavách sa dočítame v 

kronike m. č. Ţitavany. 

Politický život. 
     Tak ako vlani aj tento rok zhodnotili svoju činnosť 

výročnými konferenciami mestské organizácie Hnutia za 

Demokratické Slovensko, Slovenskej národnej strany, Kresťansko- 

demokratického hnutia a okresné organizácie Strany 

demokratickej ľavice, Demokratickej únie a Strany občianskeho 

porozumenia. 

 

 Veteráni vojny a odbojári dôstojne spomínajú výročia 

víťazstva nad fašizmom. V našom meste tomu nebolo inak. 

 Oslavy 55. výročia oslobodenia sa konali 27. marca na Nám. 

A. Hlinku v popoludňajších hodinách za účasti zástupcov štátnej 

správy, samosprávy, politických strán, členov SZBP, OOPZ a MsP.  

 Primátor mesta Ing. M. Skyva vo svojom príhovore k 

zhromaţdeniu priblíţil smutné udalosti tohto obdobia. 

 Po hymnickej piesni účastníci poloţili k pomníkom padlých 

veniec vďaky. 

 

 Milióny ľudí zo všetkých kontinentov zjednotil celosvetový 

zápas proti neofašizmu, za demokraciu a slobodu. 

 Deň víťazstva nad fašizmom - 55. výročie si 5. mája 2000 

na Nám. A. Hlinku pripomenuli zástupcovia štátnej správy, 
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samosprávy, politických strán, SZBP, riaditelia podnikov a 

inštitúcií ako aj občania nášho mesta. 

 Slávnostný prejav predniesol primátor Ing. M. Skyva. V 

kultúrnom programe vystúpili FS Kvietok a Inovec. Účastníci 

osláv si poloţením vencov pri pomníku Partizána na Nám. Hrdinov 

uctili pamiatku všetkých padlých, ktorí poloţili svoje ţivoty 

za našu slobodu. 

 

 25. augusta na Nám.A.Hlinku sa uskutočnili oslavy 56.výro-

čia SNP za účasti predstaviteľov mesta, okresu, členov a 

funkcionárov SZBP a ďalších organizácií, ako aj občanov mesta. 

Osláv sa zúčastnil aj Ing. Ján Husák, generál vo výsluţbe. 

 Po hymne dychovej hudby Calex a vystúpení FS Kvietok 

slávnostný príhovor predniesol primátor Ing. M. Skyva. Ing. Ján 

Husák odovzdal mestu,primátorovi a jeho zástupcovi Ing.P.Lisému 

pamätné listy prezidenta republiky k 56. výročiu oslobodenia 

mesta.Na záver poloţili prítomní kvetinové vence k pomníku 

Partizána na Nám. Hrdinov, k pamätníku pred kostolom a na 

mestskom cintoríne. 

 

 Posledný silvestrovský deň roka sa zišli občania mesta na 

Nám. A. Hlinku spolu s predstaviteľmi mesta a okresu uţ dve 

hodiny pred polnocou, aby veľkolepo oslávili koniec tisícročia 

a začiatok nového milénia, tretieho tisícročia novodobých dejín 

ľudstva. 

 Desať minút pred polnocou sa k prítomným prihovoril 

primátor mesta Ing.M.Skyva, ktorý záverom povedal:"Takţe, ţelám 

vám: dobrého zdravíčka, na stôl chlebíčka, do duše radosti, do 

srdca svornosti. Pokoj nech medzi nami prebýva a láska nech u 

Vás spočíva. 

 Nuţ, nech sa v kalichu víno sperlí, nech viera, láska 

zlátia kaţdý Váš krok, v očiach nech zasvietia Vám vzácne perly 

pre novú nádej, nuţ šťastný nový rok!" 

 Spoločným prípitkom potom privítali nový rok 2001 primátor 

Ing.M. Skyva, jeho zástupca Ing.P. Lisý, zástupca prednostu OkÚ 

Ing.L. Boršč a riaditeľ MsKS PaedDr.M. Bajla s manţelkami a 

občanmi mesta vo svite veľkolepého farebného ohňostroja. 
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Spolky a organizácie. 
Tak isto ako v lani aj tento rok výtvarný krúţok pri ZKO Calex 

usporiadal v dňoch 18.-24. januára výstavu obrazov svojich 

členov vo veľkej sále závodného klubu.  

 Na vernisáţi výstavy privítala vedúca klubu M. Hermanová 

riaditeľka POS, metodičky výtvarníctva a fotografie POS, 

druţobných výtvarníkov z Močenku a všetkých prítomných hostí. 

Vedúci výtvarného krúţku Dr.I.Meňhart predstavil siedmich auto-

rov výstavy. 

 Pravidelnou expozíciou prác sa výtvarníci predstavili 

širokej verejnosti rôznymi technikami stvárňovania tém a ţánrov 

výtvarného videnia. 

 V apríli vystavovala p. Mária Debnárová, autorka 

amatérskych výtvarníkov pri ZKO Calex v obradnej sieni MsKS 
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svoju doposiaľ najväčšiu kolekciu „Kríţová cesta“. 

 

 Kaţdý rok sa v mesiacoch marec - apríl konajú výročné 

členské schôdze. Na nich zhodnotia svoju činnosť za uplynulé 

obdobie mestské Základné organizácie Slovenského zväzu telesne 

postihnutých, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, Mestskej jednoty dôchodcov, 

Slovenského zväzu záhradkárov, Slovenského poľovníckeho zväzu, 

Miestneho odboru Matice slovenskej v Zlatých Moravciach. 

 

 Po ukáţkach doţinkových slávností, varenia lekváru, 

tradičnej prílepskej svadby, sa hlavná organizátorka, 

predsedníčka ZO Únie ţien Slovenska p. A. M. Kudrejová rozhodla 

so svojím ochotným kolektívom ţien pripraviť tentoraz rozlúčku 

a odobierku chlapcov na vojnu tak, ako sa na to pamätajú starí 

obyvatelia tejto časti mesta. 

 Pozvaní hostia a všetci záujemcovia v piatok 20. októbra 

mali moţnosť zaţiť túto atmosféru. 

 Cieľom podujatia bolo priblíţiť ţivot na dedine s jeho 

zvyklosťami a obyčajami, ktoré s úctou a váţnosťou chránia pre 

ďalšie generácie. 

 Podujatie sa konalo pri príleţitosti svetového dňa 

vidieckych ţien, ktoré sa slávi 15. októbra a na Slovenskuuţ po 

štvrtý krát. 

 Podrobnejšie sa o tejto akcii dočítame v kronike m. č. 

Prílepy. 
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Šport. 
      Štyridsať členná nezávislá komisia zloţená zo športovcov 

okresu, podnikateľov a verejných činiteľov rozhodla o poradí 

najlepších športovcov okresu za rok 1999, ako aj najlepších 

športovcov tohto storočia. 

 Vyhodnotenie ankety sa uskutočnilo v športovej hale 

Tatrana Topoľčianky na 36. ročníku Reprezentačného plesu 

športovcov. 

 Najlepší športovci boli odmenení diplomami, kvetmi a 

vecnými darmi. Ceny odovzdávali primátor mesta Ing. M. Skyva, 

zástupca prednostu OkÚ Ing. J. Škvarenina, starosta Topoľčianok 

P. Mihók, za EMO Mochovce Ing. R. Petrech, starosta Choče Dr. 

F. Drgoňa, predseda TJ Calex Ing. M. Borkovič, generálny 

sekretár SAMŠ M. Benček a zástupcovia sponzorských firiem. 

Najlepší športovci roku 1999: 

1. Ivan Hritz, Bench Press, Zl. Moravce 
2. Jaroslav Krajči, motorizmus, T. Mlyňany 
3. Rudolf Kohút, jazdectvo, Topoľčianky 

Najlepší športovci 20. storočia: 

1. Jozef Lohyňa, majster sveta v zápasení v Tokiu r. 1990 a 
bronzový na OH v Soule, Choča 

2. Ján Kocian, futbal, Topoľčianky 
3. Ivan Hritz, silový trojboj, Power gym, Zl. Moravce, 2.miesto 

na MS v USA, tlak na lavičke, majster SR v tlaku na lavičke 
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4. František Hrúzik, jazdectvo, TJ Tatran, Topoľčianky 
5. Jaroslav Bucheň, kulturistika,Power gym,Zl.Moravce, 1.miesto 

na MS juniorov 1995, 5-krát majster SR 

6. Viera Podhányiová-Jakabová a Iveta Šránková-Hritzová, po-

zemný hokej, Zl. Moravce, 2. miesto druţstva ţien na OH 

Moskva 1980, členky druţstva, ktoré sa stalo 6-krát majstrom 

Československa 

7. prof.Karol Smida, ľadový hokej, Zl. Moravce, reprezentant 

Slovenského štátu v ľadovom hokeji r. 1939-1942, majster 

stredoslovenskej ţupy v plávaní 

8. Ján Ţilovec, cyklistika, Ţitavany, 3-krát majster ČSFR v 

cyklistike 2-krát majster SR, 10.miesto na MS v cyklo-krose. 

9.-10. miesto  Jaroslav Krajči, motorizmus, T. Mlyňany 

9.-10. miesto  Milan Levický, futbal, TJ Calex, Zl. Moravce 

 

 Kaţdoročne atletisti sa zúčastňujú podujatí, ktoré 

organizujú v spolupráci s Mestom a gymnáziom. 

 6. apríla "Beh oslobodenia mesta"- 25. ročník, na štadióne 

TJ Calex. Súťaţilo sa v 13-tich kategóriách. 

9.septembra "Calexácka hodinovka"- na štadióne TJ Calex. V 

12.minut. behoch štartovalo 50 beţcov (deti, dorast i dospelí). 

V jednohodinovom behu štartovalo 31 dospelých zo 17 oddielov. 

10.novembra "Večerný beh mestom" pred ZŠ na Mojmírovej ul. 

Na pretekoch sa zúčastňujú kvalitní beţci z celého 

Slovenska. 

 

Stará Turá bola v polovici mája dejiskom Majstrovstiev 

Slovenska SR juniorov v kulturistike. 

V hmotnostnej kategórii do 70 kg a do 21 rokov reprezen-

toval mesto a Power Gym Zl. Moravce Mário Frajka so svojím 

trénerom Radovanom Ďuráčom. Prebojoval sa do finále a obsadil 

konečné 5. miesto. 

 

 19. mája sa konali v Bratislave /Istropolis/ MS vo 

fitness.Zúčastnila sa ich fitnesska zo Zlatých Moraviec Andrea 

Samková, ktorá dosiahla výborné umiestnenie 7. miesto, nakoľko 

pracuje v amatérskych podmienkach. Svojou poctivou prácou- 

drinou zabezpečila všetko potrebné k príprave na súťaţ sama, 

nemala za sebou ţiadneho známeho sponzora ani osobnosť. 

 

 V dňoch 3.- 4.júna sa v Spojených štátoch Amerických v Las 

Vegas zúčastnil Medzinárodných majstrovstiev USA v tlaku v ľahu 

na lavičke (Bench Press) Ivan Hritz z FC Power Gym Zlaté 

Moravce. Stretli sa tu športovci 16 krajín. 

 Po minuloročnej striebornej medaile z Majstrovstiev sveta 

federácie AAU dosiahol náš silový trojbojár ďalší super výsle-

dok, keď sa mu podarilo zvíťaziť na Medzinárodných majstrov-

stvách USA výkonom 240 kg, čo je doteraz jeho najlepší osobný 

výkon.Odniesol si z USA zlato. Slovenská reprezentácia obsadila 

v súťaţi národov tieţ 1. miesto. 
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 Za účasti rekordného počtu pretekárov sa 10.júna v športo-

vej hale Mladosť v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá SR v 

tlaku na lavičke. 

 Zlaté Moravce na tomto podujatí reprezentoval Ivan Hritz, 

ktorý v najťaţšej hmotnostnej kategórii zvíťazil výkonom 235 

kg, čím opätovne získal titul majster Slovenska. 

 

 Slovenský automotoklub Zlaté Moravce - Ţitavany v areáli 

autodromu Vŕšky zorganizoval 7. mája Majstrovstvá SR v 

autokrose. Vozidlá boli zaradené do Divízie l, Divízie 3 a Hoby 

autokros. Absolvovali zoznamovacie a merané tréningy, tri 

kvalifikačné jazdy a finále. 

 O tri mesiace neskôr sa konali na tomto mieste 

Majstrovstvá Európy v autokrose a to 26. a 27. augusta 2000. 

V Divízii I- zvíťazil Ugis Traubergs, Litva 

V Divízii III-3500 ccm- obsadil 1. miesto Jaroslav Hošek z ČR. 

V Divízii III- trieda do 1600 ccm získal prvenstvo Čech Václav 

Fejfár. 

 Majstrom k úspechu zablahoţelal Ing. Milan Skyva, primátor 

mesta Zlaté Moravce. 

 

 Dňa 21.októbra 2000 v priestoroch Strednej poľnohospo-

dárskej školy na Bernolákovej ulici sa zišli pamätníci a 

terajší funkcionári tejto najpopulárnejšej kiolektívnej hry. 

Presne tu sa začínali písať dejiny futbalu, totiţ nachádzala sa 

tu prvá hracia plocha - dobytčie trhovisko. 

 Pozvaných vyše sto hostí privítal a podrobne oboznámil s 

80 ročnou históriou, jej úspechmi i pádmi, predseda futbalového 

oddielu Ing. Ladislav Šupa. 

 Ako uviedol, do futbalového ţivota sa zapojilo tisíce 

hráčov, stovky funkcionárov, ako aj veľký počet finančných a 

morálnych podporovateľov tejto hry.  

Pripomenul najdôleţitejšie a najzaujímavejšie momenty z 

futbalovej histórie mesta, najznámejších hráčov a funkcionárov 

z jednotlivých období, ako aj terajšiu činnosť FO, jeho ciele a 

ďalšie perspektívy. 

 V roku 1920 bol úradne zaloţený pod názvom Zlatomoravecký 

futbalový klub /ZFC/. V roku 1941 sa premenoval na Hlinkova 

garda Zlaté Moravce, po oslobodení ŠK Zl. Moravce, v r. 1948-49 

niesol názov Sokol. So spriemyseľňovaním mesta nastalo pre 

šport nové obdobie. Začína pracovať pod novým názvom Spartak. V 

r. 1966 došlo k zmene názvu športového klubu z TJ Spartak na TJ 

Calex. 

     Futbalový oddiel TJ Calex má v súťaţi dve muţstvá dospe-

lých a šesť mládeţníckych druţstiev. 

     Legendy zlatomoraveckého futbalu Ing.M.Kóňa (dlhoročný 

predseda TJ a úspešný činovník telovýchovného diania v meste), 

K.Šutka (najstarší hráč), Š.Ondriaš (najstarší funcionár a fa-

núšik) jako aj predsedovia FO, funkcionári a hráči prevzali 

z rúk primátora mesta Ing.M.Skyvu Plakety mesta a čestné 

uznania.  
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Počasie. 
 V polovičke marca napadol sneh, bolo chladno, veterno, 

teploty boli veľmi nízke, v noci /-1 aţ -4°C/, cez deň len 

+3°C. 

 V posledný aprílový týţdeň aţ do 18. mája bolo mimoriadne 

krásne počasie, slnečné, bez zráţok s teplotami nad 25°C aţ do 

30°C. 

 Potom od 20. mája sa veľmi prudko ochladilo, ostalo 

oblačno a daţdivo, cez noc boli teploty len 3 aţ 5 °C a cez deň 

15 aţ 20 °C. 

 Leto a celá jeseň boli nádherne teplé, suché a slnečné, 

pršiavalo len veľmi zriedka. 

 Zima začala aţ v polovičke decembra suchá a mierna, mrzlo 

aţ tesne pred vianocami, bez snehu aţ do Nového roka. 

 

 

 

 

 Kronikársky zápis za rok 2000 spracovala a zapísala  

 

                                     

M. Očovayová 

kronikárka. 


