
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        ZÁPIS 

   DO KRONIKY MESTA ZLATÉ MORAVCE 

 

             ZA ROKY 1976-1987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zapísal: 
         František Škula 

         kronikár  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁPIS 

                     DO KRONIKY MESTA ZLATÉ MORAVCE 

 

               ZA ROK 1976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zapísal: 
         František Škula 

         kronikár  

 

 
 



Kronikárom mesta Zlaté Moravce bol som ustanovený Radou Mestského národného výboru v 
Zlatých Moravciach v januári 1976. Volám sa František Škula. Vykonávam toho času funkciu 
riaditeľa Mestského domu kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach. Narodil som sa 
31.decembra 1939 v Hosťovciach okres Nitra. Základné a stredné školské vzdelanie som 
absolvoval v Zlatých Moravciach, takže život občanov mesta som mal možnosť pozorovať od roku 
1952-1958. Od roku 1958-1960 som vykonal vojenskú základnú službu. Od decembra 1960 
pracujem v Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach.         

Rok 1976 
 Obyvatelia nášho mesta s veľkým pracovným nadšením 
vstúpili do roku 1976. Je to rok významných vnútropolitických a zahraničných udalostí v živote 
našej strany a spoločnosti: 
XXV. zjazd KSSZ 
XV. zjazd KSČ 
55. výročie založenia KSČ 
Voľby do zastupiteľských orgánov. 
 Každé toto významné jubileum sa prejavilo v živote našich občanov zvýšeným pracovným 
úsilím na všetkých úsekoch národného hospodárstva. Všetci obyvatelia nášho mesta pochopili 
správnosť politiky a podporu programu XIV. zjazdu KSČ. Táto podpora robotníkov, družstevných 
roľníkov, inteligenciou sa prejavila v obetavej, poctivej a tvorivej práci tisícok občanov nášho 
mesta v závodoch na poliach, na všetkých pracoviskách. Rok 1976 do ktorého naši občania vstúpili 
kládol zvyšné nároky na každého jedného z nás, za všestranný sociálno ekonomický a kultúrny 
rozvoj nášho mesta, za stále šťastnejší a bohatší život našich ľudí. Všetci občania nášho mesta sú si 
vedomí dôležitosti úloh, ktoré pred nás určil smer postupu XV. zjazd Komunistickej strany Česko-
slovenska. S vedomím náročnej a zodpovednej práce sme všetci občania mesta vykročili do roku 
1976 s veľkým optimizmom boriť sa s úlohami tohto roka. Vo všetkých závodoch, podnikoch 
inštitúciách hneď na začiatku roka sa zodpovedne zamýšľali, ako tieto náročné úlohy tohto roka 
realizovať, splniť ich, ba i v niektorých prípadoch ich prekročiť.                  
Mestská konferencia KSS 
 31.januára v Závodnom klube ROH n.p. Calex konala sa Mestská konferencia 
Komunistickej strany Slovenska. Konferencia veľmi kriticky zhodnotila plnenie záverov XIV. 
zjazdu Komunistickej strany Československa v podmienkach nášho mesta a vytýčila úlohy na 
najbližšie obdobie. Delegáti konferencie zvolili nový mestský výbor a revíznu komisiu. Predsedom 
Mestského výboru KSS v Zlatých Moravciach sa opäť stal Ing. Ján Lopúšek, riaditeľ 
Poľnohospodárskeho odborného učilišťa v Zlatých Moravciach. /viď foto č.14/ 
 Pozrime sa teraz na výsledky práce občanov nášho mesta, ako som ich v tomto roku 
zaznamenal :         
Rozvoj a výstavba mesta. 
 Tak ako iné mestá i naše z roka na rok sa rozrastá čo do počtu obyvateľov, tak i do počtu 
novopostavených bytov, závodov, inštitúcií a pod. K 1.januáru 1976 naše mesto dosiahlo 12.800 
obyvateľov. Stála migrácia, najmä mladých ľudí do nášho mesta bude z roka na rok stúpať. Príčinou 
sú pracovné príležitosti, ktoré tu mladí ľudia nachádzajú uvádzaním do prevádzky nových 
priemyselných kapacít. Jedným zo závodov na ktorého uvedenie do prevádzky čakali desiatky 
mladých dievčat a žien, bol závod 29.augusta, ktorý bol vybudovaný na ploche 37.500 m˛ oproti 
n.p. Calex. V tomto závode našlo pracovnú príležitosť 980 pracovníkov z toho 784 žien. Závod 
začal s výrobou pokusne koncom roku 1975. Bez rôznych ťažkostí to ani v tomto závode nešlo. 
Riaditeľom závodu bol menovaný Eduard Macega, ktorý predtým pracoval na podnikovom 
riaditeľstve v Partizánskom. Závod v roku 1976 mal vyrobiť 1,703.00 párov pánskej obuvi. Tento 
plán závod splnil na 100%. Z priemyselných kapacít, ktorá bola v tomto roku uvedená do 
prevádzky, ktorý treba spomenúť v našej kronike bol Tehliarsky závod I., ktorý sa postavil na 
priestoroch široko-ďaleko známe Petőho tehelne. Tento tehliarsky závod vyrába: murovaní materiál 
a škridlu. Strojnotechnologické zariadenie bolo do závodu zabezpečené z dovozu. Závod bol 



postavený nákladom 100 mil. Kč. Už v roku 1976 závod vyrobil 32 miliónov tehlových jednotiek 
murovacieho materiálu, 235 tisíc m˛ krytiny. /Viď foto č.3/ 
 Ďalšou výstavbou a rozšírením národného podniku Calex, je potrebné v kronike zaznamenať 
výstavbu Strojnopočtového strediska n.p. Calex s nákladom 1,994.000,- Kčs pri n.p. Calex. 
Jedáleň Gymnázia J. Kráľa. 
 Už niekoľko rokov Gymnázium Janka kráľa zápasí s priestormi jedálne pre žiakov školy. 
Doterajšie hygienicky a priestorové nevyhovujúca jedáleň a prevádzkové hospodárske priestory 
budú nahradené novou jedálňou, ktorá sa vybudovala v priestoroch nádvoria a záhrady Gymnázia 
J.K. v akcii ''Z'' nákladom 2,000.000,- Kčs. To, že sa jedáleň môže dať do prevádzky je okrem 
pracovníkov Hospodárskeho dvora Mestského národného výboru zásluha aj stoviek brigádnických 
hodín odpracovaných žiakmi školy, rodičmi žiakov tejto školy pracovníkov NV a ním riadených 
organizácií. 
Športové zariadenia 
 Pre masový rozvoj telesnej výchovy národný výbor a všetky športové organizácie vyvinuli v 
tomto roku veľké úsilie, aby v praxi realizovali závery XV. zjazdu KSČ na tomto úseku. Podarilo sa 
v tomto roku realizovať tri významné športové zariadenia. Prvým a to dlho očakávaným zariadením 
sa stal lyžiarsky vlek na Inovci, ktorý chýbal pre milovníkov zimných športov v tomto prekrásnom 
prostredí Inoveckých hôr. Lyžiarsky vlek budoval Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach v 
akcii ''Z'' spolu s Telovýchovnou jednotou Slávia s nákladom 219.000, - Kčs. Jeho dĺžka je 500m. 
Vedľa futbalového štadióna Telovýchovnej jednoty Calex v akcii ''Z'' sa nákladom 1,500.000.- Kčs 
vybudovalo pomocné futbalové ihrisko, ktoré bude slúžiť pre tréningové zápasy, ako i pre školskú 
mládež, ktorá tento druh športu nemá v meste kde rozvíjať. Športový areál sa postupne rozrastá. Po 
dlhých rokoch ''márneho boja'' podarilo sa zabezpečiť výstavbu Zimného štadióna, ktorý sa začal 
budovať oproti futbalovému ihrisku po ľavej strane Zápotockého ulici. V prímestskej časti Žitavany 
bolo dané do prevádzky viacúčelové zariadenie ''Športový klub mládeže'', ktorý začal slúžiť pre 
Telovýchovnú jednotu Iskra Žitavany, ako i pre kultúrno-výchovné účely mládeže a občanov v tejto 
mestskej časti. 
Výstavba sídliska Žitava'' a ''Zlatňanka''. 
 Už je to v živote tak. Staré dáva prednosť novému progresívnemu. Tak to bolo v tomto roku, 
že pravá strana Hviezdoslavovej ulice č.2 – 118 a Žitavské nábrežie – 17 domov bolo asanované / 
viď foto č.5 a, b/ teda spolu 76 domov, aby sa začala výstavba štyroch obytných činžiakov, medzi 
nimi prvá dominanta mesta 14 podlažných obývateľný činžiak bol v závere roka odovzdaný do 
užívania. V ďalších troch bytových jednotkách bude bývať 192 rodín. Na ľavej strane Zápotockého 
ulici ináč nazývaná aj Topoľčianska cesta, sa začalo s výkopom v závere roka pre ďalší 14 podlažný 
obývateľný činžiak pre 72 bytových jednotiek. Táto prvá etapa výstavby sídliska Žitava sa buduje 
nákladom 78,638.000.- Kčs .V tomto roku bola daná do užívania prvá časť sídliska  Zlatňanka, po 
pravej strane Nitrianskej ulici za podnikovým riaditeľstvom Ponitrianskych tehelní. Nové bývanie v 
moderne vybavených bytoch, v ktorých bolo prvýkrát požité tapetovanie obývacích a kuchynských 
priestorov bytov v štátnej a družstevnej výstavbe v našom meste, našlo z asanovaných bytov a noví 
nájomníci v dvoch blokoch 48 a 72 bytoch útulné bývanie. V závere roka bolo dlho-očakávané 
mestské detské zariadenie materská škola s kapacitou 120 a detské jasle pre 35 detí dané do 
užívania na ulici 1.mája. Taktiež bolo dané do užívania stredisko osobnej hygieny v obytnom 
činžiaku na sídlisku Zlatňanka. Stredisko bude slúžiť prestarnutým občanom, najmä pre tých, ktorí 
sa nebudú mať kde hygienicky očisťovať. /viď foto č.6 a, b, c/ 
Individuálna bytová výstavba. 
 Individuálna bytová výstavba v tomto roku napredovala rýchlym tempom za Okresným 
stavebným podnikom stavebnou správou Zlaté Moravce. Ide o sústredenú individuálnu bytovú 
výstavbu, samostatne stojace domy v počte 89, dvojdomky 50, átriové 42, radové 25, s komplexnou 
technickou vybavenosťou-kanalilzácia, vodovod, plyn, slaboprúd. Táto individuálna bytová 
výstavba zahrňuje v sebe aj občiansku vybavenosť: detské jasle pre 35 detí, materskú školu pre 60 
detí, predajňu potravín. S budovaním občianskej vybavenosti sa ešte nezačalo. 
 



Mestská kanalizácia-regulácia tokov Žitavy a Zlatňanky 
 Plných 40 rokov čakalo mesto na vybudovanie mestskej kanalizácie. I keď ťažko, predsa 
pomaly sa vypĺňa medzera občianskej vybavenosti. Čistiareň odpadových vôd, je pred uvedením do 
prevádzky, vybudovala sa v južnej časti bývalého katastrálneho územia Chyzeroviec. Každoročné 
jarné púšťanie snehov, popr. prietrže mračien robili veľké starosti okolo rieky Žitavy a Zlatňanky. 
Tohoročné včasné napadanie snehu v Inoveckých horách a k tomu náhle oteplenie, toky riek 
Zlatňanky a Žitavy sa naplnili a boli by sa vylievali zo svojho koryta, nebyť ukončenej regulácie 
tokov Žitavy v dĺžke 5 km od železničného priecestia smer na Kozárovce až po most štátnej cesty 
Nitra. Zlatňanka bola regulovaná v dĺžke 3 km. 
Park ľudových milícií. 
 Na bývalých ''farských lúkach'', sme vybudovali v akcii ''Z'' Park ľudových milícií s 
nákladom 1,500.000.- Kčs. Vstupná časť parku je riešená monumentálnou plastikou od 
akademického maliara Františka Fogla. Spoluautorom je Ing. Miroslav Rousek. Park sa ešte stále 
dotvára rozšírením zelene a výsadbou stromov. /viď foto č.7/ 
Premietanie filmov v miestnom amfiteátri. 
 Na počesť 32. výročia Slovenského národného povstania 27.augusta o 19.00 hod. bolo 
uvedené do prevádzky premietanie filmov v miestnom amfiteátri. Na slávnostnú premiéru bol 
uvedený sovietsky farebný veľkofilm hovoriaci o bitke pri Stalingrade ''Horiaci sneh''. Premietanie 
sa uskutočnilo bezplatne a zúčastnilo sa ho 1500 občanov z radov mládeže a dospelých. 
Rekonštrukčné práce a pokračovanie v rozširovaní služieb. 
 V tomto roku sa začalo s rekonštrukčnými prácami na mestskom rozhlase s nákladom 
1,500.000.- Kčs. Ďalej sa začalo s rekonštrukciou doteraz jestvujúcej mestskej kanalizácie. Kritická 
situácia v zabezpečovaní tepla v domácnostiach sa má vyriešiť s rozšírením plynofikácie v častiach 
mesta v individuálnej bytovej výstavbe na Leninovej ulici, Sládkovičovej a v novej časti 
individuálnej výstavby za okresným stavebným podnikom stavebnou správou, po pravej a ľavej 
strane ulici Ľudmily Podjavorinskej s nákladom 1,200.000.- Kčs.  
Vnútropolitické a kultúrne udalosti v meste. 
 28.výročie Februárového víťazstva oslávili občania nášho mesta Slávnostným zasadnutím 
orgánov Národného frontu dňa 24.februára v divadelnej sále Mestského domu kultúry a vzdelávania 
v Zlatých Moravciach. Z tohto slávnostného zasadnutia bol poslaný list občanov mesta XXV. 
zjazdu KSSZ, ktorý práve v tento deň začal svoje rokovanie.  
''Zlatomoravecký talent 76'' 
 25.marca opäť po trojročnej prestávke mestský dom kultúry zorganizoval súťaž v 
interpretácii populárnej piesne ''Zlatomoravecký talent 76'' 12 finalistov z celého okresu Nitra, prijal 
v odpoludňajších hodinách predseda MsNV s. František Malý. Víťazom ''Zlatomoraveckého talentu 
76'', sa stal Jozef Adamík predavač z obchodného domu PRIOR Nitra. Predsedom a hosťom večera 
bol populárny slovenský spevák Karol Duchoň. 
''Celonárodná smena'' 
 XV. zjazd Komunistickej strany Československa privítali naši občania v meste veľký 
pracovným nadšením na celonárodnej smene 3.apríla, keď nastúpili pracovať na všetky akcie ''Z'', 
ktoré národný výbor organizoval v tento deň. Pracovalo sa na všetkých akciách investičného a 
neinvestičného charakteru, no najmä naša mládež pracovala na akciách celý týždeň od 29.marca do 
3.apríla. Do celonárodnej smeny nastúpilo 7.166 z toho 613 žien a 5350 mladých ľudí. Odpracovali 
celkom 5.286 brigádnických hodín. Hodnota diela činila 788.936.- Kčs. Tá najmenšia mládež, 
veľmi výdatne pomohla nášmu národnému hospodárstvu zberom surovín: papier, železný šrot v 
celkovej hodnote 45.000- Kčs. /viď foto č. 9 a, b, c,/ 
1.máj 1976 v našom meste. 
 Obyvatelia nášho mesta ako i bývalého zlatomoraveckého okresu v sobotu 1.mája už od 
7.00 hod. sa začali zhromažďovať v našom meste na námestí a na určených zoradištiach, aby 
oslávili 1.máj sviatok pracujúcich celého sveta. Manifestácia pracujúcich mesta a okolia sa začala o 
9.00 hod. Slávnostný prejav predniesol člen predsedníctva Západoslovenského krajského výboru 
KSS s. Turčan. Prehovoril k 23.000 manifestujúcim v našom meste. V odpoludňajších hodinách sa 



v miestnom amfiteátri konala ľudová veselica. Pre zlé počasie sa mohla uskutočniť iba do 21.hod. 
/viď foto / 
Výmena kultúrnych programov Bystřice p/Hostýnem-Zl. Moravce 
 Družobné styky medzi mestami Zlaté Moravce a Bystrice p/Hostýnem majú už niekoľko 
ročnú tradíciu. Utužili sa priateľské vzťahy medzi pracovníkmi národného výboru a organizáciami 
mesta. V tomto roku došlo po prvýkrát i upevneniu priateľských vzťahov a k priblíženiu bohatých 
kultúrnych tradícií oboch národov a to výmenou kultúrnych programov medzi mestami na počesť 
31. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. 7.mája pri príležitosti osláv 31. výročia 
osláv oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou a Slávnostného zasadnutia zložiek NF vystúpil o 
15.00 hod. V kultúrnom programe Folklórny súbor Rusava z Bystřice p/Hostýnem. Program 
obohatil i detský folklórny súbor Rusava. Vystúpenia oboch súborov, ktoré priblížili našim 
občanom bohatú a krásnu pritom nevyčerpateľnú studnicu ľudového folklóru z Moravy, zanechali 
nezabudnuteľné umelecké zážitky. Súbor Rusava sa zaradil do sprievodu delegácii, ktoré položili k 
pomníku Partizán vence. Dňa 14.mája odcestoval do Bystrice p/Hostýnem 70 členný súbor Schola 
cantorum z Gymnázia Janka Kráľa, ktorý s veľkým úspechom vystúpil s polročnom programe so 
súbormi z Bystrice p/Hostýnem v ich Združenom závodnom klube. 
Celoslovenské oslavy 100.výročia smrti Janka Kráľa. 
 100.výročie smrti básnika, búrliváka, revolucionára Janka Kráľa, ktorý posledné ťažké roky 
svojho života prežil v našom meste, si naši občania s veľkou pietou pripomenuli toto 100.výročie 
smrti J.K. Za účasti delegácie Ministerstva kultúry SSR, ktorú viedol námestník ministerstva 
kultúry Dr. Jozefa Mravík. V delegácii boli ďalej prítomní: Dr. František Karas, riaditeľ správy 
osvety na MK SSR, riaditeľ Osvetového ústavu Viliam Fábry. Delegáciu Zväzu slovenských 
spisovateľov viedol predseda komisie pre školstvo a kultúru SNR, tajomník Zväzu slovenských 
spisovateľov, zaslúžilý umelec Ján Solovič. V delegácii boli ďalej prítomní: národný umelec Ján 
Poničan, riaditeľ Matice slovenskej národný umelec Vladimír Mináč, Karol Rosembraum SAV, 
literárny kritik Stanislav Šmatlák, Dr. Irina Bogdanovová, pracovníčka Akadémie vied ZSSR, 
básnik S. Strelinger /viď foto č.11/1/. Oslavy začali 21.mája o 14.00 hod. Pri pamätníku Janka 
Kráľa v detskom parku. Delegácie Ministerstva kultúry SSR a Zväzu spisovateľov položili vence k 
pamätníku Janka Kráľa. Pri pamätníku o živote a diele J. K. prehovoril zaslúžilý umelec Ján 
Solovič. Potom sa delegácia odobrala do miestneho cintorína kde na náhrobník J.K. položila veniec. 
Ďalej delegácie navštívili miestne gymnázium ktorému pri príležitosti 150. výročia narodenia 
básnika Janka Kráľa Ministerstvo školstva SSR udelilo gymnáziu čestný názov ''Gymnázium Janka 
Kráľa.'' Ďalej delegácie navštívili Pamätnú izbu J.K., ktorá bola taktiež vybudovaná pri 150. výročí 
narodenia básnika v bývalom dome kde J.K. pracoval a zomrel. Dnes je to pobočná prevádzka 
Potravín, závodu Nitra vo vedľajších priestoroch. Večer o 17.00 hod. V mestskom dome kultúry a 
vzdelávania začal sa Slávnostný večer venovaný 100. výročiu smrti Janka Kráľa. Slávnostný prejav 
predniesol námestník ministra kultúry SSR Dr. Jozef Mravík. Ťažký život a jeho veľké dielo 
priblížilo hosťom a miestnemu publiku divadielko poézie pri dome kultúry v literárnohudomnom 
pásme ''Za slobodu, rovnosť, bratstvo pre rod vlastný'', pod vedením prof. Márii Repkovej. V pásme 
účinkovali: Ľuba Kissová, František Škula, Mária Žikavská, Peter Hlavačka, Jozef Kraus. Hudobný 
sprievod: odborní asistenti Pedagogickej fakulty z Nitry Eva Strelková, klavír a Jozef Vereš husle. 
Samotné oslavy boli veľkou vďakou dlho zabudnutému velikánovi, revolucionárovi nášmu 
básnikovi Jankovi Kráľovi. 
Krajský detský folklórny festival. 
 V dňoch 22. a 23.mája konal sa po prvý raz v našom meste krajský detský folklórny festival.  
Usporiadateľom boli: Krajské osvetové stredisko v Bratislave a Mestský dom kultúry a vzdelávania 
v Zlatých Moravciach. Festivalu sa zúčastnilo 30 detských folklórnych súborov zo 
Západoslovenského kraja so 700 deťmi. Pre zlé počasie sa musel festival konať v divadelnej sále 
domu kultúry. Náš okres reprezentoval Detský folklórny súbor pri Mestskom dome kultúry a 
vzdelávania v Zlatých Moravciach a bol vybraný pre celoslovenskú detskú klenotnicu do Prešova 
1977. 
Letné mierové slávnosti družby a priateľstva. 



 Tohoročné letné mierové slávnosti družby a priateľstva v našom meste začali už 10. júna o 
17.00 hod. V miestnom amfiteátri manifestáciou Československo-bulharskej družby, ktorej sa 
zúčastnilo 1500 občanov z radov mládeže a dospelých. Mierových slávností sa zúčastnila delegácia 
OV KSS a ONV z Nitry, ktorú viedol Dr. Jozef Dvonč podpredseda ONV. Z manifestácie bola 
odoslaná cestou Československej mierovej rady protestná rezolúcia proti väzeniu generálneho 
tajomníka Komunistickej strany Chile L. Corvolána. Druhú časť manifestácie vyplnil kultúrnym 
programom vysokoškolský súbor z Cyrilometodejskej fakulty z Trnovo. Na druhý deň 11.júna o 
17.00 hod. Za účasti 2 500 občanov konalo sa opäť v miestnom amfiteátri v rámci letných 
mierových slávností družby a priateľstva zhromaždenie občanov mesta v rámci družobných 
stretnutí medzi národmi ČSSR a ZSSR. Slávnosti mieru a družby otvoril predseda Okresnej 
kontrolnej a revíznej komisie OV KSS s. Ján Pinter. Z manifestácie pracujúcich bola odoslaná 
Generálnemu konzulátu ZSSR v Bratislave rezolúcia na podporu politiky vzájomného priateľstva 
medzi národmi ČSSR a ZSSR. V kultúrnom programe vystúpil Sovietsky súbor piesní a tancov 
''Donské zory,''. Program, ktorí sovietski umelci predviedli nášmu publiku zanechal v nich bohaté 
umelecké zážitky. Jednotlivé čísla programu najmä s vrcholnou akrobatickou odvážnosťou, 
precíznosťou a zladenosťou pohybu v kolektívnom tanci a veľkolepá krojová výprava boli 
najlepším dôkazom vysokého majstrovstva sovietskych umelcov. 
Voľby do zastupiteľských orgánov.  
 I v našom meste sa stali po XV. zjazde KSČ do zastupiteľských orgánov jednou z 
najdôležitejších udalostí v živote nášho mesta v tomto roku. Samotnou predvolebnou prípravou, 
ktorá začala ihneď po XV. zjazde KSČ sa začalo s prípravou agitačných stredísk, ktorých sa v meste 
vybudovalo 8. Na MsNV, v Dome kultúry, v klube dôchodcov, v Klube mládeže, v Závodnom klube 
ROH Calex, v Kultúrnom dome v Chyzerovedskej ulici, v Žitavianskej časti na bývalom MNV a v 
Prílepskej štvrti v osvetovej besede. Všetky agitačné strediská plnili významnú úlohu pri 
oboznamovaní občanov a mládež so samotnou volebnou sústavou v ČSSR, s orgánmi NV ich 
prácou, no najmä s plnením volebného programu Národného frontu za minulé volebné obdobie. 
Ďalšou hlavnou náplňou agitačných stredísk bolo oboznamovanie s návrhom nového volebného 
programu na roky 1976-1980. V predvolebnej príprave prebehlo v rôznych častiach mesta 
predstavovanie kandidátov, ktorí boli navrhovaní do všetkých zastupiteľských zborov. Na týchto 
zhromaždeniach sa vystupovalo i s návrhom nového volebného programu NF. Samotné voľby v 
meste dostali slávnostnú atmosféru, 22.októbra už pred 14.00 hod. V ôsmych volebných 
miestnostiach vystúpili súbory záujmovouleleckej činnosti z mesta, aby dodali samotnému 
volebnému aktu slávnostnú atmosféru. /viď foto č.14 a, b, c, d, e/ Volieb sa zúčastnilo 8.321 voličov 
z 8.327 zapísaných, čo percentuálne vyjadruje 99,92. Pre kandidátov NF hlasovalo 8.318 čo % 
vyjadruje 99,92. Pre kandidátov NF hlasovalo 8.318 čo % vyjadruje 99,97% voličov. Do mestského 
národného výboru boli zvolení všetci 67 kandidáti. Do ONV za voleb. obvod č. 74-79 boli zvolení: 
Dr. Jozef Dvonč, František Malý, MUDr. Ester Stejskalová, Alojz Kincel, Júlia Satalová, Mária 
Šabová. Do Západoslovenského krajského národného výboru volebný obv.č.51 Jolana Dzianová. 
Do Slovenskej národnej rady Ing. Ondrej Horniak, volieb.obv.č.36. Do snemovne národov Vojtech 
Hučka voleb.obv.č.93. Do snemovne ľudu Jozef Malina voleb. obv.č.149. Na ustanovujúcom 
plenárnom zasadnutí 15.novembra v Závodnom klube ROH Calex bol jednomyseľne zvolený za 
predsedu MsNV opäť s. František Malý /viď foto č.14/ podpredsedom MsNV s. Štefan Baťala, 
tajomníkom Michal Borkovič. Za členov rady MsNV boli zvolení: František Malý, Štefan Baťala, 
Michal Borkovič, Mária Bačová, Dr. Ján Krkoš, Ing. Jozef Jakubík, Ján Struhár, Miroslav Kóňa, 
Elena Šindlerová, František Ivanič, František Levický, Ondrej Horvát, Jozef Končál. Na tomto 
ustanovujúcom plenárnom zasadnutí bol jednomyseľne prijatý nový Volebný program NF na roky 
1976-1980./Viď foto č.14/ 
Oslavy 59.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. 
 Oslavy 59.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v meste sa konali 5.novembra 
v divadelnej sále domu kultúry Slávnostným zasadnutím orgánov NF v meste. O 14,40 hod. Položili 
zástupcovia jednotlivých podnikov, závodov, škôl a organizácii vence k pomníku Partizán. Týmito 
oslavami začal sa v našom meste už tradičný Mesiac československo-sovietskeho priateľstva. Počas 



Mesiaca ČSSP prebehlo v meste viacero významných akcií, Medzi najvýznamnejšie treba 
spomenúť: Festival sovietskych filmov, Spomienkové oslavy 80.narodenín prvého robotníckeho 
prezidenta a osnovateľa priateľských a bratských vzťahov so ZSSR Klementa Gottwalda. Ďalšou 
významnou akciou z oblasti športu kronika zaznamenáva II. ročník ''Večerného behu Zlatými 
Moravcami'', na počesť 59. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorého sa zúčastnilo 
175 súťažiacich v 10.vekových kategóriách. Miesto v kronike si zaslúži veterán Rudolf Matyášek 
57 ročný Spoje Praha, ako i Anton Javorka československý reprezentant zo Športového klubu 
Piešťany, ktorý sa stal víťazom kategórie mužov. Záver Mesiaca československo-sovietskeho 
priateľstva patril 12.decembru Kyjevskému súboru Darničanka zo ZSSR, ktorý svojim bohatým 
umeleckým programom nadchol srdcia ''Zlatomoravčanov'' 
Šport 
 Športový život v našom meste v tomto roku neutíchol. Už hneď začiatkom jari 28.marca 
usporiadal Mestský výbor socialistického zväzu mládeže už tradičný ''Beh oslobodenia'', ktorého sa 
v tomto roku zúčastnilo 200 bežcov v rôznych vekových kategóriách. Z veteránov i v tomto roku 
nechýbal s. Michalko, bývalý príslušník ZNB. No ten najvýznamnejší úspech v športovom zápolení 
v kronike nášho mesta bude patriť našim ženám. Hneď na prvom mieste treba spomenúť oddiel 
pozemných hokejistiek pri Telovýchovnej jednote Calex, ktoré sa stali majsterkami SSR a zúčastnili 
sa majstrovstiev ČSSR. Taktiež oddiel stolného tenisu TJ Calex prebojoval sa v tomto roku v 
družstve žien zo Slovenskej národnej ligy do I. celoštátnej ligy Ing. Kosibová, Šeredová, 
Škvareninová. Mladý atletický oddiel při TJ Calex, ktorý má len dvojročnú tradíciu, no jeho členka 
Anna Koprdová skončila na majstrovstvách Slovenska v behu na 400 m na 4. mieste. V ankete 
Nitrianskeho hlasu ''Najlepší športovci okresu'' boli vyhodnotené na I. mieste stolné tenistky, na III. 
mieste pozemné hokejistky. 
Rozvoj kultúrno osvetovej práce 
 Vnútropolitické udalosti v živote našej vlasti podstatnou mierou ovplyvnili aj kultúrno-
spoločenský život v našom meste. Prejavilo sa to najmä v rozmanitosti poriadených akcií, no najmä 
v rozmanitosti poriadených akcií, no najmä kvalitou uvádzaných programov a pripravovaných 
výchovno-vzdelávacích akcií. Všetky úlohy stanovené XV. zjazdom KSČ rozpracované na naše 
podmienky mesta boli splnené. Všetky kultúrno-výchovné zariadenia cez viacero akcií viedli 
poslucháčov k socialistickému vlastenectvu a internacionalizmu, uvedomelému vzťahu k práci a k 
socialistickej morálke. Policiko-výchovných podujatí v tomto roku bolo zabezpečených: 
prednášok   75 s účasťou  6943  poslucháčov 
besied   32    2631  
večer otázok 
a odpovedí     5      255 
tematické odpol.    3      346 
súťažný kvíz     1        32 
akadémii     5    1955 
relácii v miestnom    979   
rozhlase a relácii 
  v drôtovom rozhlase  31 
predstavenia 
divadelné, estrádne, 
tanečné zábavy  50              17882 
 
 Mestská knižnica sústredila celú svoju činnosť najmä na získavanie širšieho okruhu 
čitateľov najmä pre politickú a náučnú literatúru, ako i zabezpečovanie dostatočného množstva 
literatúry pre čitateľov, ako i samotným nákupom novej literatúry. V tomto roku pribudla Mestskej 
knižnici pobočka Žitavany s 4453 zväzkami literatúry. Počet čitateľov sa v tomto roku zvýšil na 
2017. Literatúry spolu s prírastkom pobočky Žitavany sa nakúpilo za 100.745.-Kčs. Výpožičiek 
spolu s periodikami činili 61 875 z toho náučnej literatúry 10 597 zväzkov. Mestská knižnica k 



31.12.1976 vykazovala 25 604 zväzkov. Rozvoj mestského múzea a Pamätnej izby Janka Kráľa sa v 
tomto roku rozšíril najmä získaním nových múzálnych predmetov a to z archeológie 5, národopisu 
9 a z najnovších dejín 38. Z najvýznamnejších nálezov treba poznamenať nález starého náhrobníka 
v Žitavanoch z 11. - 13.storočia. Nález sa umiestnil pri vchode mestského múzea. V tomto roku sa 
uviedlo do požívania audiovizuálne zariadenie v Pamätnej izbe J.K. Ďalšou pozoruhodnosťou bolo 
zvýšenie počtu návštev 6 494 ako i školských výprav s účasťou žiakov 2 410. 
Rozvoj školstva. 
 Tento rok významne ovplyvnil aj samotný rozvoj školstva v našom meste. Bola to 
predovšetkým aktívna pomoc žiakov na výstavbe mesta a na verejnoprospešných prácach. V tomto 
roku sa veľmi aktívne zapojili do plnenia socialistických záväzkov, ktoré školy prijali na počesť 
XV. zjazdu KSČ. Miestne školy odpracovali na plnení socialistických záväzkov 229 000 
brigádnických hodín. Spevácky súbor Schola cantorum z Gymnázia Janka Kráľa uskutočnil v tomto 
roku 10 dňový výmenný zájazd do Belgického mesta Neerpelt so školou pri miestnom lýceu, s 
ktorou má Gymnáziu Janka Kráľa družbu. Zájazdu sa zúčastnilo 55 študentov. Spevácky súbor 
Schola cantorum s mimoriadnym veľkým úspechom uskutočnil 10 koncertov po Belgicku z toho 
dva v družobnom meste Neerpelt. Poľnohospodárske odborné učilište v tomto roku rozšírilo 
študijný odbor o prevádzkového elektromontéra zrušením Odborného učilištia vo Vrábľoch. Tento 
odbor študujú v tejto škole žiaci z celého Slovenska najmä pre potravinársky priemysel a JRD. 
U stredných odborných škôl patrí miesto v kronike Strednej poľnohospodársko technickej škole, 
ktorá 14.mája spolu so Školským majetkom Strednej poľnohospodárskej technickej školy za 
víťazstvo v socialistickej súťaži školských majetkoch získali Červenú zástavu Krajského národného 
výboru a Krajskej odborovej rad Západoslovenského kraja za rok 1975. V celoslovenskej súťaži sa 
majetok umiestnil ako druhý. Pre všestranný rozvoj telesnej výchovy na tejto škole sa začalo s 
prácami na dlho očakávanej telocvični v septembri s nákladom 1,300.000.-Kčs. Významného 
jubilea 15.výročia založenia Učňovskej školy v Zlatých Moravciach oslávili žiaci a pedagógovia 
tejto školy aktívnou študijnou prácou a najmä kvalitnou prípravou žiakov na získavanie odznaku 
BPOV, keď při tomto významnom jubileu získalo tento odznak 60 % žiakov školy. 
Poznámka: pri získavaní materiálu do miestnej kroniky mi pre tento rok veľmi aktívne pomohli: 
funkcionári MsNV, pracovníci MsNV, riaditelia závody podnikov, škôl a organizácii, predsedovia 
spoločenských organizácii zdužené v NF SSR. Všetkým touto cestou srdečne ďakujem. 
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Rok 1977 

 Rok 1977 sa i v kronike nášho mesta napĺňa tvorbou prácou našich občanov. Predovšetkým 
už i preto, že je to rok 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Samotné revolučné 
roky Ruska, najmä jeho revolučný vývoj mal vplyv na samotný vývoj v duchu revolúcie v našom 
meste. Vo všetkých dokumentoch, ktoré sa nám z týchto čias zachovali hovoria jednoznačne, že 
naše mesto i keď cez niekoľko nadšencov myšlienky revolúcie v roku 1917 rozširovalo medzi 
obyvateľstvo nášho mesta. Obyvatelia mesta hneď na začiatku roku vedia, že úlohy v tomto roku sú 



zložité. Len zodpovedne s vysokou náročnosťou organizovaná socialistická súťaž môže pomôcť 
urýchliť napredovaniu vo všetkých oblastiach nášho národného hospodárstva. Z tohto zorného uhla 
pristupoval aj Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach k organizovaniu socialistickej súťaže 
venovanej na počesť 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Cestou poslancov 
národného výboru, rôznych komisií bolo na počesť 31. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou 
armádou a 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie prijaté individuálne a kolektívne 
socialistické záväzky. Kolektívnych bolo prijatých 57 a individuálnych 2130. Dr. Š. Rakovský: 
Vplyv VOSR na vývoj nášho mesta. Tieto záväzky sa splnili v niektorých častiach i prekročili. V 
investičnej akcii sa odpracovalo 65 280 hodín a vytvorila sa hodnota diela 6.862 000. V 
neinvestičnej časti sa odpracovalo 830 150 hodín čo predstavuje hodnotu 12.393 000,-  

Rozvoj a výstavba mesta.      

         K 31. decembru 1977 naše mesto dosiahlo 13.165 obyvateľov. Pracovné príležitosti nám 
stále z roka na rok poskytujú prílev obyvateľstva do nášho prekvitajúceho mesta. Nezaznamenali 
sme v tomto roku žiadne nové uvedenie podnikov či závodov do prevádzky, ale i tak viacero 
podnikov rozširuje postupne svoje prevádzky čo nám pomáha rozširovať pracovné možnosti v 
našom meste. V živote občana zohráva významné miesto najmä pri jeho výchove marxisticko-
leninský svetonáhľad. Zvlášť výrazne sa prejavuje dobrá politicko-výchovná práca Zboru pre 
občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v našom meste pri uvádzaní nových 
občianskych obradov do života občana, ako sú občianske sobáše, privítanie detí, pohreby a iné. I v 
tomto roku mal počet týchto obradov stúpajúcu tendenciu: 

sobášov celkom   143 

bez cirkevného obradu   82 

hromadné uvítanie detí 200 

z toho pomenovaní    62 

občianske pohreby    10 

Výstavba                     
 Jedna z významných stavieb v akcii ''Z'' s nákladom 2 mil. Kčs Jedáleň Gymnázia Janka 
Kráľa pre 400 stravníkov bola koncom roka pripravená k zahájeniu prevádzky. V Chyzeroveckej 
ulici z bývalej Základnej deväťročnej školy pre ročníky 1.-5. bola rekonštrukciou budovy 
vybudovaná materská škola s celodennou prevádzkou pre 60 detí. Rekonštrukčné práce si vyžiadali 
náklady 1,100.000. Riaditeľkou materskej školy bola ustanovená s. Galovičová so 4 členným 
učiteľským kolektívnom a 3 prevádzkovými pracovníkmi. 28.júl sa zapísal v histórii 
Poľnohospodárskeho odborného učilišťa zlatým písmenom. V tento deň bolo položený základný 
kameň výstavby nových moderných dielní na druhej strane ul. SNP za Združenými službami. 
Dielne sa stavajú v akcii ''Z''. V 7.päťročnici by na tomto mieste mal vyrásť komplex nového 
odborného učilišťa s nákladom cca 60.mil. Kčs/ viď foto č.4/77/. Na ľavej strane Zápotockého ulici 
smerom na Topoľčianky, hneď za individuálnou výstavbou začali sa práce na výstavbe umelej 
ľadovej plochy s nákladom 9 mil. Kč, z toho na vybudovanie šatní 2 mil. Kčs a na kanalizáciu 2 
mil. Kčs. Po roku 1980 sa počíta s rozširovaním výstavby zimného štadióna. Práce v tomto roku 
intenzívne pokračovali. V akcii ''Z'' sme v Žitavianskej časti pri Športovom klube pokračovali s 
výstavbou ubytovne pre 40 osôb. Pri futbalovom štadióne Telovýchovnej jednoty Calex vybudovali 
nákladom 1.5 mil. Kčs tréningové ihrisko. Výdatne nám pomôže pri zabezpečovaní prípravy 
dorastu ako futbalové kádre, no jednak hlavný štadión, ktorý bude odteraz slúžiť iba na ligové 
zápasy. Po pravej strane Zápotockého ulici za štadiónom TJ Calex Mototrans Banská Bystrica 
vybudoval nákladom 10 mil. Kčs '' Mototrans'', ktorý bude slúžiť motoristom pre bežné opravy 
automobilov VAZ a Škoda MB, no najmä testovacie skúšky rôznych častí motora. Vedúcim 
Motoransu bol menovaný Rudolf Manák z Bratislavy. V tomto roku bolo dané do prevádzky 
Strojnopočtové stredisko n.p. Calex s nákladom 1,994.000 Kč v areáli n.p. Calex. S rozširovaním 



skladovacích priestorov začal n.p. Calex tým, keď v tomto roku položil základný kameň na 
centrálne sklady, ktoré sa vybudujú s nákladom 40.mil.Kčs. Vyriešia havarijnú situáciu so 
skladovacími priestormi v n.p. Calex. Centrálne sklady sa začali budovať taktiež v areáli n.p. Calex. 
I v priestoroch prevádzky IV. n. p. Calex po ľavej strane Bernolákovej ulici smerom k železničnej 
trati - Kozárovce, sa vybudujú ďalšie sklady s nákladom 2 mil. Kčs. Pri rieke Zlatňanka začal 
Veľkoobchod budovať sklady s nákladom 1.mil.Kčs, ktoré by iba čiastočne riešili havarijnú situáciu 
skladovania potravín. Vo výstavbe sa ďalej pokračovalo v akcii ''Z'' na výstavbe prevádzkových 
priestorov Združených služieb bloku ''C'' nákladom 1,5 mil. Kčs. Pekným pracovným tempom 
pokračovala výstavba sídliska ''Žitava'', po pravej strane Hviezdoslavovej ulice výstavbou troch 
činžiakov po 64 bytov v družstevnej a stabilizačnej výstavbe, ako i druhý vežiak po ľavej strane 
Zápotockého ulici v ktorom nájde útulné bývanie 72 rodín. Tieto činžiaky v závere roka boli 
odovzdané investorovi. Činžiaky sú napojené na plynovú kotolňu, ktorá sa nachádza vedľa 
dominanty mesta 14 podlažného obyvateľstva činžiaka. V prvom a druhom vežiaku, ktorý je 
rozostavaný budú predovšetkým umiestňovať obyvateľov z asanácie ktorá po pravej strane 
Hviezdoslavovej ulice stále pokračuje. Agrostav n.p. Začal v priemyselnom areáli pri rieke 
Zlatňanke s výstavbou Dopravno-mechanizačného závodu. JRD Tribeč Hosťovce v hospodárskom 
objekte Chyzerovecká ul. Vybudoval rekonštrukciou starého objektu ''farmu dojníc'' pre 600 ks s 
moderným automatickým vybavením. JRD SNP Topoľčianky v hospodárskom objekte Žitavany taktiež 

vybudoval ''farmu dojníc pre 800 ks''. Z ďalších poľnohospodárskych akcii treba v kronike spomenúť 
výstavbu ovčína Školského majetku Strednej poľnohospodárskej technickej školy v hospodárskom 
objekte Čierna Dolina pre 1000 ks oviec. Reštaurácie a jedálne Nitra začali s výstavbou reštaurácie 
s kaviarňou po ľavej strane Sládkovičovej ulici asanáciou domu č.37. Reštaurácia s kaviarňou sa 
vybuduje s nákladom       1,400 000 Kč. Ústav národného zdravia - nemocnica s poliklinikou začala 
s rekonštrukčnými prácami lekárne na Námestí osloboditeľov s nákladom 750.000., Kčs. Pre 
nedostatok priestorov v Mestskom národnom výbore v našom meste boli adaptované priestory v 
dome č.35 po ľavej strane Bernolákovej ulici kde bol umiestnený odbor výstavby MsNV. Na 
Námestí osloboditeľov a v Gottwaldovej ulici bola prevedená rekonštrukcia verejného osvetlenia 
novými sodíkovými výbojkami nákladom 200.000.- Kčs.                   
Rozširovanie služieb, rekonštrukčné práce.        
  Havarijná situácia, ktorá v minulom roku nastala v dôsledku výkopu a usadenia kanalizácie 
hlavného zberača po trase bývalého mlynského náhoda v dodávke vody, muselo sa v časti 
Sládkovičovej ul., Linovova ul., Záhradnícka ul. a v uliciach ktoré naprieč spojujú tieto ulice 
rozšíriť vodovodnú sieť do tejto časti. Viacero domácnosti bolo napojených na mestský vodovod. 
Taktiež v tejto časti sa začalo s výkopom pre uloženie plynového potrubia pre domácnosti, no 
dodávka plynu nebola ešte v tomto roku zabezpečená. Taktiež sa pracovalo na výstavbe 
kanalizačnej čističky, ako i na zberačoch. No i tu nedošlo k úplnému ukončeniu tejto stavby. V 
zabezpečovaní inžinierskych sietí v novej časti individuálnej bytovej výstavby za Okresným 
stavebným podnikom- stavebnou správou Zl. Moravce na ulice Ľ. Podjavorinskej nenastala zmena. 
Nebol daný do užívania plyn, kanalizácia, no i napriek tomu niektorí majitelia bytov boli nútení sa 
nasťahovať do svojich nových bytov. Na stredisku občianskej vybavenosti, ktoré sa bude bodovať 
za OSP-stavebnou správou sa zatiaľ nepracovalo.  

Významné návštevy v našom meste.         
  V mesiaci jún navštívil naše mesto Hrdina Sovietskeho zväzu, predseda zväzu veteránov 
vojny Ivan Ivanovič Gromov. Navštívil Mestský národný výbor, kde sa s. Gromov streto s 
mestskými straníckymi a štátnymi funkcionármi. V družnej besede s. Gromov vyrozprával, ako 
počas druhej svetovej vojny bojoval proti hitlerovskému fašizmu a ku koncu II. svetovej vojny s II. 
ukrajinským frontom maršala Malinovského 28. marca 1945 oslobodzoval naše mesto Zlaté 
Moravce. Spomínal, aký ťažký to bol boj. Vojaci vyčerpaní z posledných síl oslobodzovali našu 
drahú vlasť. Obyvateľstvo nášho mesta ich prijímalo s veľkým nadšením. V závere stretnutia bolo 
dohodnuté, že družobné styky sa rozšíria v našom meste najmä cestou jednotlivých škôl. Milým 
hosťom Gymnázia Janka Kráľa sa v tomto roku stala významná osobnosť legendárnej 



komsomolskej Mladej gardy člen štábu Mladej gardy kapitán I. stupňa Vasilij Ivanovič Lvašov. 
Narodil sa v r.1924 v meste Amorosievskoe. Keď začali zatýkať mladogvardejcov ušiel opäť do 
bývalej Stalinskej oblasti. Po oslobodení vstúpil do Sovietskej armády. V súčasnosti slúži u 
Baltickovojenského námorníctva. Súdruh Levašov pri návšteve nášho mesta a v srdečných 
besedách na Gymnáziu Janka Kráľa a ďalších školách hovoril o ilegálnom odboji mladogvardejcov, 
ako i o súčasných úlohách sovietskej mládeže. Veľmi živo sa zaujímal o našu mládež o jej záujmy, 
zapájanie sa do celospoločenských úloh v našej socialistickej spoločnosti. Dnešná sovietska mládež 
zostáva verná odkazu histórie mladogvardejcov.             

Vnútromestské udalosti.          
 Z vnútorných udalostí si zaslúži pozornosť v kronike významné životné jubileum predsedu 
Mestského národného výboru s. Františka Malého, ktorý 25.januára oslávil v plnom zdraví 
50.výročie narodenín. Vo funkcii predsedu MsNV pracuje od roku 1960, teda ihneď po územnej 
reorganizácii. Prešiel viacerými významnými štátno-politickými funkciami. V tento významný deň 
prišli s. Malému blahoželať desiatky pracovných kolektívov, ako i desiatky jednotlivcov. Želali mu 
veľa zdravia, tvorivých síl do ďalšej zodpovednej práce.                               
1. a 9.máj v našom meste.          
 I tohoročný 1.máj v našom meste sa niesol v znamení 60.výročia Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie. Osláv 1.mája sa v Zlatých Moravciach zúčastnilo 24.000 občanov z radov 
mládeže a dospelých z bývalého zlatomoraveckého okresu. Už v ranných hodinách po budíčku, 
ktorý previedla dychová hudba Závodného klubu ROH Calex sa začali na zoradištiach a v dolných 
častiach ulíc mesta zhromažďovať prví manifestujúci. Manifestácia sa začala o 9.00 hod. V 
slávnostne vyzdobenom meste. Slávnostný prejav predniesol minister obchodu SSR Ing. Dezider 
Goga. V delegácii NF SSR bol ďalej námestník ministra kultúry SSR Dr. Jozef Mravík. V 
odpoludňajších súborov záujmovo-umeleckej činnosti. Od 17.00 hod. do 24.00 hod. nasledovala 
ľudová veselica. /viď foto č.1,2,3,/77/. 32.výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou si 
občania nášho mesta pripomenuli pri Slávnostnom zasadnutí zložiek NF v divadelnej sále 
mestského domu kultúry a vzdelávania 6.mája o 15.00 hod. Slávnostný prejav pri tejto príležitosti 
predniesol tajomník OV KSS s. Rudolf Bajzlík, ako vedúci delegácie. Zo slávnostného zasadnutia 
bol zaslaný List pracujúcich mesta Zlatých Moraviec Generálnemu konzulátu ZSSR v Bratislave. V 
závere zasadnutia v kultúrnom programe vystúpil súbor Mladosť zo ZDŠ Leninova ul. pod vedením 
s. Anny Dvončovej, ktorý predviedol bohatý kultúrny program.                              
Prehliadka festivalových filmov 1977 na počesť 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie.      

              V minulom roku sa nám podarilo dohotoviť miestny amfiteáter pre premietanie filmov. Po 
Filmových festivaloch pracujúcich, ktoré sa konajú každoročne v okresných mestách, pristúpilo 
kino Tekov v spolupráci s mestským domom kultúry na zabezpečenie Prehliadky festivalových 
filmov v počte 10 od 8.júla. Počasie nám prialo, až na niektoré dni. Skoro každý večer okolo 21.00 
hod. sa dostavilo chladnejšie počasie, no i napriek tomu všetci diváci, viacerí boli na chlad 
pripravení, vydržali do konca. Najväčšiu návštevnosť sme zaznamenali na filme Návrat ružového 
pantera 1200 platiacich divákov. Po prehliadke FF sme v amfiteátri premietli ešte 6 filmov do 
10.septembra.            

Okresný folklórny festival.          
 26.júna v miestnom amfiteátri za prekrásneho júnového počasia sa konal Okresný folklórny 
festival, ktorého usporiadateľom boli: Okresný národný výbor odbor kultúry, Okresné osvetové 
stredisko a Mestský dom kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach. Okresného folklórneho 
festivalu sa zúčastnilo 10 súborov z okresu Nitra. Víťazom sa stal folklórny súbor z Tesárskych 
Mlynian a z Mojmíroviec. Na záver bola usporiadaná v miestnom amfiteátri ľudová veselica.                  
Prietrž mračien.           
 V nedeľu 31.júla o 13,30 sa prehnala nad mestom silná prietrž mračien so silným nárazom 
vetra, ktorý narobil veľké škody, najmä na obytných činžiakoch, kde miestami postŕhal škridlu. Na 



prevádzkovej budove Domovej správy silou vetra bola zrútená prístavba-šopa v ktorej bolo 
uskladnené rôzne hospodárske náradie. Víchrica sa ďalej prehnala cez mesto smerom na mestský 
park. Na starších stromoch jak v meste tak i v miestnom parku boli zničené viaceré stromy. Silný 
príval vody najmä zo svahov zničil porasty kultúr. Celková škoda sa odhadovala na 1.mil.Kčs.                            

Letné mierové slávnosti.          
 Tohoročné letné mierové slávnosti družby a priateľstva sa konal v našom meste 1.septembra 
v miestnom amfiteátri. Tejto manifestácie sa zúčastnilo 2500 občanov. Slávnosti začali o 17,00 
hod., čo je na mesiac september dosť neskoro, nakoľko posledné programové čísla pri jestvujúcom 
osvetlení nemali dostatočný estetický efekt. Delegáciu OV KSS viedol predseda ONV v Nitre s. 
Štefan Balla. Z manifestácie bola odoslaná cestou Československej mierovej rady protestná 
rezolúcia proti výrobe neutrónovej bomby. Druhú časť programu vyplnil 60 členný Kazaňský súbor 
piesní a tancov, ktorý predviedol prítomným divákom pestrý umelecký program. Bohatá a pestrá 
výprava krojov dokumentovala širokú paletu jednotlivých čísiel predvedeného programu.                          
Oslavy 60.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.     
 Celý rok 1977 sa niesol v znamení 60.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. 
Samotné oslavy v našom meste začali 7.novembra o 15.00 hod. Verejnou manifestáciou pracujúcich 
na Námestí osloboditeľov. Už o 14,30 hod. sa začali schádzať pracujúci zo závodov, podnikov, 
úradov, škôl a organizácii. O 15.00 hod. Začala manifestácia pracujúcich nášho mesta 
internacionálov za účasti cca 5000 pracujúcich a mládeže. K zhromaždeniu pracujúcich prehovoril 
vedúci delegácie OV KSS podpredseda ONV Dr. Jozef Dvonč. Putovnú štafetu o 15,30 prevzal 
predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek. Na záver manifestácie bol odoslaný pozdravný list pracujúcich 
mesta Generálnemu konzulátu ZSSR v Bratislave, ktorý vyjadril oddanosť našich pracujúcich 
myšlienkam Veľkého októbra a opäť podporil večnú družbu so Sovietskym zväzom. O 17.00 hod. 
Začal sa v meste už III. ročník ''Večerného behu Zlatými Moravcami'', na počesť 60.výročia Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcie, ktorého sa zúčastnilo 460 súťažiacich v 10.vekových 
kategóriách. Nechýbali na tomto behu už niekoľko ročný reprezentanti Rudolf Matyášek, Anton 
Javorka čsl.reprezentant zo športového klubu Piešťany. Počas Mesiaca Československo sovietskeho 
priateľstva usporiadali, kultúrne a spoločenské organizácie celú radu významných kultúrno-
politických akcii. Jednou z najvýznamnejších bol týždeň sovietskeho filmu v ktorom sa premietlo 8 
filmov s celkovou návštevnosťou 1200 divákov. Ďalšou významnou akciou v Mesiaci 
československo-sovietskeho priateľstva bolo 10.novembra vystúpenie Moskovskej hudobnej 
skupiny ''Ruská mozaika'', v Závodnom klube ROH Calex, nakoľko dom kultúry v tomto čase 
prevádzal generálnu opravu divadelnej sály. Tento program si získal priazeň zúčastnených divákov, 
najmä priblížením nových programových atraktívnych čísiel, ktoré sú v súčasnom období v ZSSR 
na poprednom mieste. Ukončenie Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva v našom meste 
sa konalo 12.decembra Slávnostným zasadnutím zložiek NF v miestnom kine Tekov. Delegáciu OV 
KSS viedol tajomník OV KSS s. Rudolf Bajzlík. Na záver slávnostného zasadnutia bol premietnutý 
sovietsky film ''Šach kráľovnej briliantov'', ktorý u milovníkov kriminálnych žánrov si získal veľké 
sympatie.                

Rozvoj školstva.           
 Na 60.výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa naše školy pripravovali hneď na 
začiatku roka, kedy nastúpili k plneniu vytýčených úloh intenzívnym učením. Viac ako po iné roky 
čakalo miestne školy plnenie socialistických záväzkov, ktoré uzavreli na počesť 60.výročia VOSR. 
Všetky školy I. A II. cyklu v priebehu roku 1977 pracovali na verejno-prospešných prácach, ako i 
na investičných akciách ''Z''. V tomto roku sa uskutočnil výmenný zájazd 50 členného súboru z 
miestneho Lýcea Neeperltu z Belgicka, ktorý má už niekoľko ročnú družbu s Gymnáziom Janka 
Kráľa. Spevácky súbor bol privítaný so srdečnými ováciami. Uskutočnil v meste dva koncerty 
ktorých sa zúčastnilo 500 poslucháčov. Veľmi pochvalné sa možno vyjadriť o brigádnickej pomoci 
nášmu mestu študentmi Učňovskej školy, Poľnohospodárskeho odborného učilišťa a Gymnázia 
Janka Kráľa. Na úprave verejných priestranstiev, ako i na samotných akciach v investičnej a 
neinvestičnej časti odpracovali žiaci týchto škôl 26.920 brigádnických hodín čím vytvorili hodnotu 



diela za 320.000.-Kčs. Všetky tri spomínané školy veľký kus brigádnickej činnosti odviedli na 
akciach, ktoré prevádzali vo svojich vlastných priestoroch škôl. V gymnáziu to bola brigádnická 
činnosť na jedálni, v učňovskej škole pracovali zasa na výstavbe kabinetov a sociálneho zariadenia, 
ktoré sa budovalo na nádvorí školy v celkovej hodnote 420 tis. korún. Do celej budovy sa zaviedlo 
ústredné kúrenie. Veľkú iniciatívu vyvinuli žiaci POU, keď dokázali svojpomocou vybudovať v 
podkroví budovy, moderné a veľmi vkusné obytné miestnosti pre 160 žiakov. No veľmi húževnato 
žiaci tejto školy pracovali aj v novom areáli výstavby nových dielní POU.                            
Rozvoj kultúrno-osvetovej práce.         
  V rozvoji kultúrno-osvetovej práce sme v roku 60.výročia Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie zaznamenali značný krok vpred. Všetky kultúrno-politické podujatia, ktoré sa v tomto 
roku organizovali sa niesli v zanemení spomínaného výročia. Cez podujatia sa mládež ako i občania 
vychovávali k socialistickému vlastenectvu, proletárskemu internacionalizmu, uvedomelému 
vzťahu k práci a najmä ku komunistickej morálke. Všetky kultúrne organizácie zorganizovali: 

  70 prednášok  s účasťou   6595 

  19 besied      1530 

    5 Večerov otázok a odpovedí     351 

    2 akadémie       800 

 638 relácii v reprízach v miestnom rozhlase  

  48 relácii v drôtenom rozhlase 

  89 divadelných a estrádnych programov           21841   

 Všetkých spomínaných kultúrno-politických programov sa zúčastnil 31 117 občanov z 
radov mládeže a dospelých. Centrálne postavenie pri organizovaní týchto programov mal Mestský 
dom kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach. Práca mestskej knižnice sa v roku 60. výročia 
VOSR sústredila na propagáciu sovietskej literatúry a organizovanie politicko-výchovných podujatí 
na propagáciu úspechov sovietskych ľudí za 60 rokov výstavby socializmu. K spomínanému 
výročiu usporiadali 8 výstavou sovietskej literatúry. V priebehu roku 1977 pribudlo 1 152 zväzkov 
literatúry, literatúru si vypožičiavalo 2304 čitateľov a 71 959 výpožičiek. K 31.decembru 1977 
knižnica vykazovala 26 756 zväzkov. I v rozvoji vlastivedného múzea a pamätnej izby sme 
zaznamenali v uplynulom roku stúpajúci trend. Bolo to predovšetkým získavaním nových 
muzeálnych predmetov z rôznych oblastí. Počet školských návštev v múzeu a pamätnej izbe 
presiahol nad 4 tis. osôb z toho 40 školských návštev s počtom 1600. Vlastivedné múzeum 
usporiadalo 4 výstavy, pravidlo celú radu besied jak v múzeu ta i mimo múzea za rok 1977 pribudlo 
125 muzeálnych predmetov.                Rozvoj športu.      
       Tak ako po iné roky i v roku 1977 športový život v 
našom meste neutíchol, stále napredoval. Už tradičný ''Beh oslobodenia'', bol v tomto roku prvou 
významnou masovou športovou akciou vo všetkých kategóriách. I v tomto roku bol organizátorom 
behu mestský výbor SZM. V tomto roku bolo v našom meste viacero významných športových 
úspechov, ktoré si zaslúžia v kronike významné miesto. Pri hodnotení najúspešnejších športovcov 
roku bol vyhodnotený oddiel žien pozemného hokeja pri TJ Calex. Toto miesto im patrí za úspešnú 
reprezentáciu v Slovenskej národnej lige, kde sa umiestnilo na 2.mieste, avšak stalo sa víťazom 
Slovenského pohára a dňa 9. júla družstvo bojovalo vo finále Československého pohára s víťazom 
ČSR Sláviou IPS Praha. Okrem toho družstvo sa zúčastnilo medzinárodného turnaja v pozemnom 
hokeji v Poľskej ľudovodemokratickej republike v meste Wroclav, kde sa stalo víťazom turnaja. 
Dorastenecké družstvo tohto oddielu hrajúc v Slovenskej národnej lige sa stalo halovým majstrom 
SSR. Na halových majstrovstvách o dorasteneckého majstra ČSSR sa umiestnilo družstvo na 
3.mieste, no v majstrovskej dorasteneckej súťaži si vybojovali titul majstrov SSR. Medzi 
najúspešnejších športovcov roka TJ Calex boli vyhodnotení: Žikavský Ján dvojnásobný majster 
ČSSR učňovského dorastu v Duklianskom preteku brannej zdatnosti. Ďalej sa stal majstrom ČSSR 



ml. dorastu v Duklianskom preteku brannej zdatnosti v Turčianskych Štianvničkách. Kokeš 
Ľubomír-dvojnásobný majster ČSSR Učňovského dorastu v stolnom tenise vo Svitavách. Koprdová 
Anna-majter ČSR v behu na 800 m, učňovského dorastu v Zlatých Moravciach. V ankete 
Nitrianskeho hlasu ''Najlepší športovci okresu'' bola vyhodnotená nášho mesta: Marta Škulová 
pozemná hokejistka TJ Calex Zlaté Moravce, reprezentantka ČSSR, členka úspešného kolektívu 
pozemných hokejistiek. Patrí medzi najlepšie hračky na Slovensku. 

Poznámka: pri získavaní materiálu do miestnej kroniky za rok 1977, veľmi aktívne mi pomohli: 
funkcionári a pracovníci MsNV, riaditelia závodov, podnikov, škôl a organizácii. Všetkým touto 
cestou srdečne ďakujem. 
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                     DO KRONIKY MESTA ZLATÉ MORAVCE 
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  Všetky premeny v našom meste sú nerozlučne späté s politikou Komunistickej strany 
Československa, jej realizáciou, s úspechmi, ktoré pracujúci ľud nášho mesta, pod vedením 
komunistickej strany, v procese budovania socialistickej spoločnosti dosiahol a dosahuje. Kronika 
nám pripomenula, ako naše mesto rástlo, prekvitalo od roku 1948, ako sa zlepšovali z roka na rok 
hospodárske, sociálne, kultúrne podmienky, ako sa postupne všetky tieto hodnoty v čoraz väčšej 
miere stávali majetkom nášho ľudu. I v našom meste nám na každom kroku 30.výročie Februára 
pripomína veľkolepé pokrokové tradície, v ktorých sú zakotvené najbohatšie skúsenosti z 



revolučného zápasu nášho pracujúceho ľudu. Toto významné výročie privítali občania mesta 
prijatím hodnotného celomestského socialistického záväzku. Záväzok prijalo 60 kolektívov a 2210 
jednotlivcov. Hodnota diela v záväzku bola vyjadrená: vytvoriť v investičnej a neinvestičnej časti 
akcie ''Z'' hodnotu 17,650 000.-Kčs. Keď píšem úvodné riadky kroniky nášho mesta a tohto roka, 
môžem smelo povedať, že tento prijatý socialistický záväzok bol vysoko prekročený. Na jeho 
podieľaní a plnení sa zúčastnili jednotlivé podniky, školy, zložky NF, z nich najviac SZŽ a SZM. V 
zbere odpadových surovín si najlepšie počínali školy, ktoré nazbierali: 

  195 470 kg odpadového papiera       
    16 990 kg starého textilu        
  230 580 kg oceľ. šrotu a farebných kovov  

Spolu:  442 140 kg 

 V neinvestičnej časti akcie ''Z'' bola vytvorená celková hodnota 9,427.000 Kč, pri čom bola 
dosiahnutá čistá hodnota diela za 9,367.000 Kč. Odpracovaných bolo 771.500 brigádnických hodín, 
z toho mládež odpracovala 349.000 brigádnických hodín. Na investičnej časti akcie ''Z'' sa 
pracovalo na 12 akciách. /Jednotlivé akcie sú hodnotené v časti Rozvoj a výstavba mesta./ I v tejto 
časti bola vytvorená hodnota diela:                      
Plán: 8,845.000 Kčs                         
Skutočnosť: 10,542.000 Kčs                            
Čerpanie finančných nákladov:               
Plán: 6,542.000 Kčs                            
Skutočnosť: 8,433.000 Kčs               
Celková hodnota plnenia diela bola 119,7%. Na všetkých akciách, ktoré sú hodnotené v časti / 
Rozvoj a výstavba mesta/bolo odpracovaných 89.900 brigádnických hodín, z toho mládež 45.190 
brigádnických hodín. Z uvedeného rozboru plnenia celomestského socialistického záväzku vidieť, 
že 30.výročie Víťazného februára bolo impulzom zvýšenej politickej a pracovnej aktivity 
pracujúcich nášho mesta pri plnení úloh tretieho roku šiestej päťročnice. Zároveň bolo podnetom 
zvýšenej starostlivosti samotného národného výboru, ako i občanov o rozvoj nášho prekrásneho 
mesta.       

Rozvoj a výstavba nášho mesta.                          
 Rok 1978 zaznamenal prudký rozmach výstavby nášho mesta. Tempo, ktoré sme nastúpili 
vo výstavbe pred niekoľkými rokmi nás stále hnalo vpred. Nasledovali húževnaté dni tvorivej práce 
na pretvorení nášho životného prostredia. Nebolo v meste občana, ktorý by nejavil záujem o to, čo 
sa nového v našom meste buduje. Pokračovala výstavba pravej strany Hviezdoslavovej ulice. 
Výstavba dvoch vežiakových činžiakov, o ktorých som písal v predchádzajúcom roku B2 a B3 s 
orientačným číslom 10 a 12, bola ukončená a v každom z nich našlo 72 rodín pekné bývanie. 
Nasťahovali sa sem rodiny z asanácie bytového fondu, ako aj rodiny z mestského poradovníka. No, 
nemôžeme povedať, že by sme vyriešili bytový problém, ktorý nás tlačí už niekoľko rokov. Žiadostí 
o pridelenie bytov je ešte stále veľa. V priebehu roka sa dal do užívania ďalší obytný dom /činžiak/ 
so 6 nadzemnými podlažiami s orientačným číslom 14 pre 36 rodín v družstevnej bytovej výstavbe. 
Na asanovanom priestore starého bytového fondu včítane autoservisu združených služieb začala 
rýchlym tempom výstavba Sídliska Žitava II, kde sa má vybudovať 450 bytov. Najviac čo všetkých 
občanov mrzí a najmä funkcionárov je skutočnosť, že konečné úpravy okolia spomínaných 
obytných priestorov. Mestský národný výbor bude musieť rozvinúť medzi týmto obyvateľstvom 
účinnejšiu politicko-výchovnú prácu. Výstavba zimného štadióna pokračovala na ľavej strane 
Zápotockého ulice v akcii ''Z''. Na stavbe sa prestavalo 1,9 mil. Kčs. Je to zásluha funkcionárov, 
pracovníkov národného výboru a predovšetkým, zásluhou miestnych škôl, že sa podarilo dostať 
výstavbu štadióna veľmi dopredu. Tak by som mohol v kronike vymenovať aj celú radu 
významných akcií, na ktorých sa brigádnickou činnosťou podielali žiaci miestnych škôl. 
Individuálna výstavba za Okresným stavebným podnikom sa dostala do druhej etapy. Viacerí 
stavebníci dostali užívacie povolenia, i keď inžinierske siete, najmä výstavba ciest a 



telekomunikácií sa začala budovať iba v závere roka 1978. Vodovodné a odpadové prípojky boli v 
tejto časti výstavby plne realizované. Pre rok 1979 zostalo riešiť plynové prípojky. Plynofikácia, 
ktorá v našom meste dostala ''zelenú'' , najmä v individuálnej bytovej výstavbe, pokročila v tomto 
roku výdatne dopredu. Okrem napojenia bytov v individuálnej bytovej výstavbe za OSP, bola v 
tomto roku daná do prevádzky časť bývalej individuálnej bytovej výstavby za parkom Leninova ul. 
A všetky priečne ulice a Sládkovičova ul. Po oboch stranách. Viacerí občania odpracovali časť 
socialistických záväzkov na úprave priestranstiev pred svojimi domami, no dosť bolo aj takých, 
ktorým tieto práce museli previesť žiaci miestnych škôl. Po skončení prác na plynofikácii 
Sládkovičovej ulice, začala sa ihneď v mesiaci októbri práca na plynofikácii bytovej výstavby 
''Ďateliniská'' .I v tejto oblasti sa práce vyvíjali zo začiatku veľmi sľubne, no prekážkou sa stali 
obchádzky po jednotlivých uliciach v dôsledku výstavby Žitavy II. Prekážkou sa stala aj výstavba 
kanalizácie na ul. Zápotockého, Týmto sa práce na plynofikácii oddialili. Do nových 
prevádzkových priestorov sa presťahovali v závere roka Združené služby mesta Zlaté Moravce, na 
ľavú stranu Viničnej ulice 2 b. Spomínané priestory sa budovali dosť dlho, v rámci akcie ''Z'' sa 
podarilo vybudovať dielo v hodnote 7,5 mil Kčs. V týchto priestoroch sa nachádzajú prevádzky: 
Autoservis, Stolári, Autodoprava, Kovoúdržba /vodoinštalácia, ústredné kúrenie, plynofikácia, 
servis plynospotrebičov, Maliari, Stavoúdržba, U za toto urýchlené odovzdanie do prevádzky 
zaslúžia si opäť pochvalu funkcionári a pracovníci NV, členovia rady MsNV, niektorí poslanci, ktorí 
na tejto stavbe odpracovali stovky hodín. Už niekoľko rokov sa čakalo na uvedenie do prevádzky 
veľkej a prepotrebnej stavby pre naše mesto – čistiareň odpadových vôd. V mesiaci decembri bola 
čistiareň uvedená do skúšobnej prevádzky. Výstavba sa začala v roku 1971. Do konca roka sa 
prestavalo 26 mil. Kčs. Pomoc miestnych závodov nášmu mestskému národnému výboru na úseku 
zabezpečovania predškolskej výchovy, okrem podniku Calex, v tomto roku plne uplatnil i Závod 
29.augusta, keď v priestoroch starého závodu v adaptovanom byte v decembri dal do prevádzky 
jednotriednu závodnú materskú školu, pre 25 detí, so stravovaním. Na stavbe novej materskej školy 
na ''Ďatelinskách'' sa v tomto roku prestavalo 1 mil. Kčs. Výstavba výcvikového strediska 
odborného poľnohospodárskeho učilišťa pokračovala. Prestavalo sa 1,150.000 Kčs. Miesto v 
kronike si zaslúžia významné udalosti v našom meste. Položenie základného kameňa pre výstavbu 
dlho očakávaného Nákupného strediska na ľavej strane Hviezdoslavovej ulice, v priestoroch 
asanovaných domov. Výstavba začala v mesiaci novembri novou technológiou zakladania na 
pilotoch. Investorom stavby je OTEX Bratislava, nákladom 23 mil Kčs. Na ulici Janka Kráľa, vedľa 
Pamätnej izby Janka Kráľa, asanáciou starého bytového fondu sa začalo s výstavbou budovy Zboru 
národnej bezpečnosti nákladom 5 mil. Kčs. Dôležitým článkom pre rozvoj masovej telesnej 
výchovy a športu je aj vybudovanie dostatočných priestorov pre prevádzanie tohto športu. V tomto 
roku bolo započuté s výstavbou montovanej telocvične T 18 za 5 mil. Kčs, ktorá bude postavená v 
areále štadióna Telovýchovnej jednoty Calex. V miestnom parku sa vybudovalo verejné osvetlenie 
12 pouličných svietidiel, nákladom 60.000 Kčs. Ďalej sa previedla rekonštrukcia verejného 
osvetlenia a vymenili sa staré výbojky za sodíkové na Hviezdoslavovej ulici a na Staničnej ulici. 
Železničná stanica dala v tomto roku do užívania novú sociálnu budovu v hodnote 1,850.000 Kč v 
priestoroch železničnej stanice. Ďalej sa v tomto roku previedlo oplotenie betónovými panelmi celej 
železničnej stanice s nákladom 1,2 mil. Kčs. Ďalej to bolo vykladacie a nakladacie priestranstvo pre 
železničné vozne na Železničnej stanici Zlaté Moravce n z /nákladište a zástavka/ a Zlaté Moravce - 
závody za 1,800.000.-Kčs. O niektorých akciách výstavby, o ktorých som písal v minulom roku, 
spomeniem aspoň heslovite, nakoľko sa na týchto akciách pracovalo i v tomto roku: Agrostav n.p. 
Pokračoval vo výstavbe Dopravno-mechanizačného závodu. Mototrans rozšíril služby motoristov 
vybudovaním vypalovacieho boxu, nákladom 500.000.-Kčs. Calex n.p. Pokračoval v areále n.p. 
Centrálnymi skladmi. Na štadióne Telovýchovnej jednoty Iskra Žitavany sa pokračovalo v akcii ''Z'' 
rozširovaním priestorov v Športovom klube – ubytovne a sociálneho zriadenia nákladom    
500.000.-Kčs.        Asanácia starého bytového fondu.    
              V dôsledku prudkého rozvoja bytovej výstavby, ako i 
realizácie nového územného plánu mesta došlo v tomto roku k asanácii starého bytového fondu. Pre 
výstavbu Žitavy III. sa asanovali staré obytné domy s orientačnými číslami na Hviezdoslavovej 



ulici od č. 120 – 152 a pre CTZ /centrálny tepelný zdroj/ od č.160-167 až po železničné záhlavie 
Zlaté Moravce - Kozárovce. Na ulici Šoltésovej to boli orientačné čísla 42 – 52. Na robotníckej 
ulici orientačné čísla 11 – 45 a na Žitavskom nábreží orientačné číslo 2. V týchto priestoroch sa 
bude budovať nová ZDŠ. Na námestí Hrdinov sa asanovali obytné domy s orientačnými číslami 3 – 
17 pre rozšírenie nástupišťa ČSAD.  Oslavy 30.výročia víťazstva pracujúcich nad reakciou v našom 
meste. 

             Február 1948 predstavoval rozhodujúci medzník v novodobých dejinách nášho ľudu, 
pretože sa ním otvorila cesta k budovaniu socializmu a definitívne sa rozhodla otázka politickej 
moci v prospech robotníckej triedy a všetkých pracujúcich. Preto aj pracujúci nášho mesta vítali 
toto významné výročie ako veľký sviatok, ako súčasť svojej revolučnej minulosti, prítomnosti a 
budúcnosti. Na počesť 30.výročia víťazstva pracujúcich nad reakciou sa 23.februára uskutočnilo v 
našom meste o 15,00 hod. V Mestskom dome kultúry a vzdelávania slávnostné zasadanie 
Mestského výboru KSS a MsV NF SSR a MsNV v Zlatých Moravciach. Slávnostný prejav 
predniesol tajomník OV KSS s.Bajzík. V kultúrnom programe vystúpil súbor Gymnázia Janka 
Kráľa Schola cantorum s novo naštudovaným programom.    

1. a 9. máj v našom meste.  

              Tohoročný 1.máj v našom meste sa niesol v znamení 30.výročia Februárového víťazstva a 
60.výročia samostatného štátu Čechov a Slovákov. Prípravy na samotné 1.májové oslavy sa začali 
už v mesiaci apríli. Podniky, závody, školy a organizácie chceli do prvomájového sprievodu ísť so 
splnenými socialistickými záväzkami. Už samotná výzdoba, ktorá mala slávnostný nádych 
nasvedčovala, že Zlatomoravčania Sviatok práce chcú privítať vždy v krásnom meste. V predvečer 
osláv na nádvorí domu kultúry premietal Filmový krúžok pri Mestskom dome kultúry a vzdelávania 
v spolupráci so ZK ROH Calex v Zlatých Moravciach dokumenty z predchádzajúcich rokov prvých 
májov v našom meste. Taktiež premietli filmový dokument natočený filmovým krúžkom pri 
MsDKV '' Pre spoločnosť, pre seba'' , ktorý bol spracovaný k voľbám do zastupiteľských zborov v 
roku 1976. Premietania sa zúčastnilo 450 mladých ľudí. Už hneď po budíčku, ktorý i v tomto roku 
previedla dychová hudba ZK ROH Calex, začali sa prví manifestanti zhromažďovať na námestí 
okolo slávnostnej tribúny ako i na jednotlivých zoradištiach. Prvomájová manifestácia sa začala v 
našom meste o 9,00 hod. Slávnostný prejav predniesol člen predsedníctva ZsKV KSS s. Voltemar. 
Slávnostná časť bola zaskočená Internacionálou. Po nej nasledovala veľkolepá prvomájová  
manifestácia pracujúcich mesta Zlaté Moravce, ako i spádového okolia / obce bývalého okresu do 
roku 1960/. Manifestácia trvala 2,5 hod. A zúčastnilo sa jej 24,5 tis. Manifestantov z radov mládeže 
ako i dospelých. V odpoludňajších hodinách, v miestnom amfiteátri o 15,00 hod. Sa začala ľudová 
veselica, ktorej predchádzal 2 hodinový kultúrny program, ktorý pripravili miestne školy. Veselica 
pre zimné počasie a neskoršie dážď skončila o 21,30 hod. Oslavy 33. výročia oslobodenia našej 
vlasti Sovietskou armádou sme si pripomenuli v našom meste na Slávnostnom zasadnutí orgánov 
NF v divadelnej sále Mestského domu kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach dňa 5.mája o 
15,00 hod. Slávnostný prejav na zasadnutí predniesol tajomník OV KSS v Nitre s Rudolf Bajzík. V 
kultúrnom programe vystúpil Spevácky súbor Gymnázia Janka Kráľa s novo naštudovaným 
programom, pod vedením s. prof. Podhorného. Zaspieval niekoľko prekrásnych piesní našich i 
zahraničných skladateľov. Najväčší úspech získala pieseň: Aká si mi krásna. Zo slávnostného 
zasadania zložiek Národného frontu SSR bol zaslaný Generálnemu konzulátu ZSSR pozdravný list 
pracujúcich Zlaté Moravce pri príležitosti 33.výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou .  
                           

 Oslavy 60. výročia ČSR a 10.výročia Československej federácie v našom meste.    

              I v našom meste v dôsledku zmeny triednych síl a narastania revolučnej situácie vo svete 
po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii a pod dojmom neúspechov, vznikli v záverečnom 
období priaznivé podmienky, i keď len náznaky, národnooslobodzovacieho hnutia. Samotná 
aktivizácia proletariátu poznamenala aj u nás niektoré revolučné udalosti. Hoci základňu 



národnooslobodzovacieho hnutia tvorili pracujúci, predovšetkým robotníctvo, nedostatok 
revolučnosti a rozhodnosti sociálnej demokracie spôsobil, že politického vedenia sa zmocnila česká 
a slovenská buržoázia, ktorá toto hnutie podriadila vlastným záujmom. I napriek tomu, vzniknutý 
samostatný československý štát bol pokrokom a dôležitým medzníkom v boji za sociálne a národné 
oslobodenie našich národov. V duchu týchto myšlienok sa niesli oslavy 60. výročia samostatného 
štátu Čechov a Slovákov a 10.výročia podpísania Československej federácie v našom meste. Pred 
oslavami prebehli na závodoch, úradoch, školách besedy a prednášky k uvedeným výročiam. 
Samotné oslavy 60. výročia ČSR sa uskutočnili 27. októbra o 15,00 hod. slávnostným zasadnutím 
zložiek NF k uvedenej príležitosti v Mestskom dome kultúry a vzdelávania. Slávnostný prejav pri 
tejto príležitosti predniesol tajomník OV KSS s. Góra. V závere slávnostného zasadania, v 
kultúrnom programe vystúpil Spevácky súbor z Gymnázia Janka Kráľa. V jeho bohatom repertoári 
odzneli opäť diela našich a zahraničných skladateľov.                                          
Oslavy 61.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a zahájenie Mesiaca ZČSSP.                
 Oslavy 61.výročia VOSR a zahájenie Mesiaca ZČSSP sa konali 6.novembra o 15,00 hodine 
Slávnostným zasadnutím zložiek NF v mestskom dome kultúry a vzdelávania, za účasti 300 
občanov. Na tomto zasadaní slávnostný prejav predniesol predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek. V 
kultúrnom programe vystúpil súbor Mladosť, pod vedením s. Anny Dvončovej a Folklórny súbor 
Moravčianka, pod vedením s. Violy Sládkovej. V závere mesiaca ZČSSP dňa 11. decembra 1978 o 
15,00 hod. sa konalo v Kine Tekov Slávnostné zasadnutie zložiek NF, ktorého sa zúčastnilo 320 
občanov z radov mládeže a dospelých. Slávnostný prejav predniesol predseda MsV ZČSSP s. Karol 
Drienovský. Na záver osláv bol premietnutý sovietsky širokouhlý film Ozveny.                    
Letné mierové slávnosti.                           
 Tradičné letné mierové slávnosti Družby a priateľstva medzi ČSSR a ZSSR sa konali i v 
tomto roku v našom meste. Začali sa už oslavami 34.výročia Slovenského národného povstania, 
ktoré sa konali v miestnom amfiteátri 28.augusta o 17,00 hod. Slávnostný prejav predniesol 
predseda MsV KSS s .Ján Lopúšek. Po slávnostnom prejave vystúpil na pódium javiska Slovenský 
ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ s novým programom. Program bol pripravený v spolupráci s 
JRD Nové Vozokany, s ktorým má SĽUK patronátnu družbu. Pri zaplnenom hľadisku amfiteátra 
2500 občanmi SĽUK predviedol veľmi hodnotný umelecký výkon, ktorý uspokojil i toho 
najnáročnejšieho diváka. V programe videli občania ukážky z bohatej klenotnice nášho ľudového 
folklóru, či už v speve alebo v tancoch: Podpolianska mlaď, Na Šarišskú nôtu, v Myjavskej nálade a 
iné. O týždeň neskôr, 4.septembra o 16,00 hod. sa občania mesta a mládež opäť zišli v miestnom 
amfiteátri, aby už tradične oslávili naše dlhoročné priateľstvo so Sovietskym zväzom, našim 
osloboditeľom – Mierové slávnosti Družby a priateľstva. Na zhromaždení predniesol slávnostný 
prejav predseda MsV ZČSSP s. Karol Drienovský. Zo slávností bola odoslaná na Československý 
mierový výbor do Prahy Protestná rezolúcia proti výrobe neutrónovej bomby. V kultúrnom 
programe vystúpil 45 členný súbor piesní a tancov z Moskvy. U prítomného publika si získal vrelé 
sympatie.          

Z činnosti nášho ZPOZ.                         
 Organizovanie občianskych obradov a iných občianskych slávností v meste pripadá Zboru 
pre občianske záležitosti, ktorý sa stal veľmi významným pomocníkom orgánu štátnej správy – 
národného výboru. Samotná činnosť nášho zboru určuje veľmi jasne, zámerne a cieľavedome jeho 
prácu a veľmi dôsledne prispieva k tomu, aby sa občianske obrady realizovali v duchu národných 
pokrokových tradícií, v duchu vedeckého svetonázoru, v duchu učenia marxizmu a leninizmu. 
Doterajšie výsledky práce zboru v našom meste ukázali, že cieľavedomé rozvíjanie nových 
občianskych tradícii v duchu vedeckého svetonázoru postupne a čoraz dôslednejšie a prenikavejšie 
prispievajú k vytláčaniu starých, najmä náboženských predsudkov, cirkevných zvyklostí a obradov 
a že dôsledne organizované a realizované občianske obrady pri rôznych životných príležitostiach, 
veľmi účinne umocňujú pozitívny vzťah občanov k pokroku, k novým zvyklostiam, spôsobu života 
a životného štýlu vôbec. 

 V tomto roku charakterizujú prácu zboru tieto výsledky: 



sobášov celkom :   133 

bez cirkevného obradu     80 

privítanie detí   247 

z toho pomenovanie     89 

občianske pohreby     19 

predmanželské poradne    24 

strieborné sobáše     16 

zlaté sobáše        9 

občianske preukazy    230 

pionierske šatky   223 

gratulácie k životným jubileám   98 

Družba Bystřice p/Hostýnem – Zlaté Moravce.       
  Keď vznikla prvá myšlienka, že by bolo veľmi prospešné a užitočné nadviazať družobný 
styk medzi mestami Zlaté Morave a Bystrice p/Hostýnem, všetci funkcionári MsNV sa mimoriadne 
potešili. V tomto roku toto priateľstvo a súdružské poznanie prekročili prah prvej desiatky. Spoznali 
sa funkcionári, pracovníci podnikov, závodov, organizácií, škôl, našli sa noví priatelia, utužili sa 
súdružské vzťahy, vymenili sa názory o práci pri budovaní oboch našich družobných miest. V tomto 
roku navštívili naše mesto súdruhovia z Bystrice p/Hostýnem. Od poslednej návštevy pred dvoma 
rokmi súdruhovia jednoznačne konštatovali, že naše mesto prekvitá zo dňa na deň. I keď počasie 
počas návštevy nám neprialo, predsa sme sa mali čím novým v našom meste pochváliť: štátna a 
družstevná bytová výstavba, no predovšetkým individuálna. 15 členná delegácia, s. Ladislav 
Janečka – nový predseda od r.1976.                  
Spoločné zasadanie pléna MsNV a MsV NF SSR.               
 14. decembra v sále ZK ROH Calex sa zišlo spoločné zasadanie pléna MsV NF SSR a pléna 
MsNV, aby spoločne zhodnotili plnenie Volebného programu NF za posledné volebné obdobie. 
Delegáciu OV KSS a ONV na zasadaní viedol podpredseda ONV s. Dr. Jozef Dvonč. Podrobné 
zhodnotenie plnenia plánu a úloh z volebného programu na roky 1976-1981 podal plénu predseda 
MsNV s. František Malý. V diskusii vystúpilo sedem poslancov, ktorí hovorili o úspechoch, ktoré 
sa dosiahli na jednotlivých úsekoch nášho hospodárskeho života, no taktiež poukázali aj na 
nedostatky, ktoré sa v našej práci vyskytujú, najmä v zásobovaní obyvateľstva palivom, južným 
ovocím, najmä pred vianočnými sviatkami. Taktiež diskutujúci poslanci poukázali na neaktivitu 
občanov pri zabezpečovaní rôznych stavebných akcií ''Z''  a pod. Bude potrebné, zlepšiť agitačno-
propagačnú prácu medzi občanmi z jednotlivých odvodov. Úspechy v politickej, riadiacej a 
organizátorskej práci sú závislé od pravidelnosti zasadania orgánov: Plénum od roku 1976 zasadalo 
13x s účasťou 78%. Rada MsNV zasadala 48x, s účasťou 80%. Komisie zasadali spolu 161x s 
účasťou 78%. Poslanci majú za sebou dva roky činorodej práce. Mnohé problémy poznajú v styku s 
voličmi a praxou s denným životom získavajú poznatky a skúsenosti.    
                              Významné návštevy v našom meste.     
             Významnému medzníku našich novodobých dejín, 
Slovenskému národnému povstaniu, veľmi účinnú pomoc poskytol ZSSR. Bola to predovšetkým 
pomoc partizánskemu hnutiu významnými vojenskými osobnosťami. Jedným z desiatok 
významných veliteľov bol aj plk. Genadij Dmitijavič Avdejev, veliteľ Nitrianskej partizánskej 
brigády zväzku Alexandra Nevského. S. G. D. Avdejev navšívil naše mesto už niekoľko raz. I v 
mesiaci auguste opäť sa stal jeho hosťom. Navštívil miesta partizánskych bojov, aby sa s novými 
priateľmi opäť podelil so spomienkami z pred 34 rokov, ako so zbraňou v ruke bojoval za našu 
slobodu.                                                                                      Prehliadka festivalových filmov 78 



Festival sovietskych filmov.              V tomto roku už po tretí raz sme 
v miestnom amfiteátri zabezpečili v mesiaci júl prehliadku festivalových filmov. Na prehliadke bolo 
premietnutých 11 vybraných filmov. I v tomto roku prialo pri prehliadke usporiadateľom počasie: 
Kinu Tekov a Mestskému domu kultúry a vzdelávania. Nepodarilo sa zabezpečiť priestory v 
amfiteátri pred ''neplatiacimi divákmi''. Stovky neplatiacich divákov sa prizerali na všetky 
premietané filmy. Týchto jedenásť filmov videlo 10.030 divákov. Najväčšiu účasť zaznamenal film: 
Ružový panter opäť zasahuje, 1984 divákov. Ďalšie filmy počas letných večerov nepremietali, 
nakoľko návštevnosť sa znížila a zvýšil sa počet ''čiernych divákov''. Zvlášť významné miesto v rok 
61.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v politicko-výchovnej práci zohral Týždeň 
sovietskeho filmu ako i Detský filmový festival. V týždni sovietskeho filmu bolo premietnutých 
celkom 6 filmov. Nad filmami mali patronát mestské závody, školy a organizácie. Premietnuté 
filmy videlo 1.265 divákov. Najviac návštevníkov zaznamenal film Zabitý pri plnení povinnosti 
560. Detský filmový festival zaznamenal stúpajúcu tendenciu najmä v počte návštevníkov o 10%. 
Tohoročného detského filmového festivalu sa zúčastnilo 581 detí.          Rozvoj kultúrno-osvetovej 
činnosti.                  V roku 30.výročia 
Víťazného februára i kultúrno-osvetová činnosť v našom meste dosiahla pozoruhodných výsledkov. 
Všetky kultúrno-výchovné zariadenia organizovali všetky akcie v roku na počesť 30.výročia 
Víťazného februára. Cieľ, ktorý si vytýčili, dosiahli: priblížili našim obyvateľom mesta 30 
budovateľských rokov v našom meste, úspech ktorých sú výsledkom správnej politiky straníckych a 
štátnych orgánov v meste, vyplývajúcich zo zjazdových uznesení KSČ. Kultúrno-výchovné 
zariadenia v našom meste zorganizovali: 

78 prednášok    účasť  6260 

27 besied               2367 

11 večerov otázok a odpovedí            1300 

720 relácií v miestnom rozhlase 

32 v drôtovom rozhlase 

50 divadelných a estrádnych programov     21690 

 Týchto programov sa zúčastnilo 31.627 občanov. Centrálne postavenie v činnosti kultúrnych 
inštitúcií mal mestský dom kultúry a vzdelávania. Pozoruhodných výsledkov v kultúrno-osvetovej 
činnosti dosiahol Mládežnícky ochotnícky divadelný súbor Janka Kráľa pri MsDKV inscenáciou 
divadelnej hry zaslúžilého umelca Jána Soloviča Strašne ošemetná situácia. Samotnej inscenácie sa 
zúčastnil autor, ktorý režijný zámer ako i celú inscenáciu režisérky Márie Repkovej vysoko 
vyzdvihol a ocenil prístup celého súboru k práci na inscenácii. Autorovi sa páčilo vykreslenie 
jednotlivých postáv interpretovaných cez postavy mladých adeptov divadelného umenia. Súbor 
pripravil v odpoludňajších hodinách v aule gymnázia Janka Kráľa besedu a autorom, na ktorej 
veľmi srdečne, formou obojstranných dialógov, zodpovedal na desiatky otázok týkajúcich sa 
samotnej hry, ako i autorovej tvorby. Večer sa autor zúčastnil na spomínanej inscenácii a po nej 
besedoval s mladými ochotníkmi. Práca mestskej knižnice sa v tomto roku sústredila na propagáciu 
literatúry medzi obyvateľstvom a mládežou, najmä takej, ktorá má v popredí veľmi výrazné 
výsledky budovateľského úsilia našich pracujúcich za posledných 30 rokov. Výsledkom snaženia 
práce pracovníčok knižnice bolo: usporiadanie 18 výstavou kníh, na ktorých vystavovali 805 
exponátov, ktoré videlo 4973 občanov. V knižnici v tomto roku pribudlo 1589 zväzkov. Literatúru 
si vypožičiavalo v tomto roku 2414 čitateľov, ktorí si vypožičali 77008 zväzkov. Kino Tekov v 
tomto roku odohralo týždenne 10 predstavení, ročne 542, ktoré navštívilo 64115 divákov. Najväčšiu 
návštevnosť zaznamenal film Zorro, 2719 divákov. Mestské múzeum zaznamenalo v tomto roku 
návštevnosť v múzeu ako i Pamätnej izbe Janka Kráľa 9029 divákov. Pribudlo mnoho nových 
exponátov ako i archeologických zbierok.                           

 Šport                     



 Na športových kolbištiach v našom meste sme zaznamenali niekoľko pozoruhodných 
výsledkov. Najúspešnejším športovým kolektívom Telovýchovnej jednoty Calex a najmä 
pokračujúci v dobrých výsledkoch i v jesennej časti majstrovskej súťaže v ročníku 1978/79 bol a je 
oddiel pozemného hokeja žien a dorasteniek. Družstvo žien si vybojovalo titul halových majsteriek 
SSR, stalo sa víťazom Slovenského pohára a finalistom čsl. pohára. V majstrovskej súťaži si 
vybojovalo titul majsteriek SSR a prebojovalo sa do finále o majstra ČSSR. Získalo pre svoje 
družstvo 2 zlaté medaily SÚV ČSZTV ZPH /zväz pozemného hokeja/. Družstvo dorasteniek si 
vybojovalo titul halových dorasteniek SSR a ČSSR. Získalo tak pre svoje družstvo a oddiel 2 zlaté 
medaily SÚV/Slovenského ústredného výboru/ a 2 zlaté ÚV ČSTV ZPH. Veľmi výrazných 
úspechov ako jednotlivec dosiahla najlepšia hráčka družstva žien a dorastenie pozemného hokeja 
Alica Sedlaiová. Medzi ďalšie úspešné kolektívy našej Telovýchovnej Jednoty Calex treba zaradiť 
futbalové A družstvo, ktoré si vybojovalo postup z majstrovstva Západoslovenského kraja do 
futbalovej divízie stred.               

Čestné hlásenie pracujúcich n.p. Calex                
 Vážený súdruh vedúci tajomník, dovoľujem si Vám oznámiť, že dňom 28.decembra 1978 
sme v dopoludňajšej zmene splnili plánované úlohy vo výrobe tovaru. Splnenie úloh, tri pracovné 
zmeny pred ukončením tohto roka, je výsledkom rozvinutej socialistickej súťaže Brigád 
socialistickej práce a pracovných kolektívov. V zostávajúcich pracovných zmenách prekročíme 
plánované úlohy vo výrobe tovaru o 3 mil. Kčs. Ubezpečujeme Vás a Predsedníctvo OV KSS, že 
celý pracovný kolektív národného podniku Calex Zlaté Moravce bude dobrým plnením úloh v roku 
1979 zabezpečovať realizáciu záverov XV. zjazdu KSČ. Text tohto čestného hlásenia pracujúcich 
národného podniku Calex o predčasnom splnení úloh za rok 1978 odovzdali vedúcemu tajomníkovi 
F. Talárovi zástupcovia politického a hospodárskeho vedenia podniku, Ing. Dionýz Urbanský, 
podnikový riaditeľ, Milan Sivecký, predseda CZV KSS a Šimon Ondrejka, predseda ZV ROH. 
Súdruh Talár v srdečnej besede poďakoval prostredníctvom zástupcov pracujúcich podniku, celému 
pracovnému kolektívu za statočnú a tvorivú prácu a zaželal veľ úspechov v pracovnom i osobnom 
živote všetkým calexákom.    Poznámka: pri získavaní materiálu do miestnej kroniky za rok 1978 
mi veľmi aktívne pomohli: funkcionári a poslanci MsNV, riaditelia závodov, škôl a organizácií. 
Všetkým touto cestou srdečne ďakujem. 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

           ZÁPIS 

   DO KRONIKY MESTA ZLATÉ MORAVCE 

 

                  ZA ROK 1979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zapísal: 
         František Škula 

         kronikár  

 

 

 
 

 Úvodné riadky tohoročnej kroniky píšem ako bývalý hospodár nášho mesta, aby som 
zhodnotil, čo pre nás občanov uplynulý rok priniesol. Bol to rok mimoriadne ťažký a náročný na 
plnenie úloh. Celé naše socialistické národné hospodárstvo, počítajúc v to i naše mesto, postihol 
hneď začiatkom roka nedostatok elektrickej energie, čo sa výrazne odrazilo na plnení plánovaných 
úloh, jak v podnikoch a závodoch mesta, tak i na plnení investičných úloh, ako i samotnej akcie Z. 
Neočakávané tuhé, až -20şC mrazy urobili to, čo málokto v tomto období očakával. V tomto roku 
bolo v ňom veľa nového – progresívneho. Sme si všetci vedomí toho, že obsah úloh bol predmetom 
pozornosti občanov, no najmä funkcionárov mesta. Viac ako po iné roky sme sa museli zamýšľať 
nad kvalitou našej práce. Tvorivé úsilie našich pracujúcich bol o veľké. V priebehu I. polroka sa 
nám podarilo odstrániť veľa zameškaného. Vysoko si vážime prácu všetkých obetavých 



spoluobčanov, ktorí s veľkým pracovným hrdinstvom sa pričinili o to, že sa nám v podstate podarilo 
prekonať problémy z prvých dní januára./Novoročné teplé počasie, niekoľko stupňov nad nulou, 
behom niekoľkých pár hodín vystriedali tuhé mrazy -15şC, miestami až -20şC, ktoré trvali skoro 
týždeň./ Stretli sme sa s desiatkami problémov, ktoré pri dobrej snahe jednotlivcov nemuseli byť. 
Viaceré závody v meste museli vyvinúť nemalé úsilie, aby schodok vo výrobe v najkratšom čase 
dohnali. Rok 1979 bol rokom 35.výročia Slovenského národného povstania, ktoré sme si 
pripomenuli v ovzduší zvýšenej pracovnej aktivity a iniciatívy pracujúcich nášho mesta. Pri 
príležitosti spomínaného výročia prijali pracujúci nášho mesta hodnotné socialistické záväzky. 
Celomestský socialistický záväzok prijalo 62 kolektívov a 2320 jednotlivcov. Na prijatých 
socialistických záväzkoch sa začalo hneď od začiatku roka húževnate pracovať. V investičnej časti 
akcie Z bolo odpracovaných 112.100 brigádnických hodín, z toho mládež odpracovala 46.280, pri 
čom bola vytvorená čistá hodnota diela za 4,020 000 Kč. Na jedného obyvateľa pripadá 248.-Kčs. 
Pracovalo sa na 18-tich akciách v rámci investičnej akcii Z a to na 15-tich akciách do 2 mil. Kčs a 
na 3-och akciách nad 3 mil.Kčs./4 trieda MŠ na Ďateliniskách, výstavba zimného štadióna, 
rozšírenie plynu na Ďateliniskách, rozšírenie stokovej siete, výstavba dielní pre Stredné odborné 
učilište poľnohospodárske, Dom smútku v Prílepskej štvrti a na Chyzeroveckej ulici./ Celková 
hodnota diela:            

            plán   14,603 000 Kčs 

 skutočnosť 15,358 000 Kčs 

 splnenie na 105,1 % 

 V neinvestičnej časti akcie Z bol plán na rok 1979 6,992 000 Kčs, skutočnosť 9,335 000 
Kčs, splnenie na 128 %. Bezplatná brigádnická pomoc 688 000 hodín, z toho mládež odpracovala 
410000 hodín. Na poľnohospodárskych prácach bolo odpracovaných 50,178 000 hodín, z toho 
podiel mládeže je 36.488 hodín. Bola vytvorená hodnota diela za 351.000.-Kčs. Na plnení 
uvedených ukazovateľov sa podieľalo 87 spoločenských organizácií z mesta, zo závodov, podnikov 
a škôl.            

Trochu štatistiky.                            
 Počet obyvateľov mesta k 1.1.1979         13 681                       
V roku 1979 sa      narodilo     267 detí            
     zomrelo     150 občanov     
                vysťahovalo sa     225 občanov     
     prisťahovalo sa     337 občanov     
  

Od roku 1975 – 1979 pribudlo v meste 1.178 občanov, čo činí prírastok 9,2 %                   
Rozvoj a výstavba nášho mesta v štvrtom roku šiestej päťročnice.                   
 Tak ako v predchádzajúcich rokoch zaznamenala kronika budovateľské úspechy v rozvoji 
nášho mesta, tak tomu bolo i v štvrtom roku šiestej päťročnice. Turista, ktorý prišiel do nášho mesta 
po niekoľkoročnej prestávke, už našiel na starých miestach "nekonečne dlhej" Hviezdoslavovej 
ulice staré, spustnuté domčeky. Prudkým tempom, akým napreduje technický rozvoj našej vlasti, 
tak začali "vyrastať" na týchto starých miestach noví svedkovia nášho storočia, moderné obytné 
činžiaky, s kompletnou občianskou vybavenosťou. Asanáciou starého bytového fondu na 
Hviezdoslavovej ulici pokračovala výstavba sídliska Žitava II. V týchto priestoroch bolo 
postavených 5 obytných činžiakov. C1 a C2 – 4 podlažné po 22 bytových jednotiek./ Je to 
podniková a družstevná výstavba, C1 orientačné číslo 16, C2 – 18, C3 – 20, C4 – 22, všetko na 
Hviezdoslavovej ulici/. Obytné činžiaky C3 a C4 – 4 podlažné po 22 bytových jednotiek. Sú to 
všetko štátne byty pre obyvateľov z asanovaných priestorov v meste, ako i čakatelia z mestského 
poradovníka. C5 – 16 bytových jednotiek – je podniková výstavba národného podniku Calex. 
Sídlisko Žitava I. /pravá strana z Hviezdoslavovej ulice od rieky Žitava po Zápotockého ulicu / bolo 
ukončené i s konečnými sadovníckymi úpravami. Taktiež bola ukončená a pripravená na prevádzku 



Materská škola a Detské jasle /spoločné zariadenie/ na Sídlisku Žitava I. V týchto nových 
priestoroch bude tráviť svoje detstvo 90 detí v MŠ a 60 detí v DJ. Obdobne dlho očakávaná 
materská škola s detskými jasľami s kapacitou 90/60 národného podniku Calex, budovaná v akcii 
"Z", bola v IV. štvrťroku na Sídlisku "Ďateliniská" odovzdaná do užívania. Slávnostnú pásku 
prestrihol člen predsedníctva OV KSS a predseda ONV v Nitre s. Štefan Balla. Výstavba tohto 
zariadenia sa realizovala ako experimentálny pavilónový projekt. To, čo by malo vyriešiť priestory 
pre závodný šport, ako je volejbal, hádzaná a iné v našom meste, bude výstavba montovanej 
telocvične T 18, ktorá sa začala budovať v minulom roku. Rok ukončenia stavby je 1981, nákladom 
5 mil. Kčs. Doposiaľ bolo prestavaných 2 mil. Kčs. Výstavba obvodného oddelenia Verejnej 
bezpečnosti v Zlatých Moravciach bola v tomto roku zhruba ukončená. Výstavba sa previedla 
nákladom 2 mil. Kčs. Investorom je Krajská správa ZNB v Bratislave. Stavbu prevádzal OSP Nitra, 
stavebná správa Zlaté Moravce. Mototrans národný podnik Banská Bystrica v tomto roku rozšíril 
nákladom 2 mil. Kčs prístavbou ďalšie haly Klampiarstvo a lakovníctvo Mototransu-autoservisu na 
Zápotockého ulici. Motoristi privítali toto rozšírenie služieb. Prístavba sa vybudovala nákladom 
2.mil.Kčs.Výstavba zimného štadióna, ktorá sa začala v roku 1977, v tomto roku opäť pokročila 
vpred. Ľadová plocha sa pripravila tak, aby bolo možné montovať pod ňu technické zariadenie. 
Pokračovalo sa aj na výstavbe šatní a strojovne. V tomto roku sa prestavalo za 1 mil. Kčs. Nedávno 
dokončené priestory Združených služieb už opäť začali dýchať stavebným ruchom. Začalo sa s 
rozširovaním priestorov pre stolárske dielne, ako i pre sklady. Pre sústavné vytváranie 
socialistického spoločenského vedomia a najmä pre upevňovanie nových socialistických tradícií 
budú slúžiť i v našich okrajových častiach mesta na Chyzeroveckej ulici a v Prílepskej štvrti 
novovybudované domy smútku. Tieto sa začali budovať v akcii "Z". V tomto roku sa na ich 
výstavbe prestavalo 100 tisíc Kčs. Väčšia iniciatíva v začiatku prác sa prejavila u občanov z 
Prílepskej štvrti. Občania z Chyzeroveckej ulice sa včas spamätali a pridali v tempe v závere roka. 
Ako som písal v predchádzajúcom roku zápisu v kronike, dlho očakávaná čistiareň odpadových vôd 
po skúšobnej prevádzke bola daná do normálnej prevádzky. Trvalo 9 rokov, kým meste dostalo toto 
potrebné zariadenie, ktoré sa vybudovalo nákladom 26 mil. Kčs. V akcii "Z" sa v tomto roku začalo 
s budovaním skladov CO ako i so sociálnym zariadením na hospodárskom dvore MsNV na 
Bernolákovej ulici. Tieto sklady, ako i sociálne zariadenie si vyžiadali náklady 2 mil. Kčs. Stavba v 
tomto roku úspešne napredovala. Keďže súčasné vodojemy v dôsledku napájania nových obytných 
činžiakov, ako i napájanie individuálnych bytov na verejný vodovod nepostupujú, muselo sa 
pristúpiť k výstavbe vodojemov 2 x 1500mł  v priestore pod Čertovou. Toto sústavné rozširovanie 
vodovodnej siete, výstavby čistiarne vody prinútili Západoslovenské vodárne a kanalizácie, aby 
začali s výstavbou strediska, ktoré bude mať na starosti prevádzku vody a čistiareň odpadových 
vôd. S výstavbou tohto strediska sa začalo při rieke Zlatňanke, susedstve výstavby Agrostavu. I 
priemyselný areál Agrostavu pri Zlatňanke, kde bude umiestnená správa Agrostavu pokračoval v 
tomto roku s výstavbou. V tejto časti za Zlatňankou bol v tomto roku odovzdaný Veľkosklad 
potravín a ďalší nový sklad sa začal stavať. K týmto areálom bola za pomoci Agrostavu akciou "Z" 
vybudovaná prístupová cesta. Pekným stavbárskym tempom pokračovala výstavba učební a dielní 
Stredného odborného poľnohospodárskeho učilišťa. Na akcii sa prestavalo za 1 mil. Kčs. Investor 
reštaurácie s jedálne Nitra vybudoval na ľavej strane Sládkovičovej ulice, nákladom 2.mil.Kčs, 
reštauráciu a kaviareň. Výstavbu zabezpečoval Okresný stavebný podnik – stavebná správa Zlaté 
Moravce. V závere hospodárskeho roka sa robila úprava terénu pri reštaurácii a v roku 1980 bude 
odovzdaná do užívania. Individuálna bytová výstavba /za OSP – stavebná správa/ bola kompletne 
vybudovaná kanalizácia, plyn a kábelizácia elektrickej energie. Rozšírením kanalizačnej siete na 
Zápotockého ulici, v časti Šoltésovej a Februárovej ulice smerom k zimnému štadiónu sa prestavalo 
2 mil. Kčs. V tomto roku sa urobila montáž skeletu na výstavbe nákupného strediska, ktoré sa 
buduje v rámci občianskej vybavenosti. Investorom je OTEX /Obchod s odevmi a textilom/ 
Bratislava. Stredisko sa buduje nákladom 18 mil Kčs. V závere hospodárskeho roka sa uviedla do 
prevádzky adaptovaná Lekáreň na nám. Osloboditeľov nákladom 500 tis. Kčs. V areáli národného 
podniku Calex sa uviedlo do prevádzky zdravotné stredisko. Nedostatok mladých pracovných síl 
prinútil dva závody ZDA Zlaté Moravce, aby zabezpečili výstavbu slobodárne v areáli závodu 



nákladom 1,5 mil. Kčs. Obdobne začal s výstavbou slobodárne Arborétum Mlyňany na Sídlisku – 
Školskej ulici nákladom 2 mil. Kčs. Južne od areálu národného podniku Calex bola zahájená 
výstavba haly motokompresorov nákladom 12 mil. Kčs. Pre kvalitné zabezpečovanie 
zdravotníckych služieb sa začalo s prácami na výkupe budov na Bernolákovej ulici od č. 24-36 a na 
Štúrovej ulici od 3-11. V tomto priestore bude vybudované Štvorobvodové zdravotné stredisko 
nákladom 22 mil. Kčs. Štvorobvodové zdravotné stredisko sa buduje v rámci zaostalej občianskej 
vybavenosti.                                                                                                                                     
Oslavy 31.výročia Februárového víťazstva v našom meste.                          
 Víťazný február 1948 otvoril cestu k budovaniu socializmu a definitívneho rozhodnutia a 
otázke politickej moci v prospech robotníckej triedy a všetkých pracujúcich. Pri príležitosti 
31.výročia víťazstva pracujúcich nad reakciou sa 23.februára 1979 o 15,00 hod. Uskutočnilo v 
Mestskom dome kultúry a vzdelávania slávnostné zasadanie Mestského výboru KSS a MsV NF 
SSR a MsNV v Zlatých Moravciach. Na slávnostnom zhromaždení pracujúcich nášho mesta pri 
tejto príležitosti predniesol prejav Ing. Ondrej Horniak, poslanec SNR. V kultúrnom programe 
vystúpil súbor Gymnázia Janka Kráľa Schola cantroum a novo naštudovaným programom, ako i 
Divadielko poézie pri Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach, pod vedením s. 
prof. Márie Repkovej. Samotné vystúpenie súboru Schola cantorum ako i umelecký prednes členov 
divadielka poézie zanechal v prítomných divákoch hlboké umelecké zážitky.                            
Oslavy 1. a 9. mája v našom meste.                             
 Tohoročný 1.máj v našom meste sa niesol v znamení 31.výročia Februárového víťazstva a 
35.výročia Slovenského národného povstania. Už samotné prípravy a oslavy 1.mája sa začali 
niekoľko týždňov vopred. Podniky, závody, školy a organizácie sa do prvomájového sprievodu 
pripravovali so splnenými socialistickými záväzkami. Ako každoročne, i v tomto roku výzdoba 
mesta i na pracoviskách mala slávnostný nádych. V predvečer osláv v divadelnej sále mestského 
domu kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach, v spolupráci so ZK ROH Calex v Zlatých 
Moravciach, dokumenty z predchádzajúcich 1.májov v našom meste. Išlo o veľmi vzácne 
dokumenty hneď z prvých rokov po oslobodení našej vlasti Sovietskou armádou, z budovateľského 
nadšenia dvojročného plánu a združstevňovania. Dokumenty sa premietali formou filmovej 
montáže tromi premietačkami a tromi diapremietačkami. Premietania sa zúčastnilo 150 mladých 
ľudí. I v tomto roku previedla budíček dychová hudba Závodného klubu Calex. Prví manifestanti sa 
začali zhromažďovať na námestí okolo slávnostnej /prehliadkovej/tribúny, ako i na jednotlivých 
zoradištiach jednu až dve hodiny pre začiatkom manifestácie. Prvomájová manifestácia sa začala o 
9,00 hod. Hymnami ČSSR a ZSSR Slávnostný prejav predniesol tajomník OV KSS s. Škabla. Prvá 
časť manifestácie bola zakončená internacionálou. Po oficiálnej časti nasledovala veľkolepá, 
prvomájová manifestácia pracujúcich mesta Zlaté Moravce, ako i spádového územia, /obce 
bývalého okresu do roku 1960/.Manifestácia trvala 2,5 hod. a zúčastnilo sa jej 25.000 
manifestantov z radov mládeže ako i dospelých. Hneď ráno, slabý májový dáždik a neskoršie počas 
manifestácie už výdatnejší, narušil samotný priebeh manifestácie. V odpoludňajších hodinách v ZK 
ROH Calex o 15,00 hod. sa začala ľudová veselica, ktorú predchádzal 2 hodinový kultúrny 
program, ktorý pripravili miestne školy. Veselica trvala do 24,00 hod. 

Medzinárodný rok dieťaťa.                            
 Medzinárodný rok dieťaťa na tento rok vyhlásilo XXXI. Valné zhromaždenie OSN. Toto 
rozhodnutie bolo inšpirované situáciou detí v o svete, najmä v niektorých kapitalistických a 
rozvojových krajinách. K tomuto významnému politickému vyhláseniu sa prihlásili i v našom meste 
viaceré závody, organizácie, školy, vypracovaním plánov najrozmanitejších podujatí za spoluúčasti 
kultúrno-osvetových inštitúcií, politických a spoločenských organizácií. V prvom rade treba 
spomenúť veľké akcie, akými bola výstavba predškolských zariadení, materská škola s jasľami, s 
kapacitou 90+60 miest na Ďateliniskách, ktoré odovzdali do užívania v mesiaci decembri. Ďalej to 
bola materská škola a detské jasle na Sídlisku Žitava s takou istou kapacitou. I keď odovzdaná 
kapacita predškolských zariadení v Medzinárodnom roku dieťaťa v našom meste nepostačuje 
uspokojiť čakateľky z radov pracujúcich žien, ktoré by chceli každú chvíľu nastúpiť na pracovisko, 



predsa nás významné jubileum spája s mobilizáciou všetkých síl v našom meste, aby sme ešte viac 
ako doposiaľ venovali zvýšenú pozornosť starostlivosti o dieťa a rodinu odovzdaná kapacita 
predškolských zariadení v Medzinárodnom roku dieťaťa v našom meste nepostačuje uspokojiť 
čakateľky z radov pracujúcich žien, ktoré by chceli každú chvíľu nastúpiť na pracovisko, predsa nás 
významné jubileum spája s mobilizáciou všetkých síl v našom meste, aby sme ešte viac ako 
doposiaľ venovali zvýšenú pozornosť starostlivosti o dieťa a rodinu.                                         
Oslavy medzinárodného dňa žien.                            
 Opäť jeden významný deň pre život našich žien, deň, kedy sa žena dostáva do stredu 
pozornosti jak v pracovných kolektívoch, podnikoch, tak i v rodinách. Žena a najmä jej ústa sa 
stávajú predmetom verejného prejavu. V kronike nášho mesta by bolo hádam zbytočné už v tomto 
roku písať o tom, aké prevratné zmeny v postavení ženy v našej socialistickej spoločnosti nastali v 
posledných desaťročiach. Žena nášho mesta – žena socialistickej spoločnosti sa stala ekonomicky 
činná predovšetkým z vnútorného záujmu o prácu, ktorú vykonáva s vedomím spoločenskej 
užitočnosti. V tento významný deň prijal predseda MsNV s. František Malý 15 najlepších 
pracovníčok na MsNV ako výraz ocenenia žene - pracovníčke, žene - matke, žene - občianke. Po 
slávnostnom zhodnotiacom prejave zotrval s. Malý s miestnymi funkcionármi straníckych a 
štátnych orgánov mesta v srdečnom a priateľskom rozhovore. Toto posedenie bolo o to 
významnejšie, že sa konalo v medzinárodnom roku dieťaťa, v ktorom chceme v našom meste urobiť 
významný krok vpred v celkovej orientácii našej práce aj v prospech dieťaťa i matky. Samotné 
oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali v divadelnej sále mestského domu kultúry a 
vzdelávania. Slávnostný prejav predniesol predseda MsV KSS s. Ján Lopšúek. Ako hlavný kultúrny 
program pripravil Divadelný ochotnícky mládežnícky súbor Janka Kráľa pri mestskom dome 
kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach inscenáciu divadelnej hry Jany Kákošovej: Sto hodín 
do zatmenia. Hru naštudovala prof. Mária Repková. Bola to hra so silným protivojnovým 
zameraním a hlboko zapôsobila na prítomné ženy v divadelnej sále, ktorých bolo okolo 250. 
                                                                                                                                       Masovo-
politická práca ZPOZ.                           
 Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Zlatých Moravciach 
každoročne pôsobí na široké vrstvy občanov, získava ich pre politiku socialistického štátu. 
Postupne ovplyvňuje vedomie človeka, najmä v oblasti svetonázorovej výchovy. Značný prínos 
ZPOZ pre rozvoj masovo-politickej práce sú najaktívnejšie: Slovenský zväz žien, Mestský výbor 
socialistického zväzu mládeže, Československý červený kríž. Zvláštna pozornosť sa v priebehu 
roka kládla na uskutočňovanie občianskych obradov: 

privítane detí novonarodených 

uzatváranie manželstiev 

občianske pohreby 

gratulácie prestárlym občanom 

 Každoročne z novonarodených detí je privítaných do života 95% z celkového počtu detí. 
Práca nášho zboru dosiahla takéto pozoruhodné výsledky:  

sobášov celkom   106 

bez cirkevného obradu    69 

privítanie detí    239 / celkom narodených 256 / 

z toho pomenovanie      93 

občianske pohreby      18 

predmanželské poradne     24 

strieborné sobáše      34 



zlaté sobáše         8 

diamantové sobáše        2 

občianske preukazy    320 

pionierske šatky    230 

gratulácie k životným jubileám    60 

Mimoškolská výchova a vzdelávanie v našom meste v roku 1979.             
 Hlavným poslaním kultúrno-výchovných zariadení v našom meste v roku 1979 bolo 
prehĺbiť a zdokonaliť vzdelávanie dospelých, aby ono zodpovedalo predovšetkým potrebám 
rozvinutej socialistickej spoločnosti a najmä prudkému vedecko-technickému rozvoju. Všetci 
kultúrno-osvetoví pracovníci v našom meste si v tomto roku uvedomili, čo priniesli pamätné 
historické roky pre kultúrny rozvoj nášho mesta. Vďaka desiatkam obetavých kultúrno-osvetových 
pracovníkov nášho mesta, začala sa i v našom meste všestrannejšie rozvíjať slovenská národná 
kultúra a pripravili sa desiatky nových pracovníkov pre výchovu občanov. Celý systém 
mimoškolskej výchovy a vzdelávania sa rozvíja v našom meste cez najrozmanitejších činiteľov a 
najrozmanitejšie formy a podujatia. O priaznivom rozvoji mimoškolského vzdelávania v roku 1979 
v našom meste hovoria nasledovné čísla o uskutočnených podujatiach, o ktorých som pokladal za 
potrebné sa zmieniť na stránke našej kroniky. Mestský dom kultúry a vzdelávania na úseku 
výchovy občanov v roku 1979 zabezpečil na jednotlivých úsekoch:     

politicko-výchovná oddelenie:                                                                                                 
prednášky, besedy, kvízy a iné formy osvetovej práce  84 s účasťou 8651        
relácie v MR                 564          
relácie v DR                   32 

Úsek názornej agitácie a propagácie:                
fotomontáže, heslá, panely a iné              828 kusov         
letáky a iné             28900 kusov    

V roku 1979 sa vyučovalo v 3 kurzoch         
/praktických, jazykových, hudobných/              
ktoré navštívilo                334 poslucháčov  

Súbory ZUČ v meste pripravili     31 vystúpení         
ktoré videlo               4896 občanov    

Pre mládež a dospelé obyvateľstvo               
pripravilo programové oddelenie      34 podujatí  

              14742 divákov 

Mestská knižnica v tomto roku zaznamenala pozoruhodné výsledky. Boli to predovšetkým tieto 
významné akcie: 

16 výstaviek literatúry, na ktorých sa vystavovalo 510 kníh 

1836 zväzkov pribudlo v tomto roku do mestskej knižnice. 

2413 čitateľov si v priebehu roka vypožičalo rôznu literatúru v počte 77 735 zväzkov 

Knižný fond k 31.decembru 1979 bol 29 923 zväzkov. 

 Návštevnosť mestského múzea ako i pamätnej izby Janka Kráľa v tomto roku podstatne 
vzrástla. Tieto kultúrne ustanovizne navštívilo v roku 1979  7.800 návštevníkov. V mestskom 
múzeu pribudli i nové exponáty. Strieborné plátno kina Tekov taktiež v tomto roku zaznamenalo 
zvýšenú návštevnosť oproti predchádzajúcim rokom. Pri týždenných 10 predstaveniach odohralo v 
tomto roku 527 predstavení, ktoré videlo 73 207 divákov. Najväčšiu návštevnosť zaznamenal film: 



Malý unavený Joe, pri ktorom tržba činila 20 540.-Kčs. Na prehliadke festivalových filmov 1979 
obdobne ako po iné roky bolo vybraných 11 filmov. V tomto roku sa zvýšil počet návštevníkov 
filmových predstavení. Rekordný počet návštevníkov 2 200 platiacich divákov zaznamenal už 
spomínaný film: Malý unavený Joe. Na tomto predstavení kapacita amfiteátra nepostačovala. 
Viacerí museli sedieť na tráve, ako i v priechodoch. No i v tomto roku sme mali v amfiteátri stovky 
neplatiacich.          

Okresná folklórna prehliadka.                 
 3.marca sa opäť uskutočnila v našom meste Okresná folklórna prehliadka. Folklórnej súťaže 
sa zúčastnilo 13 detských súborov. Postup do krajského kola si vybojoval Detský folklórny súbor 
Moravčianka pri Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach, pod vedením s. 
učiteľky Violy Sládkovej. Súbor s veľkým úspechom vystupoval aj na Krajskom festivale a 
Krajských mierových slávnostiach na Myjave.                                  
Protestné rezolúcie.                   
 22.februára prejednávalo Plenárne zasadanie MsNV v Zlatých Moravciach Rozbor činnosti 
a hospodárenia uplynulého roka 1978. V diskusii sa poslanci kladne vyjadrovali o plnení plánu 
MsNV a zabezpečovaní akcií investičnej a neinvestičnej časti akcie Z. V tomto období silného na 
celom svete protestné hnutie proti prepadnutiu Vietnamskej socialistickej republiky Čínskou 
ľudovou republikou. Všetci prítomní poslanci na plenárnom zasadaní sa pripojili k odoslaniu 
protestnej rezolúcie Čínskemu veľvyslanectvu v Prahe a podpornú rezolúciu zaslali Vietnamskému 
veľvyslanectvu v Prahe.          

Šport                         
 Okresná rada Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže a Okresný národný 
výbor, odbor školstva, vyhodnotili desať najúspešnejších pionierov – športovcov, troch trénerov a 
tri najúspešnejšie kolektívy Základných deväťročných škôl okresu Nitra. Medzi významnými a 
ocenenými bola i Základná deväťročná škola v Zlatých Moravciach na Leninovej ulici, za III. 
miesto, ako šachové družstvo – majster Západoslovenského kraja, pod vedením s. učiteľa o. 
Mravíka. Medzi jednotlivcami bola na III. mieste vyznamenaný s. O. Mravík, Základná deväť - 
ročná škola v Zlatých Moravciach Leninova ul. V disciplíne – šach. Najvýznamnejšou športovou 
akciou v roku 1979 bol II. ročník turnaja priateľstva socialistických krajín v Zlatých Moravciach, 
ktorého sa zúčastnili reprezentačné družstvá ZSSR, NDR, ČSSR, ktorý bo dobrou propagáciou 
pozemného hokeja na širokom okolí a prispel k prehĺbeniu priateľstva športovcov socialistických 
krajín. Víťazom II. ročníka sa stalo reprezentačné družstvo ZSSR. Československé reprezentačné A 
družstvo získalo na turnaji 2.miesto. Miesto v kronike prináleží i samotnému oddielu pozemného 
hokeja pri TJ Calex, ktorý v rámci celej telovýchovnej jednoty dosiahol najvýraznejšie a 
najcennejšie úspechy. Boli to hráčky tohto oddielu, ktoré obliekali počas tohto roku reprezentačný 
dres, čo je znamením vzornej reprezentácie zlatomoraveckého športu. Miesto v kronike si zaslúži 
starší dorastenec Šramko, ktorý sa prebojoval na majstrovstvá Československej republiky v behu na 
5000 m, kde obsadil čestné 8.miesto. Na majstrovstvách Slovenska získal striebornú medailu. 
Ďalším veľmi pozoruhodným úspechom je účasť na majstrovstvách Slovenska v gréckorímskom 
zápasení, kde náš pretekár Jenis dosiahol veľmi pekné 4.miesto. Je to v histórii našej telovýchovnej 
jednoty Calex po prvýkrát, čo sa zúčastnil pretekár zo Zlatých Moraviec majstrovstiev republiky v 
gréckorímskom zápasení. 
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                                                                      ROK 1980  

Rok 1980 – posledný rok v šiestej päťročnici. Mnohí občania nášho mesta už splnili svoje 
plánované úlohy skôr, v predchádzajúcom roku, iní ešte doháňajú zo zameškaného čo sa dá. Všetci 
sa zamýšľame nad tým, ako sme dokázali zvládnuť úlohy a povinnosti predchádzajúceho roka. 
Mohol by som v kronike uviesť veľa príkladov, pozitívnych činov našich občanov. Máme v meste 
množstvo vynikajúcich ľudí – jednotlivcov ako i kolektívov. No, máme dosť aj takých, ktorí 
znevažujú naše veľké spoločné dielo v etape budovania nášho prekrásneho mesta. Sme na prahu 
Nového roka a naberáme dych na zvládnutie toho, čo nás v tomto roku očakáva. Prekročili sme 
prah do osemdesiateho roku s oprávneným optimizmom i v našom meste a to s vedomím, že v 
našom vývoji ideme krok za krokom v ústrety vznešenému cieľu, ako kedysi napísal náš ľudový 
básnik. Sme presvedčení, že podmienky, za ktorých budeme zabezpečovať rozvoj a výstavbu nášho 
mesta, v tomto roku budú ťažšie a náročnejšie. Budeme musieť sa i v tomto roku vyrovnať s 
vonkajšími vplyvmi dopadajúcimi na našu ekonomiku, ale zároveň aj s úlohami vnútornými z 
predchádzajúceho roka. Dosiahnutie týchto vytýčených cieľov majú v rukách všetci občania v 



našom meste. Preto dajme všetky sily, svoj rozum i ruky v prospech nášho spoločného cieľa – 
budovať naše prekrásne mesto – budovať našu socialistickú spoločnosť. K tomuto cieľu vedie jedna 
bezpečná a osvedčená cesta: hľadať vzájomnú oporu v ľuďoch, ich iniciatíve. Toto všetko nám 
zabezpečí upevnenie a ďalší rozvoj ekonomiky a celého národného hospodárstva a v tom i nášho 
mesta. Že to naši občania myslia doopravdy, tak svedčia o tom prijaté socialistické záväzky na 
počesť 35.výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou v meste bolo prijatých 67 
kolektívnych a 2730 individuálnych záväzkov. Celková hodnota prijatých socialistických záväzkov 
činila 15,312.000 Kčs. Ako sa s prijatými socialistickými záväzkami vysporiadali podniky a 
jednotlivci v našom meste hovorí aj hlásenie, ktoré k 15.novembru 1980 prijal predseda ONV v 
Nitre JUDr. Štefan Balla od funkcionárov mesta Zlaté Moravce o splnení celomestského 
socialistického záväzku, prijatého na počesť 35.výročia oslobodenia Československa slávnou 
Sovietskou armádou. Splnením záväzku na 112 percent pracujúci nášho mesta vytvorili hodnotu 
diela za 17,163.000 Kčs. Priaznivé a rovnomerné plnenie úloh, podnietené pracovnou aktivitou a 
iniciatívou miestnych občanov sa odzrkadlilo i v plnení investičnej časti akcie ''Z'', kde od začiatku 
6.päťročnice k 3.12.1980 vytvorili najviac hodnotu diela za 15 200 Kčs. Taktiež sa vyrovnali s 
úlohami plánu a rozpočtu MsNV pre rok 1980 v príjmovej a výdavkovej časti ako i vo vlastných 
príjmoch. Predseda ONV vyslovil pri tejto príležitosti slová uznania a poďakovania za vynaložené 
úsilie poslancov, funkcionárom pracovníkom MsNV a všetkým občanom, ktorí priložili ruku k 
dielu.                     
Výstavba mesta                   
 Rozostavaná stavba Zimného štadióna i v tomto roku pokročila vpred. Ukončila sa 
kompletná ľadová plocha, ďalej osvetlenie ľadovej plochy, montáž technológie. Ukončila sa hrubá 
stavba šatní, strojovne, trafostanice a káblová prípojka pre vysoké napätie/VN/. V areáli zimného 
štadióna sa v tomto roku začalo s výstavbou komunikácií. Asanácia starého bytového fondu bola na 
Hviezdoslavovej ulici ukončená v roku 1979. V roku 1980 výstavba sídliska Žitava II. pokračovala. 
Boli ukončené a dané do užívania:                                  
C 6 – družstevná bytová výstavba   92 bytov              
C 7 – družstevná bytová výstavba  16 bytov              
D 1 – družstevná podniková    48 bytov               
D 2 – štátna bytová výstavba   48 bytov              
D 3 – družstevná podniková výstavba 48 bytov              
D 4 – družstevná podniková výstavba 66 bytov / 2x33 /             
 V tejto časti dosť značne zaostáva občianska a technická vybavenosť. Za riekou Zlatňanka 
sa začalo s výstavbou centrálneho tepelného zdroja /CTZ/, ktorý bude slúžiť po vybudovaní pre 
vykurovanie štátnych, družstevných a podnikových bytov v meste. 4.júna začala výstavba 
štvorobvodového zdravotného strediska OÚNZ Nitra, Nemocnica s poliklinikou v Zlatých 
Moravciach. Táto výstavba sa začala v súlade s koncepciou zabezpečovania zdravotníckych služieb 
v obvodovom sídle Zlaté Moravce a spádových obcí. Investorom je ONV v Nitre, ktorý výstavbu 
realizuje prostredníctvom Stavoinvesty Bratislava, so strediskom v Nitre. Generálnym projektantom 
je Stavoprojekt Nitra. Autorom projektu je Ing. Jozef Búri. Stavbu realizuje Okresný stavebný 
podnik. Stavebná správa Zlaté Moravce za vedenia riaditeľa Jozefa Zuzulu. Rok ukončenia 1982. 
5.novembra bola zahájená výstavba telekomunikačnej budovy spojov. Príprava a jej realizácia sú 
výsledkom neustáleho rastu priemyslu, budovania sídlisk, prírastku obyvateľstva v spádovej oblasti 
a ďalších nárokov na zlepšenie kvality poskytovaných telekomunikačných služieb. V budove po jej 
ukončení sa namontuje nové technologické zariadenie, ktoré zabezpečí automatickú miestnu i 
medzimestskú prevádzku až do roku 2000. Investorom je: Západoslovenské riaditeľstvo spojov 
Bratislava. Rozpočet 10,129.000 Kč. V priebehu roka sa pokračovalo v montáži ''montovanej 
telocvične T 18''. Prestavalo sa 1,050.000 Kčs. Domy smútku v časti Chyzerovce a Prílepy boli 
ukončené v hodnote diela 900.000 Kčs. Začalo sa s výstavbou 22 triednej Základnej školy v rámci 
komplexnej bytovej výstavby s rozpočtovým nákladom 20 mil. Kčs. Zatiaľ sa vybudovala iba 
trafostanica a pripravilo sa územie. V akcii ''Z'' sa ukončili učebňa Stredného odborného učilišťa 
poľnohospodárskeho /SOUP/ a dali sa do prevádzky k 1.septembru 1980. V časti individuálnej 



bytovej výstavby Ďateliniská bol ukončený rozvod plynu po jednotlivých uliciach. V akcii ''Z'' sa 
vybudoval v hodnote diela 495 tisíc Kčs chodník na ulici 29.augusta. Na Športovej ulici v časti 
Žitavany sa rozšíril vodovod v hodnote diela 215 tisíc Kčs. V závere roka Agrostav dal do 
prevádzky novovybudovaný areál vedľa rieky Zlatňanky. Taktiež veľkoobchod Potraviny ukončil 
výstavbu druhého skladu potravín. V časti mesta Chyzerovce bol daný do prevádzky na JRD Tribeč 
Veľkokapacitný kravín pre tisíc dojníc. V mesiaci máj bola ukončená a odovzdaná do prevádzky 
Výstavba Nákupného strediska, ktoré sa buduje v rámci občianskej vybavenosti na začiatku ľavej 
strany Duklianskej ulice pokračovala. Taktiež pokračovala výstavba Haly Motokompresorov a 
parkoviska pred n.p. Calex. V závere roka 1980 sa uskutočnil výkup rodinných domov od dolného 
kostola /ľavá strana Hviezdoslavovej ulice až po Železničnú stanicu/ pre prípravu územia na 
výstavbu sídliska Zlatňanka. Uznesením vyšších orgánov straníckych a štátnych, zrušilo, sa 
Podnikové riaditeľstvo Ponitrianskych tehelní. Budova bola pridelená Hydrostavu Bratislava, závod 
Jasovské Bohunice pre účely výstavby atómovej elektrárne Mochovce. Za Stavebnou správou Zlaté 
Moravce /OSP/ bola začatá výstavba štvortriednej MŠ so 120 miestami. Ide o stavebnú technológiu 
drevo stavba. Buduje sa v spolupráci s JRD Tribeč Hosťovce v hodnote diela 1 mil. Kčs.  

1.máj v našom meste                   
 Do krásneho slnečného prvomájového rána sa prebudili občania mesta. Dychová hudba n.p. 
Calex budíčkom po meste pozývala občanov na prvomájovú veselicu. Už od siedmej hodiny sa 
začali schádzať prví manifestanti. Nálada bola naozaj prvomájová. Rozjasané tváre mládeže i 
dospelých krátko pred deviatou hodinou zastali pred tribúnou a po odzení hymny ČSSR a ZSSR 
zahájil prvomájovú manifestáciu v našom meste predseda MsNV s. František Malý. Privítal 
manifestantov ako i delegáciu OV KSS, ktorú viedol s. Rudolf Bajzík, tajomník OV KSS. V 
delegácii boli ďalej s. D. Urbanský, člen predsedníctva OV KSS, poslanec SNR s. O. Horniak. 
Slávnostný prejav predniesol zástupca Ústredného výboru NF SSR, podpredseda ZsKNV s. Ondrej 
Bocko. Po odznení internacionály začala prvomájová prehliadka pracujúcich zo závodov, škôl a 
organizácií. Stovky hesiel hlásajúce dosiahnuté výsledky, ďalšie nové záväzky, pestrofarebné kroje 
folklórnych skupín, pestré ''more'' štátnych vlajok a trepetárok, to bol dvojhodinový sprievod 
manifestantov naším mestom. 24.500 občanov pozdravilo v prvomájovom sprievode Sviatok práce. 
V odpoludňajších hodinách pripravili miestne školy dvojhodinový program. Prudký dážď, ktorý sa 
spustil, ''rozohnal'' mládež i dospelých. Ľudová veselica sa musela uskutočniť v Závodnom klube 
ROH Calex.        

Významné kultúrno-politické a spoločenské podujatia              
 Tradičný Medzinárodný deň žien i v tomto roku sa konal 5.marca v mestskom dome kultúry 
a vzdelávania o 18.00 hod. V naplnenej divadelnej sále ženami z mesta, medzi ktorými nechýbali 
funkcionárky, vedúce brigád soc. práce zo závodov, učiteľky, kultúrne a administratívne 
pracovníčky a ženy z domácností, privítal a prehovoril k nim v slávnostnom prejave predseda 
MaNV s. František Malý. V kultúrnom programe vystúpil Divadelný ochotnícky súbor Janka Kráľa 
s inscenáciou hry F. Dunaiho: Nohavice. 35.výročie oslobodenia mesta Slávnou Sovietskou 
armádou si občania mesta pripomenuli na Slávnostnom zasadnutí straníckych a štátnych orgánov 
mesta 28.marca o 15.00 hod. V mestskom dome kultúry a vzdelávania. Slávnostný prejav 
predniesol predseda MsNV s. František Malý. Delegáciu OV KSS tvorili ss: tajomník OV KSS 
Rudolf Bajzík, Ondrej Horniak poslanec SSR, člen predsedníctva OV KSS s. Dionýz Urbanský. Zo 
slávnostného zasadnutia bola zaslaná zdravica Sovietskemu ľudu, ktorú prečítal Karol Drienovský, 
predseda MsV ZČSSP. V kultúrnom programe vystúpil Vysokoškolský súbor Zobor z Nitry s 
prekrásnym folklórnym pásmom. 21.apríla si občania nášho mesta pripomenuli 110. výročie 
narodenia geniálneho mysliteľa, organizátora a vodcu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie 
Vladimíra Iľjiča Lenina. Slávnostná akadémia sa uskutočnila v kine Tekov, kde slávnostný referát 
predniesol s. František Škula, člen MsV KSS. Na Záver akadémie bol premietnutý sovietsky film. 
Beriem to na seba. Slávnostné zasadnutia straníckych a štátnych orgánov pri príležitosti 35.výročia 
oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou sa konalo opäť v mestskom dome kultúry a 
vzdelávania za prítomnosti 300 občanov zo závodov, úradov, škôl a organizácií. Slávnostný prejav 



predniesol poslanec SNR s. Ing. Ondrej Horniak. V kultúrnom programe vystúpil súbor Schola 
cantorum. 25.mája v nedeľu, pri Pamätníku Janka Kráľa v detskom parku, slávnostne vyzdobenom, 
za zvukov Hymny demokratickej mládeže a za prítomnosti zástupcov straníckych, mestských a 
štátnych orgánov zložilo 400 pionierov slávnostný sľub. Pri skladaní sľubu boli prítomní i rodičia. 
26.augusta vystúpili v aule Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Talianski madrigalisti s 
vynikajúcim dvojhodinovým programom. 26. - 27.augusta navštívili naše mesto funkcionári, 
poslanci MeNV z Bystrice pod Hostýnem, s ktorým udržuje náš MsNV, teda i mesto Zlaté Moravce 
družbu. Táto družba už začala ''odkrajovať'' z druhej desiatky. Hostia si opäť po dvoch rokoch 
prezreli naše mesto a museli konštatovať, že ''opeknelo'', dostalo novú tvár. V rámci Letných 
mierových slávností sa uskutočnilo v miestnom amfiteátri zhromaždenie občanov nášho mesta. 
Slávnostný prejav predniesol predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek. Zo zhromaždenia bola odoslaná 
zdravica Sovietskemu ľudu. Hodnotný umelecký program pre 2000 občanov z radov mládeže a 
dospelých pripravil Podukelský ukrajinský súbor piesní a tancov.     

Prehliadke krásy žičilo počasie                 
 1.júna, na Medzinárodný deň detí pripadla pre obyvateľov nášho mesta nevšedná udalosť. 
Húževnatá, mravenčia práca desiatok cvičiteľov, no najmä cvičencov z nášho mesta a blízkeho 
okolia bola vyvrcholením na Oblastnej spartakiáde na štadióne TJ Calex. Mali sme možnosť vidieť 
už v samotnej príprave ako konkrétne dokážeme upevňovať zdravie našich občanov, harmonickú 
výchovu socialistického človeka, zvyšovanie jeho uvedomelosti a produktívnej sily. Pestrofarebný 
prúd cvičencov prešiel mestom a najprv položil vence k pomníku Partizán. Potom sprievod prešiel 
na štadión TJ a pred 5000 divákmi v desiatich skladbách predviedlo 1420 prehliadku krásy, zdravia 
a mladého optimizmu. Ťažko povedať, ktoré skladby najviac zapôsobili na divákov, všetky boli 
úchvatné. Najmladšie žiactvo upútalo pohyblivosťou, dorastenci disciplínou a citom pre 
kolektivizmus, mladšie žiačky hravosťou. No, krásna bola skladba Rodičia a deti, Zväzarmovci. 
Dorastenky sa vyznali z mladosti, krásy tanca, rytmu a piesne. I tým, ktorých som nemenoval patrí 
vďaka a uznanie, hlavne organizátorom. Oblastná spartakiáda ukázala, že sme dobre pripravení na 
Československú spartakiádu 1980. Prekrásny záverečný obraz ''SVETU MIER'' vytvorili 
dorastenky.                                Spartakiádna súťaž       
             V roku sa 1980 sa uskutočnila Československá spartakiáda, 
ktorá bola súčasťou osláv 35.výročia národnooslobodzovacieho boja našich národov a oslobodenia 
našej vlasti Sovietskou armádou. Celá naša verejnosť počas roka žila prípravami tohto veľkolepého 
podujatia československej telovýchovy, orientovaná na prínos nových hodnôt v masovom rozvoji 
telesnej výchovy, na príspevok k zvyšovaniu kvalít morálno-vôľových vlastností, pracovných 
schopností a brannej pripravenosti našich občanov. Masová účasť mládeže i dospelých v programe 
ČSS 80 sa začala spartakiádnymi súťažami, zameranými na športovú činnosť. Dôležitou súčasťou 
bola aj jej kultúrna a spoločenská časť. ''Kultúrou a športom za zdravie a krásu'', to bol názov 
celoštátnej súťaže. Základné a obvodné kolo sa konalo 21.2.1980 v mestskom dome kultúry a 
vzdelávania. Cieľom súťaže bolo zoznámiť mládež bolo zoznámiť mládež s úspechmi socialistickej 
telovýchovy u nás a v ZSSR. Súťaž priblížila mládeži umelecké diela so športovou tematikou, 
preukázala zručnosť a talent v športe a v umeleckom prejave v procese harmonického rozvoja 
socialistického človeka. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách. V prvej kategórii zvíťazilo družstvo z 
Gymnázia Janka Kráľa. V druhej kategórii po urputnom boji s družstvom Nemocnice a Poliklinikou 
zvíťazilo družstvo TJ Calex.                                 

60 rokov telovýchovnej jednoty                 
 V júli tohto roku oslávila Telovýchovná jednota Calex Zlaté Moravce, ktorá patrí medzi 
najväčšie v našom okrese 60 rokov vzniku organizácie športu. Na slávnostnom zasadnutí sa okrem 
hostí zúčastnili i doposiaľ žijúci zakladatelia telovýchovného hnutia v meste a bývalí, ako aj 
súčasní športovci, ktorí reprezentovali a reprezentujú TJ a mesto v rôznych druhoch športu. 
Najväčším oddielom TJ bol a je futbalový oddiel, ktorého počiatky sa datujú od roku 1920, kedy 
bol futbalový oddiel oficiálne založený pod názvom ''Zlatomoravecký klub''. V Ďalších rokoch jeho 
účinkovania niesol klub názov ŠK Spartak a v súčasnosti ho poznáme pod názvom Calex. 



Telovýchovná jednota prešla rôznymi súťažami. Dobré meno TJ i samotnému mestu robili Ďalšie 
oddiely: atletický, oddiely hádzanej, basketbalu, volejbalu a kolkárstva, ktoré neskoršie zanikli. 
Teraz združuje TJ Calex pod svojou strechou okrem futbalového a ľahkoatletického oddielu oddiel: 
Stolnotenisový, pozemného hokeja, šachový, zápasnícky a odbor ZRTV / základnej rekreačnej 
telesnej výchovy/.                          Na XXII. letných olympijských hrách z TJ Calex v Moskve. 
             XXII. Letné olympijské hry v Moskve sa zlatými písmenami 
zapísali aj do sŕdc občanov nášho mesta. Medzi československými reprezentantmi, ktorí bojovali o 
najlepšie umiestnenie v súťažiach, nechýbali ani hráčky pozemného hokeja z TJ Calex, Viera 
Podhányiová a Iveta Šrámková. Bolo to po prvýkrát v histórii telovýchovnej jednoty, že jej 
športovci, konkrétne pozemné hokejistky reprezentujú našu vlasť na vrcholnom svetovom podujatí 
– olympijských hrách. Viera Podhányiová má iba 20 rokov. Do reprezentácie sa dostala iba 
začiatkom tohto roka. Podávala výborné výkony v bráne, na základe ktorých bola povolaná do 
reprezentácie. V prednedávnom Turnaji priateľstva v Poľsku, ktorý hráčky ČSSR vyhrali, podala 
vynikajúci výkon proti ZSSR a NDR. Týmito výkonmi si vybojovala miesto prvej brankárky v 
národnom mužstve. Iveta Šrámková má iba 17 rokov, je taktiež nováčikom a bola určite najmladšou 
hráčkou pozemných hokejistiek na Olympijských hrách v Moskve. Je veľmi potešiteľné, že obe 
naše hráčky sa pričinili o to, že ČSSR získala na Olympijských hrách striebornú medailu v 
pozemnom hokeji. Strieborné medaily – práve dve z nich putovali do nášho mesta Zlaté Moravce. 
Dobrú prácu TJ ocenilo aj predsedníctvo OV ČSTV v Nitre, ktoré udelilo Telovýchovnej jednote 
Calex telovýchovné vyznamenanie III. stupňa Za zásluhy o rozvoj československej telovýchovy. 
Naše ''strieborné'' dievčatá prijal 6.augusta predseda Mestského národného výboru v Zlatých 
Moravciach, s. František Malý. Na znak dobrej reprezentácie na XXII. olympijských hrách v 
Moskve odovzdal im  plaketu mesta Zlaté Moravce. Účastníčky XXII. olympijských hier ss. 
Podhányiová a Šrámková potom zotrvali i s ďalšími funkcionármi v družnej besede.  
    

Beh oslobodenia                   
 Každoročne prispieva Mestský výbor socialistického zväzu mládeže v Zlatých Moravciach 
k dôstojným oslavám oslobodenia mesta Zlatých Moraviec organizovaním rôznych športových 
podujatí. Aj v tomto roku pri príležitosti 35. výročia oslobodenia mesta a vlasti Slávnou Sovietskou 
armádou usporiadal za spolupráce Mestského výboru národného frontu SSR a Mestského 
národného výboru v Zlatých Moravciach už VI. ročník Behu oslobodenia. Pretek sa uskutočnil 
27.marca 1980 v mestskom parku za účasti 363 pretekárov, ktorí súťažili v 14-tich kategóriách. 
Pretekári, ktorí skončili na prvých troch miestach postúpili do okresného kola ''Behu smeny a 
mladej fronty''. Stalo sa už tradíciou v našom meste, že na počesť Veľkej októbrovej socialistickej 
revolúcie usporadúva MsV SZM spolu s Telovýchovnou jednotou Calex ''Večerný beh mestom''. V 
tomto roku to bol už VI. ročník. Pre nepriaznivé počasie sa musel beh odložiť na 20.novembra. 
Večerného behu sa zúčastnilo vyše 300 pretekárov.                                
Oslavy 36.výročia Slovenského národného povstania              
 Najsvetlejšie stránky našich novodobých dejín – Slovenské národné povstanie si 
pripomenuli i občania nášho mesta na Slávnostnom zasadnutí orgánov NF 28. augusta o 15.00 hod. 
O 14.30 hod. Položili vence k pomníku Partizán delegácie z MsV KSS, MsV NF, MsNV, zo 
závodov, škôl a organizácií. Na slávnostnom zasadnutí predniesol prejav predseda MsV KSS s. Ján 
Lopúšek. V prejave pripomenul dejinné udalosti z oných dní, keď ľud Slovenska so zbraňou v ruke 
sa postavil do boja proti klérofašistickému režimu tzv. Slovenského štátu a rozišiel sa navždy s 
buržoáznymi koncepciami vtedajšej československej vlády v Londýne. Slávnostné zasadnutie bolo 
zakončené internacionálov.       

Pracujúci n.p. Calex oslavovali 30 rokov založenia podniku     
          Pred 30 rokmi, v roku 1950 vyrobili prvú chladničku v terajšom závode: Továrni na 
chladničky. Pri jej zrode boli desiatky dnešných Calexákom, ktorí vydržali. V závode pracujú i v 
týchto dňoch. Oni sa stali základom stabilizácie kádrov a mnohí z nich vychovali i svojich 
potomkov. Boli to roky úspešnej práce, no i roky plné problémov. Zdravým socialistickým 



súťažením, inováciou výroby sa z roka na rok darí calexákom napredovať.                            
Výstava 35 rokov ZNB očami detí                 
 Pri príležitosti 35. výročia Zboru národnej bezpečnosti bola v Mestskom dome kultúry a 
vzdelávania v Zlatých Moravciach inštalovaná výstava detských výtvarných prác. Slávnostného 
otvorenia výstavy sa zúčastnil zástupca náčelníka Okresnej správy verejnej bezpečnosti v Nitre s. 
major Gubo, ktorý zároveň predniesol aj slávnostný prejav. Ďalej na výstave boli prítomní čelní 
predstavitelia mesta, príslušníci ZNB, riaditelia škôl, pionieri a občania mesta. Výstava splnila 
svoje poslanie. Žiaci ZDŠ Leninova ul., Sídlisko, Žitavany, Topoľčianky i tí najmenší z materských 
skôl Calex na Sládkovičovej ulici, svojou detskou ''nápaditou tvorbou'' vyjadrili svoje cítenie a 
ocenenie práce príslušníkov Verejnej bezpečnosti, ktorí denne bdejú nad ich pokojným, šťastným 
detstvom. Výstava ''35 rokov ZNB očami detí'' bola veľkým prínosom v kultúrno-spoločenskom 
živote mesta Zlatých Moraviec.         
           Detský folklór opäť v Zlatých Moravciach     
           1.marca sa konala v Zlatých Moravciach v Mestskom dome kultúry a 
vzdelávania už tradičná prehliadka detského folklóru. V našom meste, tak ako po iné roky, zišlo sa 
to najlepšie, čo v detskom folklóre v našom okrese máme, aby sa ťažilo pred odbornou porotou a 
dobré umiestnenie v tejto súťaži. Z desiatych detských folklórnych súborov vyšiel víťazne Detský 
folklórny súbor Moravčianka, registrovaný pod Mestským domom kultúry a vzdelávania, ktorého 
vedúcou je s. Viola Sládková. Tento súbor nás reprezentoval na Krajskej súťaži folklórnych súborov 
v Hronských Kľačanoch, kde taktiež obsadil prvé miesto. Porotou bol vybraný do celoslovenskej 
prehliadky v mesiaci októbri do Trenčína, kde dôstojne reprezentoval v pásme ''Pri prameňoch 
krásy''. Úspechy, ktoré súbor dosiahol boli dôkazom toho, že i ČST na jeseň tohto roku previedla so 
súborom nahrávku folklórneho pásma v Bratislave ''Jarné hry detí''. Keď už som pri detskom 
folklóre, nedá mi, aby som nespomenul ďalšiu významnú akciu, ktorá sa konala v našom meste, 
pred okresnou prehliadkou. Bola to Krajská nefolklórna detská prehliadka. V tejto prehliadke 
vystúpili desiatky súborov z celého Západoslovenského kraja. Po skončení prehliadky sa deti z 
domu kultúry presťahovali do ZK ROH Calex, kde sa uskutočnila detská nesúťažná prehliadka 
moderného tanca.           Nová materská škola a detské jasle     
             V mesiaci január 1980 otvoril predseda Mestského národného 
výboru v Zlatých Moravciach, s. František Malý za prítomnosti predsedu Okresnej školskej komisie 
s. Kletečku, školských inšpektorov ss. Malého a Nemkyho a ďalších predstaviteľov mesta, 
zástupcou investora ako i prevodzovateľa stavby novú materskú školu s detskými jasliami na 
Hviezdoslavovej ulici. Toto zariadenie, vybudované v rámci občianskej vybavenosti, veľmi 
odbremení doterajšie predškolské zariadenie. V dvoch prekrásnych pavilónoch dokonalo 
vybavených pre účely škôlky a jasiel nájde miesto 150 detí /90 v MŠ a 60 v jasliach/.  
                                  Ján Solovič opäť v Zlatých 
Moravciach                 Divadelný ochotnícky 
súbor Janka Kráľa pri Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach, v ktorom 
učinkujú študenti z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach uviedol 18.apríla o 19.00 hod. V 
sále domu kultúry a vzdelávania premiéru divadelnej hry od Jána Soloviča POZOR NA ANJELOV. 
Réžiu mala profesorka Mária Repková. Túto divadelnú hru si prišiel pozrieť aj sám autor, ako 
prisľúbil pre jej nácviku. Po premiére dlho do noci besedoval s ochotníkmi o zámeroch hry, o jej 
stvárnení. Odchádal veľmi spokojný a prisľúbil opäť návštevu súbora pre jeho ďalšej hre, ktorú títo 
ochotníci chcú uviesť pre zlatomoravecké publikum.                                      Dedo Mráz v 
Zlatých Moravciach                 
 Každoročne v závere roka usporiadúva Mestský dom kultúry a vzdelávania tradičnú akciu 
''Príchod deda Mráza''. I v tomto roku bol deťmi vrele prijatý. Zúčastnil sa bohatého programu v 
divadelnej sále domu kultúry. Potom dedo Mráz porozdával deťom darčeky za dobré výsledky v 
škole ako i za poslušnosť v rodine.                 
Sčítanie ľudu v roku 1980 v Zlatých Moravciach               
 Sčítanie ľudu, domov a bytov bolo a bude jedným z významných meradiel nášho 
ekonomického a sociálneho rozvoja. Zmyslom sčítania ľudu bolo všestranne do hĺby poznať a 



analyticky prehodnotiť prebiehajúce sociálne a ekonomické javy a procesy v našej republike – v 
meste i na dedine. A také sú výsledky sčítania v našom meste:                
Domy: 

Trvale obývané      2432 Trvale obývané podľa druhu:            
občas obývané           10 Rodinné domy          2209                        
Neobývané               232 Družstevné    95                        
Úhrnom         2674 Ostatné    93      
                    Ostatné budovy   35      
          Počet zariadení             11      
               Núdzové obydlia     1              
/pri počtoch domov treba poznamenať, že podľa Slov. štat. úradu za dom sa pokladal každý vchod v 
činžiakových domoch/. Trvale obývané byty podľa veku domov:            
1899  181  1961-1970  991             
1900-1911 195  1971-1975  548             
1920-1945 422  1976-1979  853             
1946-1960 834  1980   133      
      Spolu: 4 157                
Byty:                               
Trvale obývané   4157                 
Neobývané            266                 
Dočasne           9                
Podľa druhu budovy:  Veľkosť bytov:                        
V rodinnom dome    2277 1.izbové 438             
Družstevných             940 2.izbové        1287                        
Ostatných              886 3.izbové        1536                        
Ostatných budov          54 4.izbové  580       
        5 a viac 315                        
Vybavenie bytov:                            
Kúpeľňa  3493 Chata     123                         
Vodovod v byte  3561 Motocykel    315                        
Plynová prípojka 1332 Osobné autá:                                    
Ústredné a el. Kúre. 2644 Garážované      1016             
Chladnička  3771 Negarážované     289                           
Práčka aut.    879 Spolu:    1305                       
Práčka iná  2628                            
Televízor farebný   194                           
Televízor čb  3417                           

Údaje o osobách:                            
Trvale bývajúce 14154                           
Prítomné  13277                
Neprítomné      877      

Dočasne prítomné             455                           
Prítomné osoby spolu         13732                                    
Muži:              6889                                  
Ženy:              7265                                                                  
Ekonomicky aktívne osoby:                            
Muži: 3605 Ženy: 3286 Spolu: 6591                          
pracujúce v:                             
obci bydliska  5409                               
inej obci okresu   799                             



inom kraji    279                                  
Národnosť:                                       
česká     102                            
slovenská           13988                               
ukrajinská        5                              
ruská         5                                    
poľská         4                           
maďarská      40                            
nemecká        5                             
iná nezistená        5      

Počet hospodáriacich domácností 4371                            
Počet občanov cigánskej národnosti   385     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          ZÁPIS 

                      DO KRONIKY MESTA ZLATÉ MORAVCE 

 

                    ZA ROK 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zapísal: 
         František Škula 

         kronikár  

 

V roku 1981 sme museli v našom hospodárstve riešiť nejeden problém a prekonať nemálo 
prekážok. O to viac treba oceniť, že sa nám podarilo dosiahnuť rad pozitívnych výsledkov. I keď 
právom poukazujeme na slabé miesta i nedostatky, ktorým musíme čeliť, rozhodujúce je, že ďalej 
vzrástla hospodárska a politická sila našej krajiny, že výsledky spoločnej práce umožnili udržať 
vysokú hmotnú a kultúrnu úroveň života ľudu. / Z novoročného prejavu s. G.. Husáka /             
                   ROK 1981  

 Rok významných vnútropolitických a zahraničných udalostí v živote našej strany a 
spoločnosti: - XXVI. zjazd strany KSSZ                                                                                                                   
- XVI. zjazd KSČ                              
- 60.výročie založenia KSČ                             
- Voľby do zastupiteľských orgánov         

            Ako ináč privítať tieto významné vnútropolitické a zahraničné udalosti ako zvýšeným 
pracovným úsilím. Podpora politiky strany sa prejavila i pri uzatváraní socialistických záväzkov, 



ktorých bolo na počesť spomínaných výročí uzatvorených 68 kolektívnych a 2750 individuálnych. 
Socialistické záväzky boli zamerané na plnenie investičnej a neinvestičnej časti akcie ''Z'', na 
zvýšenie úloh v oblasti masovopolitickej a kultúrno-výchovnej práce. Za rok 1981 bolo 
odpracovaných na investičnej akcii ''Z'' 34 200 brigádnických hodín, z toho mládež odpracovala    
16 800. Hodnota diela 6 469 000 Kčs. Za rok 1981 bolo odpracovaných na neinvestičnej časti akcie 
''Z'' 986 000 brigádnických hodín, z toho mládež odviedla 312 000 Kč.                      
               Hodnota diela  12 965 000 Kčs     
               odpracovaných   1 081 570 brig. hodín     
               záväzok       690 000 brig. hodín                              
hodnota záväzku 15 500 000 Kčs                
plnenie záväzku 20 042 000 Kčs        
              131,5 %                                                
Súčasťou socialistického záväzku je aj zber surovín      
  odpadový papier      239 000 kg       
  starý textil         10 000 kg       
  kovošrot       175 000 kg       
  farebné kovy         15 200 kg       
  spolu:                   439 200 kg       
  na jedného obyvateľa pripadá 31,2 kg                               
V roku 1981 bolo celkom odpracovaných 61 370 brigádnických hodín z toho mládež odpracovala 
40 950 hodín.                
Mestská konferencia KSS                            
 31.januára o 8.00 hod. Zišli sa v Závodnom klube ROH Calex delegáti na mestskú 
konferenciu KSS, zvolení na výročných členských schôdzach, aby previedli podrobnú analýzu 
plnenia záverov poslednej mestskej konferencie v roku 1978. Mestská konferencia sa konala v 
období, kedy celá naša socialistická spoločnosť intenzívnou prácou nastúpila do prvého roku 
siedmej päťročnice a pripravovala sa na významné rokovania československých komunistov na 
XVI. zjazd KSČ. Mestskej konferencie sa zúčastnila delegácia ÚV KSČ, ktorú viedol s. Eugen 
Turzo, vedúci oddelenia ÚV KSČ. Ďalej v delegácii bol vedúci tajomník OV KSS v Nitre s. 
František Talár. Správu o plnení úloh od poslednej konferencie KSS predniesol predseda MsV KSS 
s. Lopúšek. V správe kriticky poukázal na klady ako i nedostatky, ktoré sa v zmysle uznesenia 
konferencia plnili. Okrem desiatok diskutujúcich vystúpil v diskusii vedúci delegácie ÚV KSS s. 
Eugen Turzo. V úvode oboznámil konferenciu so súčasnou medzinárodnou situáciou, o riešení 
celospoločenských problémov v našej vlasti. Na záver konferencia zvolila nový mestský výbor a 
schválila uznesenia. Na prvom zasadnutí MsV KSS bol jednomyseľne zvolený za predsedu MsV 
KSS opäť Ján Lopúšek. Za podpredsedu kontrolnej a revíznej komisie bol opäť zvolený s. Milan 
Koniar. Nový mestský výbor: Ján Lopúšek, Gabriel Vrba, František Malý, František Škula, Ondrej 
Horvát, František Mladý, Mária Holomková, Marián Tomajko, Marián Madutka, Milan Toma, 
Zuzana Lukáčová, Ján Porubec, Etela Vavrisová.                                

Tohoročné úspechy pracujúcich n.p. Calex                           
 Prvý rok siedmej päťročnice bol po všetkých stránkach rokom, v ktorom sa striedali úspechy 
pracujúcich n.p. Calex s dňami, kedy sa im predsavzatia nedarili plniť k spokojnosti./ slová 
podnikového riaditeľa Ing. D. Urbanského/. Hlavné problémy sa sústreďovali do plnenia dodávok 
pre export a vnútorný trh, do realizácie takých opatrení, ktoré by zvýšili kvalitu výroby a 
zabezpečili vyššie zhmotnenie surovín a materiálov. Počas roka zápasili s nejedným problémom, 
prísun kyslíka, výparníkov, skrutiek ,dusíka, polystyrénov a s ďalším materiálom. Úlohy vo výrobe 
tovaru prekročili o vyše 20 mil. s tým si vytvorili podmienky pre splnenie ekonomických kategórií 
odbytu. Splnili dodávky do trhových fondov a vo vývoze do socialistických a nesocialistických 
štátov. V tomto roku v sériovej výrobe realizovali chladničku C 225 R, mrazničku M-4-50 R, 
kompresory rady K15, K19 a z nich odvodené kondenzačné jednotky a výrobky investičnej 
chladiarenskej techniky. Z 19 hodnotených výrobkov, 8 výrobkom bol priznaný I. stupeň akosti a 



len cenové zvýhodnenie za tieto výrobky predstavovalo prínos do výroby tovaru vo výške 44,5 mil. 
Kčs. Z celkového objemu výroby tovaru vyše 1 220 mil. Kčs predstavovali inovované výrobky 765 
mil. Kčs,. Nastúpená cesta pravidelnej inovácie výrobkov sa ukázala ako veľmi správna a bude aj v 
budúcich obdobiach predmetom mimoriadnej podpory hospodárskeho a politického vedenia 
podniku. Bol to pre pracovníkov n.p. Calex rok významných premien podniku, rok, v ktorom si 
kladú náročné úlohy, ktoré pri radostnom zápale v práci dokážu i v ďalších rokoch prekonať.                  
Voľby do zastupiteľských orgánov                            
 Po XVI. zjazde Komunistickej strany Československa sa mali voľby do zastupiteľských 
orgánov jednou z najdôležitejších udalostí v živote nášho mesta. Do predvolebnej prípravy sme v 
meste zapojili desiatky dobrovoľných funkcionárov v spoločenských organizáciách. Pracovali v 8 
agitačných strediskách: na MsNV, MsDKV, v klube dôchodcov, v klube mládeže, v ZK ROH Calex, 
v Kultúrnom dome na Chyzeroveckej ulici, v Žitavianskej časti v budove občianskeho výboru a v 
Prílepskej časti v Osvetovej besede. Okrem oboznamovania občanov a mládeže so samotnou 
volebnou sústavou v ČSSR mali agitačné strediská za úlohu oboznamovať občanov s návrhom 
nového volebného programu NF. Významnými akciami sa stali predvolebné zhromaždenia občanov 
v jednotlivých častiach mesta ako i predstavovanie kandidátov NF. Samotné voľby v tomto roku 
boli presunuté na letné mesiace 5. a 6.júna. V ôsmych volebných miestnostiach krátko pred 14.00 h. 
Vystúpili súbory ZUČ pred volebnými miestnosťami. Toto vystúpenie dodalo samotnému 
volebnému aktu slávnostnú atmosféru. Zo zapísaných 9 409 voličov sa volieb zúčastnilo 9 382, čo 
vyjadruje 99,7 %. Pre kandidátov NF hlasovalo 9 377, čo % vyjadruje 99,9 voličov. Do mestského 
národného výboru boli zvolení všetci 67 kandidáti. Do ONV za volebný obvod č.74-79 boli 
zvolení: Dr. Jozef Dvonč, František Malý, Estera Stejskalová, Júlia Satalová, Ján Levický, Mária 
Šabová. Do západoslovenského krajského národného výboru, volebný obvod 52 s. Ivan Fiťka. Do 
Slovenskej národnej rady Ing. Ondrej Horniak, volebný obvod č.36. Do snemovne národov: s. 
Eugen Turzo, volebný obvod č.94. Do snemovne ľudu Jozef Malina, volebný obvod č.148. Na 
ustanovujúcom plenárnom zasadnutí 30.júna v Závodnom klube Calex bol jednomyseľne zvolený 
za predsedu MsNV opäť s. František Malý, podpredsedom MsNV s. Ing. Vladimír Pecho, 
tajomníčkou s. Mária Bačová. Za členov rady MsNV boli zvolení: František Malý, Ing. Vladimír 
Pecho, Mária Bačová, Dr. Ján Krkoš, Ing. Jozef Jakubík, Ján Struhár, Ján Drahoš, Marián Tomajko, 
Jozef Končál, Ondrej Horvát, Miroslav Kóňa, František Ivanič, Elena Šindlerová.  

Oslavy 34.výročia Februárových udalostí                          
 V druhej polovici Februára prerokovalo Predsedníctvo ÚV KSČ návrh hlavných smerov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR na roky 1981-1985. Tento návrh sa stal v kolektívoch a 
medzi občanmi nášho mesta diskutovanou témou, ako najlepšie zabezpečiť úlohy v 7.päťročnici. 
Táto téma sa stala i mottom Slávnostného zasadnutia mestských straníckych a štátnych orgánov 
mesta na oslavách 34.výročia Februárových udalostí. Naše mesto sa odelo do slávnostného šatu a 
atmosféry. Na zasadnutí slávnostný prejav predniesol s. Ján Lopúšek, predseda MsV KSS. Okrem 
iného zdôraznil kľúčové požiadavky vo všetkých našich činnostiach pri zdokonaľovaní plánovitého 
riadenia nášho hospodárstva, ako jeden z hlavných nástrojov riešenia úloh ďalšieho sociálneho a 
ekonomického rozvoja. V závere prejavu vyzval pracujúcich nášho mesta zvýšiť aktivitu všetkých 
občanov! Účinnejšie prepojiť hospodársku činnosť s politicko-výchovnou činnosťou.                                      
MDŽ v našom meste                                 

Ale ty žena, ty si milosťou.                                
Muž dneška nemôže piť z tvojich dlaní,                            
lež keď si biednu hlavu skloní k odpočinku,                                  
o tebe sní, o tvojom milovaní,                                       
o tom, čo v tebe je a čo je večné,                             
vecnejšie ako všetky zápasy,          

 Slovami básnika sa prihovárame dnes k našim ženám, matkám, hrdinkám všetkých dní. V 
tento veľký sviatok, tak ako každý rok, i v tomto roku prijal predseda MsNV s. František Malý 15 



súdružiek, členiek SZŽ, vzorné pracovníčky, vedúce BSP, dôchodkyne na mestskom národnom 
výbore ako ocenenie ich v tvorivej pracovnej aktivity a angažovanosti pri rozvoji socialistickej 
spoločnosti. Vo večerných hodinách sa v Závodnom klube ROH Calex zišli členky SZŽ, matky, 
dôchodkyne na kultúrnom programe, ktorý pripravili členovia divadielka poézie pri MsDKV a 
dievčatá z výchovného ústavu. V záverečnej hodinovej prehliadke definovali pestré vkusné modely, 
ktoré pripravili dievčatá pod vedením vychovávateliek a odborných pracovníčok ústavu.                                      
Vnútropolitické a kultúrne udalosti v meste                          
 Prvou vnútropolitickou udalosťou, ktorú oslávili občania nášho mesta, bolo 33.výročie 
Februárového víťazstva. Zišli sa v divadelnej sále domu kultúry a vzdelávania na Slávnostnom 
zhromaždení mestských, straníckych a štátnych orgánov a spoločenských organizácií. Slávnostný 
prejav predniesol s. Ján Lopúšek, predseda MsV KSS. 28.februára sa zišli v mestskom dome 
kultúry a vzdelávania milovníci detského folklóru z okresu Nitra, aby "fandili" najmladšej 
generácii, ktorá zozbierala a zaznamenala prekrásne ľudové zvyky a obyčaje z nášho okresu a v 
tejto prehliadkovej súťaži ukázala to najlepšie. 14.mája, z príležitosti 60.výročia založenia 
Komunistickej strany Československa, zvolal Mestský výbor strany v Zlatých Moravciach 
Slávnostné zasadnutie mestských, straníckych a štátnych orgánov do domu kultúry. Slávnostný 
prejav pri tejto príležitosti predniesol poslanec SNR s. Ondrej Horniak. 21.apríla o 15,00 hod. V 
kine Tekov z príležitosti 111. výročia narodenia V. I. Lenina, uskutočnilo a Slávnostné 
zhromaždenie straníckych a štátnych orgánov mesta. Slávnostný prejav predniesol predseda MsV 
ZČSSP s. Karol Drienovský. 21.mája, v divadelnej sále mestského domu kultúry sa zišli občania 
mesta na predvolebnom zhromaždení, na ktorom sa predstavili svojim voličom kandidáti NF do 
vyšších orgánov. Zhromaždenia sa zúčastnil aj vedúci tajomník OV KSS s. František Talár. Do 
snemovne národov sa predstavil ved.odd.ÚV KSČ s. Eugen Turzo a do snemovne ľudu s. Jozef 
Malina. Od 24.júla v miestnom amfiteátri sa uskutočnila prehliadka festivalových filmov. Do 
prehliadky bolo zaradených 10 filmov. Rekordnú návštevu zaznamenal francúzsky film s J. P. 
Belmondom: Zviera. 16.septembra sa uskutočnili v miestnom amfiteátri už tradičné Slávnosti mieru 
a Československo-sovietského priateľstva. Slávnostný prejav k 2000 občanom predniesol poslanec 
SNR s. Horniak. Zo zhromaždenia bola odoslaná protestná rezolúcia proti výrobe neutróvej bomby, 
ktorú prečítal predseda ÚO KSS 1. s. Štefan Horvát. Pozdravný list ZSSR prečítal s. Karol 
Drienovský, predseda MSV ZČSSP. 1.máj – Obyvatelia nášho mesta a spádovej oblasti /bývalý 
zlatomoravecký okres/ zišli sa skoro ráno v piatok 1.mája aby oslávili Sviatok pracujúcich celého 
sveta. Manifestácia pracujúcich nášho mesta sa začala o 9,00 hod. K zhromaždeným 23 000 
pracujúcim prehovoril vedúci delegácie ÚV KSČ s. Eugen Turzo. S. Turzo v prejave zvýraznil 
veľké úspechy pracujúcich u nás od oslobodenia,  poukázal na obrovský rast životnej úrovne, 
mimoriadnu aktivitu našich ľudí při plnení úloh 7.päťročnice. V sprievode pozdravilo 
predstaviteľov strany a verejného života: 7000 mladých ľudí, 250 krojových skupín, 460 
športovcov a 1800 uniformovaných manifestantov. V sprievode jednotlivé rady dekorovalo: 430 
zástav, 700 pestrých mávatiek, 255 transparentov, 850 obrazov štátnikov a 300 pozdravných hesiel. 
Radosť z mierového budovania plodného života, to spoločne Charakterizovalo prvomájový 
sprievod v našom meste. V odpoludňajších hodinách sa v ZK ROH Calex konala ľudová veselica. 
Aj v roku 1981 patrí popredné miesto v našej kronike trom poľnohospodárskym podnikom: 
Školskému majetku strednej poľnohospodárskej technickej škole, Jednotnému roľníckemu družstvu 
Tribeč Hosťovce, Jednotnému roľníckemu družstvu SNP Topoľčianky. Dva družstevné podniky 
pôsobia v okrajových častiach nášho mesta: SNP Topoľčianky v Žitavianskej časti a Tribeč 
Hosťovce v Chyzeroveckej časti, Poľnohospodárske podniky dosiahli v obilovinách takýchto 
výsledkov:          pšenica z ha       jačmeň z ha 
  jačmeň ozimina z ha                           JRD Tribeč Hosťovce     44,3  
     32,9                  29,1         JRD SNP Topoľčianky    34,2  
     35,4                  35,2                           ŠM SPTŠ Zl. Moravce    34,4 
      55,0                  39,0                     

Ako pokračovala výstavba mesta                           



 Ako som už spomenul v predchádzajúcej časti o voľbách, na plenárnom zasadaní nového 
orgánu bol prijatý nový Volebný program NF, v ktorom sú zahrnuté plánovacie akcie a úlohy, 
zabezpečujúce rozvoj nášho mesta. Sú v ňom zahrnuté aj úlohy závodov, podníkov a jednotných 
roľníckych družstiev, najmä v investičnej časti. Občania mesta prostredníctvom tohto volebného 
programu realizujú politiku Komunistickej strany Československa. V tomto roku národný výbor 
dosiahol príjmy vo výške 19 216 000 Kčs 117% a výdavky 18 614 000 Kč 114%. Rozvoj životnej 
úrovne i v tomto roku značne stúpol. Má na tom podiel i samotné bývanie. Na sídlisku Žitava bolo 
odovzdaných do užívania 66 bytových jednotiek v rámci komplexnej bytovej výstavby. V rámci 
individuálnej bytovej výstavby bolo skolaudovaných 35 rodinných domov. Celkovo bolo z 
volebného programu v tomto roku ukončených 111 bytových jednotiek. Nemôžeme sa pochvalne 
vyjadriť o bytových objektoch na sídlisku Zlatňanka a sústredenej bytovej výstavbe v časti mesta 
Chyzerovce a Žitavany. I napriek týmto ťažkostiam sa nám podarilo v tomto roku realizovať:                  
- hrubá montáž na telocvični T 18 vrátane zastrešenia a podkladových betónov. Zabezpečila sa 
projekčná príprava pre tepelný zdroj telocvične,                                   
- boli ukončené a skolaudované domy smútku na Chyzeroveckej časti a v Prílepskej časti mesta 
Dom smútku v Žitavanoch je pred ukončením,                                        
- Mototrans pokračoval s výstavbou haly pre klampiarstvo,                           
- pokračovalo sa vo výstavbe štvorobvodového zdravotníckeho strediska na Bernolákovej ulici,         
- vodojemy 2x1500 ml vody v časti Čertová neboli odovzdané do prevádzky vinou dodávateľa 
technológia Sigma Olomouc. Nedostatok pitnej vody pre mestá i naďalej trvá.                      
- bola daná do užívania slobodáreň ZDA na ulici Zápotockého / oproti n.p. Calex /.                                 
- vybudoval sa vodovod na Športovej ulici /časť Žitavany/                         
- pokračovalo sa v hrubej montáži stavby telekomunikačnej budovy na Duklianskej ulici,                  
- začalo sa s budovaním kábelizácie pre telefónne rozvody a rozhlas po drôte v južnej časti mesta,         
- bol skolaudovaný most cez rieku Žitavu s nákladom 1,200 000 Kčs. Ihneď sa začalo s budovaním 
prístupových komunikácií k mostu nákladom 2 mil. Kčs. V tejto súvislosti sa projekčne pripravilo 
predĺženie ulice 1.mája,                                        
- vpravo od vybudovaného mosta cez Žitavu v dolnom okraji mestského parku sa začalo s 
výstavbou Detského dopravného ihriska s nákladom 2 mil. Kčs,                                         
- bol ukončený výkup nehnuteľností pre prípravu staveniska Sídliska Zlatňanky pre 500 bytov. 
Asanácia domov na Hviezdoslavovej ulici ľavá strana, bola ukončená od čísiel domov: 135, 137, 
139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 163, 165, 167 ,169, 171, 173, 175, 177, 179, 
185, 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201 a 205. ďalej boli asanované domy na Staničnej ulici: 1, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 19, 21, 25. Zo starého bytového fondu bolo odpísaných 43 bytov.                        
Protestná rezolúcia                                
 Pracujúce ženy – matky národného podniku Calex sa plne pripájajú k výzve, ktorá odznela 
na Svetovom kongrese žien v Prahe: Ostro protestujeme proti horúčkovitému zbrojeniu, proti 
výrobe neutrónových zbraní, proti ohrozeniu mieru na svete. Nech 8.marec – Medzinárodný deň 
žien je v roku 1982 zároveň Dňom boje žien celého sveta za zachovanie mieru, Dňom boja proti 
zbrojeniu proti neutrónovej bombe. Prinúťme mohutným úsilím uchovať svetu mier, zabráňme 
výrobe neutrónovej bomby, ďalšiemu zbrojeniu a militaristickým snahám imperializmu! My, ženy, 
budeme neúnavne bojovať proti zničeniu ľudstva na planéte, lebo samy rozdávame život. Mier 
celému svetu. Rezolúcií s podobným obsahom prijalo viacero závodov, organizácií, škôl v našom 
meste.             

ZPOZ                                   
 Za rok 1981, z počtu 253 narodených detí, bolo do života privítaných všetkých 253 
narodených detí, bolo do života privítaných všetkých 253 detí, z toho občianskym spôsobom bolo 
pomenovaných 82 detí. Zo 143 sobášov, 84 mladých párov nenasledovalo cirkevné obrady. Zo 113 
pohrebov bolo 18 uskutočnených občianskym spôsobom. Estetická, ideová a kvantitatívna úroveň 
obradov z roka na rok sa zvyšuje. Zavádzajú sa nové tradície občianskych obradov a slávností, ako 
prijímanie jubilantov, odovzdávanie výučných listov, občianskych preukazov, rozlúčka s brancami a 



ďalšie podujatia.      

Opäť poslanecká smena                                  
 V sobotu, 19. septembra už po druhýkrát nastúpili poslanci mestského národného výboru na 
poslaneckú smenu. Tieto poslanecké smeny sa v našom meste organizujú už niekoľko volebných 
období. I tohoročná septembrová smena sa vydarila. Poslanci, pracovníci národného výboru 
pracovali na výstavbe detského dopravného ihriska, ktoré sa buduje vedľa nového mosta rieky 
Žitavy. Pracovalo sa na hrubej stavbe objektu pre našich najmenších. S jeho ukončením sa počíta v 
roku 1982, kedy sa na ňom prídu popreháňať najmenší "šoféri" na malých dopravných 
prostriedkoch.                                         

Najlepší v socialistickej súťaži                            
V socialistickej súťaži, ktorú Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach organizoval na počesť 
XVI. zjazdu KSČ a 60.výročia založenia KSČ, zväzáci zo Stredného odborného 
poľnohospodárskeho učilišťa v Zlatých Moravciach, v rámci investičnej časti akcie "Z" Volebného 
programu NF odpracovali 19 200 brigádnických hodín. Obdrali "Čestné uznanie" rady Zsl. KNV.                   
Celozávodný výbor SZM Calex – prevzal vysoké zväzácke vyznamenanie                     
 11.júna 1981 prevzal v Bratislave predseda Celozávodného výboru SZM Calex s. František 
Kramár z rúk podpredsedu Slovenského ústredného výboru SZM J. Grešu vysoké zväzácke 
vyznamenanie "Zápis do knihy pracovných činov", ktoré celozávodnej organizácii SZM mládeže v 
n.p. Calex udelil Ústredný výbor SZM za pracovnú iniciatívu a aktivitu k XVI. zjazdu KSČ. 19.júla 
v aule Gymnázia Janka Kráľa uviedla svoj koncert Schola cantorum na počesť 60.výročia založenia 
Komunistickej strany Československa a na rozlúčku s odchádzajúcimi členmi zboru. Tento koncert 
obohatilo aj vystúpenie detského speváckeho zboru Calexanka pri Závodnom klube n.p. Calex. 
Preplnená aula Gymnázia Janka Kráľa bola svedkom nevšedného umeleckého zážitku.                     
Človek človeku                              
 Miesto v kronike si zaslúži človek, ktorý si plní svoje základné povinnosti v našej 
socialistickej spoločnosti Aby si ich mohol plniť, potrebuje k tomu pevné zdravie. Vieme, že je 
veľmi veľa prípadov, kedy môžeme človeka uzdraviť, vrátiť ho opäť do pracovného procesu, keď 
mu nahradíme stratenú krv – najcennejší a nenahraditeľný liek. Rodina darcov krvi sa nám z roka 
na rok rozrastá. Tak je tomu aj v našom meste. Medzi rodinou dobrovoľných, bezplatných darcov 
patrí aj s. František Richter, pracovník ZDA závod 09 Zlaté Moravce, ktorý odovzdal tento 
najcennejší liek bezplatne 45-krát, za čo mu bola Federálnym výborom Československého 
červeného kríža v Prahe 11.dec.1981 odovzdaná Janského plaketa zlatá. K tomuto vysokému 
vyznamenaniu mu srdečne gratulovali jeho najbližší, kolegovia na pracovisku a želali mu pevné 
zdravie, síl, pracovných a osobných úspechov.       

Čo nového na úseku bytového hospodárstva                                  
 Okrasný bytový podnik, prevádzkareň 58 v Zlatých Moravciach, celoročné úlohy štátneho 
vykonávacieho plánu na údržbe bytového a domového fondu v údržbe splnili na 111,7%. 
Pozoruhodných výsledkov dosiahli vlastnými pracovníkmi pri údržbe na 115,6%. Údržba 
vykonávaná vlastnými pracovnými stúpla zo 700 000 Kčs na 1,520 000 Kčs. Pracovníci prevádzky 
58 zlepšili životné prostredie na Sídlisku 1.mája odstránením dvoch blokových kotolní, prepojením 
na plynovú kotolňu a to s počtom 122 bytov. Zlepšila sa dodávka teplej vody a vznikla úspora na 
palivách. Spotreba plynu prepojením takmer nestúpla. Ďalším pekným úspechom bolo prepojenie 
bytovej budovy na Hviezdoslavovej ulici č.80,82 na mestský vodovod, čím sa odstránila hygienicky 
záhadná voda.                             
Strojsmalt v Zlatých Moravciach                               
 Vo februári slávnostne otvorili v našom meste vzorkovú predajňu Strojsmalt na námestí 
Osloboditeľov, nad predajňou Detský textil a Mototechna. Vedúcim predajne sa stal s. Ján Porubec. 
Priestory terajšej Mototechny a Detského textilu budú presťahované do iných priestorov a v týchto 
priestoroch sa vybuduje veľká vzorková predajňa Strojsmaltu.                        
Rozvoj pracovnej iniciatívy vo výchovnom ústave                           



 Výchovný ústav pre mládež existuje v Zlatých Moravciach od roku 1968. Popri 
zabezpečovaní prevýchovy morálne narušených dievčat zabezpečuje aj ich výluku v 2-ročných 
novokoncipovaných odboroch: výroba konfekcie a textilná výroba so zameraním na pletiarstvo. V 
roku 1981 dosiahli pozoruhodné výsledky v resocializačnom procese a to použitím moderných 
prevýchovných metód ako je arteroterapia, psychoterapia, voľná tribúna a iné. V r.1981 posledný 
krát končilo 2-ročný učebný pomer podľa starých odborov 24 učníc, ktoré sa úspešne zapojili do 
pracovného procesu. Na počesť XVI. zjazdu KSČ a 60.výročia založenia KSČ usporiadali vo 
Výchovnom ústave tieto pozoruhodnejšie akcie:                   
- VII. Celoštátnu olympiádu športových dievčat VÚM                            
- Veľkú módnu prehliadku pri príležitosti MDŽ                           
- Vystúpenie v agitačnom stredisku v predvolebnej príprave                         
Pozoruhodné boli výsledky v rozvoji pracovnej iniciatívy zamestnancov a chovaniek na počesť 
XVI. zjazdu KSČ a 60.výr. založenia KSČ v odpracovaní 23 670 hodín, čo predstavuje 130 550 Kčs  
Pochod oslobodenia                                     
 Telovýchovná jednota Slávia Zlaté Moravce a turistický oddiel Telovýchovnej jednoty 
Calex usporiadali na počesť oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou v tomto roku už V. ročník 
Pochodu oslobodenia. Štart bol 8.mája pre budovou Pošty v Zlatých Moravciach. Cieľ dvoch dní: 
V. Inovec – Vojšín – Píla – Vtáčnik – Kľak, kde pri pamätníku umučených a padlých občanov 
Kľaku položili účastníci pochodu vence.                                 
Dorastenky v pozemnom hokeji opäť majsterky ČSSR                            
 20.júna na štadióne TJ Calex sa odohral odvetný zápas o dorasteneckého majstra ČSSR v 
pozemnom hokeji. V prvom zápase vyhrali dievčatá v Prahe 2 : 1. Dievčatá chceli dokázať, že sú v 
našej republike najlepšie, s Vyšehradom zvíťazili 5 : 1. Je to už u dorasteniek tretí titul, ktorý získali 
pre TJ Calex.                              
Medzinárodný turnaj v Mníchove         
 Pozemné hokejistky nám urobili opäť radosť. V novembri sa zúčastnili medzinárodného 
turnaja v Mníchove o Bavorský pohár. Naše hračky získali tento putovný pohár.   
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Úvodom niekoľko čísiel    / K 31.12.1982 /                              

Počet obyvateľov k 31.12.1982   15 000                    
narodilo sa           217 detí             
zomrelo           124 občanov              
uzavrelo manželstvo          115              
bez cirkevného obradu           70                       
ZPOZ uskutočnil v roku 1982 /obradov/       726                  
najvyššia teplota v letných mesiacoch           33şC            
najnižšia teplota v zimných mesiacoch         - 16şC            

Na prahu druhého roku 7.päťročnice                   
 Na našich pracoviskách, na prahu nového roka sme bilancovali, ale i určovali nové ciele, 
ktoré sme v tomto roku chceli dosiahnuť. Žijeme v mieri už 37 rokov, no sú svetadiely, ktoré sa v 
tomto čase stali dejiskom nových vojen a ozbrojených stretnutí. Pre ľudí tejto zemegule nebolo 
dôležitejšie otázky ako je otázka zachovania mieru a zabezpečenia najzákladnejších práv človeka, 



práva na život. Sme si vedomí úspechov, ktorých sme dosiahli v uplynulom roku. Každý deň sme 
napĺňali radosťou z práce, dobrým pocitom, že to, čo sme dosiahli doposiaľ, bolo maximum toho, 
čo sme mohli urobiť. Vytýčili sme si smelé ciele. Videli sme, že v prednej línii pri zabezpečovaní 
úloh v našom meste, na našich pracoviskách nás musí byť čo najviac. V prvých radoch musia stáť 
komunisti, odborári, zväzáci. V úsilí každého z nás a v splnení vytýčených cieľov je tajomstvo 
úspechu. "… v našom hospodárstve sme museli riešiť nejeden problém a prekonať nemálo 
prekážok. O to viac treba oceniť, že sa podarilo dosiahnuť rad pozitívnych výsledkov. I keď právom 
poukazujeme na slabé miesta i nedostatky, ktorým musíme čeliť, rozhodujúce je, že ďalej vzrástla 
hospodárska a politická sila našej krajiny, že výsledky spoločnej práce umožnili udržať hmotnú i 
kultúrnu úroveň života ľudu". /Z novoročného prejavu s. Gustáva Husáka, prezidenta a gen. 
Tajomníka ÚV KSČ/           

Ako pokračovala výstavba mesta                             
 V minulom roku som pri hodnotení výstavby mesta uvádzal, že sme dosť úspešne 
napredovali s niektorými stavebnými prácami, no, nemožno hovoriť, že by toto úspešné tempo bolo 
u všetkých akcií. - dve významné akcie, o ktorých hovorím podrobnejšie na inom mieste / Zimný 
štadión, dielne Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho / nás najviac potešili a urobili 
nám radosť.               - voda – v súčasnosti problém č. l. Dlho očakávané vodojemy o kapacite 2 x 
1500 mł pod Čertovou, vrátane akumulačnej nádrže boli odovzdané do užívania v celkovom 
investičnom náklade 23 mil. Kčs. Týmto bol vyriešený častý nedostatok vody pitnej.   
                                              - rozšíril sa vodovod na Športovej ulici, vrátane 
bezprašných komunikácií v časti mesta Žitavany, nákladom 500 000.- Kčs.   
                                 - v rámci vodného hospodárstva bola 
venovaná pozornosť regulácii toku Žitava, v extraviláne od Zlatých Moraviec po Žitavany 
nákladom 2 mil. Kčs.                                      - ďalej Jednotné roľnícke 
družstvo Tribeč Hosťovce, nákladom 5 mil. Kčs realizovalo rekultiváciu pôdy /lúk/ v 
Chyzeroveckej časti.                                            - 
pokračovalo sa rozširovaním kanalizácie individuálnej bytovej výstavby / IBV / Slavianskej ul., 
Kukučínovej a časť Gorkého ul. Preinvestovali sa 4 mil. Kčs.                        
- začal sa budovať kanalizačný zberač pre národný podnik Calex. Touto výstavbou sa 
odkanalizovali ulice v časti mesta Ďateliniská.                                            
- pokračovalo sa v rozširovaní plynofikácie v meste /IBV/ na Leninovej ul. /pravá strana/ 
Slavianska ul. A ukončenie Sládkovičovej ulice /pravá strana/ pri gaštanoch.                                       
- pre dopravnú výchovu najmladšej generácie je pred dokončením Detské dopravné ihrisko, na 
konci miestneho parku oproti SOUs Calex. Toto ihrisko si vyžiadalo náklady 2 mil. Kčs.                                  
- bol vybudovaný most na ul.1.mája vrátane prístupových komunikácií.                       
- mostom sa predlžuje ulica 1.mája vedľa SOUs Calex smerom k Poliklinike. Tým sa vytvorí druhý 
ťah mestom. Most si vyžiadal náklady 4 mil. Kčs.                
- sľubným stavbárskym tempom pokračovala výstavba štvorobvodového zdravotného strediska na 
Bernolákovej ulici. Hrubá stavba bola v tomto roku ukončená.                         
- taktiež bola ukončená hrubá stavba Telekomunikačnej budovy na Duklianskej ulici.                         
- na združenom nákupnom stredisku na Hviezdoslavovej ulici sa v tomto roku preinvestovalo 2 mil. 
Kčs.                                
- cca 300 tisíc Kčs. sa prestavalo na výstavbe materskej školy pre 120 detí za Okresným stavebným 
podnikom /OSP/ Stavebnou správou Zlaté Moravce, s vchodom zo Slnečnej ulice.                                 
- IBV na Podjavorinskej ulici dostáva svoju podobu. Pod komunikácie boli uložené káble pre 
telefónne spoje. Čiastočne boli vybudované v konečnej úprave cesty a chodníky.                                  
- budovanie zdravotníckych zariadení dostalo v meste zelenú. Na sídlisku Žitava II. /oproti 
Hydrostavu – bývalé riaditeľstvo Ponitrianskych tehelní/ začali práce na experimentálnom type 
jedno obvodového zdravotného strediska /nákladom 2 mil. Kčs./                                         
- ČKD Praha začalo dodávať technológ. zariadenie pre výstavbu Centrálneho tepelného zdroja CTZ 
– výstavba hospodárskeho strediska Západoslovenských vodární a kanalizácií napredovala.                   



- začala sa asanácia na ľavej strane Hviezdoslavovej ulice, kde sa bude budovať sídlisko Zlatňanka 
so 600 bytmi. Pre nedostatok stavebných kapacít výstavba sídliska nebola začatá.                                 
- v tomto roku sa v rozptyle individuálnej bytovej výstavby / IBV / skolaudovalo 30 rodinných 
domov   - vytvorila sa v bývalých priestoroch Ponitrianskych tehelní pobočka závodu Hydrostav 
pre budovanie Jadrovej elektrárne Mochovce.                                 
- pokračovalo sa na výstavbe skladov CO a Sociálneho zariadenia hospodárskeho dvora na 
Bernolákovej ulici a na výstavbe telocvične T 18 v areáli športových zariadení Telovýchovnej 
jednoty Calex.                                        
Za krajšie Zlaté Moravce                              
 V poslednom období predstupujú stranícke a štátne orgány pred občanov, aby s nimi 
spoločne posúdili a riešili problémy, vytýčili si ciele pre zlepšenie podmienok života občanov v 
meste. S týmito úlohami sa začali zaoberať verejné schôdze strany. Pri zabezpečovaní verejných 
schôdzí sa stretávame s nezáujmom občanov o verejno-prospešné práce. Zdá sa nám všetkým, ktorí 
sa zúčastňujeme týchto verejných schôdzí strany, že niektorým občanom nezáleží na tom, ako 
vyzerá naše mesto, aké máme služby, aká je doprava, čo riešime na úseku školstva a kultúry. Snaha 
funkcionárov NV a pracovníkov aparátu NV je veľká. I naďalej chcú byť v prednej línii pri plnení 
úloh, pri vytváraní lepších životných podmienok pre občanov nášho mesta.                                       
Mestská knižnica v nových priestoroch                               
 5.januára, v bývalých priestoroch Štátnej sporiteľne, stavebne a esteticky upravených, bola 
slávnostne odovzdaná do prevádzky predsedom MsNV s. Františkom Malým Mestská knižnica. 
Slávnostného otvorenia sa zúčastnil predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek, vedúci odboru kultúry 
ONV v Nitre s. Jozef Kleiner, riaditeľka Okresnej knižnice s. Darina Orlíková a ďalší predstavitelia 
MsNV a spoločenských organizácií. Realizáciu stavebných prác urobil Okresný stavebný podnik, 
stavebná správa Zlaté Moravce, za aktívnej brigádnickej pomoci mládežníkov z mesta, no najmä 
členov organizácie SZM zo SOUP v Zlatých Moravciach. V týchto nových priestoroch nájde čitateľ 
členenie literatúry v štyroch oddeleniach: beletrie s čitárňou, detské oddelenie. Náučné a politické. 
Čitateľ má možnosť prechádzať jednotlivými oddeleniami, samostatne si vyberať literatúru, 
preštudovať a potom si ju pri východe, pri vypožičanom pulte vypožičať. Takto nadobudli čitatelia 
veľkú možnosť širšieho oboznámenia sa s požadovanou literatúrou a získali aj väčší prehľad. I naši 
najmenší čitatelia dostali nové členenie literatúry, presne označené podľa jednotlivých druhov. A 
tak občania mesta dostali do vienka nový kultúrny stánok – mestskú knižnicu, ktorá sa nachádza na 
Gottwaldovej ulici č.2 na I. poschodí.                                            
30. výročie Závodov 29.augusta – závod 09 Zlaté Moravce                         
 Závody 29. augusta, závod 09 Zlaté Moravce v roku 1982 oslávil 30 výročie svojho vzniku. 
Za 30 rokov svojej existencie ušili pracujúci 42 miliónov párov zvrškov a vyrobili 17,6 milióna 
párov obuvi v objeme výroby tovaru za 48 miliónov Kčs. Aký prudký rast zaznamenal sa do roku 
1982. U výroby obuvi viac ako 3-násobný, v objeme produkcie viac ako 6-násobný. Pracovníci 
závodu 09 Zlaté Moravce zvýšenými pracovnými výsledkami dokumentujú vernosť KSČ a sú 
odhodlaní konkrétne naplniť úlohy 7.päťročnice tak, ako ich smernice určujú.                                       
Radosť z vykonanej práce                            
 Pestré a prívetivé ranné lúče na 1.mája vylákali do ulíc nášho mesta tisícky manifestantov, 
aby prišli osláviť sviatok práce. I keď počasie bolo dosť chladné, nálada medzi manifestantami bola 
dobrá. Už od siedmej hodiny sa začalo mesto, najmä jeho voľné priestranstvo zapĺňať pracujúcimi z 
podnikov, závodov, škôl a inštitúcií. Stovky hesiel, zástav, transparentov hlásali splnenie 
hospodárskych úloh a boli pripravené do prvomájového sprievodu. O 9,00 hod. Zaujala na 
prvomájovej tribúne miesto delegácia OV KSS a ONV, ktorú viedol člen predsedníctva a tajomníka 
OV KSS s. Rudolf Bajzík. V delegácii ďalej boli: predseda okresnej kontrolnej a revíznej komisie s. 
Pintér, podpredseda ONV s. Jozef Dvonč, tajomník ONV s. K. Škabla. Ďalej vedúci hospodárski 
pracovníci. Po hymnách ČSSR a ZSSR predniesol slávnostný prvomájový prejav cestujúcich 
Zlatomoravecka pri budovaní socializmu. Vyslovil úprimnú vďaku všetkým tým, ktorí priložili ruku 
k začatému dielu. Po prejave začal prvomájový sprievod. V pestrom, farebnom sprievode kráčali 
hrdo pracujúci našich podnikov, závodov, škôl, organizácií. Vlajúce zástavy a nesúce transparenty 



hlásali splnené socialistické záväzky na počesť 1.mája – Sviatku práce, ako i nové záväzky, 
volajúce do boja za krajší zajtrajšok a život v mieri. Takmer dvadsaťtisíc manifestantov prišlo 
osláviť Sviatok práce – 1.máj. V odpoludňajších hodinách o 15,00 hod. V Mestskom dome kultúry 
a vzdelávania vystúpili folklórne súbory s pestrým programom. Potom o 17,00 hod. V ZK ROH 
pokračovalo prvomájové popoludnie veselicou do 24,00 hod.     

Vej šatka pionierska.....                            
 30.mája, krátko pred 9,00 hod. sa zaplnil detský park pri pamätníku Janka Kráľa najmladšou 
generáciou. Z príležitosti 33.výročia založenia pionierskej organizácie SZM a 106. výročia úmrtia 
básnika Janka Kráľa sa uskutočnil slávnostný sľub pionierov zo všetkých ZŠ v našom meste. 315 
pionierov založilo slávnostný sľub pred zástupcami štátnych a straníckych orgánov v meste. Takto 
sa rozšírila veľká rodina našej najmladšej generácie pod heslom: "Budovať a brániť socialistickú 
vlasť, buď pripravený!" Slávnostný prejav k novoprijatým pionierom predniesol predseda MsV 
KSS s. Ján Lopúšek.                           
"So Sovietskym zväzom na večné časy!"                               
 Už tradične sa konajú každoročne Slávnosti mieru Československo-Sovietskeho priateľstva. 
V tomto roku sa Obvodné slávnosti uskutočnili v Zlatých Moravciach 21.júna o 16,00 hod. V 
miestnom amfiteátri. Konali sa na počesť 65.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 
60.výročia vzniku Zväzu Sovietskych socialistických republík. Slávnostná atmosféra podujatia sa 
niesla v znamení podpory na realizáciu programovej línie XVI. zjazdu KSČ a mierovej politiky 
KSSZ. V pestrom a bohatom kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor "Vršatec" z Domu 
kultúry ROH Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. V programe sa striedal ruský 
folklór so slovenským. Zo slávnostného zhromaždenia bola odoslaná protestná rezolúcia proti 
výrobe neutrónovej bomby. Účastníci slávností mieru a československo-sovietskeho priateľstva 
takto manifestovali svoju podporu politike Komunistickej strany Československa, upevneniu 
svetového mieru a ďalšiemu prehĺbeniu priateľstva nášho ľudu s ľudom Zväzu Sovietskych 
socialistických republík.                 

Náš Janko Kráľ                            
 V tomto roku sme si pripomenuli v našom meste 160.výročie narodenia revolučného 
štúrovského básnika Janka Kráľa /22.IV.1982/. Obdobne, ako i pri 150.výročí boli organizované 
besedy so slovenskými spisovateľmi na miestnych školách, s Júliusom Lenkom, Pavlom 
Bunčákom, ako i slávnostné zhromaždenie v gymnáziu, ktoré nesie názov tohto velikána slovenskej 
literatúry. Janka Kráľa opäť oživil vo vedomí nášho ľudu vedecký pracovník Matice Slovenskej s. 
Dr. Michal Eliáš, Csc. Všetkých, ktorí sa zišli v aule gymnázia, pozdravili členovia Divadielka 
poézie pri mestskom dome kultúry a vzdelávania výberom Kráľovej poézie pri Mestskom dome 
kultúry a vzdelávania výberom Kráľovej poézie, ktorú režijne na jednoduchej, no pri tom silne 
emocionálnej scéne inscenovala s. Mária Repková, profesorka na Gymnáziu Janka Kráľa. 
Atmosféru revolučnej Kráľovej poézie veľmi pohotovo doplnili v štylizovanej hre na klavíri 
poslucháčky Pedagogickej fakulty z Nitry. Opäť pekný dar členov divadielka poézie veľkému 
revolučnému básnikovi Jankovi Kráľovi.                                            
37 rokov slobody                            
 7.mája sa zišli zástupcovia straníckych a štátnych orgánov na slávnostnom zhromaždení v 
Mestskom dome kultúry a vzdelávania, aby si pripomenuli 37.výročie oslobodenia našej vlasti 
Sovietskou armádou. Delegáciu okresných straníckych, štátnych orgánov viedol člen predsedníctva 
OV KSS s. Dionýz Urbanský, ktorý v slávnostnom prejave zhodnotil našu 37 ročnú cestu slobody, 
víťazstva. Zo slávnostného zhromaždenia bola zaslaná zdravica ľudu Sovietskeho zväzu, ktorú 
predniesol predseda Mestského výboru Československo-sovietskeho priateľstva s. Karol 
Drienovský. Po ukončení prvej časti Internacionálu, nasledoval bohatý kultúrny program detského 
speváckeho zboru Úsmev, pod vedením s. Anny Dvončovej. S veľkým majstrovským umením 
dokázali mladí interpreti spojiť umelecké slovo s piesňou a sprítomniť minulosť a dnešok, načretím 
do bohatej klenotnice nášho ľudu. V ich piesňach sa s úctou premietalo hrdinstvo a obetavosť 
komunistov a ostatných statočných Čechov a Slovákov, ktorí sa aktívne podielali na oslobodení 



našej drahej vlasti od fašistickej poroby a pod vedením Komunistickej strany s bratskou pomocou 
Sovietskeho zväzu s nesmiernym hrdinstvom a obeťami slávnej Sovietskej armády prebojovali 
cestu k socialistickej prítomnosti.                                                                                                              
Úspešne aj v častiach mesta                            
 Akcia "Z" nabrala v našom meste znovu úspešné tempo. Odzrkadľuje sa to na 
vybudovaných dielach v našom meste. Medzi takéto úspešné akcie patrili i Domy smútku, ktoré 
boli odovzdané do užívania v častiach mesta Prílepy, Chyzerovce, Žitavany. Hodnota každého diela 
predstavuje 380 000.- Kčs a cca 5 000 brigádnických hodín, ktoré občania s veľkou aktivitou 
dokázali v priebehu dvoch rokov odpracovať. Boli sme radi, keď sme videli v práci na jednotlivých 
stavbách v prvých radoch členov občianskych výborov, aj jednotlivcov, no i členov spoločenských 
organizácií Národného frontu. To už o účasti občanov v samotnom meste nemôžeme povedať.                  
Zimný štadión v našom meste v prevádzke                         
 Za účasti delegácie OV KSS v Nitre, ktorú viedol vedúci tajomník OV KSS s. Pavol Škabla, 
ktorej členmi boli predseda ONV s. Štefan Balla a tajomník OV ČSTV s. Karol Latečka, otvorili v 
meste nový zimný štadión s umelou ľadovou plochou. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili 
zástupcovia mestských straníckych a štátnych orgánov, ako i zástupcovia NF, podnikov a škôl. Toto 
veľké dielo, bolo realizované za účasti občanov, mládeže, v investičnej časti akcie "Z". pri samotnej 
výstavbe sa odpracovali tisícky hodín, ako zdôraznil v slávnostnom prejave s. František Malý, čím 
sa vytvorila hodnota diela 10 850 000.- Kčs. s. František Malý poďakoval najmä žiakom, 
študentom, závodom, JRD, ktorí na výstavbe odpracovali najviac brigádnických hodín. Slávnostný 
akt odovzdania do užívania ZŠ vykonal vedúci tajomník OV KSS v Nitre s. P. Škabla. A potom už 
ľadová plôch patrila Internacionálom Slovana Bratislava a hokejistom Plastiky Nitra. Hráči 
obidvoch mužstiev pripravili pre divákov pekný športový zážitok. Opäť máme v našom meste 
športový areál, kde najmä mládež môže venovať svoj voľný čas tomuto peknému, no tvrdému, 
mužnému športu. Svoje miesto tu nájdu aj tí, ktorí sa budú venovať krasokorčuliarskemu umeniu.                  
Mestská konferencia slovenského zväzu žien                         
          V sobotu, 9.januára o 9,00 hodine sa začala v Závodnom klube ROH Calex mestská 
konferencia Slovenského zväzu žien v Zlatých Moravciach. Konferencie sa zúčastnila delegácia 
Okresného výboru Slovenského zväzu žien, ktorú viedla predsedníčka s. E. Stribulová. Za Mestský 
výbor komunistickej strany Slovenska sa konferencie zúčastnil s. Gabriel Vrba a za Mestský 
národný výbor s. V. Pecho. Správu o činnosti mestskej organizácie Slovenského zväzu žien 
predniesla predsedníčka s. Anna Dvončová. Veľmi podrobne zhodnotila činnosť organizácie za 
uplynulé volebné obdobie. V závere správy naznačila hlavné smery, ktorými by sa mala uberať 
práca tejto zväzovej ženskej organizácie v budúcom volebnom období. Konferencia sa jednoznačne 
prihlásila a schválila nové úlohy MsV SZŽ, vychádzajúce zo záverov XVI. zjazdu KSČ v 
podmienkach mestskej organizácie. Vodítkom sa stali aj závery zjazdov ČSZŽ a SZŽ. Mestská 
konferencia SZŽ prijala hodnotný socialistický záväzok na počesť 65.výročia Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie. S. Dvončová v správe veľmi kriticky hovorila o vysokej zmennosti na 
našich základných školách, čo je už niekoľko rokov problém č.1. Je vážna obava, že hrozí 
trojsmennosť, čomu by mohla zabrániť len výstavba novej základnej školy. S týmto problémom sa 
obrátila konferencia na predsedníčku Ústredného výboru Slovenského zväzu žien s. E. Litvajovú a 
požiadala o pomoc.                

Z rokovania Mestskej konferencie SZM                                 
 31.marca sa konala v Závodnom klube ROH Calex mestská konferencia Socialistického 
zväzu mládeže. Delegáciu OV SZM viedol predseda s. J. Šrank, delegáciu MsV KSS predseda 
MsNV s. František Malý. Ďalej v delegácii boli: predseda UO KSS I. s. Štefan Horvát, predseda 
MsV ZČSSP s. Karol Drienovský a predsedníčka MsV SZŽ s. Anna Dvončová. Predseda MsV 
SZM s. Marián Tomajko veľmi podrobne a kriticky zhodnotil uplynulé volebné obdobie v 
mládežníckej organizácii. Zvlášť konkrétne sa dotkol niektorých oblastí práce, ako 
ideovovýchovnej práce, klubovej práce, športovej činnosti. Pozastavil sa aj pri brigádnickej činnosti 
mladých, najmä na realizácii Volebného programu NF. Hovoril o dobrej spolupráci s organizáciami 



v meste: MsDKV, MsV SZŽ. Dotkol sa i tej najmladšej generácie – pionierskej organizácie, ako i v 
budúcnosti pomáhať. Ďalej hovoril o práci ďalších organizácií v meste. V bohatej diskusii hovorili 
diskutujúci o činnosti, no i o problémoch v práci v základných organizáciách. Vo voľbách bol 
zvolený 13-členný mestský výbor SZM. Za predsedu MsV SZM bol opäť zvolený s. Marián 
Tomajko.                                                                                        Z rokovania mestskej konferencie 
Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva / ZČSSP /              12.júna sa zišli delegáti ZČSSP 
na mestskej konferencii, aby urobili hlbokú analýzu svojej činnosti. Delegáciu okresných a 
mestských orgánov viedol s. Michal Weis, podpredseda OVZČSSP. Za mestský výbor strany bol 
prítomný s. Marián Tomajko, za MsNV s. Vladimír Pecho. Mestská organizácia ZČSSP bola na 
konferencii podrobená hlbokej analýze a s kritickou náročnosťou sa dotýkala v správe mnohých 
rezerv, ktoré sa v jej práci v uplynulom období vyskytli. Konferencii predchádzali výročné členské 
schôdze, ktoré svoju činnosť v podstatnej miere zaktivizovali smerom ku kvalite, najmä smerom k 
výchove mladej generácie. Mestský výbor ZČSSP v našom meste pri dôslednom uplatňovaní 
vedúcej úlohy KSČ, vo všetkých zväzových podujatiach a v akciách vytváral za uplynulé dva roky 
vhodné podmienky k tomu, aby politická a organizátorská úroveň všetkých odbočiek v meste a v 
obvode Zlatých Moraviec plne zodpovedala rastúcim úlohám i potrebám našej socialistickej 
spoločnosti, ktoré sú dané jednoznačne závermi zjazdu KSČ. V diskusii vystúpil s. Marián 
Tomajko, člen MsV KSS, ktorý v mene komunistov mesta blahoželal organizácii k dosiahnutým 
úspechom. Na konferencii v závere zvolili 13-členný mestský výbor. Mestský výbor opäť zvolil do 
funkcie predsedu s. Karola Drienovského.                                                      
Nový podnikový riaditeľ nár. podniku Calex       
             V mesiaci septembri generálny riaditeľ výrobno-hospodárskej jednotky Strojsmalt / 
predtým riaditeľ výrobno-hospodárskej jednotky Strojsmalt / predtým riaditeľ n.p. Calex / Ing. 
Dionýz Urbanský uviedol do funkcie podnikového riaditeľa Calex s. Ing. Emila Domčeka. Súdruh 
Domček pracuje v n.p. Calex od roku 1978 vo funkcii technického námestníka podnikového 
riaditeľa. Vyštudoval na Elektrotechnickej fakulte SVČT. Niekoľko rokov pracoval v n.p. Tesla 
Vráble. Od r.1978 vo funkcii technického námestníka, už kde v pomerne zložitých podmienkach 
viedol technický úsek úspešne. Vo veľmi krátkom čase zvýšil sa podiel výrobkov, zaradených do I. 
stupňa akosti na 37,1 %. S veľkou húževnatosťou začal odstraňovať nedostatky v oblasti 
technologickej úrovne výroby. Súdruhovi Domčekovi zverili vyššie stranícke a hospodárske orgány 
zodpovednú funkciu. Pracujúci n.p. Calex, ako i občania mesta zaželali s. Domčekovi veľa aktivity 
a síl. V jeho práci mu bude pomáhať nový predseda celozávodného výboru komunistickej strany 
Slovenska s. František Drgoňa, ktorý 1.januára nastúpil do tejto zodpovednej funkcie. Súdruh 
František Drgoňa prešiel viacerými straníckymi a štátnymi funkciami, kde sa v práci osvedčil 
Naposledy po úspešnom absolvovaní Vysokej školy politickej ÚV KSČ v Bratislave pracoval na 
OV KSS ako pomocník vedúceho tajomníka OV KSS v Nitre.     
                                                                                   Calexanka jubiluje   
                    V máji oslávila Calexanka – 
ženský spevácky zbor pri n.p. Calex 10.výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti usporiadali 
Schola cantorum a detský spevácky zbor Úsmev slávnostný koncert, ktorý bol vyvrcholením 
desaťročnej činnosti a zároveň aj prehliadkou krásy zborového spevu. Calexanka uviedla veľmi 
náročné skladby zo svojho repertoáru, na vysokej umeleckej úrovni. Členky tohto zboru, pri svojich 
denných povinnostiach si nájdu čas pre túto ušľachtilú záľubu, aby prinášali radosť sebe, svojim 
známym, ako i svojmu osadenstvu závodu. Prekrásne bolo jej vystúpenie na Mestskej konferencii 
Slovenského zväzu žien, i hosťovanie v družobnom meste Kroměříži. Všetky členky, ktoré zostali v 
súbore, i tie, ktoré súbor opustili, spomínajú dnes s radosťou na chvíle strávené pri peknej pesničke 
počas desaťročnej existencie. V tejto desaťročnej činnosti treba oceniť najmä účasť v populárnej 
súťaži "Liga klubov", kde Závodný klub ROH Calex získal prvé miesto, vďaka nespornej zásluhe 
členiek súboru Calexanka.                                                                                              Odborný 
výcvik Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v nových priestoroch               Za 
účasti podpredsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky s. Júliusa Hanusa, ministra 
poľnohospodárstva a výživy SSR s. Jána Janovica, ministra školstva SSR s. Juraja Buša a 



predstaviteľov okresných, mestských, straníckych a štátnych orgánov, otvorili v sobotu 4.septembra 
1982 nový areál pre odbornú výchovu na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v 
Zlatých Moravciach, oproti terajšej budove učilišťa. V slávnostnom prejave predsa MsNV s. 
František Malý poďakoval za vynaloženú prácu při tejto stavbe učňom, majstrom, pedagogickým 
pracovníkom školy, ktorí na tejto akcii odpracovali 144 tisíc brigádnických hodín v hodnote diela 6 
mil. Kčs. Bola to zasa úspešná akcia "Z" v našom meste. Poďakovanie patrilo aj pracovníkom JRD 
z Hosťoviec, Okresnému stavebnému podniku, Stavebnej správe Zlaté Moravce, desiatkam 
pracovníkov Hospodárskeho dvora MsNV, funkcionárom a pracovníkom odboru výstavby MsNV. 
Pri prehliadke týchto nových priestorov nás hrial pocit radosti, že za tak krátku dobu a s takým 
elánom išli všetci zo SOUP a MsNV do tejto akcie. Elán sa sľúbil s dielom šikovných rúk                          
Naši divadelníci na okresnej súťaži                 
 Každoročne sa stretávajú divadelní ochotníci okresu na divadelnej prehliadke, aby ukázali 
svoj zápal pre "Táliu". 14.marca 1982 sa konala táto súťaž v Čiernych Kľačanoch, ktorej sa 
zúčastnili aj dva divadelné súbory z nášho mesta. Súbor z gymnázia Janka Kráľa s hrou "Mladé 
letá", v réžii prof. Márie Repkovej a ochotnícky divadelný súbor Janka Kráľa při mestskom dome 
kultúry a vzdelávania s komédiou Aramoľota Papajana: Buďte slnkom. Súbor získal prvé miesto a 
putovný pohár Stanislavského. Pohár odovzdala vedúcemu súboru a režisérovi A. Valachovi s. 
Ferancová, tajomníčka OV ZČSSP, v Nitre.                                             
Pohľad do dávnej minulosti                   
 Od roku 1979, v lokalite Zlaté Moravce / Kňažice / Čertov vrch, odkryli nesmierne 
hodnotné nálezisko z neskoršej doby kamennej, pohrebisko z mladšej a neskorej doby bronzovej. 
Na tomto mieste s veľkým zápalom miestnych študentov pracuje Dr. Rudolf Kujovský z Oblastného 
Nitrianskeho múzea, pod patronátom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a 
Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Doteraz pri vykopávkach odkryli 68 popolnicových 
hrobov, patriacich do obdobia lužickej kultúry a 10 menších kamenných príkrovov mohýl. Črepiny 
boli polepené, očistené, zaradené do obdobia a vystavené v priebehu roka pre širokú verejnosť 
Mestským múzeom v Zlatých Moravciach. Pretože ide o lokalitu ohrozenú poľnohospodárskymi 
zemnými prácami, výskum sa postupne ukončí. Prieskum do dávnej minulosti nám pomôže 
ozrejmiť lužickú kultúra v našej lokalite. Takto pribudli cenné exponáty do nášho 
zlatomoraveckého múzea.     Za vynikajúcu prácu      
              V januári sa dožil významného životného jubilea – 50 
rokov – predseda Okresnej kontrolnej a revíznej komisie KSS v Nitre s. Ján Pintér. Pochádza z 
robotníckej rodiny. Pracoval na rôznych úsekoch, na bývalom ONV v Zlatých Moravciach, neskôr 
na ONV v Nitre, potom opäť v Zlatých Moravciach na Mestskom národnom výbore. V r.1973 
prešiel pracovať na okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre, kde od r.1975 vykonáva 
funkciu predsedu okresnej kontrolnej revíznej komisie Komunistickej strany Slovenska. Prácu s. 
Jána Pintéra ocenili stranícke a štátne orgány a na ich návrh mu udelil prezident ČSSR štátne 
vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Vyznamenanie mu na Západoslovenskom krajskom výbore 
strany odovzdal vedúci tajomník Zs KV KSS s. Ignác Janák za prítomnosti predsedu ústrednej 
revíznej a kontrolnej komisie KSS s. Miloslava Boďu a predsedu Krajskej kontrolnej a revíznej 
komisie KSS s. Pavla Minaroviča. Okrem štátneho vyznamenania, ktoré mu bolo udelené za 
dlhoročnú činnosť v straníckych a verejných funkciách pri výstavbe socializmu, odovzdal s. Janák 
jubilantovi blahoprajný list Zs KV KSS. Predsedníctvo OV KSS a rada ONV v Nitre udelili 
jubilantovi medailu. Za zásluhy o rozvoj okresu.            

Vyznamenanie "Za vynikajúcu prácu"                
 V novembri sa dožil 50.narodenín člen rady MsNV, MsV KSS, člen ÚV KSS s. Ondrej 
Horvát. Pri tejto príležitosti mu člen predsedníctva ÚV KSS a vedúci tajomník Zs KV KSS s. Ignác 
Janák odovzdal vysoké štátne vyznamenanie "Za vynikajúcu prácu". Toto vysoké vyznamenanie 
nadväzuje na ocenenie záslužnej a vynikajúcej práce v straníckych a štátnych orgánoch. Pri 
odovzdaní vysokého vyznamenania bol prítomný i člen predsedníctva Zs KV KSS s. Jaroslav 
Kanský a tajomník OV KSS v Nitre s. Pavol Šklaba. Podnikový riaditeľ s. Emil Domček pri tejto 



príležitosti odovzdal s. Horváthovi odznak "Najlepší pracovník podniku."                                        
65.výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie                       
 4.novembra v odpoludňajších hodinách, v Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých 
Moravciach, usporiadal Mestský výbor KSS MsNV a Mestský výbor NF SSR slávnostné 
zhromaždenie straníckych, štátnych a spoločenských organizácií, zástupcov závodov, škôl a 
občanov na počesť 65.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a tvorenia Mesiaca Česko-
slovensko-sovietskeho priateľstva. Slávnostné zhromaždenie otvoril predseda MsV ZČSSP s. 
Karolovi Drienovskému. Zdravicu určenú ľudu Sovietskeho zväzu prečítala s. J. Rabatinová. Prvá 
časť bola ukončená Internacionálou. Veľmi pôsobivý program k tomuto výročiu pripravili študenti z 
Gymnázia Janka Kráľa. Vo večerných hodinách sa uskutočnil už VIII. Ročník Večerného behu, 
venovaný na počesť 65.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Behu sa zúčastnilo 487 
mladých športovcov.  

Zomrel súdruh Leonid Iľjič Brežnev                            
 Komunistická strana Sovietskeho zväzu a všetok sovietsky ľud utrpeli ťažkú stratu. 
10.novembra 1982 zomrel verný pokračovateľ vo veľkom Leninovom diele, zanietený vlastenec, 
významný revolucionár a bojovník za mier, za komunizmus, významný politický a štátny činiteľ 
dnešných čias, gen. tajomník ÚV KSSZ a predseda Prezídia Najvyššieho sovietu, s. Leonid Iľjič 
Brežnev. Strata, ktorá nás postihla, je ťažká, náš zármutok je hlboký. Štátne zástavy ČSSR a ZSSR 
boli v našom meste spustené na pol žrde. V deň pohrebu Leonida Iľjiča Brežneva bol vyhlásený v 
našej vlasti smútok. V pondelok ráno, v deň pohrebu prichádzali občania a mládež nášho mesta do 
Mestského domu kultúry a vzdelávania, kde bola zriadená kondolenčná miestnosť, aby vzdali 
poslednú úctu a poklonili sa pamiatke tohto predného bojovníka za svetový mier. Kondolenciu 
prijímali členovia ÚO KSS a MsV KSS. "Život a činnosť Leonida Iľjiča Brežneva budú vždy 
inšpirujúcim príkladom pre prácu v Komunistických s robotníckych stranách a všetkého 
Sovietskeho ľudu.                                           

" Spoločné zasadanie MsNV a MsV NF                          
 Každoročne, v závere roka sa schádza plénum Mestského národného výboru a Mestský 
výbor NF v Zlatých Moravciach, aby spoločne posúdili, ako za uplynulý hospodársky rok 
zabezpečovalo plnenie volebného programu NF. Tak tomu bolo i 15.decembra, keď v Závodnom 
klube ROH Calex sa zišli tieto orgány, aby s kritickou náročnosťou posúdili klady i nedostatky pri 
realizácii Volebného programu Národného frontu. Ďalej toto zasadanie prejednalo správu o úlohách 
národných výborov po 6.zasadaní ÚV KSČ a návrh Súboru opatrení na ďalšie zdokonalenie práce 
národného výboru v podmienkach mesta Zlaté Moravce. Správu predniesol predseda MsNV s. 
František Malý. Podrobne oboznámil poslancov s návrhom opatrení, ich realizáciou v podmienkach 
NV a s prístupom poslancov s ich voličmi k plneniu týchto úloh. K týmto predneseným srávam sa 
rozprúdila bohatá diskusia. Diskutujúci poukázali na úspechy ako i problémy pri zabezpečovaní 
úloh na úseku peneniu Volebného programu Národného frontu.                  
Niečo zo športu                            
 Na 52. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, sa zúčastnilo 8 športovcov TJ 
Calex. Do cieľa dobehli všetci najlepšie sa umiestnil Ľuboš Kováč, keď časom 2:46,01 obsadil 
106.miesto z 1064 štartujúcich. Ľ. Debnár získal v B finále celoštátneho preboru v šachu 1.miesto. 
Nina Záhonová zvíťazila v majstrovstvách kraja a v A finále majstrovstiev ČSSR skončila na 
8.mieste 10. - 11.septembra sa uskutočnil 4.ročník turnaja Janka Kráľa v pozemnom hokeji žien. 
Prvenstvo si vybojovali hráčky TJ Calex pred HC Wacker Munchen a Lok. Bratislava. Dorastenky 
oddielu PH sa stali 4-krát majstrom ČSSR. V dňoch 21.-23.mája sa na štadióne TJ Calex uskutočnil 
medzinárodný turnaj žien v pozemnom hokeji za účasti družstiev NDR, Francúzska a ČSSR. V 
turnaji zvíťazilo družstvo ČSSR, za ktoré nastúpili aj hráčky zo Zlatých Moraviec. 8. a 9.mája sa na 
štadióne TJ Calex uskutočnili dve medzištátne stretnutia v pozemnom hokeji žien medzi družstvami 
ČSSR a Talianska. V oboch stretnutiach zvíťazili hráčky ČSSR, za ktoré štartovali aj hráčky TJ 
Calex Z. Jakabová, D. Vaňová, v. Solčianska, I. Šrámková, A. Pavolová a V. Pavolová.                           
Majster kraja                    



 O prvé majstrovské tituly v roku 1982 súťažili atléti TJ Calex na krajskom prebore v hale. 
Majstrovstvá jednotlivcov nášho kraja sa konali 24.januára v Bratislave. Atletický oddiel TJ Calex 
na nich reprezentovali Viera Potocká a Ľuboš Kováč v behu na 3 000 m. Ľuboš Kováč zvíťazil 
časom 9:07 mi. A kvalifikoval sa na majstrovstvá SSR. Viera Potocká, žiačka SOUs Calex obsadila 
v behu na 850 m 7.miesto.                  
Najlepší Atlét zo Zlatých Moraviec                
 V doterajšej osemročnej histórii atletického oddielu TJ Calex sa už objavilo niekoľko 
talentovaných jedincov pre tento náročný, ale krásny šport. K týmto patria napr. D. Šagát, 
A.Koprdová, J. Vojtek, J. Šranko, či Ľuboš Kováč. O posledne menovanom sa chcem zmieniť 
podrobnejšie. Ľuboš Kováč patrí k málo atlétom, ktorí začínali s atletikou už pri zrode TJ. Jeho 
talent pre bežecké disciplíny sa prejavoval postupne. Už ako dorastenec patril v rámci okresu i v 
rámci Zs .kraja na dlhých tratiach k najlepším. Najvýraznejšie výsledky dosahoval v minulom roku. 
V pretekoch u nás najmasovejších , s medzinárodnou účasťou silne obsadených, sa nezľakol tvrdej 
konkurencie, ale práve naopak, tu dosiahol výborné výsledky. V Martine na "Behu k srdcu SNP" 
obsadil vynikajúce 14.miesto, keď na trati 25 km dlhej nechal za sebou 19 zahraničných pretekárov. 
Skvelý čas zabehol i na 52.ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. V r.1982 Ľuboš 
Kováč mnohokrát zvíťazil v behoch na dráhe i mimo nej. Stal sa majstrom kraja v behu na 5 000m, 
obsadil 2.miesto na 10 000m časom I. výkonnostnej triedy 31:57,4 a zvíťazil i na halových 
majstrovstvách kraja v behu na 3 km. K najhodnotnejším víťazstvám patrí víťazstvo v Štrbe v 
"Malom štrbskom maratóne" a v závere roka v Kysuckom Novom Meste v "Silvestrovskom behu". 
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Niekoľko čísel na úvod                     
Počet obyvateľov mesta k 31.12.1983    14971          
V meste sa v roku 1983 narodilo detí                   259           
zomrelo obyvateľov           120          
uzavrelo manželstvo                        141        

bez cirkevného obradu            75                      
Zbor pre občianske záležitosti pripravil obradov       726     

 Zavŕšili sme opäť jeden hospodársky rok, ktorý bol popretkávaný úspechmi, starosťami, 
zápasom o nové, socialistické myslenie. Nad týmito úspechmi sme sa zamýšľali viac ako inokedy, 
pretože sme ich vyvažovali tým ťažko skúšaným slovom "mier". Pri významných vnútropolitických 
výročiach sme si toto slovo ešte s väčšou vážnosťou pripomínali. Zachovanie mieru v Európe bolo 
aj bude naďalej snahou Sovietskeho zväzu a ostatných socialistických štátov, aby ľudstvo na tejto 
planéte mohlo žiť a pracovať v mieri a budovať šťastnú socialistickú prítomnosť a budúcnosť. 



Prvým januárom sme vstúpili do tretieho roku siedmej päťročnice. Úlohy, ktoré nás v tomto roku 
čakajú, sú zložité, náročné ale splniteľné, povedal na spoločnom plenárnom zasadaní MsNV a MsV 
NF v decembri minulého roku, predseda MsNV v Zlatých Moravciach s. František Malý. Zložitosť 
a náročnosť tohtoročných úloh vyplýva z cieľa, ktorý bol vytýčený v našom národnom 
hospodárstve. Vkročili sme do roku 1983 s pocitom dobre vykonanej práce za minulý rok. Pracovná 
iniciatíva občanov, jednotlivcov ako i kolektívov, bude i v tomto roku hlavnou hybnou silou v 
našom snažení. Z práce našich občanov pre spoločnú vec v meste máme dobré skúsenosti. V čele 
tohto snaženia stoja komunisti, odborári, zväzáci.                    
Ako pokračovala výstavba v meste                          
 V minulom roku som písal o viacerých začatých stavbách, ktoré sme v meste podľa 
schválených projektov realizovali, dnes píšem o ich ukončení. V akcii "Z" sa realizovali tieto 
stavebné práce: Ukončili sa sklady CO a sociálne zariadenie na hospodárskom dvore MsNV. 
Stavebne sa ukončilo detské dopravné ihrisko s celkovým nákladom 2 mil. Kčs. Na výstavbe 
športovej haly T 18 sa prestavalo v tomto roku 1,8 mil. Kčs. Úspešne pokračovala výstavba 
kanalizácie na ulici Železničiarskej, Smetanovej a Marxovej nákladom 2 mil. Kčs. Na Štúrovej ulici 
začalo v tomto roku výstavba trojtriednej materskej školy s oddelením jaslí nákladom 5 mil. Kčs, 
ako zo združených finančných prostriedkov medzi n.p. Calex a MsNV Zlaté Moravce. V rámci 
investičnej výstavby sa realizovali: Boli skolaudované vodojemy na Čertovej 2x1500 mł. Rozšírili 
sme trasu vodovodu ako podmieňujúcu investíciu pre výstavbu Zlatňanka smerom: Námestie 
Osloboditeľov, Gottwaldova ulica a Hviezdoslavova. Bol vybudovaný prívodný rád do časti Zlaté 
Moravce - Žitavany. Predĺženie ulice 1.mája sa uskutočnilo odovzdaním mosta cez rieku Žitava 
nákladom 4 mil. Kčs. Definitívna úprava komunikácií po vybudovaní inžinierskych sietí sa začala 
na ulici Slavianskej nákladom 2 mil. Kčs. Západoslovenské vodárne a kanalizácie na Priemyselnej 
ulici odovzdali do užívania prevádzkové stredisko s 5 bytmi pre ich pracovníkov za 4.600000 Kč. V 
rámci napojenia n.p. Calex na čistiacu stanicu, odkanalizovali sa časť ulice Februárového víťazstva. 
V závere roka bola skolaudovaná materská škola pre 120 detí Závodov 29. augusta za Okresným 
stavebným podnikom /Stavebná správa/ s celkovým nákladom 5,2 mil. Kčs. Štátne lesy 
Topoľčianky odovzdali 4 podnikové byty do užívania na Tekovskej ulici. Stavebné práce účelovej 
výstavby pokračovali na stavbách: Štvorobvodového zdravotné stredisko na Bernolákovej ulici, 
Jednoobvodové zdravotné stredisko na Hviezdoslavovej ulici, Telekomunikačná budova spojov, 20 
triedna základná škola, Jedáleň a stravovacie priestory SOUP, Predajňa potravín a mäsa v časti 
mesta Žitavany, výstavba kotolne v n.p. Calex.                                                                  
"Nie vojna"                                 
 V tomto roku na celom svete mohutnie protivojnové hnutie. Ľudia rôznych národností, 
rôznej pleti i vyznania, vyslovovali rozhodné "NIE – vojna". Protestujú proti rozmiestneniu nových 
amerických rakiet stredného doletu na území západnej Európy. Slovo "NIE", zaznievalo a zaznieva 
v tomto období pri každom stretnutí, zhromaždení občanov, mládeže, na mítingoch, z úst ľudí, ktorí 
chcú mier. Zaznieva: Nie – neutrónovej bombe. Nie – raketám, ktoré majú byť umiestnené v 
Európe. Takýchto mítingov, na ktorých zaznelo Nie, bolo v našom meste i v podnikoch viacero. V 
najväčšom podniku nášho okresu v n.p. Calex, účastníci mierového mítingu oprávnene považujú 
zápas za zachovanie svetového mieru za rozhodujúci pre súčasnosť a budúcnosť. Obracajú sa na 
všetkých ľudí sveta, aby pripojili svoj rozhodný hlas, svoje životné ÁNO mieru a rozhodné NIE 
novej strašnej jadrovej vojne. Tieto túžby si musia uvedomiť všetci tí od Bieleho domu po 
Elyzejský palác, ktorých snahou je zavliecť celé ľudstvo do nového strašného vojnového konfliktu 
a história to v plnom rozsahu potvrdzuje. Chceme budovať našu krásnu vlasť, chceme pracovať pre 
šťastie našich i budúcich generácií, chceme, aby naše deti mohli sa učiť a hrať pod mierovou 
oblohou. Našou snahou bolo, je a bude hlboké internacionálne cítenie so všetkými utlačovanými a 
ubiedenými na tejto planéte. Chceme raz žiť všetci rovnako pekne, rovnako intenzívne a k týmto 
snahám potrebujeme trvalý mier.      

Calexáci v roku 1983 úspešne...                           
 Calex n.p. v roku 1983 obstál i vo veľmi náročných a zložitých podmienkach. I keď sa 



stretol na začiatku roka s ťažkosťami a problémami, podarilo sa im zabezpečiť rovnomerné plnenie 
vyrobených úloh. Vyrobili tovar v hodnote 1.288 mil. Kčs s plnením na 100,9 % a prekročením o 
11, 7 mil. Kčs, čo predstavuje výrobu za 2,3 dňa naviac. Podarilo sa zabezpečiť prekročenie 
dodávok pre vnútorný obchod o 22 mil. Kčs v maloobchodných cenách a pre vývoz do 
socialistických štátov o 2,1 mil. Kčs. Veľmi hrdo sa hlásia k splneniu výroby kompresorov do 
Sovietskeho zväzu pred stanoveným termínom. Splnili zisk a upravené vlastné výkony a 
rozhodujúce ukazovatele pre celoročne hodnotenie výsledkov hospodárenia podniku. Calexáci sú si 
vedomí, že sa im tieto úlohy podarilo realizovať správnou inovačnou politikou. Hreje ich tá 
skutočnosť, že z 19. výrobkov, ktoré podliehajú povinnému hodnoteniu v štátnej skúšobní majú 
zaradených 12 výrobkov v 1.stupni akosti, čo predstavuje 822 mil. Kčs – 63,8 % z celkovej výroby 
tovaru. Vylepšili svoje výrobky úžitkovými a technickými vlastnosťami: mraznička M 70 M 130, 
chladnička C 210 a C250 a najmä kombinovaná chladnička CM 350, ktorá na veľtrhu spotrebného 
strojárskeho tovaru v Brne bola ocenená zlatou medailu. Opäť sa potvrdilo, že keď sa intenzívne 
venuje pozornosť vedecko-technickému rozvoju podniku, robotníci a technici nesklamú.                          
Z rokovania komunistov na výročných členských schôdzach                      
 Začiatkom roka sa uskutočnili v základných organizáciách strany rokovania výročných 
členských schôdzí strany. Všetky základné, uličné organizácie strany podrobne rozanalyzovali 
rozpracované uznesenia XVI. zjazdu KSČ v podmienkach svojich základných organizácií, ďalej 
konštatovali, že Postup Západoslovenského krajského výboru KSS bol účinným dokumentom, 
ktorý do značnej miery pomohol úspešne zvládnuť úlohy. Ďalej sa hovorilo o splnení plánovaných 
úloh v minulom roku a určili sa smery, ako zvládnuť úlohy v roku 1983. Veľmi pozitívne sa v 
diskusiách prelínala ako niť- rozvoj iniciatívy pracujúcich v jednotlivých organizáciách a 
podnikoch, zlepšovateľské hnutie a socialistická súťaž. Pozoruhodné v diskusiách sa ukázalo, že 
treba v praxi lepšie využívať pracovný čas. Správne pochopili komunisti v n.p. Calex to, že 
"vyrobiť jednodňovú produkciu z naviac ušetreného" v ich podmienkach, už v tomto roku nebude 
postačovať, ale musí sa rozšíriť hnutie "Každý deň plníme úlohy v kolektíve". Len správny prístup 
k plneniu úloh sa stane v roku 1983 hlavným motivačným zdrojom naplnenia rozpracovaného 
dokumentu Postupu Zs KV KSS v podmienkach podnikov nášho mesta.    
                      Verní odkazu Februára 1948     
                         Týmto mottom začínam krátke zamyslenie nad 
výsledkami práce pre socializmus, ktoré od Februára 1948 vykonali Ľudové milície, ktorých vznik 
je nerozlučne spojený s týmto významným medzníkom v dejinách našej Komunistickej strany 
Československa. Ľudové milície, vždy boli, sú a budú spoľahlivou oporou našej Komunistickej 
strany Československa, dôstojným nositeľom revolučných tradícií Februára 1948. I dnes ich úloha 
je v ochrane revolučných vymožeností robotníckej triedy a ostatných pracujúcich. Takto môžem 
písať i o Jednotke ľudových milícií v n.p. Calex, ktorej pri príležitosti 35.výročia Februárového 
víťazstva a 30.výročia vzniku Jednotky ľudových milícii udelil Generálny tajomník ÚV KSČ, 
prezident Československej socialistickej republiky a hlavný veliteľ ľudových milícii v ČSSR 
súdruh Gustáv Husák vysoké vyznamenanie ZA OBETAVÚ PRÁCU PRI BUDOVANÍ A OBRANE 
SOCIALIZMU, ZA ZÁSLUHY O ĽUDOVÉ MILÍCIE I.STUPŇA. Toto vysoké vyznamenanie 
odovzdal pri tejto príležitosti vedúci tajomník Západoslovenského krajského výboru KSS, krajský 
veliteľ Ľudových milícii Ignác Janák do rúk veliteľa jednotky ĽM v n.p. Calex s. Jozefa Kapolku. 
Vysoké vyznamenanie prevzali z rúk vedúceho tajomníka OV KSS v Nitre s. Pavla Škablu aj 
súdruhovia: J. Červenka, V. Hlava, J. Masár, J. Pomothy, Š. Šabo, J. Tóth "Za obetavú prácu pre 
socializmus," ktoré im udelil prezident ČSSR.                                                                             

35.výročie Víťazného februára                           
 25.februára sme si pripomenuli 35.výročie Víťazného februára, kedy československý 
pracujúci ľud pod vedením komunistickej strany Československa zvíťazil nad buržoáziu. Bol to 
dlhoročný zápas, ktorý bol zavŕšený víťazstvom nad buržoáznou reakciou v Československu. I 
pracujúci nášho mesta sa hrdo hlásia k odkazu Víťazného februára zaväzuje občanov mesta 
pristupovať s nevšedným zápalom pri plnení programu výstavby nášho socialistického mesta. 



35.výročie víťazstva československého pracujúceho ľudu nad reakciou je stále veľkou príležitosťou 
rozvinutie aktívnej pracovnej činnosti na všetkých našich pracoviskách mesta. Tieto slová zazneli aj 
z referátu slávnostného zasadnutia mestských straníckych a štátnych orgánov, ktoré sa uskutočnili v 
našom meste v Mestskom dome kultúry a vzdelávania. Slávnostný prejav predniesol podpredseda 
ONV v Nitre s. Jozef Dvonč.        

Zápis do knihy cti ÚRO                            
 Za mimoriadne plnenie pracovných povinností, za angažovanosť celého pracovného 
kolektívu Brigády socialistickej práce "Servis - opravár", pod vedením s. Pavla Baču sa dostalo v 
tomto roku vo februári veľkej cti. Na návrh Ústrednej rady odborov pri príležitosti 35. výročia 
Víťazstva československého pracujúceho ľudu nad reakciou bola brigáda zapísaná do KNIHY CTI 
ÚRO. Tohto zápisu sa zúčastnil predseda ZV ROH pri n.p. Calex s. J. Šabo, vedúci BSP s. Pavol 
Bača a dvaja členovia spomínanej brigády s. Gubov a s. Daniš.                                       
"Všetky sily strany a ľudu pre splnenie programu XVI. zjazdu KSČ"                            
 Pod týmto heslom sa v sobotu 12.marca t.r. v predpoludňajších hodinách vo veľkej sále ZK 
ROH Calex uskutočnila Mestská konferencia KSS za účasti 153 delegátov zvolených na výročných 
členských schôdzach strany v ZO. Delegáti medzi sebou privítali člena Predsedníctva ZsKV KSS a 
tajomníka s. Emila Lattu. Delegáciu OV KSS viedol člen predsedníctva a tajomník OV KSS v Nitre 
Július Góra. Správu o činnosti mestského výboru KSS v Zlatých Moravciach predniesol jeho 
predseda s. Ján Lopúšek. Veľmi podrobne rozobral úspechy v práci mestského výboru, ako i 
neúspechy, ktoré bude potrebné v nasledujúcom období neodkladne riešiť. Zvláštne miesto správa 
venovala plneniu sociálneho programu strany na úseku nášho mesta, ako i zabezpečovaniu služieb 
obyvateľstvu. Zaoberala sa podrobne bohatosťou a kvalitou zabezpečovaných služieb. Zvláštne 
miesto bolo v správe venované výstavbe mesta. Kriticky sa poukázalo na veľký sklz vo výstavbe 
niektorých akcií v meste. V správe sa ďalej hovorilo o celom rade úspešných akcií, ktoré sme za 
dva roky päťročnice úspešne zvládli. No kriticky sa poukázalo na zásobovanie obyvateľstva. V 
diskusii vystúpili viacerí delegáti k celému radu problémov, s ktorými zápasia na pracoviskách. 
Hovorili o úspechoch, ktoré vo svojej práci dosiahli. Predseda MsNV s. František Malý veľmi 
otvorene a kriticky poukázal na uplatňovanie rozširovania právomoci MsNV v praxi, o problémoch 
pri investičnej výstavbe a celom rade úspechov v práci mestského národného výboru. V závere 
konferencie delegáti zvolili 13 členný mestský výbor KSS a 7 člennú revíznu komisiu. Na prvom 
zasadnutí MsV KSS bol za predsedu MsV KSS zvolený opäť s. Ján Lopúšek, za predsedu MsKRK 
s. Milan Koniar.                                 

Predseda vlády SSR s. Peter Colotka na konferencii v Zlatých Moravciach                     
 14.marca zavítal do n.p. Calex, člen predsedníctva ÚV KSČ a predseda vlády SSR s. Peter 
Colotka, aby sa zúčastnil rokovania komunistov v n.p. Calex na celopodnikovej konferencii KSS. V 
dopoludňajších hodinách s. Peter Colotka navštívil n.p. Calex a prezrel si výrobu chladničiek, kde 
50% výroby tovaru predstavujú výrobky I. stupňa akosti. V popoludňajších hodinách začalo 
rokovanie celopodnikovej konferencie KSS. Na rokovaní sa zúčastnil okrem s. Colotku, vedúci 
tajomník OV KSS v Nitre s. Pavol Škabla, politický pracovník Zs KV KSS s. Vladimír Bacílek, 
člen predsedníctva OV KSS, predseda ONV v Nitre s. Štefan Balla, generálny riaditeľ VHJ 
Strojsmalt s. Dionýz Urbanský. Správu na konferencii predniesol s. František Drgoňa predseda Czv, 
ktorý kriticky zhodnotil jednotlivé oblasti straníckej práce a naznačil veľmi jasné smery ďalšieho 
rozvoja podniku. V diskusii vystúpil aj s. Peter Colotka, ktorý hovoril o upevňovaní pozícii 
socializmu vo svete. Poukázal kriticky aj na nedostatky, ktoré sa v našej práci vyskytujú. Pri 
hodnotení kvality výroby poukázal s. Colotka na to, ako ona úzko súvisí s celkovou kultúrou práce. 
Na záver celopodnikovej konferencie KSS v n.p. Calex schválili jednomyseľne uznesenie a zvolili 
nový celozávodný výbor a kontrolnú a revíznu komisiu. Za predsedu CZV bol opäť zvolený s. 
František Drgoňa.           

1. máj v našom meste                             
 Prvomájové ráno zaliali slnečné lúče ulice nášho mesta. Občania sa prebúdzali do nového 



rána, aby vyšli do ulíc a manifestovali na prvého mája za pokrok, mier na našej planéte. Už o 6 hod. 
hudba národného podniku Calex svojím budíčkom pozývala občanov na prvomájovú manifestáciu. 
Rozjasané tváre mladých i starších, tváre plné optimizmu prejavili radosť nad doposiaľ vykonanou 
prácou a zhromažďovali sa na zoradištiach. O deviatej hodine zastalo čelo sprievodu, ktoré tvorili 
pracujúci národného podniku Calex pred tribúnou. Po odznení Hymny ČSSR a ZSSR otvoril 
manifestáciu v našom meste predseda MsNV s. František Malý. Privítal manifestantov ako i 
delegáciu OV KSS, ktorú viedol tajomník OV KSS, ktorú viedol tajomník OV KSS v Nitre s. 
Viliam Martiš. Manifestanti si s veľkým záujmom vypočuli slávnostný prejav, ktorý predniesol s. 
Martiš. Po odznení internacionály začala prvomájová prehliadka pracujúcich zo závodov, úradov, 
škôl a organizácií. Desiatky transparentov hlásili dosiahnuté výsledky nové záväzky, pestrofarebné 
kroje folklórnych skupín dotvárali farebnú zladenosť májového sprievodu. Sprievod mestom trval 
celé dve hodiny. 24 500 občanov pozdravilo v májovom sprievode Sviatok práce. V odpoludňajších 
hodinách pripravili v miestnom amfiteátri miestne školy pestrý zábavný program. Po programe do 
24.00 hod. pokračovali oslavy Sviatku práce ľudovou veselicou.                                         
Niečo zo žatvy 1983                                        
 JRD Tribeč v Hosťovciach, ktoré obhospodaruje časť poľnohospodárskej pôdy v časti mesta 
v Chyzerovciach sa v tomto roku úspešne vyrovnali s problémami zberu obilovín. Žatvu ukončili za 
10 dní. Týmto úspechom predchádzali dobré politicko-organizačne pripravené práce. Bolo to 
každodenné hodnotenie výkonu ľudí, pochvala tých, ktorí si svedomite plnili úlohy, podrobenie 
kritike zasa tých, ktorí mali v práci nedostatky. Na vynikajúcich denných výkonoch sa priamo 
podielali kombajnisti, opravári z pojazdených dielní, brigádnici z radov miestnej mládeže, no a 
funkcionári družstva, ktorí starostlivo sledovali a usmerňovali jednotlivé práce v tomto zápali boja. 
Že tento boj dobre zvládli hovorí i výsledok, že dosiahli priemerný hektárový výnos viac ako 50 
metrákov u obilovín, čo ich nesporne zaraďuje medzi najúspešnejšie poľnohospodárske podniky 
nášho okresu.       

Dni Poľskej kultúry                                            
 V rámci družobných stretnutí a výmeny kultúrnych hodnôt medzi Československou 
republikou a Poľskom uskutočnili sa v mesiaci jún a júl 1983 Dni Poľskej kultúry v okrese Nitra. V 
meste Zlaté Moravce bola 8.júna v priestoroch novej knižnice za prítomnosti námestníčky riaditeľa 
poľského informačného strediska s. Danuši Marušiakovej, delegácie ONV v Nitre vedenej vedúcim 
odboru kultúry ONV s. J. Kleinerom a funkcionárov mestských straníckych a štátnych orgánov 
otvorená vernisáž výstavy poľského ilustrátora kníh pre deti Zbignieva Rychlického. V sobotu 
11.júna v mestskom amfiteátri sa uskutočnila Diskotéka poľskej populárnej hudby, ktorú uvádzal 
moderátor televíznych hitparád Fero Hora. Od 20.-26. júna uskutočnila sa vo vestibule mestského 
domu kultúry a vzdelávania výstava VARŠAVSKÉ NOCI. Od 6.-12. júna výstava v tých istých 
priestoroch: 100 rokov poľského robotníckeho hnutia. Od 4.-17.júla bola usporiadaná výstava: 
POĽSKÝ EXLIBRIS. Uvedenej výstavy sa zúčastnilo 900 návštevníkov.                                        
Dni družby z NDR                              
 V mesiaci septembri v rámci družobných stykov okresov Nitra a Beruburg /NDR/ 
uskutočnili sa v okrese Nitra Dni družby s NDR. Z bohatých kultúrno-spoločenských podujatí, 
ktoré boli usporiadané v okrese i v našom meste hodne spomenúť Módnu prehliadku 22.septembra 
v ZK ROH Calex, dve výstavy v mestskom dome kultúry a vzdelávania HISTORICKÉ HODINY a 
JOHN HEARTFIELD. 

Uctili si pamiatku hrdinov SNP     

             Pri príležitosti 39. výročia Slovenského národného povstania usporiadal Mestský výbor 
KSS, Mestský výbor národného frontu SSR a Mestský národný výbor v mestskom dome kultúry a 
vzdelávania Slávnostné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia mestských straníckych a 
štátnych orgánov, zástupcovia podnikov, úradov, škôl a spoločenských organizácii NF SSR. 
Slávnostný prejav pri tejto príležitosti predniesol vedúci delegácie OV KSS, ONV a OV NF SSR 
podpredseda ONV s. Jozef Dvonč. Pred slávnostným zhromaždením zástupcovia straníckych a 



štátnych orgánov a delegácie z jednotlivých podnikov, škôl položili vence pri pomníku Partizán. Vo 
večerných hodinách v rámci osláv vyvrcholili v našom meste oslavy 39.výročia Slovenského 
národného povstania v prírodnom areáli v Žitavanoch zapálením tradičnej partizánskej vatry. 
Delegáciu MsV KSS viedol podpredseda MsV KSS s. František Škula. Slávnostný príhovor k 
zúčastneným predniesol predseda ÚO KSS č.1 s. Štefan Horváth, ktorý po krátkom kultúrnom 
programe symbolicky zapálil partizánsku vatru. Potom hudobná skupina z MsDKV pod vedením I. 
Belicu spríjemnila všetkým prekrásny augustový večer pri pálení partizánskej vatry.                                      
Zlatomoravčania na Bielej stope SNP                                
 Na X. ročníku najmasovejšieho športového podujatia na Slovensku "Biela stopa SNP" 
nechýbali športovci zo Zlatých Moraviec a okolia. Predovšetkým nechýbali už starí a priami 
účastníci SNP M. Paukov, V. Marko, najstarší 62 ročný E. Štift. Z calexákov nechýbali: P. Matejov, 
S. Pytel. Všetci, ktorí sa tohto veľkolepého zimného podujatia zúčastnili dala snehová metelica ozaj 
zabrať. Hrialo všetkých pri srdci hlavná myšlienka "vydrž až do konca". V týchto miestach tvrdo 
bojovali a zápasili o lepší život budúcich generácii v Slovenskom národnom povstaní.                                      
"Po stopách SNP"                                   
 Jedno z najväčších národnooslobodzovacích hnutí v dejinách našich národov je Slovenské 
národné povstanie, ktorého svetlá stránka zostane dlho v pamätiach našej generácie. Tej najmladšej 
musíme túto historickú udalosť približovať rôznymi akciami. Jednou takouto významnou akciou 
bol turistický pochod "Po stopách Slovenského národného povstania", ktorú Telovýchovná jednota 
Slávia v Zlatých Moravciach zorganizovala v spolupráci s mestským domom kultúry a vzdelávania, 
Komisiou Jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva /JSBVO/ pri MsNV v Zlatých 
Moravciach 10.septembra 1983. Toto významné podujatie, ktorého sa zúčastnili mladí i starí, 
otvoril predseda MsNV s. František Malý na zimnom štadióne. Potom účastníci pochodu prešli 
mestom a položili kytice kvetov vďaky padlým v SNP k pomníku Partizán a k Pomníku SNP na ul. 
SNP. No a potom sa už vydali účastníci na trať dlhú 10, 30, 50 km. V skupinách turistov nechýbali 
najmladší 3 roční, ale aj najstarší okolo 60 rokov. Putovný pohár mestského národného výboru v 
Zlatých Moravciach získalo najväčšie družstvo zo základnej školy na Mičurinovej ul. pod vedením 
s. učiteľa Gúbera.    

30.výročie Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Zlatých Moravciach                          
 9.septembra 1983 uskutočnili sa v mestskom dome kultúry a vzdelania oslavy 30.výročia 
založenia Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Zlatých Moravciach. Toto učilište 
za týchto 30 rokov prešlo vo svojej pôsobnosti rôznymi názvami. Doposiaľ učilište vychovalo 2500 
poľnohospodárskych odborníkov rôznych smerov: rastlinná výroba, živočíšna, mechanizátori. 
Tohto slávnostného zasadnutia sa zúčastnila delegácia Zs KV KSS vedená s. G.. Šedivým a 
delegácia OV KSS vedená tajomníkom OV KSS s. Viliamom Martišom. Ďalej sa osláv zúčastnila 
delegácia ZsKNV odboru školstva na čele s vedúcim s. Františkom Morávkom a delegácia inštitútu 
výchovy a vzdelávania MPVž SSR vedená prof. Ing. Tiborom Pálkom, Csc. Riaditeľ Stredného 
odborného učilišťa s. Ján Lopúšek vo svojom príhovore rozobral tridsaťročnú prácu učilišťa a určil 
smery, ktorými sa bude práca školy v budúcich rokoch rokoch uberať. V odpoludňajších hodinách 
pokračovali oslavy spoločenskou zábavou v priestoroch SOUP.                                         
Kultúrno-osvetoví pracovníci v našom meste oslavovali                               
 Zbor pre občianske záležitosti pri MsNV v Zlatých Moravciach po prvý raz uskutočnil 
28.októbra v obradnej sieni mestského národného výboru oslavu Dňa kultúrno-osvetových 
pracovníkov mesta Zlaté Moravce. Tejto oslavy sa zúčastnili pracovníci mestského domu kultúry, 
mestskej knižnice, mestského múzea, ZK ROH a spoločenských organizácii NF SSR. Predseda 
mestského národného výboru s. František Malý v slávnostnom príhovore poďakoval všetkým 
kultúrno-osvetovým pracovníkom za doterajšiu vykonanú prácu pri výchove nového socialisticky 
zmýšľajúceho a konajúceho človeka. V príhovore ďalej pozitívne hodnotil doterajšiu prácu 
širokého aktívu dobrovoľných kultúrno-osvetových pracovníkov, ktorí majú významný podiel na 
rozvoji kultúrno-spoločenského života v našom meste. Prítomní kultúrno-osvetoví pracovníci v 
počte 35 sa potom zapísali do pamätnej knihy MsNV a preseda MsNV s. František Malý každému 



odovzdal kvetinový darček so želaním úspechov do ďalšej kultúrno-osvetovej práce.                           
Oslavy 66.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie                          
 Pri príležitosti 66.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie usporiadali Mestský 
výbor národného frontu SSR a Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach v mestskom dome 
kultúry a vzdelania 7.novembra o 14.00 hod. Slávnostné zhromaždenie mestských straníckych a 
štátnych orgánov, spoločenských organizácii za účasti občanov, zástupcov závodov, škôl a 
organizácií. Slávnostný prejav predniesol predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek. Zo slávnostného 
zasadnutia bol odoslaný Generálnemu konzulátu Zväzu sovietskych socialistických republík 
pozdravný list účastníkov zhromaždenia k 66.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, v 
ktorom zvýraznili neochvejný postoj mierovým návrhom ZSSR. Večer usporiadal mestský výbor 
socialistického zväzu mládeže už tradičný Večerný beh mestom, ktorého sa zúčastnilo okolo 400 
mladých ľudí v rôznych vekových kategóriách.                                           
17. november – Medzinárodný deň študentstva                           
 Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva usporiadal Mestský výbor socialistického 
zväzu mládeže a Mestský dom kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach Slávnostný míting 
mládeže. K 250 mladým ľuďom pri tejto príležitosti prehovoril v slávnostnom referáte predseda 
MsV SZM s. M. Tomajko. V kultúrnom programe vystúpilo "Divadlo za múrom pri MsDKV s hrou 
Oscara Wilda "Slávik a ruža". Bolo to prvé vystúpenie tohto divadla poézie pred zlatomoraveckým 
publikom po získaní Hlavnej ceny Ministerstva kultúry SSR na XIX. Ročníku Hviezdoslavovho 
Kubína. Na záver slávnostného mítingu odoslali zo zhromaždenia mládeže protestnú rezolúciu proti 
rozmiestňovaniu rakiet stredného doletu v Európe.                         
Na verejných zhromaždeniach našich občanov sme bilancovali                         
 V mesiaci novembri zorganizoval mestský národný výbor za účasti poslancov ONV a 
vyšších zastupiteľských orgánov a občanov nášho mesta verejné zhromaždenia, na ktorých sa 
podrobne zhodnotilo plnenie Volebného programu Národného frontu v Zlatých Moravciach. 
Verejné zhromaždenia sa konali v častiach mesta Prílepy, Žitavany i v samotnom meste. V častiach 
mesta podali správu o plnení volebného programu podpredseda MsNV s. Ing. V. Pecho a 
tajomníčka MsNV s. M. Bačová. V meste správu o plnení volebného programu predniesol predseda 
MsV KSS s. Ing. Ján Lopúšek. MsNV pristupoval k samotnej príprave týchto verejných 
zhromaždení v zmysle rozpracovaných záverov XVI. zjazdu KSČ 6.zasadnutia ÚV KSČ, okresnej, 
mestskej a krajskej konferencie KSS v podmienkach nášho mesta. V úvode svojho vystúpenia sa s. 
Lopúšek zaoberal informáciou o vybavovaní pripomienok a námetov vznesených občanmi na 
predchádzajúcich verejných zhromaždeniach. V ekonomickej časti správy sa ihneď v úvode zmienil 
o plnení volebného programu od začiatku volebného obdobia. Poukázal na niektoré pozitívne akcie, 
pri ktorých sa nám darilo úspešne ich realizovať. V tomto období sa vytvorila hodnota diela za 13 
mil. Kčs. Bolo ukončených 14 stavieb, ako sú: Zimný štadión, detské dopravné ihrisko, dielne 
SOUP a ďalšie. Pomalým tempom sa buduje kanalizácia v meste čo do značnej miery znečisťuje 
životné prostredie, lebo v sídliskách, v individuálnej bytovej výstavbe odpadové vody sú púšťané 
do záhrad a na iné priestranstvá. I naďalej zaostáva úloha rozširovania vodovodu a plynofikácie v 
dosiaľ nerealizovaných častiach mesta. Nedarí sa nám realizovať v tejto päťročnici komplexná 
bytová výstavba. I keď sme v tejto päťročnici odovzdali 186 bytov, no v komplexnej bytovej 
výstavbe za takéhoto stavu sme vlastne nerealizovali ani jeden byt. Volebný program nám ukladá 
realizáciu 600 bytov. Celou brzdou výstavby sa stáva výstavba centrálneho tepelného zdroja, ktorý 
už v tejto zimnej sezóne mal dodávať teplo. Veľmi zlá situácia je vo výstavbe 20 triednej základnej 
školy, ktorá už v septembri v tomto roku mala byť odovzdaná do prevádzky, no zatiaľ sa 
vybudovala iba trafostanica, rozvod káblov a začalo sa so zemnými prácami. V súčasnom období sa 
dosť sľubne rozvíja výstavba štvorobvodového zdravotného strediska, jednoobvodové zdravotné 
stredisko na Sídlisku Žitava a telekomunikačná budova spojov. K týmto závažným problémom 
realizácie Volebného programu v našom meste sa rozprúdila zo strany občanov bohatá diskusia, 
ktorá poukázala na problémy realizácie niektorých stavieb. Taktiež zo strany diskutujúcich bola 
vyslovená požiadavka na adresu okresných a krajských funkcionárov, aby pomohli pri riešení 
týchto závažných problémov v realizácii Volebného programu NF v našom meste.                      



Ideologická konferencia                            
 Naše mesto a jeho blízke okolie sa vyznačuje silnou religiozitou. Preto riešenie tohto stavu 
je úlohou všetkých politicko-výchovných inštitúcií. Ich snahou musí byť sústavné vysvetľovanie 
otázok týkajúcich sa svetonázorovej výchovy. Mestský výbor KSS prijal na základe spomínaných 
otázok výchovy mladej generácie Dlhodobý postup v oblasti cirkevnej politiky a vedecko-
ateistickej výchovy. Jednou formou tejto výchovy sa stala aj ideologická konferencia 
pedagogických pracovníkov stredných skôl Gymnázia Janka Kráľa a Strednej poľnohospodársko-
technickej školy, ktorú pripravili v spolupráci s Lektorskou skupinou pri Dome politickej výchovy 
OV KSS v Nitre. Veľmi podrobná analýza stavu svetonázorovej výchovy na školách a diskusné 
príspevky, ktoré dokreslili tento stav, veľmi zreteľne ukázali, ktorými smermi sa musí práca 
ateistických krúžkov uberať.           

Človek človeku...                               
 Už sa stalo dobrým zvykom, že ochotníci Divadelného súboru Janka Kráľa pri Mestskom 
dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach každoročne rozdávajú radosť, smiech z 
divadelnej scény pre svojich skalných. No ochotníci neostali len pri tých, čo navštevujú pravidelne 
ich vystúpenia. Rozhodli sa v tomto roku, že sa podelia so svojimi úspechmi aj s občanmi, ktorí to 
najviac potrebujú v Ústave sociálnej starostlivosti v Olichove. V réžii Alojza Valacha zahrali 
členovia divadelného súboru komédiu J. Paulu: Slovo má babička. Ochotníci boli veľmi 
prekvapení. Prišli medzi vnímavé obecenstvo, ktoré ich chápalo a najmä ich výkon vedelo odmeniť 
dlhotrvajúcim potleskom. Keď v pozadných večerných hodinách odchádzali ochotníci z Olichova, 
hrial ich pocit dobre vykonanej práce, pocit, že potešili tých, ktorí to najviac potrebujú.                                      
Jubileum predsedu MsV KSS                               
 27.augusta dožil sa v plnom zdraví 50. narodenín predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek, 
riaditeľ Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho. Po absolvovaní Roľníckej školy a po 
neskoršom kurze pre učiteľov pôsobil na niektorých roľníckych školách ako učiteľ. Neskoršie ako 
zástupca riaditeľa SPTŠ v Topoľčanoch. Od roku 1960 ako okresný školský inšpektor pre 
poľnohospodárske školy a lesnícke školy. V roku 1963 nastúpil do funkcie riaditeľa 
Poľnohospodárskeho odborného učilišťa v Zlatých Moravciach /dnes SOUP/, kde pôsobí dodnes. 
Medzitým úspešne ukončil Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, kde absolvoval mechanizačnú 
fakultu. V roku 1970 ho delegáti mestskej konferencie KSS zvolili za predsedu MsV KSS. Túto 
funkciu vykonáva dodnes. Pri príležitosti jeho životného jubilea mu stranícke orgány udelili 
medailu Za zásluhy o rozvoj Západoslovenského kraja ako i za rozvoj Nitrianskeho okresu.                          

 

Komunista funkcionár                                  
 V závere roka oslavoval významné životné jubileum 70.rokov života, komunista a bojovník 
za našu súčasnosť, predvojnový člen strany a účastník Slovenského národného povstania s. Štefan 
Horváth. Zbor pre občianske záležitosti pri MsNV v Zlatých Moravciach pripravil jubilantovi v 
obradnej sieni milú slávnosť pri tejto príležitosti za účasti zástupcov okresných, mestských 
straníckych a štátnych orgánov. Predseda MsNV s. František Malý v slávnostnom príhovore 
podrobne zhodnotil jeho životnú púť, ktorou prešiel. Vyzdvihol jeho zápas o krajší zajtrajšok, účasť 
v národnooslobodzovacom boji, ďalej na budovaní vojnou zničenej vlasti konkrétne nášho mesta, 
ako predseda JRD a v iných funkciách. Súdruh Horváth neprestal pracovať ani v súčasnosti V 
uličnej organizácii KSS č.1 zastáva funkciu predsedu. Menovaný je nositeľom štátneho 
vyznamenania "Za zásluhy o výstavbu" od Najvyššieho sovietu ZSSR mu bola udelená medaila "Za 
víťazstvo nad Nemeckom", pri príležitosti jubilea mu OV KSS udelil pamätnú medailu "Za rozvoj 
okresu Nitra".  

Žena funkcionárka                             
 Nie je v našom meste veľa funkcionárok, o ktorých by som mohol písať na stránkach 
mestskej kroniky. No z tých čo v meste máme, je jedna, ktorá si toto miesto v kronike zvlášť 
zaslúži. Ide o ženu, ktorá od mládežníckych rokov vzrástla s funkcionárskym životom a zakotvila 



vo funkcii tajomníčky MsNV vo volebnom období od roku 1980. V prvých rokoch to boli funkcie v 
SÚV ČSM, OV KSS, v MsV KSS. Než vstúpila na pôdu mestského národného výboru to bola 
vysoko aktívne práca v Okresnom výbore Slovenského zväzu žien v Nitre. Odviedla kus poctivej a 
obetavej práce ako dlhoročná aktívna ochotníčka či už vo svojej rodnej , obci v Topoľčiankach, 
alebo na scéne v Zlatých Moravciach. Boli to tisícky hodín voľného času, ktoré ako osvetová 
pracovníčka, strávila pri akciách organizovaných osvetovým zariadením, kde predtým celých 
pätnásť rokov pracovala. V poslednom období aj vo funkcii predsedníčky Zboru pre občianske 
záležitosti do ktorej vkladá ženskú nehu a srdce, zbor dosahuje veľmi pekné výsledky. Mohol by 
som menovať ďalšie desiatky funkcií, cez ktoré s. Bačová prešla, v ktorých zanechala pečať svojej 
osoby. Najmä dnes, keď sa ku nej schádzajú gratulanti, aby jej k jubileu, do ďalšieho plodného 
života a ďalšej päťdesiatky, zaželali veľa zdravia, úspechov v práci a v rodinnom živote.                                      

 

Jubileum telovýchovného funkcionára                          
 V januári tohto roku sa dožil 60. rokov dlhoročný významný funkcionár Telovýchovnej 
jednoty Calex s. Ján Bačík. Už od svojej mladosti sa venoval futbalu. Tento ho tak očaril, že pokiaľ 
mu to zdravie dovoľovalo hrával ako aktívny hráč. No od roku 1956 pracuje vo výbore futbalového 
oddielu, 1969-1970 ako predseda futbalového oddielu. V roku 1975 ho výbor TJ Calex poveruje 
funkciou predsedu oddielu pozemného hokeja. Pomáhal mu vtedy keď tento oddiel potreboval 
najväčšiu  pomoc. Pracoval aj vo výbore pozemného hokeja ÚV ČSSTV. Bol jedným z delegátov V. 
zjazdu ČSSTV. Súdruh Bačík je jedným z funkcionárov, ktorý venoval veľa osobného voľna 
telovýchovnému hnutiu. Pri príležitosti jeho životného jubilea mu telovýchovné orgány udelili 
vysoké vyznamenanie "Za zásluhy o rozvoj československej telovýchovy".                                       
Niečo zo športu                             
 23.-24. júla sa konali v Prahe 73.majstrovstvá ČSSR mužov a žien v ľahkej atletike. Po 
prvýkrát v histórii sa majstrovstiev zúčastnil reprezentant TJ Calex Zlaté Moravce Ľuboš Kováč. 
Štartoval v disciplíne beh na 10 000 m. Trať bola veľmi náročná, počasie pretekárom neprialo, 
štyria pretekári sa vzdali. Ľuboš dobehol do cieľa na peknom 12 mieste. I to je zaslúžený úspech 
nášho reprezentanta. Ľuboš však nepovedal posledné slovo, jeho neúnavný tréning iste bude 
korunovaný i ďalším ešte lepším umiestnením. Na Krajskej veteraniáde v Bratislave opäť traja 
úspešní boli z nášho mesta: Margita Geislerová a František Herman, reprezentovali TJ Calex a 
Margita Zolderová reprezentovala TJ Sláviu Zlaté Moravce. Títo traja reprezentanti v oveteraniáde 
priniesli pre svoje telovýchovné oddiely sedem medailí: 6 zlatých a 1 striebornú. Okrem týchto 
výkonov M. Zolderová prekonala doteraz platný slovenský rekord v skoku do diaľky. Podobne 
prekonal slovenský rekord František Herman v hode oštepom.     
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Rok 1984 úspešný... 

 Bol to rok plný neúnavného úsilia o zachovanie trvalého mieru vo svete. No bol to rok aj 
trvalého úsilia o splnenie plánovaných úloh v záujme udržania a zvýšenia životnej úrovne nášho 
obyvateľstva. Keď sa pozeráme na výsledky práce, môžeme smelo povedať, že sa nám podarilo 
priblížiť sa k vytýčenému cieľu siedmej päťročnice. Dosť úspešne sa nám darilo plniť úlohy 
volebného programu NF, ktorý vyjadruje opodstatnené potreby a požiadavky občanov, ako i 
celospoločenské záujmy, povedal na plenárnom zasadnutí ONV v Nitre koncom apríla predseda 
Mestského národného výboru v Zlatých Moravciach s. František Malý. To boli slová na začiatku 
druhého štvrťroku tejto päťročnice. No a ako to vyzeralo na záver roka o tom podrobne rokovalo 
spoločné plenárne zasadnutie MsNV a MsV NF SSR. Pozoruhodné bolo plnenie socialistických 
záväzkov či už individuálnych, alebo kolektívnych venovaných na počesť 40.výročia Slovenského 
národného povstania. V tomto jubilejnom roku bola celá aktivita občanov, spoločenských 
organizácií NF a občianskych výborov v rámci celomestskej socialistickej súťaže orientovaná na 
pomoc pri plnení volebného programu NF. Na počesť tohto výročia bolo prijatých 73 kolektívnych 
a 2 910 individuálnych socialistických záväzkov, ktorými občania, organizácie a podniky sa 
zaviazali odpracovať 750 000 brigádnických hodín. Celoročné plnenie socialistického záväzku je 
nasledovné: v investičnej časti akcie "Z" bol záväzok vytvoriť hodnotu diela za 5.550.000,-Kčs. 
Tým, že bolo odpracovaných 282 800 brigádnických hodín bola vytvorená hodnota diela za 
9.426.000 Kčs, čo predstavuje plnenie na 171%.        



- v neinvestičnej časti akcie "Z" bolo odpracovaných 860 tisíc brigádnických hodín s vytvorením 
hodnoty diela za 12 719 tisíc Kčs, záväzok bol splnený na 103 %.             
- na pomoc poľnohospodárstvu bolo odpracovaných 51 100 brigádnických hodín, záväzok bol 21 
000 brig. hodín – splnený na 242 %. Celkové plnenie socialistického záväzku v roku 1984:          
  Záväzok /hodnota diela/: 18 100 000.-Kčs     
  Skutočnosť:   22 656 000.-Kčs     
  Plnenie:   125 %       
  Čistá hodnota diela na 1 obyvateľa 1 510.-Kčs 

            V investičnej časti akcie "Z" nám volebný program na 7.päťročnicu ukladá realizovať 18 
stavieb v hodnote diela za 30 mil. Kčs. Za štyri roky bolo ukončených 10 stavieb, 8 stavieb je 
rozostavaných. Celková hodnota diela ukončených a rozostavaných stavieb je 26 147 000 mil. Kčs. 
Na území nášho mesta sa realizuje investičná výstavba viacerými investormi a dodávateľmi. Z 34 
schválených stavieb za 4 roky siedmej päťročnice bolo 18 stavieb ukončených, 12 je rozostavaných 
a na 4 sa s prácami doteraz nezačalo. Takéto meškanie veľmi nepriaznivo pôsobí na samotnú 
iniciatívu občanov pri plnení úloh volebného programu NF v našom meste.                            
Aj v poľnohospodárstve úspešne …                   
 Pracujúci Školského majetku Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Zlatých 
Moravciach úspešne vykročili v tomto roku do plnenia plánovaných úloh. O tom, že to bol úspešný 
nástup vo štvrtom roku siedmej päťročnice svedčia aj výsledky hospodárskej činnosti za rok 1984, 
ktoré splnili nasledovné:    Plán  Skutočnosť  % 

 1. Hrubá poľn. produk./HPP/ t. Kčs  9 320  10 464   112         
 2. Trhová poľn.produk. /TPP/             7 762    7 987              
 102,9           3. Bilančný zisk bez dotácie       623    1 299  
 208,5           4. Nákup obilnín do Štátneho fondu ton  1 006    1 006  
 100          5. Nákup cukr. repy do ŠF      564       666  
 118,1           6. Nákup hrozna do ŠF        79         32  
   82,0           7. Nákup jatoč. zvierat do ŠF     91,2                    99  
 108,6  8. Nákup mlieka do ŠF      520       566  
 108,8            

     

Pri analýze jednotlivých ukazovateľov bolo konštatované, že zo stanovených 8 ukazovateľov, 7 
bolo splnených. Nebol splnený nákup hrozna do ŠF v dôsledku dlhotrvajúceho sucha a výkyvu 
teplôt počas vegetácie v oblasti nášho mesta. Splnenie a prekročenie plánovanej HPP, TPP i 
bilančného zisku vyplýva z dobrých výsledkov dosiahnutých na Školskom majetku Strednej 
poľnohospodárskej technickej školy v Zlatých Moravciach a v rastlinnej výrobe /RV/ a v živočíšnej 
výrobe /ŽV/ ako dôslednej hospodárnosti na úseku ekonomiky výroby najmä priaznivý pomer 
nákladov k dosiahnutým výsledkom. Pozitívne treba hodnotiť starostlivosť o využívanie a najmä 
zúrodňovanie pôdneho fondu. Na úseku rastlinnej výroby boli úlohy splnené a vysoko prekročené. 
Vysoko bola prekročená plánovaná produkcia obilovín, kŕmnych okopanín, jednoročných a 
viacročných krmovín, ako aj cukrovej repy:  5,76 ton z ha   obilovín 
                53,7   ton   kŕmnej repy 
               32,36  ton   jednoročných 
krmovín               8,09  ton   viacročných 
krmovín               47,58  ton   cukrovej 
repy      Dobré výsledky boli dosiahnuté na úseku živočíšnej 
výroby. Plánovaná produkcia mlieka bola splnená na 104 %. Ročná úžitkovosť na dojnicu bola 
dosiahnutá 3 848 1, čo je zvýšenie oproti roku 1983 o 532 litrov mlieka. Denný prírastok u výkrmu 
HD bol 0,840 kg a výkrm ošípaných 0,540 kg. Produkcia vlny bola splnená na 101,5 %. Štátny 
nákup hov. a brav. mäsa bol splnený na 117,9 % mlieka na 108,8 %, vlny na 100 %.  
            Odišiel vynikajúci stranícky a štátny činiteľ ZSSR  



                   9.februára 1984 zomrel v Moskve generálny 
tajomník ÚV KSSZ a predseda prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR Jurij Vladimírovič Andropov. 
Odchodom Jurija Vladimíroviča Andropova stráca Komunistická strana Sovietskeho zväzu a všetok 
sovietsky ľud vynikajúceho straníckeho a štátneho činiteľa, vlastenca a internacionalistu, oddaného 
leninskej strane a učeniu marxizmu leninizmu. Neunavené úsilie s. Andropova bolo najmä v oblasti 
presadzovania mierovej zahraničnej politiky Sovietskeho zväzu a úsilie a zníženie medzinárodného 
napätia, zápas a odzbrojenie, odvrátenie hrozby jadrovej vojny a upevňovanie mieru. Jeho 
neúnavný boj za mier si získal úctu a obdiv všetkých pokrokových ľudí na tejto planéte. Hlboko si 
vážime jeho úprimné priateľstva a vzťah ku Komunistickej strane Československa, k našej vlasti a 
československému ľudu. Celý pokrokový svet zdieľa hlboký zármutok. 13.februára o 9.00 hod. sa 
otvorila v obradnej miestnosti Mestského národného výboru v Zlatých Moravciach kondolenčná 
miestnosť do ktorej prichádzali stovky pracujúcich zo závodov, podnikov, úradov, mládež zo škôl, 
aby vzdali hold a poslednú úctu neúnavnému bojovníkovi za svetový mier J. V. Andropovovi. 
Desiatky podpísaných kondolenčných listín boli toho najlepším dôkazom.   
                              Ako v roku 1984 pokračovala výstavba v našom 
meste                  I v tomto roku niektoré akcie vo výstavbe nášho 
mesta úspešne pokračovali, no na niektorých sa zostávalo na mŕtvom bode. V investičnej časti akcie 
"Z" boli v roku 1984 realizované tieto stavby: Na výstavbe športovej haly T 18 sa prestavalo v 
tomto roku 726 tisíc. Telocvičňa T 18 je stavebne dokončená a bude slúžiť širokej športovej 
verejnosti v našom meste. Pokračovala výstavba kanalizácie na Smetanovej a Sládkovičovej ulice v 
hodnote diela 1 831 000 Kčs. Na Štúrovej ulici v spolupráci s n.p. Calex pokračovalo sa vo 
výstavbe trojtriednej materskej školy s oddelením jaslí a v tomto roku sa preinvestovalo 2 314 000 
Kčs. Rozšírila sa plynofikácia na ulici Tekovskej s nákladom 1 339 000 Kčs. Vybudovali sa 
prístupové komunikácie k telocvični T 18 s nákladom 720 000 Kčs. Začala sa i výstavba družiny 
mládeže na Mičurinovej ulici pre základnú školu. V tomto roku sa preinvestovalo 1 961 000 Kčs. V 
účelovej investičnej výstavbe sme v meste realizovali v roku 1984 tieto stavby: Na Sídlisku Žitava 
II. sa pradovalo na konečných úpravách sadovníckych a terénnych prác a ukončilo sa 
jednoobvodové zdravotné stredisko. Pokračovalo sa s výstavbou 20 triednej základnej školy, kde 
bolo preinvestované 4 038 000 Kčs. Ďalej sa začalo s výstavbou inžinierskych sietí na sídlisku 
Zlatňanka a bolo preinvestovaných 1 551 000 Kčs /na kanalizácii, vodovode a plynofikácii/. Na 
centrálnom tepelnom zdroji bola odovzdaná pripravenosť pre technológiu a montáž ČKD Dukla 
Praha a bolo preinvestovaných 5 510 000 Kčs. Drevona n.p. Prestavala na realizácii svojho nového 
zariadenia 906 000 Kčs. Väčšie organizácie ako sú: Calex n.p., OSP Nitra na drobných stavbách 
/telekomunikačná budova, zdravotné stredisko/ preinvestovalo v roku 1984 7 278 000 Kčs. Celkove 
bolo v roku 1984 v meste preinvestované 37 957 000 Kčs.                                                                                      

V Calexe na prahu roku 1984                  
 Na prahu nového pracovného roka 1984 sa pracujúci národného podniku Calex zamýšľali 
nad bilanciou úspechov roku predchádzajúceho a nad vytyčovaním úloh pre rok 1984 v ktorom si 
pripomenieme 40. výročie Slovenského národného povstania. I oni si postavili na začiatku roka 
náročné ciele a úlohy, so želaním dosiahnuť ich a vytvoriť si priaznivé podmienky pre rok 1985. 
Toto všetko bolo na začiatku roka 1984. V priebehu celého roka tuho zápasili s problémami a riešili 
zložité úlohy no úspech sa dosiahol, tak že už 28.decembra splnili úlohu vo výrobe tovaru. O 
niekoľko dní v predstihu bol splnený vývoz kompresorov do Sovietskeho zväzu. Vývoz do 
nesocialistických štátov splnili na 103 %, do socialistických štátov na 102,1 %. Do siete vnútorného 
obchodu dodali tovar v hodnote 1 357 000 Kčs. Vyrobili 272 tisíc kusov chladničiek a 155 tis. 
kusov mrazničiek. Na to hlavné na čo v Calexe nezabudli bola realizácia inovačného programu. V 
priebehu roka zaviedli do programu 6 kusov nových výrobkov. Vyrobili za 890 mil. Kčs výrobkov v 
1.stupni akosti čo predstavuje takmer 65 % z výroby tovaru. Sú to priaznivé a pekné výsledky, 
ktorými zabezpečili dynamickejší rozvoj celého podniku a dobrý nástup do posledného roka 
7.päťročného plánu. Pracujúci budú musieť vynaložiť maximálne úsilie, udržať dosiahnuté 
výsledky a urobiť všetko pre prekročenie úloh v nastávajúcom roku.                             



1. máj – oslava sviatku práce v našom meste …               
 Tohoročný 1.máj v poradí už 39. v slobodnej vlasti sme v našom meste vítali do sychravého 
rána. Počasie nám veľmi neprialo, ale i napriek tomu sa už od skorého rána začali v meste 
zhromažďovať prví manifestanti, aby oslávili sviatok práce – sviatok mieru, ktorý bol tak ťažko 
vybojovaný a vykúpený krvou miliónov ľudských obetí. O 9.00 hod. Zazneli námestím Hymny 
ČSSR a ZSSR. Potom pristúpil k mikrofónu predseda MsNV v Zlatých Moravciach s. František 
Malý a otvoril manifestáciu pracujúcich mesta a blízkeho okolia. Srdečne privítal všetkých 
účastníkov osláv ako i delegáciu Ústredného výboru NF SSR vedenú predsedom Ústrednej 
kontrolnej a revíznej komisie ÚV KSS s. Eugenom Turzom, delegáciu OV KSS v Nitre vedenú 
tajomníkom OV KSS s. Štefanom Moravčíkom. Slávnostný prejav na prvomájovej manifestácii 
predniesol s. Eugen Turzo. Po internacionále sa pohlo čelo sprievodu k prehliadkovej tribúne, ktoré 
už tradične tvorí najväčší podnik nášho okresu, n.p. Calex. V tomto mohutnom 21 tisícovom 
sprievode niesli pracujúci desiatky transparentov, hlásajúce splnenie a prekročenie plánovaných 
úloh, nové socialistické záväzky na počesť 40. výročia Slovenského národného povstania, no 
predovšetkým podporujúce heslá mierovú politiku ZSSR, i heslá smerujúce k podpore politike 
KSČ. Najpôsobivejší bol sprievod pracujúcich z n.p. Calex, ZDA, Gymnázia Zlaté Moravce, SOUP 
a ďalšie. Veľmi pôsobivo a priam sugestívne pôsobili v sprievode, zväzáci, pionieri, športovci a 
folklórne súbory. Po poludňajšej prestávke pokračovala oslava sviatku práce vystúpením 
folklórnych súborov v mestskom dome kultúry a vzdelávania a potom o 17.00 hod. Ľudovou 
veselicou v Závodnom klube ROH n.p. Calexu.      

Slávnosti mieru a Československo-sovietskeho priateľstva...                 
 Stalo sa už tradíciou, že každoročne v jarných mesiacoch Mestský výbor Zväzu 
československo-sovietskeho priateľstva v spolupráci so straníckymi a štátnymi orgánmi mesta 
organizujú Slávnosti mieru a Československo-sovietskeho priateľstva. V tomto období je zvlášť 
naliehavé podporovať všetky iniciatívne návrhy Sovietskeho zväzu smerujúce k zachovaniu mieru a 
rozvoju pokroku vo svete. Z týchto pohnútok sa dňa 22.mája o 16.00 hod. Zišli v miestnom 
amfiteátri občania mesta a okolia na Slávnosti mieru a Čs.-sovietskeho priateľstva za prítomnosti 
delegácie OV KSS, ktorú viedol vedúci tajomník OV KSS s. Pavol Škabla, aby podporili významné 
mierové iniciatívne návrhy ZSSR. Slávnosti sa zúčastnil a zhromaždenie pracujúcich mesta Zlaté 
Moravce pozdravil generálny konzul ZSSR v Bratislave Grigorij Katušev."Jedine ZSSR a úspešný 
rozvoj spolupráce vo všetkých oblastiach našej každodennej práce, považujeme i dnes za jednu z 
najvýznamnejších úloh súčasnosti, povedal v slávnostnom príhovore poslanec Slovenskej národnej 
rady a člen predsedníctva OV NF v Nitre s. Ondrej Horniak.". Zo slávnosti mieru a čs.-sovietskeho 
priateľstva odoslali pracujúci mesta pozdravný list Generálnemu konnzulátu ZSSR v Bratislave pri 
príležitosti 40.výročia Slovenského národného povstania. V liste sa zdôraznilo ako so zbraňou v 
ruke, bok po boku bojovali sovietski a slovenskí partizáni a koľko životov položili za našu slobodu. 
Na záver slávnosti vystúpil 60 členný Severoosetinský súbor piesní a tancov ALLAN zo ZSSR pred 
viac ako 2 500 občanmi a mládežou nášho mesta a blízkeho okolia. Sovietski umelci opäť zanechali 
v návštevníkoch hlboké nezabudnuteľné umelecké zážitky.              
40. výročie Slovenského národného povstania                     
 I občania nášho mesta si s veľkou úctou a vďakou pripomenuli štyridsať rokov od 
významnej udalosti v dejinách nášho národa – Slovenské národné povstanie. Slovenské národné 
povstanie sa stalo začiatkom národnej a demokratickej revolúcie pre oba naše národy. V povstaní sa 
silne rozvinuli prvky medzinárodnej solidarity, proletárskeho internacionalizmu zvýrazneného v 
pomoci bratského Sovietskeho zväzu a spečateného krvou v boji s nemeckým fašistickým 
nepriateľom. Slovenské národné povstanie dalo základ revolučným požiadavkám, ktoré sa stali po 
oslobodení základom hospodárskych a spoločenských premien i v našom meste. 40. výročie 
Slovenského národného povstania si pripomenuli občania i mládež na Slávnostnom zhromaždení 
pracujúcich mesta, ktoré sa konalo 29.augusta o 14.30 hod. v Mestskom dome kultúry a 
vzdelávania v Zlatých Moravciach. Už o 14.00 hod. za tónov Pochodu padlých revolucionárov 
položili zástupcovia spoločenských organizácii, podnikov, škôl a inštitúcii vence k pomníku 



partizána. Slávnostné zhromaždenie otvoril predseda MsNV s. František Malý. Privítal delegáciu 
OV KSS v Nitre vedenú členom predsedníctva a predsedom OOR v Nitre s. Antonom Boháčikom, 
ktorý predniesol slávnostný prejav. Tohto slávnostného zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia 
družobného mesta Bystřice p/Hostýnem a priamy účastníci bojov v Slovenskom národnom 
povstaní, sovietski velitelia: Viktor Ivanovič Maximov veliteľ oddielu Národný pomstiteľ, Andrej 
Ivanovič Terešonok, komisár oddielu, Jurij Gavrilovič Kuznecov, náčelník štábu, Pavlina Pavlovna 
Kuznecovová, radistka štábu, Nina Semjonovna Mareckaja, zdravotná sestra, Dmitrij Nedejev 
Placharovov /Miťka z Bulharska/, rozviedčik.        

Otvorenie Mesiaca ČSSP                  
 Pri príležitosti 67.výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a otvorenia Mesiaca 
ČSSP uskutočnilo sa v našom meste 7.novembra o 14.00 hod. V mestskom dome kultúry a 
vzdelávania Slávnostné zhromaždenie mestských straníckych a štátnych orgánov a organizácii NF, 
pracujúcich a mládeže. V zaplnenej divadelnej sále domu kultúry si pracujúci a mládež vypočuli 
slávnostný prejav, ktorý predniesol predseda Mestského výboru ZČSSP s. Karol Drienovský. Zo 
slávnostného zhromaždenia odoslali pracujúci nášho mesta zdravicu ľudu ZSSR, ktorú prečítala 
podpredsedníčka MsV ZČSSP s. Júlia Križanová. Zhromaždenie bolo ukončené Internacionálu. O 
16.00 hod. pred Ľudovou školu umenia otvoril predseda MsNV s. František Malý X. ročník 
večerného behu mestom venovaný už tradične výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. 
Na štarte sa v 11.kategóriach vystriedalo 377 pretekárov z radov mládeže i dospelých. Na štarte a v 
cieli nechýbali i naši poprední bežci, účastníci Medzinárodného maratónu mieru: Ľ. Kováč, Ľ. 
Chládek, Urbanovič. Najviac bola zastúpená kategória mladších žiakov, ktorých bolo na štarte 84. 
Najväčší počet pretekárov bolo zo Základnej školy na Leninovej ulici.                             
Výzva občanom okresu                  
 Predsedníctvo OV NF SSR a Rada ONV v Nitre pre splnenie prijatých socialistických 
záväzkov na počesť 40. výročia SNP, 40.výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja a 
oslobodenie našej vlasti hrdinskou Sovietskou armádou vyhlásilo od 22. - 28. októbra 1984 
TÝŽDEŇ PRACOVNÝCH SMIEN NF. Túto výzvu v našom meste najlepšie pochopili študenti a 
žiaci základných škôl a stredných odborných učilíšť. Aktívne pracovali na úprave verejných 
priestranstiev v meste, čistili parky a ihriská. Pracujúci zo závodov, podnikov a úradov tiež 
pochopili výzvu a svoje priestranstvá postupne skrášľovali. I v tomto roku pri plnení socialistických 
záväzkov nestáli stranou pracovníci mestského národného výboru, domu kultúry a mestskej 
knižnice. V sobotu 26. októbra pracovali na plnení úloh vyplývajúcich z akcie "Z" a to na čistení 
verejných priestranstiev v detskom parku, na detskom dopravnom ihrisku a v Parku Ľudových 
milícii. Desiatky občanov veľmi svedomite pracovali na úprave okolia svojich domov. Svojou 
svedomitou prácou všetci prispeli k plneniu volebného programu NF a preukázali tak svoju úctu k 
slávnym výročiam našej socialistickej vlasti k odhodlaniu naplňovať odkazy Slovenského národ. 
povstania a internacionálneho postoja k 67.výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.                          
Zbor pre občianske záležitosti úspešne …                
 V dlhodobom procese formovania osobnosti socialistického človeka patrí významné miesto 
zborom pre občianske záležitosti. Ide najmä o prevýchovu človeka v duchu vedeckého svetového 
názoru. I v našom meste sa dostávame do obdobia, v ktorom najväčším bohatstvom spoločnosti 
bude nový socialistický človek. Jeho črty tvoria už dnes v každodennom zápase človeka pri plnení 
úloh výstavby socialistickej spoločnosti. Ide predovšetkým o to, aby sa svetonázorové postoje 
nášho občana vyjadrovali aj navonok tvorbou nových socialistických tradícií a občianskych 
obradov. Obrady sa stali v našom ešte rodinnou slávnosťou v ktorej sa spája umenie so 
spoločenskými, rodinnými a pracovnými úlohami. I náš zbor pre občianske záležitosti, ktorý 
pracuje pri rade mestského národného výboru vykonal záslužnú prácu. Pracuje v súlade s 
dlhodobou koncepciou prijatou Ministerstvom kultúry SSR, ktorú si rozpracoval na vlastné 
podmienky. V roku 1984 pracovalo v zbore 14 členov z čoho bolo 8 členov KSČ, 9 žien a 4 
členovia do 35 rokov. Celá práca zboru je rozdelená do 4 sekcií: pre sobáše a privítanie detí, sekcia 
pre občianske pohreby, sekcia pre prácu s jubilujúcimi občanmi a sekcia pre netradičné formy. O 



práci spomínaných jednotlivých sekcií najvýraznejšie hovorí prehľad o uskutočnených akciách v 
roku 1984:                                                                                    - počet narodených 
detí    210                 - počet privítaných 
detí spolu                210                          - 
individuálne privítania      45                 
- počet kolektívnych vítaní      26                
- počet uzavretých manželstiev   117                
- občianske sobáše bez cirkevného obradu    68              
- počet pohovorov so snúbencami      23               
- počet úmrtí       106                
- občianske pohreby        21               
- občianske rozlúčky na cirkevných pohreboch   56              
- podujatia z príležitosti životných jubileí    91      
       zúčastnených jubilantov    273              
- počet pracovných jubileí      72                 
       zúčastnených jubilantov   215              
- počet jubilejných sobášov      17      
 strieborné       15               
 zlaté          2              
- počet slávností pri odchode do dôchodku     47              
- počet návštev starých občanov pri jubileách               73                         
- počet slávností pri odovzdávaní obč. preukazov     6                
- iné podujatia / sľuby pionierov, odovzdávanie   16      
    maturitných vysvedčení/                
SPOLU ZORGANIZOVANÝCH PODUJATÍ ZPOZ v ROKU 1984   626            
Dni NDR u nás                    
 5. novembra sa začali v našom okrese Dni kultúry NDR pri príležitosti 35.výročia vzniku 
Nemeckej demokratickej republiky, ktoré potrvali do 10 novembra 1984. Bohatý program okrem 
iného priniesol zaujímavé výstavy, filmy, módne prehliadky a besedy. I v našom meste sme privítali 
vzácnych priateľov z Bernburgu a Halle na besedách so žiakmi základných škôl venovaných 
35.výročiu vzniku Nemeckej demokratickej republiky. 8.novembra 1984 o 14.00 hod sme v 
priestoroch Ľudovej školy umenia otvorili výstavu amatérskych výtvarných prác z Bernburgu. 40 
grafických listov reprezentovalo na tejto výstave popredných amatérskych grafikov, ktorých témou 
sa stal ich každodenný život, no najmä silný protest proti vojne a boj za svetový mier. O 17.00 hod. 
V spoločenských priestoroch Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho predviedli širokej 
verejnosti nášho mesta nemeckí priatelia z obchodných domov v Halle a Bernburgu módnu 
prehliadku, ktorá si získala srdcia najmä mladých dievčat a žien.                          
Príprava na Československú spartakiádu '85               
 Československá spartakiáda v roku 1985 bude opäť významným prostriedkom aktivizácie 
občanov našej vlasti k realizácii programu ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti vytýčeného 
XVI. zjazdom Komunistickej strany Československa. Bude príspevkom k vytváraniu 
socialistického spôsobu života pracujúcich i jednotnej svetonázorovej výchovy mládeže v duchu 
marxizmu-leninizmu. Prípravy na ČSS '85 vychádzajú z potreby ďalšieho zvyšovania masovosti 
telesnej výchovy a jej úrovne vo všetkých formách. No predovšetkým sa stane manifestáciou 
politickej, kultúrnej a ekonomickej vyspelosti socialistického Československa a prehliadkou 
výsledkov dosiahnutých spoločným úsilím celého telovýchovného hnutia v masovom rozvoji 
socialistickej telesnej výchovy. I v našom meste začalo sa v závere roka s nácvikom skladieb v 
jednotlivých kategóriách. Najviac nás teší, že už v mesiaci septembri začali "skladbu žien" cvičiť 
ženy z rôznych podnikov, úradov, škôl a organizácii v meste pod vedením Heleny Polákovej 
predsedníčky odboru ZRTV pri TJ Calex. I keď ich čaká namáhavá a ťažká práca pretože veľa 
voľného času strávia pri nácviku, o to bude ich radosť väčšia z vystúpenia na Obvodnej spartakiáde, 
potom okresnej a tým, ktorým to pôjde najlepšie na Celoštátnej spartakiáde '85 v Prahe od 27.-30. 



júna 1985.                                                     Ohňové posolstvo Československej 
spartakiády '85                   Významné podujatia už 
tradične spájame s históriou robotníckych bojov a víťazstiev Sovietskej armády nad hitlerovským 
fašizmom. Tak tomu bolo i pri príprave Československej spartakiády '85. Jej prípravné práce začali 
už v tomto roku. Jednou krásnou symbolizujúcou akciou sa stali "Ohňové posolstvá ČSS '85", ktoré 
sa 4. októbra 1984 rozleteli zo strahovského štadióna po celej našej vlasti. Aj na našom štadióne sa 
vo večerných hodinách v tento deň zišli športovci a funkcionári TJ Calex, ktoré na pokyn 
rozhlasovej stanice Hviezda zapálili vatru, symbol víťazstva robotníckych bojov a víťazstva 
Sovietskej armády nad fašizmom. Do neskorých hodín potom športovci besedovali o 
protifašistickom hnutí v Zlatých Moravciach a na jeho blízkom okolí.                                                               
Členovia Rady MsNV jubilanti                   
 V mesiaci septembri sa dlhoroční členovia rady Mestského národného výboru, ss. Miroslav 
Kóňa, ekonomický námestník podnikového riaditeľa n.p. Calex, a JUDr. Ján Krkoš, vedúci odboru 
hlavného kontrolóra dožili vzácneho životného jubilea 60 rokov. Mestské stranícke a štátne orgány i 
CZV KSS Calex vysoko zhodnotili angažovanú prácu oboch súdruhov. Zvlášť osobitne treba 
vyzdvihnúť ocenenie pri budovaní socializmu prepožičanie vyznamenania s. Kóňovi "Za obetavú 
prácu pre socializmus a s. Krkošovi vyznamenanie Najlepší pracovník podniku. Súdruh Krkoš 
prešiel viacerými funkciami než prišiel pracovať do n.p. Calex. Jednou z nich bola i funkcia 
ekonomicko-obchodného námestníka bývalých Ponitrianskych tehelniach. Je nositeľom 
vyznamenania "Najlepší pracovník Ministerstva stavebníctva" a štátneho vyznamenania "Za 
vynikajúcu prácu". S prianím pevného zdravia, tvorivých síl a úspechov do ďalšej práce zaželali 
súdruhom predstavitelia straníckych a štátnych orgánov mesta a odovzdali im pri tejto príležitosti 
plaketu mesta.                    

Zväzarmovci v Žitavanoch iniciatívne …                 
 Zväzarmovci v časti mesta Žitavany už niekoľko rokov veľmi iniciatívne a vysoko odborne 
pripravujú významné podujatia, Majstrovstvá Slovenska v motokrose a autocrose o obsahu 125 cml 
Tak tomu bolo o 13.00 hod. 16.sepetembra, kedy riaditeľ pretekov Ing. Jozef Esterka slávnostne 
otvoril tohoročný automotocross, ktorý Zväzarmovci zo Žitavian usporiadali na počesť 40.výročia 
Slovenského národného povstania. Potešiteľné bolo, že na štarte sa objavili traja pretekári z 
domáceho automotoklubu /AMK/ F. Hosťovecký, P. Kováč, Š. Gajdoš. Do semifinálovej jazdy 
postúpil Š. Gajdoš, no zlyhal mu stroj a semifinále nedokončil. Po ťažkom blatistom teréne, kde 
pretekári museli zvládnuť desiatky nástrah sa ukázalo, ako ktorý pretekár dokázal majstrovsky 
ovládať svoj stroj. I priaznivci tohto športu mali možnosť vidieť tvrdé súperenie pretekárov na tejto 
trati. V motokrose 125 cml sa umiestnil ako prvý M. Šuška z Pl. Teplej. V autocrose Š. Szabo z 
Rimavskej Soboty. Po skončení tohto krásneho podujatia sa už Zväzarmovci z AMK v Žitavanoch 
tešili, ako svedomite pripravia pre priaznivcov tohto športu ďalší ročník v roku 1985.                           
Plénum MsNV o rozvoji sociálneho programu v meste …                  
 V druhej polovici októbra rokovalo na MsNV v Zlatých Moravciach 21. plenárne zasadanie 
, ktoré otvoril a viedol predseda MsNV s. František Malý. Za ONV v Nitre sa zasadnutia zúčastnil 
podpredseda ONV s. JUDr. Jozef Dvonč. Správu o plnení úloh na úseku starostlivosti o starých a 
osamelých občanov, o plnení úloh na úseku starostlivosti o deti a rodinu ako i o poskytovaní 
zdravotníckych služieb v meste Zlaté Moravce predniesol podpredseda MsNV s. Ing. Vladimír 
Pecho. Hlavná pozornosť MsNV bola v tejto oblasti venovaná starostlivosti o starých občanov a 
invalidných občanov najmä na úseku vytvárania nových foriem sociálnych služieb. Sociálne 
odkázaným nepracujúcim dôchodcom poskytuje MsNV sociálnu výpomoc vo forme opakovaných 
aj jednorazových finančných príspevkov. Veľkou mierou sa na hmotnom zabezpečení svojich 
bývalých členov podieľajú aj JRD jednorazovými sociálnymi príspevkami. Odrazom dobrej 
starostlivosti o starých občanov mesta je i tá skutočnosť, že dňa 4.júla t.r. Odovzdal MsNV do 
prevádzky prvý Dom s opatrovateľskou službou na Nitrianskej ulici, vo vchodoch č.26, 28 a 30, 
kde má pre občanov-dôchodcov 24 malometrážnych bytov. Tu našli stálu starostlivosť najmä tí, 
ktorých zdravotný stav si vyžaduje opatrovateľskú službu. V týchto priestoroch sa nachádza aj 



stredisko osobnej hygieny.    Ľuboš Kováč opäť na Medzinárodnom maratóne mieru /MMM/ a 
Alecon – Medavy vo Francúzsku.  Na 54. ročníku Medzinárodného maratónu v Košiciach naše 
mesto a najmä Telovýchovnú jednotu Calex vynikajúco reprezentoval Ľuboš Kováč. Z 1 192 
vytrvalcov z 13 krajín, ktorí sa postavili na štart 54.ročníka MMM Ľuboš skončil na tridsiatom 
piatom mieste a časom 2:31:37,0. Kryštálový pohár, ktorý Ľuboš Kováč prebral ako ocenenie za 
vynikajúcu prácu. 
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Nástup do posledného roka siedmej päťročnice …                 
 Keď sme si v závere roka 1984 navzájom blahoželali a mesto Zlaté Moravce dosiahlo 15 
052 obyvateľov želali sme si do Nového roka 1985 veľa osobných a pracovných úspechov, nikto z 
nás netušil, že tento posledný rok siedmej päťročnice bude i veľkou skúškou vyspelosti mnohých 
pracovných kolektívov, že to bude rok, v ktorom musíme vypäť všetky sily pre splnenie náročných 
úloh v zložitých podmienkach. Príroda nám pripravila také ťažkosti, s ktorými sme nepočítali. Už v 
závere roka nastúpili silné mrazy, ktoré vrcholili na začiatku roku 1985. Boli namerané veľmi nízke 
teploty pod -30şC. Mrazy sa vtierali na každé pracovisko, do každej pracovnej haly. Táto tuhá zima 
veru nevytvárala dobrú pohodu pre plnenie plánovaných úloh na pracoviskách. V energetike boli 
vyhlásené prísne regulačné stupne, ktoré do značnej miery vysoko ovplyvnili výrobu. Avšak 
nadšením vytrvalosťou, húževnatosťou a pracovnou disciplínou na všetkých pracoviskách našich 
závodov v meste sme sa postupne začali s problémami vyrovnávať. Na vyrovnanie sklzu vo výrobe 
sa začali prijímať socialistické záväzky. Boli to najmä brigády socialistickej práce, ktoré stáli v čele 
tohto zápasu. Všetkých nás hrial dobrý pocit z iniciatívy našich občanov, ktorý sa niesol v znamení 
40.výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou. Každému z nás záležalo na 
spoločnom podieli a úspechu pri plnení úloh stanovených XVI. zjazdom Komunistickej strany 
Československa.  

Poľnohospodári v 7.päťročnici úspešní …                  
 V tomto roku patrí miesto v kronike i členom JRD SNP v Topoľčiankach, ktorí pracujú i na 
poľnohospodárskej pôde Zlaté Moravce – časť Žitavany. Toto Jednotné roľnícke družstvo sa v 



tomto roku zaradilo medzi prosperujúce družstvá v okrese. Kým v roku 1981 hrubá výroba bola 53 
mil 353 tisíc Kčs, v roku 1985 to už bola 85 mil. 301 tis. Kčs. Dobré výsledky zaznamenali 
družstevníci aj v zisku. V roku 1981 predstavoval 700 tis. Kčs, v roku 1985 už vyše 10 mil. Kčs. 
Hrubá produkcia v živočíšnej výrobe dosiahla 29. mil. 74 tis. Kčs, v rastlinnej výrobe 18 mil. 466 
tis. Kčs. Ročná produktivita práce bola splnená na 103,16 % z čoho na jedného pracovníka pripadá 
152 596 Kčs. Priemerný mesačný zárobok dosiahol 2570 Kčs. Mimoriadnu pozornosť venovali 
sociálnej starostlivosti o družstevníkov. Závodné stravovanie využíva 56 % pracovníkov. Družstvo 
vlastní 10 bytových jednotiek a 7 rodinných domov. Pre 18 pracovníkov zabezpečilo družstvo 
kúpeľnú starostlivosť, 34 sa ich zúčastnilo zahraničnej a domácej rekreácie, 45 detí pracovníkov 
družstva letnej pionierskej rekreácie. V tomto roku bola pri JRD založená aj Telovýchovná jednota, 
ktorej oddiel ľadového hokeja hrá o postup do II. SNHL. /Slovenskej národnej hokejovej ligy/ 
Smelé sú plány družstevníkov z JRD SNP Topoľčianky do 8.päťročnice, ale o týchto výsledkoch 
v neskorších rokoch.                       

V roku 1985 úspešne vo výstavbe mesta                                 
 V investičnej časti akcie ''Z'' boli realizované v roku 1985 tieto stavby: Športová hala T 18 
bola ukončená. Prvú zaťažkávaciu skúšku mala v tomto roku pri nácviku na Obvodnú a Celoštátnu 
spartakiádu 85. Je využívaná i pre ďalšiu športovú činnosť. Pokračovalo sa na výstavbe Materskej 
školy a detských jaslí na Štúrovej ulici, ktoré sú realizované zo združených prostriedkov n.p. Calex 
a MsNV. V tomto roku sa vytvorila hodnota diela za 880 tis. Kčs. Plán na tejto stavbe bol splnený 
na 120 %. Budovanie kanalizácie pokračovalo na ulici Sládkovičovej až po ulicu Smetanovu a na 
Leninovej ulici po roh ulice Moyzesovej. Hodnota tohto diela bola 2 mil. Kčs. Rozšírila sa 
plynofikácia v hornej časti mesta na uliciach Čulenova, Partizánska, Jesenského a Fučíkova, kde 
bola vytvorená hodnota diela 1 359 000 Kčs. Ďalej sa pokračovalo na týchto stavbách: Družina 
mládeže pri ZŠ na Mičurinovej ulici. Vytvorila sa hodnota diela v tomto roku za 304.000 Kčs. Boli 
zahájené prípravné práce na stavbe zastrešenie Zimného štadióna. Na výstavbe výrobných 
priestorov vrátane kotolne a inžinierskych sietí prevádzkarne Okresného podniku komunálnych 
služieb, závod č.2 Zlaté Moravce na Viničnej ulici, bola vytvorená hodnota diela 2 633 000 Kčs. 
V rozširovaní vodovodu v časti mesta Chyzerovce bola vytvorená hodnota diela 1 352 000 Kčs. 
Začalo sa s výstavbou novej zberne druhotných surovín na Priemyselnej ulici, kde bola vytvorená 
hodnota diela 51 tis. Kčs.                      

Účelová investičná výstavba                                    
 Úspešne postupovala výstavba 20 triednej základnej školy kde boli ukončené práce na 
hrubej stavbe . Preinvestovalo sa Kčs. Plán bol splnený na 120 %. Začalo sa s výstavbou Sídliska 
Zlatňanka kde boli začaté 4 bytové objekty čo predstavuje 240 rozostavaných bytových jednotiek. 
Pracovalo sa na výstavbe inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, plyn, tepelný kanál. Na 
Centrálnom tepelnom zdroji nastúpil dodávateľ ČKD Praha na montáž technického zariadenia. 
Dodávky kotlov z Rumunskej socialistickej republiky pre CTZ stále meškajú. Pokračovalo sa na 
výstavbe predajne Drevona. Koncom roka 1985 bolo skolaudované nákupné stredisko OTEX na 
Hviezdoslavovej ulici. Taktiež bola skolaudovaná telekomunikačná budova po stavebnej stránke 
a realizuje sa technologická montáž zariadenia. Mestský národný výbor a Závody 29. augusta dali 
do prevádzky Športový klub a ubytovňu v časti mesta Žitavany. Začalo sa s výstavbou predajne 
OBUVI na Hviezdoslavovej ulici s rozpočtovým nákladom 3 200 000 Kčs. Pokračovalo sa 
s výstavbou predajne Potraviny – Mäso Zlaté Moravce – časť Žitavany. Na ulici Podjavorinskej 
Jednota – spotrebné družstvo začalo sa s výstavbou predajne Potravín s nákladom 2 mil. Kčs. 
Stredné odborné učilište poľnohospodárske dalo do prevádzky ubytovne pre 96 žiakov a stavebne 
bola ukončená jedáleň s kuchyňou. Rímsko – katolícky farský úrad začal s výstavbou novej 
administratívnej budovy na Kmeťovej ulici s nákladom 490 000 Kčs. Evanjelický farský úrad sa 
presťahoval na ulicu kpt. Nálepku kde zriadil modlitebňu a farský úrad. Zväzarm Základná 
organizácia Zlaté Moravce – časť Žitavany realizoval úpravu trate pre autocross v dĺžke 900 m, 
MotoCross 1500 m a výstavbu rozhodcovskej veže. V týchto novovybudovaných priestoroch sa už 
aj uskutočnili Majstrovstvá ČSĽA /Československej ľudovej armády/ ČSSR a Majstrovstvá SSR 



v Motocrosse do 125 cm³ a Majstrovstvá SSR v autocrosse. V rámci technickej vybavenosti bola 
ukončená úprava mestskej komunikácie: Slavianska a Železničiarska ul. a boli začaté práce na ul. 
Vansovej. Za účelom získania pôvodnej kapacity vodných zdrojov bolo začaté s novými vrtmi: 
Čierna Dolina – Prílepy a pri vodárni Hlboká cesta. Na sídlisku Tekovská n.p. Calex začal 
s družstevnou stabilizačnou výstavbou 2 x 9 bytových jednotiek. Bol vypracovaný i návrh riešenia 
územného plánu mesta Zlaté Moravce do roku 2000 ako i pred projektová príprava pre I. etapu 
výstavby Sídliska – Stred.                                                

Mestská konferencia ZČSSP                                   
 15. februára 1985 konala sa v Závodnom klube ROH Calex Mestská konferencia ZČSSP. 
Konferencie sa zúčastnila delegácia OV ZČSSP vedená podpredsedom s. Michalom Weisom 
a tajomníčkou OV ZČSSP s. Evou Ferancovou. Mestská konferencia veľmi podrobne a kriticky 
zhodnotila realizáciu záverov prijatých poslednou konferenciou ZČSSP v odbočkách na závodoch 
a podnikoch. Konferencia konštatovala, že skoro vo všetkých kultúrno-politických akciách, ktoré sa 
na závodoch organizovali sa zdôraznilo, že Československý ľud nikdy nezabudne, že to bol 
Sovietsky zväz, ktorý ho zbavil fašistického jarma, prekazil plány na likvidáciu národov. Poučení 
trpkými skúsenosťami z rokov buržoáznej republiky a nacistickej okupácie nastúpili naši pracujúci 
pod vedením KSČ cestu revolučnej prestavby spoločnosti, pri ktorej Sovietsky zväz bol a je 
nezištným priateľom a oporou. I bohatá diskusia jednoznačne potvrdila, že v úsilí o upevňovanie 
vzájomného priateľstva a spolupráce medzi ČSSR a ZSSR nám musí ísť najmä v tomto období, keď 
sa celá naša spoločnosť pripravuje na XVII. zjazd KSČ a sovietsky ľud na rokovanie XXVII. 
Zjazdu KSSZ. Na záver rokovania konferencie zvolili delegáti nový mestský výbor. Za predsedu 
bol zvolený opäť s. Karol Drienovský. Predsedkyňou kontrolnej a revíznej komisie sa stala s. Jitka 
Rabatinová.                    

Oslavy 37. výročia Februárového víťazstva                   
 25. februára o 14.00 hod. sa v Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach 
konalo Slávnostné zhromaždenie mestských straníckych a štátnych orgánov pri príležitosti 37. 
výročia Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu. Slávnostný prejav predniesol 
člen OV KSS, predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek.                

 

" 40 slobodných rokov "                    
 28. marec 1985 vítali občania nášho mesta vyzdobenými priečeliami domov, výkladnými 
skriňami, upravenými priestranstvami. Je 40 rokov od chvíle kedy sovietske vojská vstúpili na 
územie nášho mesta, aby vyhnali z mesta zvyšok nemeckých okupantov. 40 slobodných rokov 
výstavby a prestavby mesta na pekné socialistické mesto je dielom pracovitých občanov, 
funkcionárov mesta, študentov zo základných a stredných škôl, závodov, podnikov a spoločenských 
organizácii NF. S veľkým elánom a optimizmom sa pustili do budovania a zveľaďovania hneď 
začiatkom roka, aby prácou privítali toto významné výročie. O 14.00 hod. sa delegácia zo závodov, 
škôl a organizácii NF SSR za zvukov Pochodu padlých revolucionárov poklonili pamiatke obetiam 
v druhej svetovej vojne pri pomníku partizána. Potom o 14.30 hod. otvoril v Mestskom dome 
kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek Slávnostné 
zasadnutie mestských straníckych a štátnych orgánov. Privítal na ňom delegáciu ÚV NF SSR 
vedenú podpredsedom Zs KNV s. Ondrejom Bockom. V delegácii boli ďalej ss. Gabriela 
Farkašová, podpredsedníčka ONV a polit. pracovník OV KSS s. Rudolf Sýkora. Delegáciu 
z družobného mesta Bystřice n/Hostýnem videla podpredsedníčka MsNV s. Mária Zicháčková. 
Slávnostný prejav predniesol s. Ondrej Bocko, ktorý zhodnotil pracovné úsilie našich občanov za 
slobodných 40 rokov pri prestavbe nášho mesta na priemyselné mesto okresu Nitra. Zo 
slávnostného zhromaždenia odoslali účastníci pozdravný list Generálnemu konzulátu ZSSR 
v Bratislave, ktorý predniesol predseda MsV ZČSSP s. Karol Drienovský. Potom na návrh 
mestských a okresných straníckych orgánov, boli odovzdané pamätné medaile, ktoré udelil 
Ústredný výbor KSČ 49 priamym účastníkom bojov proti fašizmu a zaslúžilým členom strany, ktorí 



sa veľkou mierou podieľali na výstavbe a zveľaďovaní našej socialistickej spoločnosti. Záverečná 
časť slávnostného zasadnutia patrila súboru Stupavanka z Bratislavy, ktorý prišiel pozdraviť 
obyvateľov nášho mesta prekrásnymi piesňami, ktoré ako kytičku vďaky venovali našim občanom 
za 40 budovateľských rokov výstavby nášho mesta.               
Slávnostné zasadnutie pléna MsNV         
 Pri príležitosti 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou ako i pri príležitosti 
oslobodenia mesta Zlaté Moravce, konalo sa v Závodnom klube ROH n.p. Calex Slávnostné 
zasadnutie pléna MsNV v Zlatých Moravciach. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnila delegácia 
ONV v Nitre vedená s. Gabrielou Farkašovou, podpredsedníčkou ONV a predsedom MsV KSS s. 
Jánom Lopúšekom. Na návrh mestských straníckych a štátnych orgánov bola na tomto zasadnutí 
odovzdaná Pamätná plaketa mesta Zlatých Moraviec pri príležitosti 40. výročia oslobodenia našej 
vlasti Sovietskou armádou 63 podnikom, závodom, organizáciám, školám, kultúrno-výchovným 
zariadeniam, spoločenským organizáciám NF SSR a zdravotníckym zariadeniam. Okrem 
slávnostnej časti plénum prerokovalo Správu o rozvoji služieb v našom meste. Ďalej bola 
prerokovaná Správa o riešení sťažností našich občanov. V diskusii vystúpili viacerí, ktorí zaujímali 
k prejednávaným správam kritické stanoviská, navrhovali riešenia v súvislosti s ďalším rozvojom 
a skvalitňovaním služieb v našom meste. Kriticky sa vyjadrovali k potrvajúcim nedostatkom 
v oblasti budovania nových obchodných zariadení. S potešením prijali návrh na zriadenie nových 
služieb, ktoré pomôžu záhradkárom, ženám z domácnosti a ďalším občanom. Pochvalne sa 
vyjadrovali k službám, ktoré poskytujú zariadenia Jednoty, predajne Stavebnín. Poukázalo sa na 
nedisciplinovanosť pri zásobovaní palivom, nakoľko sa nevyužívajú pred zásobovacie obdobia, 
ktoré by pomohli plynulému zásobovaniu. V závere pléna predseda MsNV s. František Malý vyzval 
poslancov, aby pôsobili na občanov vo svojich volebných obvodoch, aby urobili v prospech mesta 
viac ako doteraz a najmä v tomto roku, kedy si pripomíname 40. výročie oslobodenia nášho mesta 
Sovietskou armádou.             

1. máj sviatok pracujúcich v našom meste        
 1. máj medzinárodný sviatok pracujúcich celého sveta. V našej socialistickej vlasti 40. 
slobodný 1. máj, deň bojovej prehliadky pracujúcich, oslavovaný na celom svete. Tohoročné oslavy 
1. mája sa konali v našom meste pre celú spádovú oblasť v období 40. výročia vyvrcholenia 
národnooslobodzovacieho boja a oslobodenia našej vlasti Slávnou Sovietskou armádou spod 
fašistického jarma. Už tradične po budíčku, ktorý v našom meste zabezpečuje hudba n.p. Calex sa 
mesto prebúdzalo do sviatočného rána. Na námestí a v priľahlých uliciach sa pred 8 hodinou začali 
zhromažďovať prví manifestanti. O 9.00 hod. bolo námestie a hlavná cesta zaplnená 
"pestrofarebným morom" vlajúcich zástav, trepetáriek, portrétov, mávačiek, transparentov, hesiel. 
Námestím zazneli Hymny ČSSR a ZSSR a poslovia mieru vzlietli k oblohe, aby zvestovali, že 
prvomájová manifestácia sa v našom meste začala. Prvomájovú manifestáciu otvoril predseda MsV 
KSS s. Ján Lopúšek, ktorý privítal delegáciu OV KSS vedenú predsedom Okresnej kontrolnej 
a revíznej komisie KSS s. Jánom Šterdasom, ktorý predniesol slávnostný prejav. V úvodnej časti 
prejavu zvlášť zdôraznil, že sa oslavy 1. mája konajú v období osláv 40. výročia vyvrcholenia 
národnooslobodzovacieho zápasu z pod fašistického jarma. Ďalej vyzdvihol úspešnú prácu 
v poľnohospodárskych závodoch, podnikoch a v organizáciách, ktoré sa úspešne podieľajú pri 
plnení úloh záverečného roka siedmej päťročnice, ako i pri plnení úloh volebného programu NF 
v našom meste. Po slávnostnom prejave sa pohol sprievod smerom k prvomájovej tribúne v čele 
ktorého tradične kráčali pracujúci nášho najväčšieho podniku v okrese n.p. Calex. Pracujúci tohto 
podniku na transparentoch hlásali svoje výsledky dosiahnuté pri plnení úloh na pracovisku 
i hodnotné socialistické záväzky na počesť 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou 
armádou. Dvadsaťtisícový sprievod pochodoval necelé dve hodiny pred prvomájovou tribúnou, aby 
dokumentoval pracovné výsledky, odhodlanie bojovať statočnou a svedomitou prácou za mier. 
Z prehliadkovej tribúny zazneli desiatky blahoželaní našej najmladšej generácii, družstevným 
roľníkom, športovcom, robotníkom, technickej inteligencii, teda všetkým tým, ktorí prišli 
manifestovať za mier na tejto planéte. Po májovej prehliadke nasledovala obedňajšia prestávka. 



O 15.00 hod. v Mestskom dome kultúry a vzdelávania sa predstavili súbory ZUČ s novým 
umeleckým programom, ktorý trval dve hodiny. O 17.00 hod. pokračovala oslava sviatku práce 
prvomájovou veselicou v ZK ROH Calex až do 24.00 hod.                
Vyvrcholenie osláv 40. výročia oslobodenia Československa     
  7. mája o 14.00 hod. usporiadal Mestský výbor KSS, Mestský výbor NF SSR 
a Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach pri príležitosti 40. výročia oslobodenia 
Československa Sovietskou armádou slávnostné zhromaždenie mestských straníckych a štátnych 
orgánov. Slávnostný prejav predniesol poslanec SNR s. Ing. Ondrej Horniak. Oslavy 40. výročia 
oslobodenia vyvrcholili 9. mája v časti mesta Žitavany kde sa stretli pri partizánskej vatre bývalí 
bojovníci v SNP a v zahraničnom odboji a besedovali s mládežou o boji proti hitlerovskému 
fašizmu. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Inovec, ktorý sa predstavil s novo 
naštudovaným programom. Potom pri tónoch populárnej hudby sa mládež mesta a blízkeho okolia 
roztancovala na tanečnej ploche v prírodnom amfiteátri, ktorý postupne z roka na rok dostáva novú 
" peknú tvár", zásluhou občanov z tejto časti mesta.                 
Obvodná spartakiáda v Zlatých Moravciach        
  Súčasťou osláv 40. výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja našich 
národov a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou sa stala Československá spartakiáda 85, ako 
sviatok socializmu a mieru, manifestácia politickej, ekonomickej a kultúrnej vyspelosti 
socialistického Československa. K samotnému vyvrcholeniu ČSS '85 predchádzali obvodné 
a okresné prehliadky príprav. Cieľom Obvodnej spartakiády ktorá sa konala v našom meste 26. 
mája, bolo priviesť ďalších cvičencov, športovcov, turistov a občanov k aktívnej telesnej výchove 
a k vyššiemu podielu pri plnení národných úloh rozvoja socialistickej spoločnosti. Naša obvodná 
spartakiáda sa niesla pod heslom " Pod vedením KSČ za ďalší rozvoj telesnej výchovy, za 
socializmus a mier ! " V prípravnom období, bol vytvorený obvodný štáb na čele ktorého bol 
podpredseda MsNV s. Ing. Vladimír Pecho, v ktorom už od novembra 1984 pracovali desiatky 
funkcionárov spoločenských a telovýchovných organizácii. Spolu nacvičovalo a cvičilo 1860 
cvičencov z obvodu Zlatých Moraviec, ktorých nacvičovalo 41 cvičiteľov. 26. mája 
v popoludňajších hodinách o 13.00 hod. sa všetci cvičenci zoradili pred budovou MsNV a za 
zvukov dychovej hudby sa pestrý sprievod spolu s funkcionármi mestských straníckych a štátnych 
orgánov vydal dole mestom ku štadiónu. Pri pomníku Partizána položili zástupcovia jednotlivých 
skladieb vence. Potom sprievod už smeroval k štadiónu. Pri pomníku Partizána položili zástupcovia 
jednotlivých skladieb vence. Potom sprievod už smeroval k štadiónu TJ Calex. Za zvukov 
spartakiádnej znelky vpochodovali cvičenci na plochu štadióna. Po štátnych hymnách ČSSR 
a ZSSR vztýčili štátne vlajky. Hlásenie o pripravenosti cvičencov na obvodnú spartakiádu vykonal 
Pius Biely. Potom predniesol s. Ján Lopúšek, predseda MsV KSS slávnostný prejav, v ktorom 
privítal a pozdravil cvičencov, občanov mesta a blízkeho okolia. A potom už nasledovala prehliadka 
jednotlivých spartakiádnych skladieb: Rodičia a deti, Najmladší žiaci, Mladší žiaci, Mladšie žiačky, 
Starší žiaci, Staršie žiačky, Dorastenky, Ženy I. Posledná skladby na našej obvodnej spartakiáde 
bolo predvedenie učňovskou mládežou a mala aj najpočetnejšie zastúpenie. Rytmická moderná 
hudba a veľmi časté premeny útvarov a rôzne farebné variácie boli neopísateľným a trvalým 
zážitkom pre všetkých prítomných na štadióne. Táto skladba vo svojom záverečnom obraze 
predovšetkým vyjadrila túžbu po mieri a zvýraznila 40. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou 
armádou. Niekoľko mesačné úsilie cvičencov a cvičiteľov bolo odmenené dlhotrvajúcim potleskom 
účastníkom tejto telovýchovnej slávnosti. Bol to nádherný deň, krásy, pohybu a nadšenia nad 
budovateľskými úspechmi, ktoré za 40 rokov v slobodnej socialistickej vlasti pod vedením KSČ na 
každom úseku nášho života dosahujeme. Bol to deň, na ktorý budú desiatky cvičencov, cvičiteľov 
a priaznivcov rytmického pohybu dlho a dlho spomínať. Tu na zelenom trávniku sa snúbila 
mladosť, krása, pohyb a prekrásne slnečné počasie v jednu harmóniu nadšenia z dobre vykonanej 
práce. Všetci z tejto plochy odchádzali s vedomím, že v cvičení, ktoré na spartakiádu pripravili, 
budú pokračovať a tých 200 najlepších sa už tešilo na celoštátne vystúpenie v Prahe kde nás budú 
statočne reprezentovať na Československej spartakiáde '85.  



V akcii "Z" iniciatívne           
 Koncom marca sa konalo 23. plenárne zasadanie MsNV v Zlatých Moravciach. Na 
zasadnutí boli prítomní i poslanci vyšších zastupiteľských orgánov: s. Ivan Fiťka za Zs KNV, Jozef 
Dvonč, podpredseda ONV v Nitre. Zasadanie otvoril a viedol predseda MsNV s. František Malý. 
Hlavným bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia celomestského socialistického záväzku, 
ktorý občania mesta prijali na počesť 40. výročia Slovenského národného povstania. Celomestský 
záväzok obsahoval 73 kolektívnych a 2910 individuálnych záväzkov. Chválihodné bolo 
konštatovanie v správe, že občania a podniky v meste odpracovali 750 tisíc brigádnických hodín. 
V investičnej časti akcie "Z" sa záväzok splnil na 171 % v neinvestičnej časti na 103 %. Ďalej sa na 
zasadaní konštatovalo, že boli dosiahnuté dobré výsledky v masovopolitickej, výchovnej 
a ideologickej práci. V ďalšom bode rokovania sa plenárne zasadanie zaoberalo rozborom 
hospodárenia MsNV a ním riadených organizácií a návrhom plánu a rozpočtu MsNV na rok 1985. 
Rozpočet zohľadňoval predovšetkým úlohy vytýčené vo Volebnom programe NF s prihliadnutím 
hlavne na úlohy, ktoré v dostatočnej miere zabezpečujú životnú a kultúrnu úroveň obyvateľstva 
v našom meste.         Mestská konferencia KSS      
     Neoddeliteľnou prípravou XVII. Zjazdu Komunistickej strany 
Československa sú rokovania komunistov v základných organizáciách strany, na mestských, 
okresných a krajských konferenciách strany. Samotné rokovania a uznesenia prijímané na 
mestských konferenciách strany sú rozhodujúce aj pre prípravu okresných konferencií strany. 
V závere roka 21. decembra 1985 sa zišli na rokovanie komunisti mesta Zlaté Moravce. Mestská 
konferencia a kritickou náročnosťou podala rozbor plnenia úloh za obdobie siedmej päťročnice na 
území mesta. 185 delegátov s hlasom rozhodujúcim i poradným zišlo sa krátko pred 9.00 hod. 
v Závodnom klube ROH Calex, aby posúdili výsledky dosiahnuté pri realizácii procesu 
marxisticko-leninského programu výstavby strany a postupného dotvárania rozvinutej socialistickej 
spoločnosti, ku ktorému nás zaviazal XVI. Zjazd KSČ, krátko po významných jubileách, ktoré sú 
v novodobej histórii našich národov zapísané zlatými písmenami. Delegáti medzi sebou privítali 
delegáciu Zs KV KSS vedenú členom Zs KV KSS, vedúcim ideologického oddelenia s. Dušanom 
Lenárom. V delegácii ďalej boli: člen predsedníctva OV KSS tajomník OV KKSS s. Július Góra, 
podpredseda OKRK s. Ondrej Jankovský a členka OV KSS, tajomníčka o OV SZŽ s. Mária 
Bačová. V správe revíznej komisie okrem vlastných výsledkov v práci bolo oznámené konferencii, 
že počas volebného obdobia medzi dvoma konferenciami odišli z našich radov: predseda Ms KRK 
s. Milan Koniar a člen Ms KRK s. Karol Zaťko. 13 členný mestský výbor strany a 7 členná 
kontrolná a revízna komisia zvolená v roku 1983, upriamil hlavnú pozornosť najmä na cieľavedomé 
úsilie komunistov a ostatných pracujúcich na plnenie záverov XVI. Zjazdu KSČ a politickej strany 
v podmienkach nášho mesta. Sústredil svoje úsilie na rozvoj masovopolitickej práce medzi občanmi 
nášho mesta i podnietil iniciatívu občanov na riadení a správe nášho mesta pri plnení úloh akcie "Z" 
a celého volebného programu NF. Nespustil zo zreteľa komunistickú výchovu svojich členov, ale 
i občanov politicky neorganizovaných. Mestská konferencia poukázala na niektoré problémy, ktoré 
sa musia riešiť v spolupráci s uličnými organizáciami. Kladne hodnotila dosiahnuté výsledky 
v práci spoločenských organizácii NF ako je SZM, SZŽ, ZČSSP, TJ Calex a Iskra. Zvláštna 
pozornosť bola venovaná výchove mládeže k marxisticko-leninskému svetonázoru. Bolo poukázané 
i na klady v tejto oblasti, ale i na celý rad nedostatkov, ktoré pretrvávajú v tejto oblasti 
i u niektorých základných organizácií strany. Zvláštne miesto venovala konferencia plneniu 
hospodárskych výsledkov v niektorých organizáciách, no predovšetkým zabezpečovaniu úloh pri 
plnení Volebného programu NF. Bolo poukázané na dosiahnuté výsledky najmä v investičnej časti 
akcie "Z", v ktorej bolo preinvestovaných mil. Kčs. Za dobré výsledky dosiahnuté na tomto úseku 
bol mestský národný výbor 2 x ocenený a to 1 x ZsKNV a 1 x ONV. Konferencia sústredila 
pozornosť najmä na vytýčenie nových úloh pre roky 8 päťročnice. K týmto úlohám vystúpilo 
v diskusii 10 delegátov. V závere konferencia zvolila nový 13 členný mestský výbor a 7 člennú 
mestskú kontrolnú a revíznu komisiu. Za predsedu MsV KSS bol opäť zvolený s. Ján Lopúšek, za 
predsedu MsKRK s. Marián Tomajko. Na záver mestská konferencia prijala uznesenie, ktoré bude 
po rozpracovaní a doplnení o uznesenia z okresnej konferencie významným dokumentom pri plnení 



línie XVII. Zjazdu KSČ na území nášho mesta.          Člen rady MsNV jubilant   
        V mesiaci októbri oslávil svoje 60. 
narodeniny v plnom zdraví zástupca riaditeľa ZŠ na Leninovej ulici s. Jozef Končál. Už od roku 
1947 stojí za školskou katedrou, aby rozdával vedomosti žiakom, najskôr na malo triednej škole 
v Prílepoch, potom od roku 1964 v Zlatých Moravciach. Okrem svojej pedagogickej činnosti s. 
Končál už štvrté volebné obdobie vykonáva funkciu poslanca MsNV a člena rady. Záslužná bola 
jeho  práca vo funkcii predsedu školskej a kultúrnej komisie MsNV. Už od roku 1940 stál na 
zelenom trávniku a začal postupne aktívne hrať futbal v zostave TJ Calex, neskoršie ako tréner B 
mužstva TJ Calex. Futbalu zostal verný i teraz a všetky svoje praktické a teoretické vedomosti 
odovzdáva mladým futbalistom. Vedie rôzne záujmové športové krúžky na škole a dosahuje v nich 
pozoruhodné výsledky. Za celoživotnú prácu s mládežou mu Vládu SSR udelila Pamätnú plaketu 
a Rada ONV v Nitre vyznamenanie "Za rozvoj okresu Nitra". Súdruhovi Končálovi zaželali 
funkcionári štátnych a straníckych orgánov mesta pri jeho životnom jubileu veľa pevného zdravia 
a tvorivých úspechov na úseku výchovy mladej generácie.                

Vyznamenanie za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu      
 Pri príležitosti 40. výročia podpísania dekrétu prezidenta republiky o štátnej osvetovej 
starostlivosti udelil minister kultúry SSR titul vzorný pracovník kultúry s Márii Bačovej tajomníčke 
MsNV za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu. Toto rezortné vyznamenanie prevzala pri príležitosti 
50. narodenín v decembri i riaditeľka Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach s. Irena Hatiarová.           
Účinnejšie v ideologickej práci ...                 
 Po prvýkrát sa uskutočnila k zahájeniu straníckeho vzdelávania v učebnom roku 1985/1986 
ideologická konferencia MsV KSS a CZV Calex. Táto spoločná konferencia dala dobrý základ pre 
spoločnú prácu oboch lektorských zborov, najmä pre prácu v budúcom období. Rokovania 
konferencie sa zúčastnil člen predsedníctva OV KSS tajomní OV KSS s. Štefan Moravčík, 
pracovník Zs KV KSS s. Miroslav Kuzma, člen ÚV KSS s. Ondrej Horvát. Rokovanie ideologickej 
konferencie, ktorá sa konala v nových priestoroch jedálne Stredného odborného učilišťa 
poľnohospodárskeho /SOUP/ otvoril a viedol predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek. Hlavný referát 
predniesol s. Milan Sivecký predseda CZV Calex, ktorý okrem iného zdôraznil, že náročnosť úloh, 
v ktorých sa realizuje generálna línia výstavby socialistickej spoločnosti schválená XVI. Zjazdom 
KSČ si vyžaduje i dôsledné ideové vyzbrojovanie komunistov. Ďalej sa zaoberal výsledkami 
dosiahnutými pri straníckom vzdelávaní v n.p. Calex. V koreferáte vystúpil podpredseda MsV KSS 
s. František Škula, ktorý hovoril o úlohách v systéme straníckeho vzdelávania pri MsV KSS. 
V diskusii vystúpilo 6 súdruhov, ktorí vo svojich príspevkoch hovorili k výsledkom dosiahnutým 
v straníckom vzdelávaní. V závere diskusie vystúpil tajomník OV KSS s. Moravčík, ktorý zdôraznil 
nutnosť splnenia úloh na všetkých úsekoch v poslednom roku 7. päťročnice.    
                      

Calex splnil úlohy 7 päťročnice ...          
 20. novembra 1985 odovzdali predstavitelia politického a hospodárskeho vedenia n.p. Calex 
Čestné hlásenie o splnení úloh 7. päťročnice vedúcemu tajomníkovi OV KSS v Nitre Pavlovi 
Škablovi za prítomnosti tajomníka OV KSS s. Štefana Moravčíka v tomto znení: Vážený súdruh 
vedúci tajomník, hospodárske a politické vedenie n.p. Calex Zlaté Moravce podáva OV KSS 
v Nitre Čestné hlásenie o splnení úloh siedmeho päťročného plánu. Smernicu na 7. päťročnicu vo 
výrobe tovaru sme splnili dňa 19. nov. 1985 v druhej smene v objeme 5 962,2 tis. Korún. Vývoz do 
nesocialistických štátov sme splnili v mesiaci júli, vývoz celkom splníme začiatkom decembra, 
dodávky pre vnútorný obchod sme splnili v októbri. Upravené vlastné výkony sme splnili v mesiaci 
septembri a zisk v októbri. V roku 1985 vyrobíme najviac tovaru v hodnote 205 mil. korún 
s rozdelením do ekonomických kategórií odbytu, ktoré taktiež prekročíme v 7. päťročnici i v roku 
1985. Takéto výsledky sme dosiahli v každom roku päťročnice vďaka usilovnej práci 
a zodpovedným prístupom našich pracujúcich na čele ktorých stoja členovia strany. Ubezpečujeme 
Okresný výbor strany, že komunisti a pracujúci n.p. Calex budú i naďalej plniť závery ÚV KSČ 
v oblasti politiky strany.                



Prehliadka festivalových filmov '85                 
 Každoročne v mesiaci júli – auguste uskutočňuje Kino Tekov Prehliadku festivalových 
filmov v mestskom amfiteátri. Tak tomu bolo i v tomto roku. Od 15. júla do 25. júla 1985 bolo 
v mestskom amfiteátri premietnutých 11 filmov rôznej produkcie. Rekordnú návštevnosť mal 
v mestskom amfiteátri Poľský farebný film Sexmisia 3641 platiacich divákov. Celková tohoročná 
návštevnosť na týchto 11 filmoch bola 17 372 divákov a Kino Tekov dosiahlo najlepšie ukazovatele 
v celom Západoslovenskom kraji.                             
"Zlatňanka sa vyliala zo svojho koryta ..."        
 Ani sme sa nestačili spamätať zo silných mrazov na začiatku roka, ktoré v národnom 
hospodárstve urobili značné škody a už z 19. na 20. mája stúpla hladina dvoch našich riek Žitavy 
a Zlatňanky. Kritická situácia nastala v nočných hodinách, kedy plytké koryto rieky Zlatňanky 
nestačilo a príval prudkej vody sa vlial na pravú stranu a zaplavil pivničné priestory podnikov 
Agrostav a Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Zvýšený stav vody oboch riek bol 
zaznamenaný len v týchto nočných hodinách. Predpoludním začala voda klesať. Pomoc poskytol 
mestský požiarny zbor, ktorý okamžite vyčerpal zaplavenú vodu z pivničných priestorov 
spomínaných organizácií.        NIEČO ZO ŠPORTU      
                

Na počesť Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie      
  XI. Ročník Večerného behu na počesť Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa 
v našom meste uskutočnil tento rok 7. novembra, kedy oslávil všetok pokrokový svet 68. výročie 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Usporiadateľom bol i tento rok MsV SZM, TJ Calex 
a branná komisia pri MsNV. V tomto ročníku sa na štarte zišlo v 16 kategóriách 734 pretekárov. 
Najväčšiu účasť mala ZŠ Mičurinova ul. 350 pretekárov. Usporiadatelia pripravili pre víťazov 
v jednotlivých kategóriách pekné vecné ceny. Zvláštnu pozornosť venovala Rada MsNV v Zlatých 
Moravciach, keď na návrh komisie JSBVO na záver Večerného behu v kategórii muži vytrvalci, 
odovzdal predseda MsNV s. František Malý plaketu mesta Ľubošovi Kováčovi za príkladnú 
reprezentáciu mesta v bežeckých disciplínach na rôznych súťažiach v meste, kraji i celoštátne, no 
najmä za vynikajúce výsledky dosahované už  po niekoľko rokov na Medzinárodnom maratóne 
mieru v Košiciach. Ľubošovi Kováčovi všetci účastníci večerného behu dlhotrvajúcim potleskom 
srdečne blahoželali.            

Ďalšie víťazstvá Ľuboša Kováča ...          
 V nedeľu 20. októbra uskutočnil sa na dráhe Stavbára v Nitre 5. ročník Nitrianskej 
hodinovky. Bežecká dráha bola na tomto štadióne perfektne pripravená, prialo počasie, čo zároveň 
prilákalo aj veľké množstvo bežcov. A na tejto Nitrianskej hodinovke sa podarilo nášmu 
vynikajúcemu športovcovi Ľubošovi Kováčovi pri štyroch štartoch – štyrikrát zvíťaziť. Právom sa 
Ľubošovi dostalo označenie "Výborný výkon víťaza". Za hodinu zdolal 18 060 m a zvíťazil. Na 
jubilejnom 55. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach na štarte nechýbala pätica 
atlétov z našej telovýchovnej jednoty Calex: Ľ. Kováč, P. Urbanovič, L. Chládek, R. Urbanovič, M. 
Galovič. Z 1435 bežcov, ktorý sa postavili na štart, náš Ľuboš Kováč si zvolil primerané tempo, 
ktoré mu v závere veľmi pomohlo a do cieľa pribehol na 32. mieste, časom 2:32,53. Medzi bežcami 
z ČSSR to bolo vynikajúce 13 miesto, v rámci Slovenska 7 miesto a v kraji prvé. Na tomto 
významnom preteku Ľ. Kováč ukázal, že jeho bežecká kvalita z roka na rok stúpa a približuje sa 
k vrcholným špičkám v našej vlasti.             

II. Ročník Po stopách SNP          
 II. Ročník turistického podujatia "Po stopách Slovenského národného povstania, ktorého 
organizátorom i v tomto ročníku bol Odbor turistiky TJ Slávia, MsNV, MsV NF a MsDKV sa 
uskutočnil 14. septembra. Slávnostné otvorenie pochodu sa uskutočnilo na zimnom štadióne za 
prítomnosti funkcionárov mestských, straníckych a štátnych orgánov s. Františka Malého predsedu 
MsNV, s. Františka Škulu podpredsedu MsV KSS, s. Jozefa Dvonča podpredsedu ONV, s. Krbu 
predsedu turistiky OV ČSZTV a ďalších hostí. Po slávnostnom otvorení pochodu, ktorý uskutočnil 



predseda MsNV s. František Malý, sa rekordný počet turistov 654 vydal za nádherného počasia do 
pohoria Pohronského Inovca. Účastníci spoločne položili k pomníku Partizána veniec a uctili si 
pamiatku padlých obetí v druhej svetovej vojne. Potom sa vydali na jednotlivých tratiach, ktoré 
viedli po miestach bojov počas SNP v druhej svetovej vojne. Potešiteľné bolo, že najväčšie 
zastúpenie mala v pochode mládež a to najmä zo Základnej školy Leninova ul., ktorý uskutočnili 
vyznačený pochod na čele s riaditeľkou školy s. Annou Dvončovou a právom tejto škole už po 
druhý raz patril pohár predsedu MsNV za najmasovejšiu účasť. Komu bude patriť v III. Ročníku 
tento pohár?             

Odbor turistiky TJ Slávia v roku 1985 úspešne ...        
 Turistika zaujíma v systéme Československej telesnej výchovy popredné miesto a stala sa 
nezastupiteľnou zložkou. Poskytuje veľké možnosti telesného a duševného rozvoja človeka, 
upevňuje zdravie. Jej cieľom je príprava občanov a mládeže na prácu, šťastný kultúrny život a na 
obranu vlasti. Tieto ciele veľmi úspešne v roku 1985 zabezpečovala i TJ Slávia odbor turistiky. 
I keď oddiel má len 75 členov, z ktorého počtu je 30 žien, za uplynulý rok zorganizovali 32 
turistických podujatí čo predstavuje 64 dní strávených v prírode. Pozoruhodné výsledky dosiahli 
v pešej turistike a v jej náročnej vysokohorskej forme. Zo 17 podujatí, ktoré ČSZTV v tomto roku 
organizoval "slávisti" sa takýchto podujatí zúčastnili deviatych: XXXI. Turistického zrazu SNP na 
Počúvadle, Spartakiádneho zrazu turistov v Prahe, Národného výstupu na Kriváň vo Vysokých 
Tatrách, Zahájenia spartakiádnych 100 Jkm v Bratislave, Celoslovenského zimného zrazu turistov 
na Veľkej Rači, Zimného pochodu Po stopách I. Čs. armádneho zboru vo vysokých Tatrách. 
Pozoruhodných výsledkov dosiahli už v II. Ročníku pochodu Po stopách SNP organizovaného 
v spolupráci s Komisiou JSBVO pri MsNV, ktorého zúčastnilo 654 turistov. V tomto roku turisti 
z TJ vystúpili vo Vysokých tatrách na Gerlachovský štít, prostredný hrot, Vysokú a Mangušovský 
štít, objavovali krásy Štiavnických, Kremnických a Strážovských vrchov, najbližšieho pohoria 
Inovca, Vtáčnika, Tribča, Malých Karpát, Slovenského raja, Hříby na Morave. Zo zimných 
turistických podujatí hodno spomenúť: Zimný zraz Februárového víťazstva v Čadci, Zimného 
prechodu Po stopách I. československého armádneho zboru vo Vysokých Tatrách a najmasovejšieho 
lyžiarskeho podujatia Biela stopa SNP, Zimný výstup na Veľký Inovec a na Veľký Tribeč. Veľmi 
pozoruhodným sa stala akcia s mladými turistami "Deň pomoci vodným tokom a studničkám", kde 
mládež čistila a opravovala horské pramene a studničky. Takto by som mohol menovať desiatky 
turistických akcií tohto turistického oddielu.                 

Karol Mlynka majster športu          
 Ústredný výbor ČSZTV udelil titul majstra športu československému reprezentantovi 
v kompozičnom šachu stredoškolskému prof. Karolovi Mlynkovi. Je to vysoká vyznamenanie 
tomuto neúnavnému priaznivcovi za doterajšiu prácu" na čierno-bielej šachovnici". Karol Mlynka 
pôsobí na Gymnáziu Janka Kráľa ako stredoškolský profesor. I na tejto škole už dlhé roky vedie 
šachový krúžok. Je viacnásobným majstrom ČSSR a víťaznom rôznych domácich a zahraničných 
šachových súťaží.          

35 rokov národného podniku Calex         
 Krátko po IX. Zjazde KSČ, ktorý vytýčil generálnu líniu výstavby socializmu, teda už v júni 
1949 bol položený základný kameň pre výstavbu terajšieho n.p. Calex. Dňom vzniku bol 1. január 
1950 a podnik niesol názov "Továreň na chladničky". Výroba začala 21.12.1950 výrobou 
chladničiek pre domácnosť nosnej konštrukcie z dreva značky Meneta, ktorá prešla z výrobného 
programu Považskej Bystrice. V roku 1954 začínala sa výroba nových chladničiek celokovovej 
konštrukcie s nízkoobrátkovým uzavretým kompresorom s obsahom 100 a 200 litrov, ktoré už niesli 
názov Calex. V roku 1965 boli dané do prevádzky ďalšie výrobné priestory v ktorých pokračovala 
zvýšená výroba Calex 100 špeciál, Calex 120 a 230, taktiež sa začala výroba veľkolitrážnych 
chladničiek 450 a 900. V roku 1974 bola technológia výroby chladničiek modernizovaná na 
svetovej úrovni a začalo sa s výrobou chladničiek novej skladačkovej konštrukcie obsahu 170, 220, 
270 l izolovaných vyplňovaným polyuretánom. Príznačné pre tieto výrobky je vysoké využitie 



plastických hmôt ktoré prinieslo podstatnú úsporu kovov a zníženej prácnosti výroby. 
V sedemdesiatych rokoch sa na trhu objavujú ako nové výrobky mrazničky obsahu od 50 – 130 
litrov. V období jednotlivých päťročníc narástla samotná produkcia výroby. Pozornosť sa 
sústreďovala na rozvoj vedy a techniky. Svedectvo statočnej práce pracujúcich n.p. Calex najlepšie 
dokumentujú vysoké štátne vyznamenania: Za vynikajúcu prácu a desiatky Zlatých medailí za 
najlepšie výrobky roka na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne: za M-1-110, C-175, m-0-70 
mraznička, CM 350, mraznička M-70.1.,   M-120.1. V 35 roku svojej existencie podnik dosiahol 
produkciu v objeme 1,4 mld. Kčs, ktorá bola smerovaná z 30 % na export a 55 % na vnútorný trh. 
V podniku pracovalo vyše 6000 pracovníkov z toho v pobočnom závode v Šuranoch 400 
pracovníkov a v Strednom odbornom učilišti strojárskom 600 učňov. Národný podnik Calex za 35 
rokov existencie takmer šiestimi miliónmi chladničiek, ktoré vyrobil, sa zapísal medzi tie podniky, 
ktoré neriešili len ekonomický, ale i sociálny program našej spoločnosti. Bol to program strany, 
program strany, program všetkých komunistov v podniku. O tejto hrdej bilancii činov, hovorili 
pracujúci n.p. Calex na Slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo 30. mája 1985 v ZK ROH n.p. 
Calex. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnila delegácia Zs KV KSS, ktorú viedol člen 
sekretariátu a tajomník Zs KV KSS s. Ondrej Kvaka, námestník federálneho ministra všeobecného 
strojárstva Július Uhrin. Delegáciu OV KSS viedol člen predsedníctva a tajomník OV KSS s. Štefan 
Moravčík, v ktorej ďalej boli: člen predsedníctva OV KSS predseda ONV s. Štefan Balla, člen 
predsedníctva OV KSS, predseda OOR s. Anton Boháčik. Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnili 
za mestské stranícke a štátne orgány: predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek a predseda MsNV s. 
František Malý. V tento slávnostný deň prevzal riaditeľ n.p. Calex Ing. Emil Domček z rúk 
generálneho riaditeľa Strojsmaltu s. Ing. Dionýza Urbanského Putovnú zástavu generálneho 
riaditeľa a odborového výboru VHJ Strojsmalt. Námestník ministra s. Július Uhrin odovzdal s. 
Domčekovi Putovnú zástavu Federálneho ministra všeobecného strojárstva. Vyznamenania za 
rozvoj okresu Nitra prevzali z rúk s. tajomníka Moravčíka 6 pracovníci podniku: ss. Kocianová, 
Paulis, Šabo, Kňažický, Boďo a Valašik. Ďalej na tomto slávnostnom zhromaždení boli odovzdané 
vyznamenania: 60 pracovníkom - "Najlepší pracovník VHJ a najlepší pracovník".  
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Na prahu roku 1986           
 Už tradične býva na všetkých našich pracoviskách prvý deň Nového roka naplnený 
slávnostnou atmosférou. Vo výrobných priestorov závodov sa zišli robotníci hospodárski 
pracovníci, aby mohli vykročiť do nových dní roka 1986 s pocitom dobre vykonanej práce 
v predchádzajúcom roku a načerpať nových síl pre ďalšie ešte náročnejšie úlohy. Viac ako inokedy 
vystupujú do popredia v tomto roku úlohy v oblasti kvality a efektívnosti všetkej práce v celej našej 
spoločnosti. Na viacerých pracoviskách na prahu Nového roka sa hovorilo s pracujúcimi 
v národnom podniku Calex, Závodoch 29. augusta, Kovoplaste a v ďalších, že výsledky, ktoré sa 
dosiahli nezodpovedajú našim možnostiam ani potrebám. Zvýšené nároky musíme klásť na úroveň 
riadenia na všetkých stupňoch. To predovšetkým vyžaduje viacej zodpovednosti a tvorivého 
myslenia, ako aj zdravej odvahy pri presadzovaní všetkého nového, progresívneho a prospešného 
z hľadiska celospoločenských záujmov... to sú slová vedúceho tajomníka OV KSS v Nitre s. Pavla 
Škablu na prahu roku 1986. Vstúpili sme do roku, v ktorom nás čakali mimoriadne významné 
vnútropolitické udalosti: rokovanie komunistov na XVII. Zjazde Komunistickej strany 
Československa, 65. výročie založenia KSČ a Voľby zo zastupiteľských zborov všetkých stupňov. 
S/ to významné výročia, ktoré podnetia pracujúcich v našom meste k prenikavejším úspechom pri 
plnení hospodárskych úloh. Nech sa tento rok stane opäť rokom tvorivej mierovej práce, nech je to 
rok ďalšieho rozkvetu nášho mesta a celej našej socialistickej vlasti.          

Plnenie celomestského socialistického záväzku v roku 1986     
  Na počesť konania XVII. Zjazdu Komunistickej strany Československa, 65. výročia 
založenia KSČ a Volieb do zastupiteľských zborov bola orientovaná aj aktivita poslancov, 
občianskych výborov, občanov a spoločenských organizácií NF v našom meste v rámci plnenia 
celomestského socialistického záväzku. Na počesť spomínaných udalostí bolo prijatých 76 



kolektívnych a 2970 individuálnych socialistických záväzkov. Občania a organizácie sa zaviazali 
odpracovať 730 000 brigádnických hodín s vytvorením hodnoty diela za 12 200 000 Kčs. V tomto 
roku bolo plnenie socialistického záväzku nasledovné: V investičnej časti akcii "Z" bol záväzok 
vytvoriť hodnotu diela za 6,1 mil. Kčs. Bola vytvorená hodnota diela za 9,8 mil. Kčs, plnenie 
socialistického záväzku v tejto časti bolo splnené na 177 %. V neinvestičnej časti akcie "Z" bola 
vytvorená hodnota diela za 12,06 mil. Kčs. Čistá hodnota diela na jedného obyvateľa činí za tento 
rok 967,- Kčs. V zbere druhotných surovín sme mali zozbierať 503 000 kg. odovzdaných bolo 
596 000 kg, čo na jedného obyvateľa činí 38 kg. V oblasti masovopolitickej a výchovnej práce 
plnenie soc. záväzku bolo nasledovné: 

        Plán  Skutočnosť 

- vystúpenia súborov a krúžkov    152      185           
- prednášky, besedy        97      195             
- podujatia s knihou      123      178                        
- občianske obrady      652      675    

 Plnenie socialistického záväzku v roku 1986 bolo veľmi priaznivé, čo sa odzrkadlilo v jeho 
vecnom a finančnom plnení.                  
Voľby do zastupiteľských zborov         
 Druhou významnou vnútropolitickou udalosťou v našej vlasti po XVII. Zjazde KSČ sa 
v roku 1986 stali voľby do zastupiteľských zborov, ktoré sa konali 23. a 24. mája 1986 pod heslom: 
"V pevnej jednote Komunistickej strany Československa, Národného frontu, všetkého ľudu za 
uskutočnenie programu XVII. Zjazdu Komunistickej strany Československa". Do predvolebnej 
prípravy v našom meste sa zapojili desiatky dobrovoľných funkcionárov spoločenských organizácií. 
Pod vedením Mestského výboru KSS v Zlatých Moravciach začalo v meste už koncom roka 1985 
pracovať 8 agitačných stredísk, z toho v samotnom meste 5 a v častiach mesta 3. Okrem 
oboznamovania občanov a mládeže s volebným zákonom v ČSSR mali za úlohu agitačné strediská 
oboznamovať občanov s návrhom nového Volebného programu NF. Voľby sa opäť stali veľkou 
príležitosťou strany predstúpiť pred občanov so závermi svojich rokovaní, tieto využiť na 
prehĺbenie dôvery v politickej strany a získanie širokých vrstiev pracujúcich pre náročný program, 
ktorý vytýčil XVII. Zjazd Komunistickej strany Československa. V súlade s vnútrostraníckou 
smernicou na zabezpečenie volieb do zastupiteľských zborov, uskutočnili sa predvolebné verejné 
schôdze občanov mesta a pracujúcich zo závodov, podnikov v mesiaci apríl – máj. Podľa politicko-
ogranizačného zabezpečenia bolo plánovaných 8 zhromaždení, uskutočnilo sa 11. Na verejných 
zhromaždeniach sa zúčastnilo 3 920 občanov. Na predvolebných zhromaždeniach boli 
predstavovaní kandidáti NF na poslancov do MsNV, ONV, ZsKNV, SNR, FZ / SN, SĽ / Na týchto 
zhromaždeniach sa predstavilo 80 kandidátov NF na poslancov. V diskusii vystúpilo 53 občanov. 
K volebnému programu NF bolo vznesených celkom 84 pripomienok. Samotné vyvrcholenie 
predvolebnej kampane sa uskutočnilo 22. mája uzavretím zoznamov voličov zostavených podľa 
volebných obvodov a okrskov. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 9 408 občanov. Dňa 23. mája 
o 14.00 hod. sa otvorilo v meste a častiach mesta 8 volebných miestností. Už pre 14.00 hod. čakali 
desiatky voličov, aby mohli ako prví odovzdať svoj hlas kandidátom NF. Slávnostnú atmosféru 
a dobrú náladu pred volebnými miestnosťami vytvárali súbory ZUČ, dychová hudba ZK ROH 
Calex, Folklórny súbor Inovec a Detský folklórny súbor Moravčianka pri MsDKV, Spevácky súbor 
Úsmev pri Základnej škole Leninova ul. a Rozhlasový krúžok Mestského domu kultúry 
a vzdelávania v Zlatých Moravciach. Prvý deň volieb odvolilo 79,3 % voličov. Druhý deň o 14.00 
hod. sa uzatvorili volebné miestnosti. Z celkového počtu zapísaných voličov v jednotlivých 
okrskoch 9674 odvolilo 9649 čo predstavuje 99,7 %. Všetci navrhnutí kandidáti na poslancov 
MsNV, ONV, Zs KNV, SNR, SĽ, SN, dostali vo svojich volebných obvodoch nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov a boli právoplatne zvolení: do MsNV 70 poslancov, do ONV 6 poslancov: Dr. Jozef 
Dvonč, František Malý, Ing. Karol Kiss, Júlia Satalová, Rozália Kováčová, MUDr. Ester 
Stejskalová, Do Zs KNV Ing. Marta Eckhardtová, do SNR Ján Zabák, SĽ Ján Riško, SN Ing. Alojz 



Čmelo. Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí MsNV bol jednomyseľne zvolený za predsedu 
MsNV opäť s. František Malý, za podpredsedu s. Ing. Vladimír Pecho a za tajomníčku s. Mária 
Bačová. Za členov rady MsNV boli zvolení: František Malý, Ing. Vladimír Pecho, Mária Bačová, 
Elena Šindlerová, Ing. Jozef Jakubík, Ing. Milan Skyva, Marián Tomajko, JUDr. Jozef Ďurík, 
Ondrej Horvát, Ján Drahoš, Jozef Končál, František Ivanič, JUDr. Ján Krkoš. Za predsedu výboru 
ľudovej kontroly: Štefan Kostoláni.                      

Ako napredovala výstavby v našom meste         
 I v roku 1986 sa pokračovalo na výstavbe Materskej školy a detských jaslí na Štúrovej ulici, 
ktoré sú realizované zo združených prostriedkov n.p. Calex a MsNV. V tomto roku sa vytvorila 
hodnota diela za 1 mil. Kčs. Plán na tejto stavbe bol v tomto roku splnený na 74 %.         
- Budovanie kanalizácie v meste pokračovalo na Leninovej ulici po roh Marxovej. Vytvorila sa 
hodnota diela za 302.000 Kčs.                   
– Plynofikácia v meste sa rozšírila najmä v hornej časti mesta na uliciach Čulenovej, Partizánskej, 
Jesenského a Fučíkovej, kde bola vytvorená hodnota diela za 1 mil. 234 tisíc korún.                       
- Ukončila sa stavba Družiny mládeže pri Základnej škole na Mičurinovej ulici. Vytvorila sa 
hodnota diela za 950 tisíc korún.         
         - Začalo sa s prácami na zastrešení Zimného štadióna. Prestavalo sa 3 mil. 700 tisíc 
korún.                    – V rámci akcie "Z" boli vybudované inžinierske siete včítane plynofikácie 
kotolne OPKS prevádzky č. 2 v Zlatých Moravciach na Viničnej ulici v hodnote diela 225 tisíc 
korún.                                                 – Pokračovalo sa vo výstavbe Zberných surovín na 
Priemyselnej ulici, kde bola vytvorená hodnota diela 650 tisíc korún.    
                            - Začalo sa s výstavbou predajne Potravín 
na ulici Zápotockého. V tomto roku sa preinvestovalo 160.000 Kčs.    
                        

Účelová investičná výstavba                       
- Pokračovalo sa na výstavbe 20 triednej základnej školy kde sa preinvestovalo 2 mil. 558 tisíc 
korún.    – Na Sídlisku Zlatňanka bolo v tomto roku ukončených 240 bytových jednotiek, čo 
predstavuje plnenie z volebného programu 33 %. Rozostavaných bolo 304 bytov.                   
– Na výstavbe Centrálneho tepelného zdroja /CTZ/ finišovali práce. V tomto roku sa preinvestovalo     
1 mil. 170 tisíc korún, od začiatku stavby 15 mil. korún.                   
– K 1. máju 1986 bolo odovzdané do užívania Združené nákupné stredisko Tekov / ZNS Tekov /.         
– Pokračovala technologická montáž telekomunikačnej budovy na Dukelskej ulici.         
- Na Hviezdoslavovej ulici pokračovala výstavba predajne OBUVI, vedľa ZNS Tekov. Prestavané 
bola 883 000 Kčs.            
             - Bola daná do užívania predajňa Potraviny – Mäso v časti Zlaté Moravce – Žitavany 
v prevádzke Jednoty.           
        - Na ulici Ľ. Podjavorinskej bola taktiež daná do prevádzky predajňa Potraviny v správe 
Jednoty. / K tomu na inom mieste./         
         - Stredné odborné učilište poľnohospodárske začalo s výstavbou učebňovej časti s 26 
triedami. Projekčne je pripravená výstavba internátu 333 lôžkami. Na uvedených stavbách bolo 
preinvestované 400 000 Kčs.          
          - Rímsko-katolícky farský úrad na ulici Kmeťovej vybudoval a dal do 
prevádzky prevádzkovo obytnú budovu v hodnote diela 1 mil. korún                   
- V rámci technickej vybavenosti bola ukončená úprava mestskej komunikácii na uliciach 
Slavianskej, Vansovej a časť Leninovej. Začalo sa s prácami na ul. Kukučínovej a práce pokračujú 
na ul. Leninovej nákladom 2 mil. korún.                   
– Pre zabezpečenie zdrojov pitnej vody boli ukončené 3 hydrogeologické vrty v časti mesta Prílepy 
a o celkovom náklade 2,5 mil. korún čím sa získala výdatnosť 25 lit. za sekundu. Calex n.p. na ul. 
Tekovskej pokračoval vo výstavbe 2x9 bytových jednotiek. Preinvestovalo sa 1 mil. 216 tisíc Kčs.           
– Pre výstavbu Sídliska STRED pre I. stavbu kde má byť postavených 576 bytových jednotiek bola 
spracovaná štúdia. Prvýkrát vo výstavbe v našom meste sú navrhované polo funkčné domy. Celkom 



bude mať sídlisko STRED podľa tejto štúdii 2240 bytových jednotiek.            
- V rámci starostlivosti o životné prostredie n.p. Calex vybudoval organizovanú skládku tuhých 
komunálnych odpadov pri čistiarni odpadových vôd v južnej časti mesta. Týmto došlo 
k zamedzeniu vývozu chemického odpadu z n.p. Calex ako i spaľovaniu na mestskom smetisku.                   
– V rámci modernizácie rodinných domov bolo splynofikovaných 156 rodinných domov 
a napojených na mestský vodovod bolo 59.         
           - V rámci prístavby a prestavby bolo zmodernizovaných 35 rodinných domov.                   
– Výstavbou nového mosta na ulici 1. mája sa predĺži komunikácia až na železničnú stanicu. 
S výstavbou sa začalo v tomto roku.                   
- Na ulici Sládkovičovej bolo v rámci prípravy staveniska pre internát Stredného odborného učilišťa 
poľnohospodárskeho asanovaný Rímsko-katolícky farský úrad a Evanjelická fara a.v. 
s modlitebňou.       

38. výročie Víťazného februára         
 Pri príležitosti 38. výročia Víťazného februára 1948 zišli sa v Mestskom dome kultúry 
a vzdelávania v Zlatých Moravciach zástupcovia straníckych a štátnych orgánov, pracujúcich zo 
závodov, organizácií, škôl na slávnostnom zhromaždení. Účastníkov privítal predseda MsNV s. 
František Malý. Slávnostný prejav na zhromaždení predniesol predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek, 
ktorý okrem krátkeho pozastavenie sa na udalosťami spred 38 rokov zdôraznil úlohy, na ktoré sa 
sústreďuje v týchto dňoch naša pozornosť. Ide predovšetkým o stratégiu presadzovania zámerov 
hospodárskej politiky strany, o zvyšovanie kvality a efektívnosti všetkej práce. V závere príhovoru 
hovoril o súčasných smeroch prehlbovania spojenectva so Sovietskym zväzom, o úzkej 
medzinárodnej socialistickej integrácii, ako o nej hovoril 25. februára v Politickej správe na XXVII. 
Zjazdu KSSZ generálny tajomník ÚV KSSZ s. M. Gorbačov.                         
Náš delegát na XVII. Zjazde Komunistickej strany Československa.     
 Vrcholného snemovania komunistov na XVII. Zjazde KSČ sa zúčastnil aj komunista z nášho 
mesta, robotník z n.p. Calex Ľudovít Chládek. Do radov KSČ vstúpil v roku 1974 ako mladý 
robotník – zväzák. Prešiel viacerými zväzáckymi funkciami. Veľmi dávno sa upísal športu, bez 
ktorého si nevie predstaviť ďalší život. S veľkým zanietením sa venuje športu i mladým športovcom 
v meste ako tréner. Stojí vždy na čele organizovania rôznych športovo branných súťaží v Zlatých 
Moravciach, nechýba na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, na Bielej stope Slovenského 
národného povstania a na ďalších športových zápoleniach. Je predsedom Telovýchovnej jednoty 
Slávia.                       

Voľby do občianskych výborov    

V zmysle uznesenia Vlády Slovenskej socialistickej republiky uskutočnili sa bezprostredne po 
voľbách do zastupiteľských zborov, voľby nových občianskych výborov. V našom meste sa 
uskutočnili v mesiaci septembri. Práca a doterajšie skúsenosti nám potvrdili, že občianske výbory 
sa stali významným pomocníkom mestského národného výboru. Doposiaľ sme mali v meste 9 
občianskych výborov v ktorých pracovalo 117 členov z radov občanov mesta. Orgány mestského 
národného výboru veľmi dôkladne posúdili a uskutočnili dôkladnú analýzu práce občianskych 
výborov, aby sa v nasledujúcom období zvýšil ich podiel na ďalšom hospodárskom, sociálnom 
a kultúrnom rozvoji nášho mesta. Hlavný dôraz pri príprave nových občianskych výborov sa kládol 
na dôslednejšie prehĺbenie zastupiteľského vzťahu medzi občanmi a národným výborom, lepšie ako 
doposiaľ uplatňovať svoje potreby a záujmy, cieľavedomejšie organizovať účasť občanov na riešení 
verejných záležitostí. Rada mestského národného výboru posúdila doterajšiu štruktúru a metódy 
práce a v zmysle toho došlo k úprave rajonizácie občianskych výborov, aby sa lepšie mohli uplatniť 
celospoločenské predovšetkým celomestské potreby a záujmy občanov. Verejné zhromaždenia ktoré 
boli za týmto účelom zvolané podrobne zhodnotili uplynulú činnosť občianskych výborov za 
päťročné obdobie. Poukázali na klady a nedostatky vo svojej práci a vytýčili si nové úlohy. Na 
týchto zhromaždeniach boli predložené nové návrhy zloženia občianskych výborov a po 
pripomienkach boli schválené. V meste bolo vytvorených 11 občianskych výborov v ktorých 



pracuje 129 občanov z toho do 35 rokov 27 a 38 žien. Vedľa starších a skúsenejších členov 
občianskych výborov sa nimi stali aj mladí ľudia.      

Združené nákupné stredisko TEKOV – otvorené.        
 28. apríla predpoludním za prítomnosti predsedu MsV KSS s. Jána Lopúšeka, predsedu 
MsNV s. Františka Malého, podpredsedu ONV v Nitre s. Dr. Jozefa Dvonča, dodávateľských 
organizácií, zástupcov spoločenských organizácií, generálneho riaditeľa OTEX E. Deckera, 
podnikového riaditeľa TEX Dr. R. Nemca, Ing. J. Ďuriša, riaditeľa Domácich potrieb, Ing. I. 
Kroneraffa, riaditeľa Drogérií a Ing. J. Karnasa, zástupcu riaditeľa podniku Drobný tovar otvorili 
Združené nákupné stredisko TEKOV na Hviezdoslavovej ulici. Toto nákupné stredisko bolo 
vybudované spoluinvestorom podnikov: OTEX, Domáce potreby, Drobný tovar, Drogérie 
Bratislava, Stredisko sa stalo v súčasnom období pre obyvateľov mesta a blízkeho okolia centrom 
nákupu širokého sortimentu pod jednou strechou. Na prízemí boli umiestnené, Domáce potreby, 
Drobný tovar a Drogérie a na poschodí Textil a Odevy s celkovou predajnou plochou 1714 m2. 
V združenom nákupnom stredisku bude zabezpečovať predaj tovaru 90 pracovníkov. 
Maloobchodný obrat by mal v prvom roku predaja dosiahnuť 89 miliónov Kčs. Úpravou okolia 
Združeného nákupného strediska /ZNS/ Tekov o dobudovaní ďalšej predajne OBUV sa v tejto časti 
mesta vytvorí široká ponuka priemyselného a spotrebného tovaru.           
Nová predajňa JEDNOTY otvorená.         
 K naplneniu volebného programu mesta v oblasti zabezpečovania obchodných služieb bola 
na ulici Ľ. Podjavorinskej dňa 29. apríla odovzdaná do prevádzky predajňa JEDNOTY s rozličným 
tovarom. Novootvorená predajňa má 140 m2 predajnej plochy a vo veľkej miere uľahčí nákupy 
obyvateľom na sídlisku individuálnej bytovej výstavby v južnej časti mesta.                       
24. APRÍL – DEŇ MIERU           
 V rámci Medzinárodného roku mieru sa uskutočnilo i v pionierskych organizáciách veľké 
množstvo akcií. Pri príležitosti 37. výročia vzniku jednotnej detskej a mládežníckej organizácie PO 
SZM bol 24. apríl v našom meste DŇOM MIERU pre 12000 pionierov a iskier. Táto veľká akcia 
začala už predpoludním, kedy sa v ZK ROH Calex zišlo 300 delegátov pionierov na slávnostnom 
skupinovom zhromaždení. Z tohto miestu sa o 13.00 hod. vydalo 1200 iskier a pionierov na 
"POCHOD MIERU" k pamätníku padlých v druhej svetovej vojne, kde položili kytice vďaky. 
Tohto pochodu sa zúčastnili tri pionierske skupiny: zo ZŠ Mičurinova, Leninova, Žitavany spolu 
s členkami SZŽ. Slávnostné zhromaždenie pionierov pokračovalo v mestskom parku a amfiteátri. 
Slávnostný prejav na tomto zhromaždení predniesol za Mestskú mierovú radu podpredseda s. Ing. 
Jozef Levický. Zo zhromaždenia odoslali pionieri protestné rezolúcie proti sústavnému ohrozovaniu 
mieru USA. Táto veľkolepá akcia vyvrcholila v časti mestského parku kde vyslané delegácie 
pionierskych skupín vysadili 5 stromkov mieru, ktoré symbolizovali 5 svetadielov bojujúcich za 
svetový mier na tejto planéte. Na záver tohto zhromaždenia sa konal Beh mieru iskier a pionierov. 
Dĺžka trati všetkých vekových kategórii bola 1986 m čo symbolizovalo MEDZINÁRODNÝ ROK 
MIERU.                         

Oslavy SVIATKU PRACUJÚCICH         
 Tohoročné oslavy 1. mája Sviatku pracujúcich  sa konali bezprostredne po najvýznamnejšej 
vnútropolitickej udalosti v našej vlasti po XVII. Zjazde KSČ. 1. máj bol symbolicky naplnený aj 
pracovnou iniciatívou na počesť 65. výročia založenia Komunistickej strany Československa 
a volieb do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov. K prvému máju sa v tomto roku viazalo 
ďalšie jubileum – 100. výročie vzniku osláv 1. mája ako Sviatku pracujúcich, ku ktorým dali podnet 
udalosti v Chicagu v r. 1886. I v toto prvomájové ráno nastupovali občania nášho mesta a spádovej 
oblasti do prvomájového sprievodu s pevným odhodlaním a elánom napĺňať závery nedávno 
skončeného XVII. Zjazdu KSČ. Už tradične sa od 7.00 hod. začali zhromažďovať na nástupištiach 
a v bočných uliciach občania mesta. Manifestácia pracujúcich sa začala o 9.00 hod, zaznením 
Hymny ČSSR. Delegáciu straníckych a štátnych orgánov viedol člen ÚV KSČ, poslanec 
federálneho zhromaždenia Dr. Ján Riško. V slávnostnom prejave, ktorý predniesol s. Riško 
vyzdvihol úspechy, ktoré naša spoločnosť za 41 rokov dosiahla. Ďalej upriamil pozornosť na 



výsledky našich podnikov a závodov v meste, ktoré v minulej päťročnici zaznamenali pozoruhodné 
úspechy. Vyzdvihol najmä n.p. Calex ktorý splnil a prekročil úlohy 7. päťročnice o viac ako 200 
miliónov Kčs. V tomto roku si odniesli z Medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Brne zlatú 
medailu za elektrickú kompresorovú kombinovanú mrazničku MK-200. Hrdo kráčali pracujúci 
ďalších závodov v našom meste: ZDA, Kovoplastu, Zs Tehelní, JRD-stiev a Ďalších, ktorí na 
transparentoch oznamovali splnenie socialistických záväzkov na počesť XVII. Zjazdu KSČ a ďalšie 
plány do rokov 8 päťročnice. V prvomájovom sprievode pozdravilo predstaviteľov štátnych 
a straníckych orgánov celkom 24 000 účastníkov z toho 7500 mladých ľudí, 245 krojovaných 
skupín, 470 športovcov a okolo 1700 uniformovaných manifestantov. Pestrofarebné rady dekorovali 
stovky zástav, mávatiek, transparentov, obrazy štátnikov a pozdravné heslá, prehliadkovej tribúny 
zasa zneli slová vďaky a uznania. Tieto slová patrili brigádam socialistickej práce, komplexne 
racionalizačným brigádam, zlepšovateľom a vynálezcom, teda všetkým tým, čo tvorivo 
ovplyvňovali a ovplyvňujú rast nášho národného hospodárstva. V popoludňajších hodinách sa 
v Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach uskutočnilo vystúpenie folklórnych 
súborov a o 17.00 hod. v Závodnom klube ROH Calex  ľudová veselica nakoľko vytrvalý dážď 
nedovolil vystupovanie v prírodnom amfiteátri.                   

RAD PRÁCE členovi ÚV KSS s. O. Horvátovi        
 V predvečer 1. mája sa už tradične schádzajú na Pražskom hrade tí najlepší z najlepších, aby 
z rúk prezidenta republiky prevzali najvyššie ocenenia za vynikajúce pracovné výsledky pri rozvoji 
našej socialistickej vlasti. Tejto vysokej pocty sa dostalo aj nástrojárovi z n.p. Calex s. Ondrejovi 
Horvátovi, členovi ÚV KSS, členovi Rady MsNV v Zlatých Moravciach. Slová uznania a srdečné 
blahoželania s. O. Horvátovi zazneli aj z prvomájovej tribúny. K tomuto vysokému oceneniu sa 
pripojili desiatky spolupracovníkov a občanov.                            
GOTTWALDOVSKÉ DNI          
 V novembri sme si pripomenuli 90. výročie narodenia Klementa Gottwalda, prvého 
robotníckeho prezidenta, revolucionára leninského typu, komunistu, ktorý celé štvrťstoročie stál 
v čele Komunistickej strany Československa. Toto výročie sme si v našom meste pripomenuli 21. 
novembra na Slávnostnom zhromaždení straníckych a štátnych orgánov mesta v mestskom 
kultúrnom stredisku, na ktorom slávnostný prejav predniesol predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek. 
S menom Klementa Gottwalda boli spojené i ďalšie dni, kedy sme si v n.p. Calex v zmysle 
uznesenia okresnej konferencie strany organizovali Gottwaldovské dni. Organizovanie týchto dní 
malo za cieľ oboznámiť sa so súčasnou politikou strany a priblížiť ju najširším masám pracujúcich 
a poskytnúť čo najúčinnejšiu pomoc straníckym organizáciám pri realizácii uznesení XVII. Zjazdu 
KSČ. Ako ukázali výsledky Gottwaldovských dní, táto forma masovopolitickej práce je správna 
a umožňuje veľmi účinný a neformálny styk funkcionárov straníckych a štátnych orgánov 
a pracujúcimi. V Gottwaldovských dňoch bolo vznesených desiatky pripomienok pracujúcich, ktoré 
smerovali: k práci spoločenských organizácii NF, k hospodárskej činnosti a k starostlivosti 
o pracujúcich. I keď sa v podstatnej miere dotýkali predovšetkým úloh podniku, celý rad 
pripomienok bol vznesený k službám, zásobovaniu potravinami, priemyselným tovarom, palivami. 
Problémy sa vyskytujú v oblasti zásobovania chlebom a zeleninou. Ďalšie pripomienky smerovali 
k rozšíreniu obchodnej siete. Ďalej sa pracujúci zaujímali, ako sa riešia úlohy spojené s výstavbou 
v meste, budovaním kanalizácie, plynofikácie, modernizáciou bytového fondu, sadovníckymi 
úpravami okolo nových budov a na sídliskách, ako ďalej riešiť odvoz domového odpadu na 
organizovanú skládku, ako je to s využívaním športových ohnísk, telocviční, ktoré sú ešte stále 
voľné a pod. Takto a problémoch veľmi otvorene na záverečnom mítingu pracujúcich v n.p. Calex 
hovoril vedúci tajomník OV KSS v Nitre s. Pavol Škabla a riaditeľ a riaditeľ n.p. Calex s. Ing. Emil 
Domček. 

Zbor pre občianske záležitosti veľmi úspešne        
 Rada Mestského národného výboru v Zlatých Moravciach v mesiaci auguste schválila nový 
15 členný zbor pre občianske záležitosti v ktorom pracujú 4 sekcie a to sekcia pre privítanie detí 
a sobáše, sekcia pre občianske pohreby, sekcia pre životné a pracovné jubileá, sekcia pre netradičné 



formy. Za predsedníčku ZPOZ bola opäť schválená s. Mária Bačová, tajomníčka MsNV, za 
podpredsedníčku s. Marta Džmúrová, poslankyňa MsNVa vedúca odboru, za tajomníčku ZPOZ s. 
Emília Bartková, odborná referentka MsNV. Občianske obrady, ktoré pripravuje zbor majú stále 
stúpajúcu tendenciu. Toto v dostatočnej miere ocenili aj príslušné rezorty ministerstvo kultúry SSR 
a Ministerstvo vnútra SSR Čestným uznaním v rámci dlhodobej súťaže zborov. Veľmi významne sa 
zlepšila aj spolupráca s aktívam na závodoch a v ostatných organizáciách v našom meste. Dobrá 
spolupráca je aj so spoločenskými organizáciami NF pri organizovaní netradičných foriem činnosti 
ZPOZ. O dobrých výsledkoch hovoria nasledovné čísla za rok 1986: Zo 196 narodených detí bolo 
privítaných 173, nepokrstených 82, individuálne bolo privítaných 40, zo 127 uzavretých 
manželstiev 83 manželstiev nenasledovalo cirkevný obrad, zo 112 úmrtí zbor zabezpečil 15 
občianskych pohrebov a 56 občianskych rozlúčok na cirkevných pohreboch. Ďalej to boli, jubilejné 
sobáše, životné jubileá, odovzdávanie občianskych preukazov, rozlúčka s brancami, sľub pionierov, 
Deň kvetov a iné. Celkom ZPOZ zorganizoval v našom meste 675 podujatí v roku 1986.                   
Mestská konferencia Slovenského zväzu žien        
 V sobotu 6. decembra o 9.00 hod. v Závodnom klube ROH Calex sa konala Mestská 
konferencia Slovenského zväzu žien v Zlatých Moravciach. Mestskej konferencie sa zúčastnila 
delegácia ÚV SZŽ a okresného výboru Slovenského zväzu žien ktorú tvorili. Alžbeta Čániová, 
členka ÚV SZŽ a členky predsedníctva OV SZŽ Dagmar Zelenková a Mária Kolárová. Za Mestský 
výbor Komunistickej strany Slovenska sa rokovania zúčastnil predseda MsKRK s. Marián 
Tomajko. Za Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach sa konferencie zúčastnili s. Mária 
Bačová a s. Marta Džmúrová. Dôslednú analýzu práce mestského výboru SZŽ predniesla v správe 
s. Anna Dvončová. Veľmi kriticky a podrobne zhodnotila činnosť organizácie za uplynulé volebné 
obdobie. Poukázala na rezervy v práci SZŽ, na zvýšenie percenta organizovanosti a zapájania sa 
žien do tohto hnutia. V závere správy naznačila smery ktorými sa bude uberať práca SZŽ v našom 
meste v zmysle rozpracovaných záverov XVII. Zjazdu KSČ na vlastné podmienky. Mestská 
konferencia SZŽ prijala hodnotný socialistický záväzok na počesť 70. výročia Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie. Konferencia potom zvolila nový mestský výbor SZŽ. Za predsedníčku bola 
opäť zvolená s. Anna Dvončová. V závere konferencie zvolila delegátky na Okresnú konferenciu 
SZŽ do Nitry a prijala uznesenie                           

Divadlo za múrom pri MsKS v Maďarsku         
 Pri Mestskom dome kultúry a vzdelávania v Zlatých Moravciach pracuje od roku 1984 
DIVADLO ZA MÚROM. Divadlo poézie vzniklo z radov študentov Gymnázia J. Kráľa a ďalších 
nadšencov pod vedením Miloša Lauku, dnes poslucháča réžie Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave. Za krátku dobu dosiahlo toto divadlo veľmi pozoruhodné výsledky a vo svojej 
kategórii sa prebojovalo na jedno z popredných miest v SSR. Dvakrát stálo na stupni víťazov 
a získalo Hlavnú cenu Ministerstva kultúry SSR na XXIX. a XXXI. Hviezdoslavovom Kubíne. Za 
týchto pár rokov inscenovalo diela J. Préverta " Stromy ", Slávik a ruža ", " Lunapark mysle ", R. 
Rolanda " Príde čas ", G.G. Márqueza " Kronika vopred ohlásenej smrti ", Vysoko aktuálnu tému 
boja za oslobodenie ujarmených národov si zvolili poéziu Mahmuda Darviša " Oslava vysokého 
tieňa". S touto inscenáciou bolo DZM vybrané ako jediný reprezentant Československa na Festival 
ochotníckych divadiel Istvana Horvátha do Maďarska. Bol to už v poradí VIII. Ročník, ktorého sa 
zúčastnilo 26 domácich a 4 zahraničné súbory z Československa, Bulharska, Dánska a Fínska. 
Nové moderné priemyselné mesto Kazincbarcika neďaleko Miškolca DZM 2. júla privítalo 
prívetivo a pohostinne. Veľmi rýchlo sa našiel spoločný jazyk medzi mladými nadšencami 
divadelného umenia, vznikali nové priateľstvá, nadväzovali sa družobné stretnutia. DZM uvádzalo 
inscenáciu o polnoci, no i tak si získalo sympatie i srdcia viac ako 250 divákov, ktorí sa ho 
zúčastnili. Neutíchajúci potlesk o jednej hodine po polnoci bol zadosťučinením pre celý súbor. Po 
desiatkach vystúpení v našej vlasti súbor po prvýkrát úspešne reprezentoval naše mesto v zahraničí.
                     

ROK 1986 – MEDZINÁRODNÝ ROK MIERU        
 Je 41 rokov po druhej svetovej vojne a predsa koľko obrovského úsilia musia vynaložiť 



všetky mierové sily na celom svete, aby uchránili mier. Koľko mierových podujatí a manifestácií sa 
uskutoční za tie myšlienky, aby mier vládol na tejto planéte. Uskutočňuje sa množstvo akcií, 
rôznych stretnutí šatníkov na najvyššej úrovni, aby bojovali za mier, milióny rúk hlasujú " Nie 
vojnu, chceme mier "! Sú to ľudia bez rozdielu politických či náboženských presvedčení. Sú medzi 
nimi takí, ktorí nepoznajú čo je čisté nebo bez " mračien strachu a vojnovej hrôzy". Jednou 
z masových akcií, ktoré sa v našom meste každoročne organizujú v letných mesiacoch bola aj 
obvodná Slávnosť mieru a československo-sovietskeho priateľstva. 9. júna o 16.00 hod. sa zišlo 
2500 občanov a mládeže v mestskom amfiteátri, aby na tomto zhromaždení opäť upevnili bratské 
vzťahy so ZSSR. Z obvodnej mierovej slávnosti bola odoslaná mierová rezolúcia Generálnemu 
konzulátu ZSSR v Bratislave. V nej účastníci slávnosti pripojili svoj hlas za mier a mierovú politiku 
ZSSR. Obvodnú slávnosť mieru a československo-sovietskeho priateľstva ukončil prekrásny 
dvojhodinový program Súbor piesní a tancov strednej skupiny sovietskych vojsk z Milovíc. 
                  

Oslavy 42. výročia SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA     
 Jednou z najvýznamnejších udalostí v novodobých dejinách našich národov bolo Slovenské 
národné povstanie, ktoré bolo vyvrcholením protifašistického odboja na Slovensku. Robotníci, 
roľníci a pracujúca inteligencia začali mohutný revolučný boj. Uznávanou silou v ňom bola 
robotnícka trieda ktorej vodkyňou bola Komunistická strana Slovenska. Pri príležitosti 42. výročia 
Slovenského národného povstania sa v Mestskom dome kultúry a vzdelávania 28. augusta konalo 
Slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže, na ktorom predniesol prejav predseda MsV KSS 
s. Ján Lopúšek. V sobotu 30. augusta už tradične vyvrcholili oslavy 42. výročia SNP zapálením 
"partizánskej vatry" Na vŕškoch v časti mesta Žitavany v krásnom prírodnom amfiteátri. Hlavným 
programom bola beseda s priamymi účastníkmi SNP a potom mládežnícke hudobné skupiny 
pozvali účastníkov do tanca.                      

Opäť DNI POĽSKEJ KULTÚRY          
 Stalo sa už skoro pravidlom, že každoročne Okresný národný výbor v Nitre odbor kultúry 
v spolupráci s Poľským kultúrnym strediskom organizuje Dni poľskej kultúry. I v tomto roku sa 
naše kultúrne zariadenia podielali na inštalovaní výstav, premietaní filmov, organizovali besedy, 
stretli sa s tvorcami poľskej kultúry a umenia. 21. septembra sme pripravili v kine Tekov Prehliadku 
detských kreslených filmov Filmového štúdia z Bielska. Do kina zaplneného detskými divákmi 
zavítal aj tvorca a animátor známeho detského kresleného seriálu Lolek a Bolek Zbyslav Kudla. Po 
premietnutí ďalších 7. filmov z dielne tohto tvorcu nasledovala zaujímavá beseda. Desiatky 
všetečných otázok, vyvrcholili spontánnym záujmom o tvorbu týchto filmov. Zbyslav Kudla 
rozdával deťom rozkreslené farebné návrhy na nový kreslený seriál. 22. septembra o 10.00 hod. 
bola v priestoroch mestského kultúrneho strediska za účasti poľskej delegácie a delegácie ONV 
odboru kultúry vedenej Dr. J. Kleinerom otvorená fotografická výstava "Múzeá v Poľsku". O 11.00 
hod. sa za účasti verejnosti a poľskej delegácie vedenej zástupkyňou Poľského informačného 
strediska s. Marušiakovej konala v priestoroch knižnice vernisáž výstavy ilustrácii detskej literatúry 
Danuty Boniekovej. Vernisáže výstavy sa zúčastnila autorka, ktorá potom v družnej besede 
s prítomnými účastníkmi hovorila o svojej tvorbe, ako i o pripravovaných nových ilustračných 
prácach.                      

INTEGRÁCIA kultúrno-výchovných zariadení od 1. septembra      
 V zmysle uznesenia Vlády SSR a na základe dlhodobých zámerov smerujúcich k zlepšeniu 
práce kultúrno-osvetových zariadení. K 1. septembru 1986 boli uznesením 2. plenárneho zasadania 
MSNV zrušené doterajšie zariadenia Mestský dom kultúry a vzdelávania, Mestská knižnica a Kino 
Tekov a bolo vytvorené Mestské kultúrne stredisko do ktorého boli integrované tieto zariadenia. 
Poslaním Mestského kultúrneho strediska bol radou MsNV ustanovený s. František Škula, doterajší 
riaditeľ mestského domu kultúry a vzdelávania. V kultúrnom stredisku boli vytvorené tri 
organizačné zložky a to: kultúrno-vzdelávacie stredisko, knižnica a kino Tekov. Vedúcou knižnice 
bola riaditeľom MsKS ustanovená s. Irena Hatiarová a vedúcim kina Tekov s. Štefan Švec. 



Cieľavedomým tematickým zameraním a uplatňovaním rôznych foriem práce sa bude mestské 
kultúrne stredisko podieľať na oslavách významných politických výročí, jubileí a udalostí, na 
plnení hlavných úloh v oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania mládeže a dospelých, názornej 
agitácie a propagácie. V rozvíjaní záujmovo-umeleckej činnosti, bude kladený dôraz na 
spoločenskú angažovanosť a formovanie socialistickej osobnosti. Prostredníctvom literatúry, filmu, 
divadla a iných foriem kultúrneho oddychu získavať občanov pre estetické cítenie a k úcte ku 
kultúrnym tradíciám nášho národa.  

NIEČO ZO ŠPORTU                  
Horolezectvo aj v Zlatých Moravciach         
 25. septembra 1986 bol pri Telovýchovnej jednote Slávia založený horolezecký oddiel po 
prvýkrát v histórii zlatomoraveckého športu. Aj keď počet nadšencov pre tento krásny ale nákladný 
a náročný šport je ešte nízky, priaznivci oddielu veria, že ich rady sa časom rozrastú.               
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU         
 V nedeľu 5. októbra vybehli na trať Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 
i športovci z Telovýchovnej jednoty Calex Zlaté Moravce: Ľuboš Kováč, Peter Urbanovič, Ľudovít 
Chládek, Michal Kovačic a Michal Galovič. Najlepší zlatomoravecký atlét Ľuboš Kováč sa aj 
v tomto roku umiestnil medzi 1200 účastníkmi v prvej päťdesiatke pretekárov.     
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Na prahu roku 1987           
 Pri vstupe do Nového roku 1987 sa zamýšľame nad uplynulým rokom 1986 najmä nad 
dosiahnutými výsledkami v národnom hospodárstve. No dvojnásobne sa zamýšľame nad novými 
úlohami roku 1987. Spája nás spoločné želanie, aby úspešne pokračoval rozvoj nášho hospodárstva 
a v ňom aj rozvoj nášho mesta, aby sme žili v pokoji a v mieri. V tomto roku si celé pokrokové 
ľudstvo pripomenie 70. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie najvýznamnejšej udalosti 
20. storočia. Toto výročie vítajú pracujúci nášho mesta drobnými výsledkami, ktoré dosiahli 
v predchádzajúcich rokoch. Sú to výsledky svedomitej práce v dlhodobom vývoji robotníckej 
triedy, ktorá pod bezprostredným vplyvom VOSR vstúpila do novej etapy boja za oslobodenie 
všetkých pracujúcich od vykorisťovania i u nás. Víťazstvo československého pracujúceho ľudu vo 
Februári 1948 bolo priamy dôkazom svetového revolučného procesu, bol to zápas za naplnenie 
pokrokového odkazu našich dejín, za socialistickú a komunistickú budúcnosť našich národov 
v ČSSR. Celý svet žije pod vplyvom VOSR a výrazne sa i dnes mení. Socializmus utvára stále 
pevnejšiu hrádzu ideológii a politike vojny, reakcii a násiliu. V tomto silnom zápase sa 
s neobyčajnou silou uplatňuje nové myslenie v riešení úloh podľa vzoru ZSSR i v našej 
socialistickej vlasti. Neuspokojuje nás, že sa neplnia zjazdové úlohy v kvalitatívnych parametroch 
rozvoja a ďalej sa prehlbuje nerovnomernosť plnenia úloh na úseku národného hospodárstva, najmä 
v niektorých závodoch a podnikoch nášho mesta. Naďalej pretrvávajú problémy v dodavateľsko-
odberateľských vzťahoch, nedostatočná plynulosť výroby a materiálno-technické zásobovanie, 
nedostatočne sa využíva fond pracovného času. Aj toto sú rezervy, ktoré do značnej miery brzdia 
postup vpred v niektorých sférach nášho života i v našom meste. Sú to predovšetkým služby, 
zásobovanie, predlžovanie termínov odovzdávania niektorých rozhodujúcich stavieb v našom meste 
/ CTZ – centrálny tepelný zdroj, základná škola /. Musíme burcovať svedomie vlastné i každého 
pracovníka, povedal na prahu roka vedúci tajomník OV KSS v Nitre s. Pavol Škabla, ale hlavne 



funkcionárov v riadiacej správe, aby vyhlásili doslova boj proti neporiadkom a negatívnym javom, 
ktoré vedú k priemernosti. I všetci komunisti na výročných členských schôdzach, ktoré sa 
začiatkom roka začali konať v základných organizáciách s príslušnými závermi posúdili, ako 
prenikli do nášho každodenného života vytýčené požiadavky XVII. Zjazdu KSČ. Pod vedením 
straníckych a štátnych orgánov, pracujúci nášho mesta s cťou splnenia vytýčené úlohy tohto roku 
čím zabezpečia ďalší rozkvet nášho mesta a lepší život našich ľudí v ňom.                 

Ako pokračovala výstavba v roku 1987 v našom meste       
 Pozoruhodných výsledkov sa dosiahlo v investičnej časti akcii "Z".                   
– Ukončil sa vodovod v časti mesta Chyzerovce s celkovým nákladom 2 mil. Kčs.                   
– Uviedla sa do prevádzky Družina mládeže pri Základnej škole na Mičurinovej ulici. V 8 triedach 
sa vystriedajú desiatky školákov, ktorí sa doposiaľ pripravovali na vyučovanie v nevyhovujúcich 
priestoroch. Družina mládeže sa vybudovala v areáli ZŠ s nákladom 4. mil. Kčs.                   
– S nákladom 10. mil. Kčs sa ukončilo zastrešenie Zimného štadióna bez obvodového plášťa. Takto 
sa postupne zimný štadión stáva kvalitným stánkom pre zimné športy na ľadovej ploche.                   
– Výstavbou kanalizácie sa pokračovalo na uliciach: Leninova, Sládkovičova s nákladom 2. mil. 
Kčs a začalo sa s prácami na kanalizačnom zberači na Marxovej ulici, ktorý bude slúžiť ako hlavný 
zberač pre vrchnú časť mesta / nazývaný aj Telep /.                           
- V rámci združených investičných prostriedkov n.p. Calex a MsNV pokračovala výstavba 
Materskej školy a detských jaslí na Štúrovej ulici.                  
- V časti mesta Prílepy začala výstavba vodovodu s nákladom 2 mil. Kčs.                   
Ako napredovala investičná výstavba...                    
- V rámci komplexnej bytovej výstavby sídliska Zlatňanka bolo dané do užívania 304 bytových 
jednotiek v čítane inžinierskych sietí. Z tohto počtu bolo vybudovaných 96 bytov malometrážnych 
pre prestárlych občanov. V týchto priestoroch sa pre týchto občanov budú v ďalšom roku 
zabezpečovať viaceré služby.                             
- V rámci vybavenosti tohto sídliska bola začatá výstavba materskej školy a detských jaslí pre 120 
detí.  – V rámci pešej zóny bola vybudovaná lávka cez Zlatňanku a pokračovalo sa na výstavbe 
mosta na predĺžení ul. 1. mája k ČSD / k železničnej stanici /.              
- Pokračovalo sa v prácach na Centrálnom tepelnom zdroji, ktorý má zabezpečiť vykurovanie 
a dodávku teplej vody na sídliskách: 1. mája, Zlatňanka, Žitava. I napriek veľkému úsiliu 
funkcionárov MsNV nepodarilo sa ukončiť CTZ.                        
- Taktiež sa nepodarilo ukončiť výstavbu 20 triednej základnej školy na Robotníckej ulici.                   
– Pokračovalo sa na výstavbe občianskej vybavenosti oproti, prevádzkovej budovy Hydrostavu.                
– Vedľa Združeného nákupného strediska Tekov je pripravená na odovzdanie do prevádzky 
predajňa OBUVI. Investorom bol: Obuv Partizánske, stavebnú časť zabezpečoval OSP Nitra, 
stavebná správa Zlaté Moravce. Predajňa sa buduje nákladom 2. mil. Kčs.                   
– V areáli Okresného podniku komunálnych služieb, závod 2 Zlaté Moravce na Viničnej ulici 
v rámci rozšírenia prevádzkových priestorov autoservisu a stolárstva bola pre tento areál 
vybudovaná plynová kotolňa.                                   
- Na výstavbe štvorobvodového strediska na Bernolákovej ulici sa pokračovalo v ukončovacích 
prácach a pripravovala sa stavba na montáž technológie pre n.p. Chirana.                   
– V hornej časti mesta / "Telep"/ sa ukončila plynofikácia.                                  
- Stredné odborné učilište poľnohospodárske začalo s výstavbou učilišťa s 22 triedami a taktiež 
s výstavbou internátu pre 333 žiakov.                                                              
- V dôsledku otvorenia Združeného nákupného strediska Tekov a po presťahovaní niektorých 
predajní do ZNS boli po adaptačných prácach do týchto priestorov umiestnené iné predajne. Do 
bývalej predajne Drogéria na Gottwaldovej ulici sa presťahovala predajňa Farby-laky v námestia 
Osloboditeľov. Do bývalej predajne Kusový textil na ul. J. Kráľa sa zo strediska občianskej 
vybavenosti presťahovala predajňa Drogéria. Predajňa Slovakia Z ulice J. Kráľa sa presťahovala do 
bývalej predajne Drobný tovar – papiernictvo na Gottwaldovej ulici. Z bývalej predajni Detské 
odevy vybudoval Kovoplast PMP Vzorkovú predajňu svojich výrobkov. V ďalších úpravách 



predajní pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb obyvateľstvu sa bude pokračovať i v budúcom 
roku.                          

– V časti mesta Chyzerovce vedľa Slavianskej ulice bolo individuálnym stavebníkom pridelených 
40 pozemkov na výstavbu rodinných domov. V nasledujúcich rokoch sa bude vo výstavbe 
pokračovať a prideľovať nové stavebné pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu.                  
– Po vybudovaní inžinierskych sietí na Leninovej ulici sa začalo s úpravou mestskej komunikácie 
po Gorkého ulici sa začalo s úpravou mestskej komunikácie po Gorkého ulicu a na Kukučínovej 
a Gorkého ulici. Bude to definitívny úprava mestských komunikácií. V tejto časti mesta na uliciach: 
Železničiarskej, Gorkého a Leninovej sa uskutočnila rekonštrukcia sekundárnej siete. Dobudovala 
sa i trafostanica v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom, ktorá slúži i pre stred mesta. 
Od trafostanice sa uskutočnili i kabelové rozvody na ľavej strane námestia Osloboditeľov smerom 
po ulici Janka Kráľa.                        
- Na ulici Tekovskej bola odovzdaná do užívania 4 bytová jednotka pre pracovníkov štátnych lesov. 
V tejto časti  bola zriadená prevádzka autodopravy OPKS závod č. 2 Zlaté Moravce.                   
– V ochranných pásmach vodných zdrojov sa vybudovali nové vŕtané studne, ktoré zabezpečili 
plánovanú kapacitu. A tak sa vyriešil nedostatok pitnej vody v našom meste. Zriadili sa jednotlivé 
tlakové pásma. Uskutočnilo sa i prepojenie vodných systémov Chyzerovce Čierne Kľačany – 
Vráble.     – Štátne lesy Topoľčianky v časti mesta Žitavany vybudovali lesovňu vrátane jedného 
bytu a hospodárskej časti nákladom 567 tisíc korún. V tejto časti mesta začali Štátne lesy stavať 
ďalšiu štvorbytovku.                                  
- V časti mesta Žitavany sa zabezpečila úprava mestských komunikácii a dobudoval sa areál pre 
autokrosové podujatia.                         
- Na Priemyselnej ulici s nákladom 2,6 mil. Kčs bol ukončený a daný do prevádzky Veľkoobchodný 
sklad Zdroja.                        
- Calex n.p. pokračoval vo výstavbe kotolne a rôznych pomocných objektov ako i výstavbu 
jednoúčelovej haly kde v tomto roku na týchto objektoch preinvestoval 10. mil. Kčs. Na 
modernizáciu prevádzky zakúpil stroje vo výške 49 mil. 859 tis. korún.                  
– 21. októbra boli odovzdané do prevádzky v areáli Zimného štadióna tenisové kurzy, ktoré 
vybudovali pracovníci Elektrárne Mochovce v spolupráci s Hydrostavom Bratislava. Tohto 
slávnostného otvorenia sa zúčastnili okrem iných, predseda MsNV s. František Malý, riaditeľ 
Elektrárne Mochovce / EMO / s. Ing. Špirko.                                                                                                 
Predseda MsNV s. František Malý 60 ročný        
 25. januára oslávil predseda MsNV s. František Malý 60 narodeniny. Funkcia predsedu 
MsNV v roku 1960 odkedy túto funkciu úspešne vykonáva. Na čele mestského štátneho orgánu 
stojí plných 27 rokov. Toto obdobie sa spája s veľkým rozvojom nášho mesta, kedy Zlaté Moravce 
vyrástli v moderné mesto so širokým rozvojom komplexnej a individuálnej bytovej výstavby, 
materských škôl, rozvojom služieb, budovaním obchodnej siete a celým radom významných 
hospodárskych zariadení. Súdruh Malý v tejto zodpovednej funkcii pristupoval k plneniu úloh 
neúnavným elánom a optimizmom. Tento optimizmus sa kalil už v mladých rokoch keď 
spolupracoval s partizánskymi skupinami počas Slovenského národného povstania, potom v roku 
1948 kedy sa stáva členom Komunistickej strany Československa a príslušníkom Ľudových milícii, 
kde ako člen hájil výdobytka Februára 1948. Na začiatku päťdesiatych rokov pracuje vtedajšom 
Veľkoobchode v Zlatých Moravciach, zo začiatku ako vodič, neskôr ako kádrový pracovník 
a naposledy do roku 1960 ako vedúci závodu Veľkoobchodu v Zlatých Moravciach. Viac ako 40 
rokov svojho plodného života venoval s. Malý rozvoju našej socialistickej vlasti. Túto skutočnosť 
štátne a stranícke orgány náležite oceňovali viacerými vyznamenaniami. Bolo to rezortné 
vyznamenanie Vzorný pracovník štátnych orgánov, Medaila ZsKV KSS Za zásluhy o rozvoj 
Západoslovenského kraja, Za zásluhy o rozvoj okresu, Zaslúžilý bojovník proti fašizmu, Za rozvoj 
poľnohospodárstva a celú radu ďalších vyznamenaní. Pri príležitosti jeho 60 narodenín mu za 
celoživotnú prácu udelil prezident ČSSR štátne vyznamenanie "Za zásluhy o výstavbu a "Vzorný 
pracovník CO". K tomuto vyznamenaniu a jubileu blahoželali s. Malému aj stranícke a štátne 



orgány okresu kde dlhé roky pôsobí ako poslanec a člen R-ONV, aktivista OV KSS, člen MsV KSS. 
Do ďalších rokov života jubilantovi zaželali veľa pevného zdravia, tvorivých síl v prospech rozvoja 
nášho mesta.                                                                                 

JRD SNP v Topoľčiankach bilancovalo         
 Každoročne v Závere mesiaca februára i naši poľnohospodári bilancujú dosiahnuté výsledky 
za minulý rok. Tak tomu bolo i u JRD SNP Topoľčianky, kde na výročnej schôdzi za účasti 
delegácie OV KSS ktorú viedol s. Štefan Moravčík tajomník OV KSS v Nitre, hovorili 
o výsledkoch hospodárenia za minulý rok. Priaznivé výsledky, ktoré družstvo v minulom roku 
dosiahlo vo finančných ukazovateľoch aj pri nepriaznivých klimatických podmienkach ovplyvnili 
hrubú poľnohospodársku výrobu HPP na úseku rastlinnej výroby. V roku 1987 ich čakali ešte 
náročnejšie úlohy vyplývajúce zo spoločenskej potreby. Materiálové náklady plánovali čerpať vo 
výške 46 mil. 755 tis. korún, tržby z výrobných činností na 78 mil. 157 tisíc Kčs, z toho aktivácia 
investícií 4 900 tis. Kčs. Hospodársky výsledok za rok 1987 plánovali + 9705 tis. Kčs. To bol plán 
na začiatku roka pri bilancovaní výsledkov za minulý rok. O tom ako sa im tieto vytýčené úlohy 
podarilo iniciatívou všetkých družstevníkov splniť hovorili družstevníci na výročnej schôdzi. 
O výsledkoch za tento rok až v roku 1988.                                            

Prehliadka Slovenského detského hraného filmu        
 V dňoch 2. - 6. februára 1987 usporiadali v našom meste Slovenská požičovňa filmov 
v Bratislave, MsNV a MsKS v Zlatých Moravciach Prehliadku Slovenského hraného detského 
filmu za účasti filmovej delegácie, ktorú viedol generálny riaditeľ Slovenského filmu Ing. Ladislav 
Ondriš. V delegácii ďalej boli: režisér filmu Mahuliena zlatá panna Miroslav Lutter, riaditeľ 
Slovenskej požičovne filmov s. M. Tomašovič. Pred uvedením premiérového filmu stretli sa 
tvorcovia filmu a delegácia Slovenského filmu na MsNV v Zlatých Moravciach kde za účasti 
funkcionárov straníckych a štátnych orgánov odovzdal s. Ing. Ladislav Ondriš medailu Slovenského 
filmu za rozvoj a propagáciu: ss. Františkovi Malému, predsedovi MsNV, Dr. Jozefovi Kleinerovi, 
vedúcemu odboru kultúry ONV v Nitre, Štefanovi Švecovi, bývalému vedúcemu kina Tekov. Všetci 
prítomní v družnej besede hovorili o rokoch, ktoré vo svojom voľnom čase venovali striebornému 
plátnu. Potom delegácia odišla do kina Tekov, kde už netrpezliví najmladší diváci nášho mesta 
čakali na tvorcov filmu " Mahuliena zlatá panna". Prehliadku otvorila moderátorka Čsl. Televízie 
Elena Galanová. Potom preplnená kinosála s veľkým napätím sledovala prekrásny dej známej 
Dobšinského rozprávky, ktorú do filmovej podoby pretlmočil a s hercami s medzinárodným 
obsadením mladý režisér Miroslav Lutter. Po zhliadnutí filmu nasledovala veľmi zaujímavá beseda 
s tvorcami v ZK ROH Calex, kde mladí diváci zahrňovali tvorcov filmu množstvom všetečných 
otázok. Beseda trvala dve hodiny, z ktorej mladí diváci, ako i tvorcovia odchádzali vzájomne 
obohatení o nové poznatky a na druhej strane mali možnosť konfrontovať režijný zámer s ohlasom 
u mladých divákov. V ďalších dňoch sa premietli pre mladých divákov filmy: Soľ nad zlato, Kráľ 
Drozdia brada, Kúzelník a kvetinárka. Prehliadky sa zúčastnilo 2127 žiakov z našich základných 
a materských škôl.                                                                  

Už XIII. Ročník BEHU OSLOBODENIA        
 Už po trinásty krát nastupovala mládež na štart Behu oslobodenia. Usporiadatelia: MsV 
SZM, Komisia JSBVO pri MsNV, ľahkoatletický oddiel TJ Calex a MsKS tento pripravili na 28. 
mája. Tradičná trasa Behu oslobodenia – mestský park, bola za veľmi krátku dobu plná pretekárov 
od tej najmladšej kategórie po najstaršiu. Usporiadatelia, tak ako po iné ročníky za výdatnej pomoci 
viacerých nadšencov tohto športu zvládli celý priebeh Behu oslobodenia. Mládež športovými 
výkonmi prejavila lásku k osloboditeľom – hrdinskej Sovietskej armáde na počesť ktorej sa tento 
beh oslobodenia konal.                       
Ing. Elena Grmanová na čele MsV SZM         
 30. marca sa v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom uskutočnila Mestská 
konferencia SZM. Delegáti medzi sebou privítali hostí, medzi ktorými boli predseda MsV KSS s. 
Ján Lopúšek, predseda MsNV s. František Malý, predseda OV SZM s. Ján Šrank a ďalší. Správu, 



ktorá veľmi dôsledne zhodnotila uplynulé obdobie v práci s mládežou na území mesta s kritickým 
pohľadom predniesol predseda MsV SZM s. Marián Tomajko. V ďalšej časti správy upriamil 
pozornosť delegátov na skvalitňovanie práce v jednotlivých ZO SZM na územní mesta najmä pri 
rôznych výchovných a kultúrnych podujatiach. V diskusii okrem delegátov, ktorí hovorili 
o dosiahnutých výsledkoch vo svojich základných organizáciách vystúpil predseda MsV KSS s. Ján 
Lopúšek. Vo svojom vystúpení vyzval mládežníkov k väčšej aktivite pri plnení volebného programu 
NF v našom meste. Konferencia schválila významné dokumenty, v ktoré sa stanú vodítkom práce 
v budúcom období v MsV SZM. Na záver delegáti konferencie zvolili 19 členný MsV SZM na čelo 
ktorého zvolili s. Ing. Elenu Grmanovú. Podpredsedom MsV SZM sa stal Ing. Milan Pánik. 
Delegáti Ďalej zvolili 5 člennú revíznu komisiu MsV SZM, ktorej predsedníčkou sa stala ing. 
Helena Švecová.                                                                    

Gottwaldovské dni aj v našom meste         
  Z rozhodnutia Zs KV KSS a OV KSS v Nitre uskutočnili sa vo vybraných 
organizáciách, medzi nimi bolo aj n.p. Calex jednotné Gottwaldovské dni. Na Prevádzke a v SOU 
strojárskom v dňoch 14. – 16. apríla boli organizované agitačné dni za účasti agitačných skupín, 
ktoré pripravili Jednotný Gottwaldovský deň na Prevádzke v SOU strojárskom na 23. apríla. Na 
stretnutí s pracujúcimi podniku bol prítomný tajomník Zs KV KSS s. Ondrej Šaling a vedúci 
tajomník OV KSS s. Pavol Škabla. V dopoludňajších hodinách si hostia prezerali výrobné priestory 
P I. V úvode stretnutia s pracujúcimi odpovedal s. Ing. Ivan Fiťka, výrobný námestník na ich 
pripomienky z agitačných dní. V závere vystúpil s. Šaling a vedúci tajomník OV KSS s. Pavol 
Škabla. V dopoludňajších hodinách si hostia prezerali výrobné priestory P I. V úvode stretnutia 
s pracujúcimi odpovedal s. Ing. Ivan Fiťka, výrobný námestník na ich pripomienky z agitačných 
dní. V závere vystúpil s. Šalig. Svoj príhovor smeroval na riešenie vážnych problémov výroby, aby 
zo závodu vychádzali len kvalitné výrobky. Toto sa dá zabezpečiť len vtedy keď všetci pracujúci si 
budú na svojich pracoviskách plniť úlohy zodpovedne.       

 

Majstrovstvá republiky v autokrose v Žitavanoch        
 Základná organizácia Zväzarmu Zlaté Moravce – Žitavany opäť v areáli pod Vŕškami 
pripravila na nedeľu 26. apríla pekné podujatie. Milovníci autokrosu si prišli na svoje. Už v sobotu 
sa v tomto areáli schádzali popredné esá v autokrose na majstrovstvá republiky. Členovia tejto 
zväzarmovskej organizácie vynikajúco pripravili trať, ťažký fanúšikovia mali nevídanú podívanú, či 
to bolo v rozjazdoch, alebo už v samotnom semifinále. Toto popoludnie prenášala v priamom 
prenose prenose i Československá televízia. Priestory arálu zaplnili stovky fanúšikov tohto preteku. 
Veľmi napívaný bol súboj dvoch popredných pretekárov Havla a Křesťana. Iba v závere Křesťana 
vyradila porucha na stroji a Havel si suverénne išiel po víťazstvo. Bolo to jedno z prekrásnych 
športových popoludní v časti mesta Žitavany, ktoré pripravili členovia aktívnej zväzarmovskej 
organizácie priaznivcom motorizmu.                           
Calexáci opäť priniesli zlato z XVIII. MVST z Brna      
  V dňoch 9. – 14. apríla 1987 sa konal v Brne XVIII. Medzinárodný veľtrh 
spotrebného tovaru, na ktorom už tradične vystavoval i náš národný podnik Calex. V širokom 
sortimente vystavoval celý rad inovovaných výrobkov. Do súťaže o Zlatú medailu bola prihlásená 
i mraznička M – 180, ktorá prešla celým radom etáp vývoja, oblasťou regulačnej techniky, 
signalizačných prvkov, fyzikálnych skúšobní a nakoniec si odniesla z XVIII. MVST z Brna zlatú 
medailu. Je to špičkový výrobok s novými funkčnými vlastnosťami, zvýšeným skladovacím 
objemom 180 dm³. Výrobok dlhodobo uskladňuje mrazené potraviny a zmrazuje čerstvé s výkonom 
12 kg/24 hod. Zmrazené potraviny sú uložené v 4 skladovacích košoch. Novinkou je nový 
signalizačný panel, ktorý dáva informácie spotrebiteľovi o prevádzke výrobku. Takto sa mraznička 
zaraďuje medzi popredné výrobky európskeho štandardu. Spotreba elektrickej energie je len 1,8 
kWh/24 hod. V závere roka sa začalo s výrobou pre domáci trh.                             
Našim ženám k ich sviatku          



 I v tomto roku obracala sa široká verejnosť k 8. marcu Medzinárodnému dňu žien, ktorý už 
desiatky rokov tradične oslavujeme i v našom meste. Dnes môžeme oprávnene povedať, že na 
výstavbe našej socialistickej spoločnosti patrí nezastupiteľné miesto žene. Každý z nás sa teší 
z úspechov, ktoré naše ženy dosahujú v oblasti služieb, školstva, kultúry, zdravotníctva, dopravy, 
poľnohospodárstva i priemyslu. Dnes už nie sú oblasti, v ktorých by neboli zastúpené ženy, ktoré 
svojou aktívnou prácou pomáhajú zabezpečovať rozvoj našej socialistickej spoločnosti. 
V predvečer MDŽ, prijal predseda MsNV s. František Malý, vybrané vzorné pracovníčky zo 
závodov a organizácii na tradičné stretnutie s funkcionármi mesta, aby im poďakoval za ich obetavú 
prácu, ktorú vykonávajú i pre rozvoj nášho mesta. Vo večerných hodinách sa uskutočnila 
v mestskom kultúrnom stredisku Slávnostná akadémia usporiadaná na počesť MDŽ na ktorej sa 
prihovoril zúčastneným ženám podpredseda MsV KSS s. František Škula. V hodnotnom kultúrnom 
programe venovanom ženám z mesta vystúpil s hodinovým programom Folklórny súbor Inovec pod 
vedením Ing. Lazúra.                   

Oslavy Sviatku práce v našom meste         
 Na štyridsiaty druhý slobodný 1. máj sa celé naše mesto pripravovalo už skoro celý mesiac 
apríl. Ulice, námestie, obchodné výklady, to všetko signalizovalo, že je tu opäť 1. máj – Sviatok 
pracujúcich celého sveta. V predvečer 1. mája sa miestnym amfiteátrom niesli tóny 
zlatomoraveckých hudobných skupín, ktoré svojim vystúpením prispeli k sviatočnej a veselej 
nálade. Už od skorých ranných hodín na 1. mája vyhrávala dychová hudba ZK ROH Calex rezké 
pochodové skladby, ktorými pozývala občanov mesta a okolia do sprievodu. Na jednotlivých 
priestoroch a zoradištiach sa začali zhromažďovať prví manifestanti. Presne o 9.00 hod. vystúpili na 
prehliadkovú tribúnu čelní predstavitelia straníckych a štátnych orgánov. Delegáciu ÚV KSČ viedol 
člen ÚV KSČ a poslanec FZ s. Ján Riško. V delegácii ďalej boli, člen predsedníctva OV KSS 
a tajomník s. Július Góra, podpredseda ONV s. Jozef Dvonč, tajomníčka OOR Alžbeta Jánošová. 
Slávnostný prejav predniesol s. Ján Riško. Celý prejav sa niesol v duchu zvýšenia výkonnosti 
a efektívnosti národného hospodárstva. Na záver prvej časti manifestácie odznela Internacionála 
a po nej sa začala veľká prehliadka 27 tisíc manifestantov, ktorí dokumentovali odhodlanie prispieť 
svojimi pracovnými výkonmi k splneniu záverov XVII. Zjazdu KSČ. O tom všetkom hovorili aj 
heslá a transparenty, ktoré manifestujúci niesli v prvomájovom sprievode. Ďalšie zas hlásili plnú 
podporu mierovým návrhom Sovietskeho zväzu. V popoludňajších hodinách sa už tradične o 15.00 
hod. rozozvučali tóny hudieb folklórnych skupín, ktoré v miestnom amfiteátri pripravili pestrý 1 ½ 
hodinový program. Po tomto programe nasledovala ľudová veselica.     
                       

Zákon o štátnom podniku – na verejnú diskusiu       
 V druhej polovici júla predložil Ústredný výbor Komunistickej strany Československa 
a Vláda Československej socialistickej republiky prostredníctvom masovokomunikačných 
prostriedkov na verejnú diskusiu Zákon o štátnom podniku, Zákon o výrobnom, spotrebnom 
a bytovom, poľnohospodárskom družstevníctve. Táto diskusia sa ukončila 31. októbra. Takýmto 
spôsobom sleduje ÚV KSČ a Vláda ČSSR, aby sa k zákonu mohli vyjadriť jednotlivci, kolektívy, 
základné organizácie strany, spoločenské organizácie. Táto celonárodná diskusia má pomôcť 
dotvoriť, dopracovať zákon do takej podoby, aby významnou mierou ovplyvnil a najmä skvalitnil 
v nasledujúcich rokoch prácu v pracovných kolektívoch, v podnikoch, v závodoch na pracoviskách, 
skvalitniť a rozšíriť účasť pracujúcich na riadení. Jednotlivé časti sa budú dopracovávať na základe 
vznesených pripomienok, budú riešiť a plniť napredovanie nášho socialistického zriadenia. 
Významné miesto zaujíma aj časť vzťahu podniku k mestskému národnému výboru. Zvláštne 
miesto prináleží v zákone časti socialistickej samosprávy, ktorý vyvolal širokú diskusiu i v našich 
podnikoch, závodoch, organizáciách, najmä postavenie rady, jej pôsobnosť, rozhodovanie, 
záväznosť. Konkrétne pripomienky pracujúcich z nášho mesta zverejňovali týždenník Calex 
a Nitriansky hlas. Tieto boli potom odstúpené OV KSS v Nitre. Okresnému výboru bolo 
vznesených celkom 1141 pripomienok a námetov, ktoré sa dotýkali všetkých oblastí navrhovaných 
zákonov. Diskusia ukázala záujem pracujúcich o dopracovanie jednotlivých častí zákonov. Diskusia 



bola uplatnením verejného prerokovávania celospoločenských otázok v praxi.                   
Zlaté Moravce telefonicky plnoautomatizované        
 V stredu 30. septembra bola za prítomnosti predstaviteľov mestských straníckych a štátnych 
orgánov, pracovníkov Okresnej správy spojov, odovzdaná do užívania nová budova spojov, ktorá 
bola vybudovaná na Duklianskej ulici. Vybudovaním plnoautomatizovanej novej ústredne sa zrušila 
medzimestská ústredňa v Zlatých Moravciach s úverujúcou ústredňou pre Zlaté Moravce sa stala 
medzimestská ústredňa Nitra. Číslo uzlového obvodu pre Zlaté Moravce je 814. Týmto dňom sa 
umožnilo automaticky telefónne sa spojiť so všetkými mestami v ČSSR, kde sú vybudované 
automatizované telefónne ústredne. Taktiež je možné sa telefonicky spojiť zo Zlatých Moraviec 
s celým svetom.                          
Plakety prof. MUDr. J. JÁNSKEHO 53 darcom krvi       
 Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne oceňujeme našich občanov dlhoročných darcov 
krvi, ktorí pre záchranu ľudských životov darujú nevyčísliteľnú hodnotu, ktorá sa ničím nedá 
nahradiť – krv. Okresný výbor Československého červeného kríža a Mestský výbor ČSČK 
v Zlatých Moravciach pozvali 53 desaťnásobných bezpríspevkových darcov krvi z región Zlatých 
Moraviec, aby im na Slávnostnej schôdzi odovzdali bronzové plakety prof. MUDr. J. Jánskeho ako 
výraz ocenenia tohto vysokokomunálneho činu. Slávnostného ocenenia sa zúčastnili poprední 
funkcionári OV ČSČK a MsV ČSČK: MUDr. R. Demeš, MUDr. P. Demeter, MUDr. Michal 
Kosorín a ďalší. Po prevzatí bronzových plakiet za odmenených prehovoril MUDr. Štefan Valkovič, 
ktorý vyslovil presvedčenie, že v šľapajach odmenených darcov budú pokračovať i ďalší naši 
spoluobčania.            Ideologická konferencia MsV KSS a CZV KSS     
    Každoročne k zahájeniu straníckeho vzdelávania usporadúva Mestský 
výbor KSS a CZV KSS pri n.p. Calex v meste ideologickú konferenciu. Ideologickej konferencie sa 
zúčastnili podpredsedovia ZO KSS na území mesta a zo ZO KSS v n.p. Calex, ďalej propagandisti 
a lektori ZO KSS a lektori MsV KSS. Konferencie sa zúčastnil za OV KSS člen predsedníctva OV 
KSS tajomník s. Štefan Moravčík a pracovník Zs KV KSS s. Ján Hamar. I v tomto roku konferenciu 
viedol predseda MsV KSS s. Ján Lopúšek. Hlavný referát predniesol predseda CZV KSS n.p. Calex 
s. Milan Sivecký, koreferát s. František Škula podpredseda MsV KSS. V správe, v koreferáte 
i v diskusii sa niesli hlavné poznatky z práce v straníckom vzdelávaní, ako toto musí napomáhať 
získavaniu poznatkov z marxisticko-leninskej teórie a politiky strany, ako musí vyzbrojovať 
komunistov, aby mohli na svojich pracoviskách získavať všetkých pracujúcich pre politiku strany. 
Súdruh Moravčík okrem iného na konferencii zdôraznil, že najdôležitejšou úlohou 
masovopolitickej práce v súčasnom období je objasňovanie zásad prestavby hospodárskeho 
mechanizmu. V závere konferencie sa vytýčili úlohy v novom ročníku straníckeho vzdelávania 
a odmenili lektorov a propagandistov za dobré výsledky v minulom učebnom roku straníckeho 
vzdelávania.           Október – mesiac úcty starším       
    Október mesiac úcty starším má už svoje trvalé miesto v práci našich 
spoločenských organizácii a to najmä v SZM, SZŽ, v pionierskej organizácii, v občianskych 
výboroch. Stretnutie s najstaršími občanmi nášho mesta, ktorí už užívajú plody svojej statočnej 
práce, usporiadala Uličná organizácia SZŽ a Občianske výbory 2 – 6. Organizátori tohto podujatia 
vyjadrili poďakovanie za dlhoročnú statočnú prácu všetkým tým, ktorí pracovali preto, aby mladí 
mohli študovať a pracovať v mierovej vlasti, aby po ich vzore budovali našu spoločnosť. 
Prekrásnym kultúrnym programom, ktorý pripravili pionieri z našich škôl a členovia súboru malých 
javiskových foriem pod vedením s. Šúňa a členovia OV č. 6, 2, 3 v klube dôchodcov sa zasa 
s kytičkami kvetov odvďačili každému z prítomných na tejto oslave. A všetkých tých, ktorí sa pre 
chorobu nemohli zúčastniť tohto prekrásneho stretnutia v mesiaci úcty starším, členky ÚO SZŽ 
navštívili v ich príbytkoch osobne, aby im odovzdali kytičku kvetov a poďakovali za statočnú 
prácu. Najstarší občania si právom v jeseni života zaslúžia pozornosť nás všetkých a najmä mladej 
generácie.             Manifestácia pracujúcich na počesť 70. výročia Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcie.   Stalo sa už peknou tradíciou, že každoročne na počesť 
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie otvárame u nás Mesiac Československo sovietskeho 
priateľstva. Tohto roku bolo jeho otvorenie o to významnejšie, že sa otváral na počesť 70. výročia 



Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. V našom meste sme ho otvorili veľkou manifestáciou na 
námestí osloboditeľov. 5. novembra o 14.30 hod. zazneli hymny ČSSR a ZSSR a potom sa 
v Slávnostnom prejave k niekoľko tisíckam manifestujúcich prihovoril člen predsedníctva OV KSS, 
predseda OV ZČSSP akademik Bohuslav Chropovský. Okrem iného zdôraznil, že október 1917 
položil základný kameň novej epochy, kedy robotnícka trieda vstúpila na historickú scénu proti 
vykorisťovaniu a sociálnemu útlaku. ZSSR aj v súčasných podmienkach plní odkaz Veľkého 
októbra, odkaz ktorý určil dejinám rozvíjať a brániť socializmus, mier a ľudskú civilizáciu. Na 
záver manifestácie bola prijatá zhromaždenými pracujúcimi zdravica sovietskemu ľudu. O 16.00 
hod. pre Stredným odborným učilišťom strojárskym bol na počesť 70. výročia odštartovaný XIII. 
Ročník Večerného behu mestom, ktorý organizuje už tradične MsV SZM v spolupráci s viacerými 
spoločenskými organizáciami v meste. Tohto preteku sa na počesť veľkého októbra zúčastnilo 428 
pretekárov zo základných a stredných škôl, z mesta a blízkeho okolia. Nechýbali už tradiční 
pretekári z Banskej Bystrice, Martina a Banskej Štiavnice. Vo všetkých vekových kategóriách stáli 
vždy traja najlepší na stupni víťazov z rúk organizátorov preberali cenu za diplom za víťazstvo. 
Bohatý bol program Mesiaca ČSSP, ktorý pripravili základné organizácie ZČSSP v našom meste. Či 
to boli rôzne besedy, súťaže, filmové predstavenia. Len filmov bolo premietnutých celkom 12 
celovečerných a detských ktorých sa zúčastnilo 4380 divákov. Slávnostným zhromaždením 
mestských straníckych a štátnych orgánov, ktoré sa konalo v kine Tekov 10. decembra 1987 sa 
ukončil Mesiac ČSSP v našom meste. Slávnostný prejav na tomto zhromaždení predniesol s. Karol 
Drienovský, predseda MsV ZČSSP. Na záver zhromaždenia bol premietnutý Sovietsky širokouhlý 
farebný film Cudzí sme nechodia.           Večer družby       
       13. novembra sa uskutočnil v Závodnom klube 
ROH Calex V. ročník Večera družby, ktorý sa stal vyvrcholením osláv 70. výročia Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcie. Večera družby sa zúčastnil aj člen predsedníctva OV KSS 
a predseda OV ZČSSP akademik Bohuslav Chropovský, tajomníčka OV ZČSSP Miroslava 
Bencová a Ďalší funkcionári. Na večere družby sa uskutočnilo finále súťaže" Čo vieš o ZSSR". Vo 
finále súťažili členovia ZO ZČSSP z n.p. Calex. Víťazom sa stal Ing. Milan Ondrejka, na II. Mieste 
sa umiestnila M. Valkovičová a na III. Mieste Jaroslav Kráľ. Túto populárnu súťaž uvádzala 
moderátorka Československej televízie Nora Beňačková. V závere večera vystúpili umelci 
Slovkoncertu. Opäť jeden prekrásny večer bohatý na zápolenie o získanie prehľadu a obohatenie 
vedomostí o ZSSR, bohatý na umelecké zážitky.                 Ochotnícky režisér 
Alojz Valach 75 ročný         
 V novembri oslávil v plnom zdraví svoje 75 narodeniny dlhoročný režisér ochotníckeho 
divadla, stredoškolský profesor Alojz Valach. Viac ako 35 rokov, stojí pri každej inscenácii 
realizovanej ochotníckym divadelným súborom Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Pod jeho 
režisérskym vedením uviedol tento súbor desiatky inscenácií, či to boli úsmevné komédie, drámy, 
tragikomédie a pod. Všetky žánre dramatického umenia ho lákali s desiatkami zanietených 
ochotníkov prestupoval pred zlatomoraveckého diváka s pohľadom na dianie okolo nás postavami 
kladných a záporných hrdinov. Jeho svedomitá a húževnatá práca v oblasti ochotníckeho divadla 
bola náležite ocenená. Pri príležitosti Dňa kultúrno osvetových pracovníkov prebral s. Alojz Valach 
Čestné uznanie Rady Zs KNV za dlhoročnú kultúrno osvetovú činnosť v ochotníckom divadle. 
Jubilant teraz pôsobí so súborom pri ZK ROH Calex a každoročne inscenuje nové dramatické dielo 
s ktorým predstupuje pred diváka v Zlatých Moravciach, ako aj blízkeho okolia.                     
Bilancia TJ CALEX            
 Každoročne vo februári uskutočňuje sa výročná konferencia TJ Calex Zlaté Moravce. Tak 
tomu bolo aj v tomto roku. 12. februára v ZK ROH Calex sa zišli členovia TJ Calex, aby 
uskutočnili celoročnú bilanciu za prítomnosti zástupcov vyšších orgánov ČSZTV s. Berecovej 
členky pléna ZsKV ČSZTV a vedúceho tajomníka OV ČSZTV s. Latečku. Zástupcov politického 
a hospodárskeho vedenia podniku a mesta správu predniesol s. Ing. Ferdinand Nagy predseda TJ 
Calex. V úvodnej časti správy rozobral celú politicko-výchovnú prácu telovýchovnej jednoty, 
kriticky poukázal na nedostatky, ktoré sa v práci jednotlivých oddielov a v komisiách vyskytovali. 
Správu vyslovila nespokojnosť so, slabým rozvojom telesnej výchovy najmä po spartakiádnom 



roku na území celého mesta. Podstatnú časť správy, ktorá bola predmetom rokovania konferencie 
bolo zhodnocovanie jednotlivých oddielov, ktoré pracujú pri TJ Calex: 

- Pozoruhodných výsledkov dosiahol šachový oddiel v ktorom Nina Záhonová obsadila na 
majstrovstvách SSR II. Miesto a na majstrovstvách ČSSR 8. miesto.    

- Zápasnícky oddiel získal niekoľko titulov majstrov okresu a umiestnil sa na poprednom rebríčku 
kraja. 

- Ľahkoatletický oddiel organizoval viacero bežeckých podujatí v ktorých prvenstvo patrí Ľubošovi 
Kováčovi, ktorý sa prebojoval na majstrovstvá ČSSR v behu na 10 000 m na 8. miesto 

- Pozoruhodná práca v uplynulom roku bola v oddiele lyžiarskom, ktorý získal niekoľko prvých 
a druhých miest v okresných súťažiach. 

-I stolnotenisový oddiel v tomto ročníku získal II. Miesto v okresnej súťaži.  

V oddiele ľadového hokeja zastrešením zimného štadióna a vytvorením oddielu v Topoľčiankach sa 
v tomto roku začala práca sťažovať. Hľadajú sa riešenia, aby sa rovnomerne rozvíjal ľadový hokej 
v Zlatých Moravciach i v Topoľčiankach.  

- Úspešným oddielom je i naďalej oddiel pozemného hokeja, kde družstvo žien skončilo v ligovej 
súťaži na 4. mieste. Z oddielu je niekoľko hráčok v reprezentačnom výbere družstva ČSSR. 

- Najväčšiu pozornosť sa už niekoľko rokov venuje najmasovejšiemu oddielu – futbalovému. 
Vlaňajšia sezóna, ako sa konštatovalo v správe sa nevydarila. Do vyššej súťaže A družstvo 
nepostúpilo. Tento oddiel má vytvorené všetky predpoklady, aby v budúcnosti dosiahol lepších 
výsledkov. V diskusii vystúpili viacerí členovia oddielov i funkcionári s námetmi, ako v práci 
pokračovať v jednotlivých oddieloch a stále dosahovať lepších výsledkov na športovom poli nášho 
mesta.                                           

Ľuboš Kováč i v tomto roku opäť víťazne         
 V športovej rubrike našej kroniky i v tomto roku patrí opäť čestné miesto poprednému 
športovcovi nášho mesta, ktorý hájil farby TJ Calex Ľubošovi Kováčovi. V závere mesiaca 
februára, sa Ľuboš zúčastnil majstrovstiev Slovenska cezpoľnom behu na 8000 m. V kategórii 
mužov míliarov v silnej konkurencii 25 bežcov obsadil Ľ. Kováč tretie miesto čo znamenalo pre 
neho titul majstra Západoslovenského kraja. Ďalším úspechom bolo vynikajúce 5. miesto na 14. 
ročníku medzinárodných pretekov Alecon-Medavy vo Francúzsku kde sa trať dlhej 16 km bojovalo 
o umiestnenie 3000 bežcov. Na 41. ročníku Majstrovstiev SSR v atletike dosiahol v silnej 
konkurencii Ľ. Kováč vynikajúce umiestnenie a získal tohto roku tretiu medailu a tak splnil svoj 
vytýčený cieľ a definitívne sa zaradil medzi vytrvaleckú elitu Slovenska. I na 7. ročníku Nitrianskej 
hodinovky Ľuboš dokázal svoje bežecké kvality a za hodinu ubehol 18.030 m a stal sa víťazom.    
   


