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Na prahu tretieho roku 8,5 RP 
Opäť stojíme na prahu ďalšieho roku. V tento deň sa zamýšľame za uplynulým rokom 

1987, najmä nad dosiahnutými výsledkami, prínosom pre našu socialistickú spoločnosť, no 
a zároveň si vytyčujeme nové perspektívne úlohy pre tento rok a roky nasledujúce. V tento 
prvý deň sa schádzajú už na prvých smenách o 6.00 hod. pracujúci z podnikov, zo závodov, 
aby sa stretli s hospodárskym vedením a podelili sa s výsledkami dosiahnutými v uplynulom 
roku a zobrať hneď v prvých dňoch nového roka nové úlohy s ktorými treba pracovať po celý 
rok 1988. Uplynulý rok bol na plnenie úloh zložitý a na mnohých pracoviskách našiel 
niektorých pracujúcich nepripravených a museli ešte posledné dni doháňať zameškané. Bol to 
rok zložitý. Vyžadoval od všetkých pracujúcich mimoriadnu iniciatívu a pracovitosť mnohých 
pracovných kolektívov. Na každom pracovisku sa ukázalo ako zodpovedne k úlohám 
pristupovali vedúci hospodársky pracovníci. A výsledok bol, že sa nepodarilo v plnej miere 
zabezpečiť splnenie úloh najmä v kvalitatívnej oblasti. Takto hovoril na prahu nového roka 
podnikový riaditeľ nášho najväčšieho strojárskeho podniku v okrese v n.p. Calex Ing. Emil 
Domček, riaditeľ Závodov 29. augusta Zlaté Moravce Eduard Macega. Do výrobných 
procesov sa musí zaviesť poriadok a disciplína teda do faktorov, ktoré v zásadnej miere 
vplývajú na kvalitu práce a akosť výrobkov. Upozornili ma sústavné požiadavky stále 
zvyšovania miezd, odmien. Odmenu môžeme dostať len za dobre vykonanú prácu. Čaká nás 
v tomto roku veľa naliehavých úloh, ktoré sú bezprostredne previazané časom, treba ich stále 
brať do úvahy, trvalo narábať a dôkladne sa oboznamovať s úlohami, ktoré pre celú 
spoločnosť postavilo decembrové zasadanie ÚV KSČ, treba vyvinúť všetko úsilie pre 
skvalitnenie riadiacej práce, pre kvalitu výroby užívajúc pritom výsledky veda a techniky, 
ktoré treba omnoho rýchlejšie ako v minulosti uvádzať do života, povedal v príhovore na 
prahu nového roka predseda OKRK OV KSS v Nitre s. Ján Štredas.  
Plnenie investičnej akcie "Z" v našom meste  
 V roku 1988 bolo odovzdaných do užívania 212 bytových jednotiek v KBV 
a v individuálnej bytovej výstavbe 30 bytov. Pri ich odovzdávaní sa v rámci sídliska 
Zlatňanka odovzdá vždy len základná technická vybavenosť bez občianskej vybavenosti. 
Sadové úpravy odovzdá dodávateľ ako posledné v rámci samostatných fakturačných celkov, 
keď už v bytoch bývajú obyvatelia. V roku 1988 bolo v meste i v jeho častiach vysadených 
3750 ks šípových ruží, 12 tisíc cibuľových kvetov, 16 500 letničiek, 400 ks listnatých kríkov, 
120 ihličnatých kríkov, 560 ks listnatých stromov a 40 ks ihličnatých stromov. Ukončením 
mestského vodovodu v časti mesta Chyzerovce a začatím výstavby vodovodu v častiach 
mesta Prílepy a Žitavany bolo položených vyše 2500 bm vodovodného potrubia, na mestský 
vodovod bolo napojených ďalších 16 rodinných domov. Vodovodná sieť až na časť Prílepy je 
vybudovaná, ale pre zlé realizačné riešenie už nestačí. V letnom období dochádza k zvýšenej 
spotrebe pitnej vody k poruchám na trasách vodovodu. Budovanie kanalizačnej siete 
pokračovalo vzhľadom na veľkú národnosť a zložité podmienky realizácie v zastavanej časti 
mesta uspokojivo až v druhej polovici roka 1988. Bola odovzdaná kanalizačná stoka na 
Tekovskej ul. V dĺžke 440 bm, dažďový odvadzač a kanalizačná stoka na Marxovej ulici 
v dĺžke 405 bm a odľahčovacia šachta. Budovanie kanalizačnej siete pokračuje výstavbou 
kanalizácie na ul. Slovenského národného povstania. Rozvod plynu bol rozšírený o 137 bm na 
úseku Bernolákovej ulice a na plyn bolo napojených 43 domov. Plynofikácia mesta sa 
ukončuje, zostávajú už len niektoré menšie úseky. Zníženie znečisťovania ovzdušia emisiami 
sa v roku 1988 vylepšilo a to odovzdaním do prevádzky centrálneho tepelného zdroja /CTZ/. 
Postupne likvidovaním malých kotolní na pevné palivo na sídliskách KBV a v centre mesta 
úpravou na zemný plyn sa zabezpečuje lepšie a zdravšie ovzdušie v meste. Ďalším zdrojom 
znečisťovania ovzdušia v meste je aj mestská skládka domového a komunálneho odpadu, 
ktorá samovznietením alebo zapálením nezodpovednými občanmi spôsobuje veľké zamorenie 
ovzdušia. V roku 1988 vyviezlo sa na skládku pracovníkmi Hospodárskeho dvora cca 37 440 



ton domového a tuhého odpadu. Výstavba mestských komunikácií sa vinou dodávateľa 
Cestných stavieb uskutočňuje veľmi zdĺhavo. V tomto roku ukončili stavbu komunikácií na 
Gorkého ulici a v časti Leninovej ulici v dĺžke 370 bm. Tam kde nie sú vybudované všetky 
inžinierske siete je robená úprava komunikácii zásypmi štrkovej drte čo spôsobuje zvýšenú 
prašnosť najmä v letných mesiacoch. Pre zníženie prašnosti bolo v meste spevnených 
a upravených liatym asfaltom 10 000 m² chodníkov a 8000 m² ciest a spevnených plôch. 
V tomto roku sa uskutočnilo zastrešenie zimného štadióna nákladom 2 865 000 Kčs. Postavil 
sa obvodový múr na ktorom je umiestnená svetelná tabula NISA Šport Jablonec riadená 
počítačom. Ďalej sa uskutočnila montáž plexisklá okolo mantinelov, ozvučenie a osvetlenie, 
zastrešenie s celkovým nákladom 10 mil. Kčs. Do prevádzky bola odovzdaná predajňa 
potravín Jednota na Zápotockého ulici v celkovom náklade 900 tis. Kčs. Na námestí Hrdinov 
Okresný podnik komunálnych služieb závod č. 2 Zlaté Moravce rekonštrukciou bývalého 
súkromného domu pripravil na prevádzku Rýchločistiareň nákladom 345 000 Kčs. Na ulici 
Viničnej Autoservis OPKS pripravil striekaciu kabínu nákladom 750 000 Kčs. Technológiu 
tejto kabíny zabezpečuje KORD Bratislava. Nákladom 2 mil. Kčs sa dobudoval areál 
Hospodárskeho dvora MsNV / sklad, oplotenie, kanalizácie, spevnenie plochy, osvetlenie /. 
Nákladom 960 000 sa začalo s budovaním elektrocentrály pre Nemocnicu s poliklinikou. 
Verejné zhromaždenie občanov  
 V mesiaci októbri sa v zmysle plánu hlavných úloh Mestského národného výboru 
v Zlatých Moravciach uskutočnili verejné zhromaždenia občanov. Tak ako iné roky i v tomto 
sa konali pod vedením mestského výboru strany a za spoluúčasti spoločenských organizácii 
Národného frontu. Hlavným bodom programu verejných zhromaždení bolo zhodnotenie 
plnenia volebného programu NF, otvorene a kriticky sa poukázalo na slabé miesta pri 
zveľaďovaní a skrášľovaní nášho mesta. Opäť poslanci mali možnosť stretnúť sa s voličmi 
a v otvorenom dialógu hovoriť a skladať účty zo svojej poslaneckej práce. Verejné 
zhromaždenia sa konali tesne po zasadaní pléna OV KSS Nitre, ktoré veľmi otvorene 
a kriticky zhodnotilo prácu národných výborov a ukázalo cestu ako ďalej v tejto práci, 
pokračovať najmä vo vzťahu volič a poslanec. Okrem hlavnej Správy o plnení volebného 
programu Národného frontu, ktoré predkladal MsNV, hodnotila túto oblasť aj vznesené 
pripomienky občanov. Zhromaždenia poukázali na to, že len otvorená a včasná 
informovanosť o úlohách vyplývajúcich z volebného programu národného frontu prispeje 
k ich včasnému plneniu a zabezpečí aj vyššiu aktivitu samotných občanov. 
Séria úspešných výkonov Ľuboša Kováča 
 Mesiac november a december sa stali pre Ľuboša Kováča ako mesiace úspešných 
víťazstiev. 4. novembra to bolo v Sládečkovciach, 7. novembra v Zlatých Moravciach, 10. 
novembra v Šuranoch, 3. decembra na Machulinskej dvadsiatke na ktorej tiež veľmi 
presvedčivo zvíťazil. Po dlhšej odmlke Ľuboš opäť dokázal, že je opäť v dobrej forme. 
Otvorenie novej základnej školy 1. septembra 1988 
 Plných 9 rokov čakali občania mesta na 1. september 1988, kedy sa mohlo začať 
vyučovať v našom meste na ďalšej v poradí tretej základnej škole aj to so značným 
stavbárskym vypätím. K otvoreniu prispela aj pomoc niektorých rodičov, občianskych 
výborov, nového pedagogického zboru. K 1. septembru neboli odovzdané do prevádzky 
špeciálne učebne ich vybavenie a niektoré kabinety. Čulý stavebný ruch neutíchal ani po 
slávnostnom otvorení. Pracovalo sa na školskej jedálni, telocvični a dielňach. Zatiaľ sa žiaci 
stravujú v jedálňach susedných škôl. Nakoľko doteraz chýbajú dielne a telocvičňa na telesnú 
výchovu sa využíva zimný štadión a v pracovnom vyučovaní sa venujú teórií. Riaditeľom 
novej základnej školy bol menovaný Ladislav Šusták, bývalý zástupca na ZŠ Mičurinovej. 
Zástupcami riaditeľa boli ustanovení: J. Murgaš a V. Horniaková. Na ustanovujúcej členskej 
schôdzi ZO KSS bol za predsedu ZO KSS zvolený s. J. Murgaš, na ustanovujúcej schôdzi 
ROH predsedníčkou bola zvolená s. E. Bátorová. 



Závodná jednotka ĽM oslávila 40. výročie vzniku. 
 40. výročím Víťazného februára 1948 sa spája ďalšia významná udalosť, zakladanie 
a budovanie závodných jednotiek ľudových milícií. K tomuto výročiu Zbor pre občianske 
záležitosti pri MsNV v Zlatých Moravciach pozval do obradnej siene k slávnostnému obradu 
a zápisu do pamätnej knihy zaslúžilých členov ĽM pôsobiacich pri n.p. Calex, kde bola 
slávnostne vyhodnotená práca jednotiek ich politicko-výchovná činnosť, dosahované 
výsledky v bojovej a politickej príprave. Pri tejto príležitosti boli viacerí členovia za 
dlhoročnú obetavú prácu v ĽM ocenení vyznamenaniami: Koloman Chren, vyznamenaním za 
obetavú prácu pre socializmus, Viliam Bratko a Pavol Bača Za zásluhy o rozvoj ĽM I. stupňa, 
Štefan Vajda Za rozvoj II. Stupňa a Za rozvoj okresu Nitra, Ján Škula Za zásluhy a obranu 
vlasti, Štefan Beňovský Za službu vlasti, Jozef Kapolka Za rozvoj okresu. 
Klub citrusárov v našom meste. 
 V našom meste Slovenský zväz záhradkárov pracuje už desiatku rokov a dosahuje 
z roka na rok pozoruhodnejšie výsledky. Tak je tomu aj v časti mesta Žitavany. Základná 
organizácia tu pracuje už dlhšie obdobie. Zaujímavosťou tejto základnej organizácie je, že tu 
pôsobí citrusový klub na Slovensku. Klub má už vyše 30 členov. Predsedom citrusového 
klubu je Milan Siklienka. Členovia klubu pestujú tieto subtropické rastliny nielen v bytoch ale 
4 členovia majú skleníky kde sa týmto citrusom darí pomerne dobre. Za veľmi krátku dobu 
získal Citrus klub veľa nových nadšencov. Prvá výstava, ktorá sa konala v mesiaci novembri 
v Topoľčiankach si získala ďalších nadšencov. Medzi exponátmi boli: citrónovníky, 
pomarančovníky, kávovníky, banánovníky, granátovníky. Pestovateľské úspechy sa iste 
znásobili aj prílivom nových členov, ako i vyhlásením organizovania novej výstavy 
v budúcom roku. Rozšíril sa okruh pestovateľov nadšencov, kde sa im rastliny odmeňujú 
svojou krásou ako i úžitkom. 
Dom opatrovateľskej služby – odovzdaný do užívania 
 Ako som už písal na stránkach minuloročného zápisu, na Sídlisku Žitava bol 
odovzdaný do užívania na Malinovského ulici Dom opatrovateľskej služby. MsNV takto 
veľmi konkrétne plní závery XVII. Zjazdu o zlepšovanie úrovne bývania dôchodcov. 
Slávnostné otvorenie domu opatrovateľskej služby sa uskutočnilo 2. februára pred domom na 
Malinovského ulici za účasti vedúcej odboru sociálnych vecí ONV v Nitre s. Schmidtovej, 
predsedu MsNV s. Malého a riaditeľky Okresného ústavu sociálnych vecí s. Kochovej. 
Slávnostnú atmosféru vytvorila dychová hudba n.p. Calex koncertovaním. Otvorenia sa 
zúčastnili všetci obyvatelia tohto domu. V dome sa nachádza 92 malometrážnych bytov. 4 
byty boli vyčlenené k prevádzkovým účelom v ktorých sa nachádza: ambulancia lekára, klub 
dôchodcov, stredisko osobnej hygieny, jedáleň pre poskytovanie stravy. V blízkosti domu 
bude vytvorená vývarovňa s jedálňou a celodenný klub dôchodcov. Predseda s. František 
Malý poprial všetkým užívateľom domu opatrovateľskej služby, pevné zdravie, aby v dobrom 
zdraví užili služieb, ktoré sú tu v týchto priestoroch pre nich pripravené. 
40. výročie Víťazného Februára 1948 
 25. februára uplynulo 40 rokov od víťazstva pracujúceho ľudu nad reakciou. Zavŕšila 
sa jedna z ciest bojov za uskutočnenie socialistických premien v Československu. Túto 
významnú vnútropolitickú udalosť si v našom meste pripomenuli pracujúci a mládež mesta 
viacerými slávnostnými stretnutiami na počesť tohto významného jubilea. V deň výročia sa 
konali na všetkých pracoviskách podnikov, závodov mítingy pracujúcich na ktorom si 
pracujúci pripomenuli toto významné výročie. V popoludňajších hodinách sa na Mestskom 
národnom výbore v Zlatých Moravciach v obradnej sieni uskutočnila slávnosť pri príležitosti 
40. výročia FV a vzniku Ľudových milícií. Tohto slávnostného obradu sa zúčastnili 
funkcionári okresného štábu ĽM, zakladajúci členovia ĽM v n.p. Calex, ako i najstarší 
príslušníci ĽM, ktorí stáli pri zrode ĽM vo Februári 1948. Najstarší príslušníci ĽM sa potom 
zapísali do Pamätnej knihy MsNV. V tento deň sa uskutočnila aj výročná členská schôdza 



závodnej jednotky Ľudových milícii n.p. Calex. Okrem vyhodnotenia práce závodnej 
jednotky boli v závere slávnostného zhromaždenia odovzdané vyznamenania. Štátne 
vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus obdržal s. Koloman Chren, Pavel Bača 
a Viliam Bratko prevzali vyznamenania Za rozvoj ľudových milícií. Ďalší členovia ĽM boli 
ocenení vyznamenaniami II. Stupňa i vyznamenaniami Za rozvoj okresu Nitra. 25. februára 
o 14.30 sa v ZK ROH Calex konalo Slávnostné zhromaždenie pracujúcich pri príležitosti 40. 
výročia Februárového víťazstva. Slávnostný prejav sa zasadaní predniesol predseda MsV KSS 
s. Ján Lopúšek. Na záver slávnostného zasadnutia vystúpil v kultúrnom programe Folklórny 
súbor Inovec. Slávnostné zasadnutie bolo ukončené Internacionálou. 
Mesiac pracovnej cti 
 Rada MsNV a MsV NF SSR v Zlatých Moravciach vyhlásili mesiac apríl za mesiac 
pracovnej cti. Táto akcia sledovala jediný cieľ, prispieť k ďalšiemu zveľaďovaniu a skrášleniu 
nášho mesta, ale predovšetkým rozvinúť občiansku a pracovnú iniciatívu občanov nášho 
mesta. Občianske výbory a spoločenské organizácie na závodoch a organizáciách stáli v čele 
tejto akcie a organizovali plnenie prijatých socialistických záväzkov. Naše školy upravovali si 
priestranstvá okolo škôl, ihrísk, organizácie na nádvoriach, pri výsadbe kvetov a zelene, 
členovia JRD na jarných prácach. Viac iniciatívy by si bolo vyžadovalo od obyvateľov našich 
sídlisk, aby moje okolie mohlo opäť dýchať jarným čistým prostredím. Všetci tí, ktorí prispeli 
hodinami poctivej práce mali úprimnú snahu, aby naše mesto bolo krajšie, aby sa v ňom žilo 
príjemne a všetci návštevníci sa do mesta radi vracali.  
Plnenie Volebného programu NF 
 V mesiaci marci sa uskutočnili v Zlatých Moravciach i v častiach mesta Prílepy, 
Chyzerovce, Žitavany verejné zhromaždenia občanov na ktorých sa občania podrobne 
informovali o riešení ich pripomienok, ktoré vzniesli na predchádzajúcich verejných 
zhromaždeniach, no predovšetkým o plnení volebného programu NF, o cieľoch a zámeroch 
MsNV v najbližších rokoch. Volebný program NF na roky 1986-1990 vychádza z podmienok 
mesta pri uplatňovaní línie XVII. Zjazdu KSČ. Za dva roky sa preinvestovalo 120 mil. Kčs 
a v občianskej vybavenosti 78 mil. Kčs. Dokončilo sa 574 bytov čo predstavuje 63,7 %. 
V investičnej akcii "Z" bolo za obdobie rokov 1986-1987 vytvorená hodnota diela za 20 mil. 
500 tis. Kčs, čo je taktiež veľmi priaznivé plnenie z celkového objemu úloh vo volebnom 
programe / 68,4 % /. V účelovej investičnej výstavbe bola tieto roky práca v objeme 8,7 mil. 
Kčs. Priaznivá situácia je v napojení na verejný vodovod čo dnes predstavuje až 94% 
obyvateľstva. Zvyšuje sa i počet občanov napojených na plyn. V týchto rokoch to bolo 237 
rodinných domov. To čo najviac mrzí vedenie MsNV je tá skutočnosť, že v ochrane životného 
prostredia nastali iba malé zmeny a to čiastočného odovzdania CTZ do užívania. Pokulháva 
rozširovanie služieb v meste. Doposiaľ bolo vydaných 22 povolení NV na poskytovanie 
rôznych služieb. Aby sa podarila vyriešiť otázka zmennosti žiakov na vyučovaní pomôže 
novootvorená základná škola na Robotníckej ulici. Doriešená je otázka predškolských 
zariadení. Vyriešila sa otázka školských družín odovzdaním školskej družiny na Mičurinovej 
ulici. Je to program bohatý. Program každého jedného z nás. Je to program každého podniku, 
závodu, organizácie školy. Tak ako sa hovorilo v Správe o plnení volebného programu NF 
najmä v jeho záverečnej časti, že do realizácie plnenia volebného programu musia byť 
zapojení všetci tí, ktorí na území mesta žijú a pracujú. No nie všetci občania si svedomite 
plnia prijaté socialistické záväzky v tomto volebnom programe. 
Oslávili sme sviatok pracujúcich celého sveta 
 Tohoročný 1. máj nás všetkých vítal slnečným jasom, zaliatymi ulicami. A to všetko 
poznamenalo aj nadšenie a samotnú prvomájovú pohodu osláviť Sviatok pracujúcich celého 
sveta. Už od skorých ranných hodín sa zhromažďovali prví manifestanti na priestranstve 
námestia, v uliciach, na autobusových zástavkách. Všade bolo cítiť prvomájovú náladu. Pred 
deviatou hodinou sa celé námestie, jednotlivé nástupištiach nechýbala naša najmladšia 



generácia – žiaci a študenti. Presne o 9.00 hod. nastúpili na prehliadkovú tribúnu stranícky 
a štátny predstavitelia mesta, delegácia Zs KV KSS a delegácia OV KSS. Po hymne ČSSR 
otvoril manifestáciu predseda MsNV s. František Malý. Privítal delegáciu Zs KV KSS vedenú 
členom predsedníctva, námestníkom ministra poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Ivom 
Šolcom, delegáciu OV KSS vedenú členom predsedníctva OV KSS a tajomníkom s. Jurajom 
Horváthom. Súdruh Šolc v slávnostnom príhovore k manifestantom poďakoval za úspešné 
plnenie úloh v uplynulých mesiacoch. Veľmi konkrétne vyzdvihol iniciatívu pracujúcich 
z jednotlivých podnikov, závodov, jednotlivých roľníckych družstiev. Zvláštnu pozornosť 
venoval tiež terciárnej sfére, školstvu, zdravotníctvu, najmä výchove mladej generácie. Po 
zahratí Internacionály začala veľká prehliadka. V jej čele ako po iné roky v našom meste 
pozdravili 1. máj pracujúci z n.p. Calex. Potom nasledovali žaici z našich základných škôl, 
pracujúci z ďalších podnikov, závodov organizácií, JRD z mesta a spádového okolia. Všetci 
pozdravili sviatok práce dôstojnou prípravou, heslami, prevolávaním pozdravov ku KSČ. Po 
mohutnej prehliadke, ktorej sa zúčastnilo okolo 25 tisíc manifestantov nasledovala obedňajšia 
prestávka. O 15.00 hod. sa zišli opäť občania a mládež v mestskom amfiteátri, aby sa slnkom 
zaliatom amfiteátri podelili s jednotlivými súbormi ZÚČ z mesta a spádového okolia pestrým 
záujmovo umeleckým programom. Po dvojhodinovom programe nasledovala ľudová veselica. 
43. výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou sme v našom meste oslávili 5. 
mája o 14.00 hod. za účasti delegácii z jednotlivých podnikov, závodov, organizácií a zložiek 
NF položili vence k pomníku Partizán. O 14.30 hod. v ZK ROH Calex sa uskutočnilo 
Slávnostné zhromaždenie straníckych a štátnych orgánov. Slávnostný prejav na zasadnutí 
orgánov predniesol s. Ján Lopúšek predseda MsV KSS. Na záver zasadnutia vystúpil 
v kultúrnom programe folklórny súbor Inovec. 
Opäť zlato z Brna 
 Už tradične pred prvým májom Calexáci prinášajú z Medzinárodného veľtrhu 
spotrebného tovaru zlatú medailu. V tomto roku na XIX. Medzinárodnom veľtrhu 
spotrebného tovaru prevzal v Brne v Novej radnici podnikový riaditeľ Ing. Emil Domček 
Zlatú medailu za mrazničku o obsahu 85 litrov. Tento krát vývojári v n.p. Calex siahli i keď 
do existujúceho výrobku 70 l mrazničky, ale jej vnútorným riešením dokázali získať 15 litrov 
na obsahu, znížili spotrebu elektrickej energie o 8 %, zmrazovací výkon zvýšili o 38 % no 
a na koniec znížili váhový obsah mrazničky o 5 kg. Táto mraznička má svetelnú signalizáciu. 
Mraznička bude zaujímavá najmä pre naše činžiakové byty s možnosťou jej postavenia na 
vyrábané chladničky. Na výrobku sa podieľal veľmi široký tím: konštrukčného rozvoja, 
vývoja chladničiek a mrazničiek, konštruktéri, vývojová dielňa, kolektív skúšobne. V tomto 
roku sa začne s overovacou sériou a v roku 1989 sa začne vyrábať sériovo. Bude to výrobok 
ktorý bude v dostatočnej miere reprezentovať calexákov v budúcom období.  
Letné mierové slávnosti v našom meste 
 V závere mesiaca mája sa už tradične konajú v našom meste letné mierové slávnosti. 
V tomto roku to bolo 30. mája, kedy sa o 16.00 hod. zaplnil mestský amfiteáter občanmi 
mesta a mládežou. Po zaznení hymny ČSSR a ZSSR otvoril letné mierové slávnosti predseda 
MsV KSS s. Ján Lopúšek a privítal delegáciu SÚV ZČSSP ktorú viedol Dušan Longauer, 
Bohuslav Chropovský člen predsedníctva OV KSS a predseda OV ZČSSP v Nitre, Petra 
Gaislera predsedu mestskej mierovej rady, Georgija Ivanoviča Jefimova konzula Generálneho 
konzulátu ZSSR v Bratislave. V slávnostnom prejave s. Longauer pripomenul vyvrcholenie 
národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu v roku 1945. Vyzdvihol a podporil rokovanie 
ZSSR a USA na najvyššej úrovni. Mierové slávnosti pozdravil aj s. Jefimov pri príležitosti 43. 
výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a zaželal všetkým prítomným no najmä 
mládeži veľa úspechov. Na záver prvej časti predniesol predseda MR s. Geisler rezolúciu, 
ktorú so súhlasným potleskom schválili a odoslali Konzulátu ZSSR v Bratislave. V druhej 
časti letných mierových slávností vystúpil už tradične sovietsky súbor. Tento rok to bol Štátny 



ruský sibírsky ľudový chór pod vedením s. Močalova, ktorý v prekrásnom dvojhodinovom 
umeleckom programe priblížil zvyky a obyčaje sovietskeho ľudu. 
Mária Donata Grzes vystavovala v Zlatých Moravciach  
 V mesiaci jún sa opäť uskutočnili v našom meste Dni poľskej kultúry. V priebehu 
dvoch týždňov sa uskutočnilo niekoľko podujatí. Z väčších hodno spomenúť premietanie 
celovečerného filmu Theis a výstava výtvarných prác amatérskej výtvarníčky profesorky 
Márii Donata Grzes, ktorá otvorila vo výstavnej sieni Klubu dôchodcov. Výtvarníčka Grzes 
pôsobí na Banskoštiavnickom gymnáziu už tri roky. Do jej výtvarnej tvorby veľkom 
gymnáziu už tri roky. Do jej výtvarnej tvorby veľmi citlivo zapustila korene samotná Banská 
Štiavnica, ktorú v 43 výtvarných prácach akvarelmi a olejmi zhrnula pod výstižný názov 
Banská Štiavnica – moja láska. Banská Štiavnica sa jej stala druhým domovom počas týchto 
troch rokov. Dokumentujú to všetky jej práce. Vidieť na nich precítený, vycibrený prejav 
k tomuto mestu. Veľmi na vás zapôsobila jej škála obrazov: V podvečer, Trh, Štiavnická trasa. 
Opäť jedna vydarená výtvarná akcia ktorá trvala iba jeden týždeň no dlho budeme na ňu 
spomínať.  
Nová predajňa OBUVI – otvorená 
 1. jún už tradične patrí našim deťom, kedy oslavujeme Medzinárodný deň detí. Na 
tento deň pripadla v našom meste milá slávnosť – uviesť do prevádzky novú dlho očakávanú 
predajňu OBUVI vedľa Nákupného strediska Tekov v Zlatých Moravciach. Na jej otvorení sa 
zúčastnili zástupcovia podnikového riaditeľstva OBUV Partizánske: kádrovo-personálny 
námestník s. Kodrlík, Ing. Čepko technický námestník. Za MsNV s. František Malý predseda 
MsNV, vedúci odboru MH a obchodu s. J. Konžík, vedúci odboru výstavby Ing. J. Esterka, 
vedúci OSP – stavebnej správy Zlaté Moravce s. Višňovský. Predajňa bola vybudovaná 
nákladom 2,8 mil. Kčs. Boli zlúčené dve predajne, čím sa získala dvojnásobná plocha. Táto 
plocha predstavuje 645 m². Vzhľadom na sústavný rozvoj mesta už v terajšom období nebude 
táto postačovať a preto sa začalo s prípravou novej predajne opakovaným typom. V predajni 
je samoobslužný systém. Vystavených je tu 2500 párov rôznej obuvi. Okrem obuvi sa tu 
predáva i kožená galantéria. Pod vedením vedúcej predajne s. Heleny Pánikovej pracuje tu 15 
členný pracovný kolektív. Tak ako povedal pri otvorení predajne s. Kodrlík, podnik bude 
musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby i v súčasných zložitých podmienkach zabezpečil 
uspokojovanie spotrebiteľského dopytu. No na druhej strane zasa pracovný kolektív musí 
vyvinúť také úsilie, aby zákazník odchádzal z predajne nanajvýš spokojný a opäť sa do nej 
s nádejou vracal . 
Deň kvetov v našom meste 
 Stalo sa už tradíciou, že do obradnej siene Mestského národného výboru v Zlatých 
Moravciach vstupujeme s kyticou kvetou pri rôznych občianskych udalostiach, či už je to 
vítanie novonarodeného občana, odovzdávanie občianskych preukazov, maturitných stužiek, 
pri sobášoch, životných jubileách. Občianske slávnosti životných jubileí občanov pripravujú 
členovia ZPOZ pri Rade MsNV v Zlatých Moravciach. Sú to desiatky hodín strávené 
prípravou akcii i samotným priebehom v obradnej siene. Dajú do prípravy celé svoje srdce, 
lásku, nežnosť, aby jubilant ako i jeho hostia, ktorí mu prišli blahopriať odchádzali plní 
dojmov na pekne prežité chvíle v kruhu jubilanta. No 17. júna 1988 to bolo opačne. Na 
stoličky v obradnej sieni zasadli všetci členovia mestského zboru pre občianske záležitosti pri 
príležitosti 35. výročia ZPOZ a Dňa kvetov, aby im ONV a MsNV úprimne a zo srdca 
poďakoval za všetku doterajšiu prácu, ktorú v ZPOZ vykonávajú. Slávnostný príhovor v tento 
pre nich slávnostný deň predniesol s. Dr. Jozef Kleiner vedúci odboru kultúry ONV v Nitre 
a podpredseda okresného ZPOZ, odovzdal im kytičku kvetov a zaželal veľa ďalších úspechov 
v ich práci na úseku mestského ZPOZ. Opäť jeden prekrásny slávnostný obrad v obradnej 
miestnosti MsNV, no v tento deň pre tých čo ich pripravujú pre občanov v našom meste. 
Kytica kvetov dnes patrila všetkým ktorí obrady v meste pripravujú.  



Zlatomoraveckí ochotníci na oslavách 125. výročia Matice slovenskej. 
 Osláv 125. výročia založenia Matice slovenskej sa v dňoch 13. a 14. augusta 1988 
zúčastnili aj zlatomoraveckí ochotníci, ktorí účinkovali v pochôdzkovom divadle. Hlavný 
zámer tohto podujatia bol, predstaviť dnešnej generácii vývinový prúd dejín, poukázať na 
bohatstvo zbierok a činnosť Matice Slovenskej a návštevníkom osláv poskytnúť 
nezabudnuteľný zážitok. Tohto pochôdzkového divadla sa zúčastnilo 8000 členov skoro z 2 
tisíc folklórnych súborov. Členovia ochotníckeho divadelného súboru Janka Kráľa pri ZK 
ROH Calex a členovia Folklórneho súboru Inovec pri MsKS zobrazovali začiatok našich 
dejín Samovu ríšu. V rámci osláv 125. výročia založenia Matice Slovenskej privítali 
funkcionári MsNV, podpredseda Ing. Milan Skyva a tajomníčka MsNV s. Mária Bačová 
rodákov a bývalých študentov z Gymnázia Janka Kráľa Dr. Michala Eliáša, CSc a Dr. 
Michala Kováča Adamovho pracovníkov tejto slovenskej inštitúcie, ktorí pôsobia v nej 
plných 30 rokov. V obradnej sieni MsNV v slávnostnom príhovore s. Bačová zhodnotila 
podiel pracovníkov na budovaní a rozvoji Matice slovenskej aj ich podiel na rozvoji našej 
národnej kultúry, ľudových tradíciách, predovšetkým na Požitaví odkiaľ pochádzajú. Potom 
medzi členmi ZK ROH si prezreli videozáznam z osláv 125. výročia Matice slovenskej 
v ktorom sa v pochôdzkovom divadle predstavili aj ochotníci zo Zlatých Moraviec.  
Oslavy 71. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiac ZČSSP v našom meste 
 V pondelok 7. novembra sa konali v našom meste oslavy 71. výročia konalo sa 
v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Zlatých Moravciach Slávnostné 
zhromaždenie mestských straníckych a štátnych orgánov za účasti pracujúcich zo závodov, 
škôl a organizácii. Slávnostný prejav predniesol predseda MsV ZČSSP s. Dr. Karol 
Drienovský. Zo slávnostného zhromaždenia odoslali účastníci pozdravný list pracujúcim 
v ZSSR cestou Generálneho konzulátu ZSSR v Bratislave. Pozdravný list predniesol predseda 
mestskej mierovej rady s. Ing. Peter Geisler. O 16.00 hod. na ulici Mičurinovej pred vchodom 
do ZŠ odštartoval už XIV. Ročník Večerného behu na počesť 71. výročia Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie, ktorého organizátori: MsV SZM, komisia brannej výchovy pri MsNV, 
TJ Calex, MsKS privítali na štarte 433 pretekárov. Slávnostný príhovor pred štartom 
predniesol s. František Škula, riaditeľ MsKS. Tohoročný pretek organizátori premiestnili na 
novú trasu po uliciach: Mičurinovej, Nitrianskej, Školskej a Ľudových milícii. Bolo to 
vynikajúce rozhodnutie o zmene behu na novej trase, nakoľko desiatky občanov v tejto časti 
sledovali a povzbudzovali športovcov z okien bytov. Vo všetkých 14 kategóriách boli traja 
najlepší odmenení vecnými cenami a diplomami. Organizátori vyhodnotili aj najúspešnejšie 
školy. V kategórii ZŠ sa stala ZŠ Leninova ulica v kategórii stredných škôl si víťazstvo plne 
zaslúžilo Gymnázium Janka Kráľa. Mesiac ZČSSP v našom meste sme zahájili aj 
premietaním sovietskych filmov v rámci Festivalu sovietskych filmov sa zúčastnilo 2363 
divákov zo 14 závodov, organizácii v meste. V Detskom filmovom festivale bolo 
premietnutých 7 filmov, ktorého sa zúčastnili žiaci zo ZŠ na území mesta v celkom počte 
2003 žiakov. Okrem spomínaných filmov uskutočnilo sa v mesiaci november a december 
desiatky podujatí ktoré organizovali MsV ZČSSP a základné organizácie v meste. Na záver 
Mesiaca ČSSP uskutočnilo sa v kine Tekov Slávnostné zhromaždenie mestských straníckych 
a štátnych orgánov za účasti pracujúcich z podnikov, závodov, škôl a organizácii. Na záver 
slávnostného zasadania bol premietnutý sovietsky film Aukcia. 
Akademický sochár Štefan Partl vystavoval 
 Cesta akademického sochára Štefana Partla k maliarskej tvorbe sa datuje od začiatku 
jeho štúdia na VŠVU u profesora V. Ciglera kde vyštudoval sklo v architektúre v roku 1971. 
Dlhé roky pôsobil v n.p. Calex ako dizajnér. Tam sa dostavili aj prvé úspechy Zlatá medaila 
na Medzinárodnom veľtrhu v Brne za dizajn mrazničky 50. Potom nasledujú ďalšie ocenenia. 
V roku 1977 odchádza za pedagóga do Ľudovej školy umenia kde vedie výtvarný odbor. 
V týchto rokoch sa začal opäť venovať maliarskej tvorbe. Zo začiatku je to maľba krajiny, 



potom sú to portréty veľmi tvárne a vnímavé. Zaujíma ho vnútro osobnosti, jeho duševný 
život. Zvlášť sa prejavuje v jeho portréte hra so svetlom. V poslednom období sa venuje aj 
krajino maľbe. Zaujíma ho svoje životné prostredie – Zlaté Moravce, či už staré zákutia, 
chátrajúce domčeky, či nové bloky domov, ich život, ich poézia. No jeho tvorba nezabúda ani 
na zátišia, ktoré tvoria samostatnú časť. Tieto majú osobitnú poéziu plnú života, plnú nových 
nápadov. Partl sa stal maliarom, ktorému je všetko blízko, všetko ho zaujíma, ku všetkému 
cíti, vidí život, všetko dotvára jeho maliarsku osobnosť. Stopy jeho prác dnes obdivujeme aj 
na Bratislavskom hrade, kde sa zúčastňuje rôznych reštauračných prác hradného areálu. 
Z výročnej členskej schôdze futbalového oddielu TJ Calex  
 Jeden z najväčších oddielov s 230 členmi, no zápasí aj s najväčšími problémami počas 
roka 1987. V športovej časti kroniky som zastavil na tým že funkcionári futbalového oddielu 
vykročili do roku 1987 s veľkým elánom, no ako konštatovala výročná správa, ktorú 15.1. 
1987 predniesol predseda FO Ing. Peňažka, zámery funkcionárov futbalového oddielu sa 
nesplnili. Mužstvo A sa neudržalo ani do 6. miesta, no vzhľadom reorganizácii súťaže 
zostúpilo do I.A triedy. Viac ako doposiaľ musia funkcionári a samotní športovci reagovať na 
najliehavejšie úlohy oddielu i na problémy v súťaži. Dorastenecké mužstvo zápasilo 
s veľkými problémami, dlho sa hľadal tréner. Tieto nedostatky sa prejavili veľmi na výsledku 
a v jesennej časti súťaže skončilo mužstvo na 9. mieste so 14. bodmi. Mužstvo B po ťažkých 
začiatkoch taktiež skončilo na 8. mieste. V jesennej časti pribudli do mužstva A nové posily 
a je na 1. mieste a má jediný cieľ opäť sa vrátiť do majstrovstiev kraja. V žiackych družstvách 
sa vylepšili tréningové možnosti. Najlepšie si vedú starší žiaci. Záverečná správa jednoznačne 
poukázala na rezervy v práci futbalového oddielu, snahou všetkých funkcionárov musí byť 
vyriešiť nedostatky s hráčmi v politicko-výchovnej práci. Musia v najbližšom období rozšíriť 
aktívnejšiu cieľavedomejšiu činnosť. 
Majstrovstvá ČSSR v autokrose  
 26. júna v nedeľu na Vŕškoch na trati AMK Zväzarm Zlaté Moravce – Žitavany sa 
opäť uskutočnili majstrovstvá ČSSR autokrosu. Na toto podujatie sa prihlásil rekordný počet 
pretekárov 48. Technická komisia zaradila iba 38 ktorí vyhovovali technickým podmienkam. 
Túto športovú súťaž v tento deň od 15.00 do 16.00 hod. priamym prenosom vysielala aj 
Československá televízia. Komisia rozdelila pretekárov do štyroch rozjazd a do dvoch 
semifinálových jázd. Do záverečného finále postúpilo 12 pretekárov. Celý tento urputný boj 
na trati sledovalo na Vŕškoch 5000 divákov. Prvé tri miesta obsadili majstri športu: V. 
Křesťan, J. Hošek a J. Bartoš. Tým, že sa na tomto teréne uskutočňujú majstrovstvá ČSSR už 
po druhýkrát je zásluhou desiatok obetavcov z časti mesta Žitavany, ktorí na tomto areáli 
odpracovali stovky brigádnických hodín. Len ich zásluhou sa dostalo toto podujatie do 
vedomia širokej športovej verejnosti v celej našej vlasti. 
Vladimír Paluška majstrom ČSSR 
 Na majstrovstvách ČSSR v športovej kulturistike juniorov, ktoré sa uskutočnilo v máji 
v Šumperku sa z mladých nádejných adeptov súťaže zúčastnil aj člen TJ Slávia Vladimír 
Paluška. Tu v Šumperku podal Vladimír Paluška veľmi vynikajúci výkon a po zásluhe získal 
v kategórii nad 179 cm titul majstra ČSSR. Cesta k titulu u V. Palušku nebola ľahká. 
S kulturistikou začal už ako 17 ročný v Bánovciach kde študoval. Potom pokračoval v Trnave 
v kulturistickom oddiele Fortuna. Od minulého roka hosťuje v Slávii v Zlatých Moravciach. 
V súťaži juniorov skončil v SSR na 6. mieste. Trénuje veľmi húževnato a to dvojfázovo. Teraz 
ho čaká vojenská základná služba. I tu by sa chcel zdokonaľovať a zaradiť sa medzi 
najlepších v ČSSR.          
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Na prahu roku 1989 s novým predsedom MsNV 

 Na sklonku roku 1988 zvolilo Plenárne zasadanie Mestského národného výboru 
v Zlatých Moravciach za nového predsedu MsNV v Zlatých Moravciach Ing. Ladislava 
Hudeca. Návrh predložil JUDr. Štefan Balla predseda ONV v Nitre na základe doporučenia 
OV KSS a MsV KSS. Ing. Ladislav Hudec nastupuje na post predsedu MsNV v Zlatých 
Moravciach z funkcie zástupcu stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Zlatých 
Moravciach. Pre jeho dôsledný koncepčný prístup k riešeniu úloh a systematickú prácu, ho 
stranícke a štátne orgány navrhli do tejto zodpovednej funkcie. V roku 1969 získal stredné 
odborné vzdelanie. V roku 1974 získal titul inžiniera v obore mechanizácie a začal pracovať 
na ŠM Liptovská Teplá. Už na vysokej škole poľnohospodárskej pracoval v rôznych 
spoločenských organizáciách, no najmä v CZV SZM ako predseda Fakultného výboru SZM. 
Na plenárnom zasadaní k zvoleniu s. Ladislava Hudeca mu blahoželali prítomní poslanci 
MsNV a funkcionári straníckych a štátnych orgánov so želaním veľa osobných a pracovných 
úspechov v zodpovednej a náročnej funkcii predsedu MsNV v Zlatých Moravciach. 

Jednotné roľnícke družstvá oslavovali 

 Aj v našom meste sa pri príležitosti 40. výročia založenia jednotných roľníckych 
družstiev zišli bývalí zakladajúci členovia JRD v našom meste na milej slávnosti, ktorú pre 
nich zorganizoval Zbor pre občianske záležitosti pri MsNV v Zlatých Moravciach. Slávnostný 
obrad viedla tajomníčka MsNV v Zlatých Moravciach s. Mária Bačová. Za okresný zväz 
družstevných roľníkov sa slávnostného stretnutia zúčastnila tajomníčka, predseda MsNV Ing. 
Ladislav Hudec a zástupcovia spoločenských organizácií Národného frontu v meste Zlaté 
Moravce. V slávnostnom príhovore s. Mária Bačová zhodnotila uplynulú štyridsať ročnú 
cestu nášho družstevného roľníctva, poukázala aká tŕnistá bolo táto cesta, s akými ťažkosťami 
sa pri jeho zrode a v neskorších rokoch borili jeho prví členovia: Štefan Horváth ako prvý 
predseda, Barbora Vrábelová, Ján Kováč, Štefan a Katarína Kováčoví, Helena Malá, Eliáš 
Lukáč, Barbora Pechová, Jozef Pecho, Jozef Sládeček, Pavel Vendág, Lucia Hitková, Mária 
Kiepešová, Mária Nipčová, Anna Švecová, Ján Šaling a desiatky ďalších. Ďalej zdôraznila, že 
toto výročie bude dokumentovať a pripomínať budúcim generáciám, úctu všetkým tí, ktorí sa 
svojou čestnou a statočnou prácou pred 40 rokmi dali na cestu v údoliach riek Zlatňanky 
a Žitavy pestovať voňavý chlieb. Im patrí úcta a vďaka.  

Mestská konferencia MsV SZŽ 

 13. januára 1989 sa konala v Strednom odbornom učilišti strojárskom Mestská 
konferencia Slovenského zväzu žien. Konferencie sa zúčastnila delegácia OV SZŽ, ktorú 
viedla B. Janáková predsedníčka OV SZŽ. Rokovanie konferencie prišli pozdraviť pionieri 
ZŠ Leninova ul. Správu o činnosti SZŽ na území mesta za uplynulé volebné obdobie 
predniesla jej predsedkyňa Anna Dvončová. Veľmi kriticky zhodnotila prístup žien k výchove 
mladej generácie pri zveľaďovaní nášho mesta. Časť správy venovala významným akciám, 
ktoré MsV SZŽ v uplynulom období organizoval, či to boli burzy zimného ošatenia 
a športových potrieb, rôzne kurzy, návštevy v detských domovoch a v neposlednom rade 
brigádnická pomoc pri skrášľovaní životného prostredia v našom meste. Už niekoľko rokov 
trápi celý MsV SZŽ situácia, že mladé ženy neprejavujú záujem o prácu v tejto spoločenskej 
organizácii. Navrhovali, aby viac rozšírili činnosť v Kluboch rodičov a Makých rodinných 
škôl. V diskusii odznelo veľa podnetných návrhov pre ďalšiu prácu. Kriticky sa vyjadrovali 
o službách v meste, ďalej v pomalom obsadzovaní uvoľnených priestorov po predajniach, 
ktoré sa presťahovali do Nákupného strediska Tekov. Na záver konferencie zvolili delegátky 
21 členný mestský výbor SZŽ. Za predsedkyňu MsV SZŽ bola zvolená Rozália Kováčová.    

 



Plénum MsNV poďakovalo odstupujúcemu predsedovi Františkovi Malému.  

 16. plenárne zasadanie MsNV v Zlatých Moravciach ako som už viedol na inom 
mieste, uvoľnilo z funkcie predsedu MsNV s. Františka Malého, ktorý odišiel do dôchodku. 
Túto funkciu vykonával plných 28 rokov. Jeho dlhoročnú skúsenosti v oblasti práce 
v národných výboroch plénum ocenilo a s. Františka Malého zvolilo i naďalej za člena Rady 
MsNV. Zostal členom Rady ONV, aby mohol pre nových funkcionárov odovzdávať dlhoročné 
získané skúsenosti z práce NV. Pri jeho odchode bola ocenená jeho zásluha v boji 
o rozširovanie bytovej výstavby, rozširovanie obchodnej siete, služieb, vybavenie športových 
zariadení v meste. Koľko energie bolo potrebné vynaložiť, aby sa vystavali za toto obdobie 
dve základné školy, aby sa rozšírili zdravotnícke služby, výstavba materských škôl, ktorých 
sme dlhé roky pociťovali veľký nedostatok. Bol to jeden z najťažších problémov, ktorý sa 
nám v našom meste podaril vyriešiť. František Malý si bol vedomý toho, že táto náročná 
a zodpovedná práca sa mu darila predovšetkým preto, že mal veľakrát veľké pochopenie od 
funkcionárov a vedúcich hospodárskych pracovníkov z podnikov, závodov a organizácií, že 
mu v práci pomáhal mestský stranícky orgán. Len spoločné práce priniesla úspechy v práci 
národného výboru, lebo bez spoločného úsilia desiatok svedomitých občanov by sa mu práca 
vo funkcii predsedu MsNV nebola darila. 

Štátne vyznamenanie tajomníčka MsNV s. Márii Bačovej 

 V mesiaci február prevzala z rúk vedúceho tajomníka OV KSS s. Karola Kováča 
tajomníčka MsNV v Zlatých Moravciach s. Mária Bačová, štátne vyznamenanie " Za obetavú 
prácu pre socializmus." Vyznamenanie jej udelil prezident republiky pri príležitosti životného 
jubilea za dlhoročnú aktívnu prácu v straníckych a štátnych funkciách a v práci národných 
výborov. Bola to s. Bačová, ktorá stála pri zrode SSM v roku 1947 na Zlatomoravecku. 
Neskoršie to boli funkcie od OV SSM / ČSM/ až po členku predsedníctva ÚV ČSM. 
Zviazanosť s mládežníckym hnutím neustále rástla. Zúčastňovala sa rôznych medzinárodných 
mládežníckych stretnutí, ako delegátka: VII. Svetového festivalu mládeže a študentstva vo 
Viedni, Medzinárodného stretnutia mladých žien v Paríži. Potom to bola práca pri zakladaní 
JRD, práca v ochotníckych divadelných súboroch v Topoľčiankach a v Zlatých Moravciach, 
práca v kultúrnom zariadení, ženské hnutie v Slovenskom zväze žien a naposledy práca 
tajomníčky MsNV až do odchodu na zaslúžený odpočinok. V období vykonávania funkcie 
tajomníčky MsNV hlboko v srdcu jej prirástla práca predsedkyne Zboru pre občianske 
záležitosti pri MsNV. Jej stálou obetavou prácou a organizačným nadšením sa mestskému 
zboru pod jej vedení dostalo ocenenie od Ministerstva kultúry SSR za rozvoj ZPOZ. 

Štvorobvodové zdravotné stredisko – otvorené  

 Dlho očakávané štvorobvodové zdravotné stredisko bolo na Bernolákovej ulici. 15. 
februára 1989 otvorené za účasti delegácie OV KSS, ktorú viedol člen predsedníctva OV KSS 
a predseda ONV v Nitre s. Štefan Balla. Slávnostného otvorenia štvorobvodu sa zúčastnili 
funkcionári štátnych a straníckych orgánov mesta Zlaté Moravce. Plných osem rokov trvalo 
stavbárom zo Stavebného podniku – stavebnej správy Zlaté Moravce pokiaľ nadišiel tento 
slávnostný deň, aby dlho očakávané zdravotnícke služby komplexne mohli byť na vysokej 
odbornej úrovni zabezpečené pod jednou strechou. Okrem štyroch obvodných lekárov, 
v priestoroch strediska sú všetci odborní lekári, zubné oddelenie, detské oddelenie, 
chirurgické ambulancie, posudkoví lekári a v prízemnej časti budovy sa nachádza Lekáreň. 
Ďalej sa tu nachádzajú všetky laboratória, ktoré sú potrebné pri bežnom vyšetrení, 
röntgenologické oddelenie. Moderne vybavené zdravotnícke oddelenia začnú v nasledujúcich 
dňoch slúžiť obyvateľom mesta a blízkeho okolia. 

Plénum MsNV o plnení Volebného programu NF 



 Pri príležitosti 41. výročia Víťazného februára 1948 uskutočnilo sa 28. februára 
Plenárne zasadnutie MsNV. Zasadnutie viedol predseda MsNV Ing. Ladislav Hudec, ktorý 
v úvode pripomenul obdobie v ktorom sa koná toto plenárne zasadanie, že je ono úzko späté 
s 41. výročím Víťazného februára. Zasadnutia za vyšší orgán sa zúčastnila podpredsedníčka 
ONV v Nitre Dr. Eva Ferancová. V úvodnej časti nasledovala interpelácia poslancov MsNV, 
ktorá už na každom plenárnom zasadaní nadobúda zvýšenú aktivitu, viacej sa zaujímajú 
poslanci o spoločenské dianie vo svojom volebnom obvode, ako ich kontakt. Tento priamy 
kontakt postupne prináša v práci poslancov a voličov pozitívne výsledky. Hlavným bodom 
programu 16. plenárneho zasadania MsNV bolo vyhodnotenie plnenia Volebného programu 
NF ako i plnenie rozpočtu MsNV za rok 1988 s informácia o dosiahnutých výsledkoch 
v socialistickej súťaži za rok 1988, ktorú predniesol podpredseda MsNV Ing. Milan Skyva. 
Volebný program za roky 1986-1990 sa stal významným dokumentom pri zabezpečovaní 
základných životných potrieb obyvateľstva nášho mesta a predovšetkým na upevnenie 
sociálnych a životných istôt občanov. Za roky 1986-1988 bolo v investičnej časti dosiahnuté 
plnenie 81 mil. Kčs čo predstavuje 90%-né plnenie z celkového plnenia volebného programu 
NF. Odovzdanie Centrálneho tepelného zdroja do prevádzky umožnilo pokračovať vo 
výstavbe v meste, lenže pre nezáujem dodávateľa Pozemných stavieb Nitra ďalšia výstavba 
v meste sa odkladá. Veľmi kriticky sa v správe hovorilo o tom, že v roku 1988 nebol 
odovzdaný do užívania ani jeden objekt občianskej vybavenosti. 16. plenárne zasadanie 
MsNV urobilo aj kádrové zmeny. Z dôvodov odchodu do dôchodku bol odvolaný vedúci 
odboru finančného a plánovacieho Jozef Fogad. Do tejto funkcie bola ustanovená Ing. 
Ľudmila Rumanková.  

Nová predajňa potravín – otvorená. 

 14. marca bola na ulici Zápotockého otvorená ďalšia predajňa potravín Jednota, ktorá 
skvalitní a rozšíri obchodnú sieť v tejto lokalite mesta. Vedúcou predajne bola ustanovená 
Katarína Šalátová, ktorá s 8 členným kolektívom bude zabezpečovať predaj potravín denne od 
6.00 – 18.00 hod. Či sa podarí udržať ten široký sortiment tovaru, ako bol v deň otvorenia, 
istotne s veľkou radosťou budú vítať obyvatelia tejto časti mesta. V predajni sa nachádzajú 
rôzne druhy potravinárskeho tovaru: nealkoholické nápoje, rôzne druhy minerálok, široký 
sortiment mraziarenských výrobkov, výroby studenej kuchyne, labužnícke párky, salámy, 
družstevná saláma, sekaná, jednotárska klobása. Denne je zabezpečovaný základný prísun 
tovarov: chlieb, pečivo, mlieko. Opäť nová predajňa, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti 
občanov pri každodennom zabezpečovaní potravinárskych výrobkov.  

Oslavy 1. mája sviatku pracujúcich  

 Tohtoročné oslavy Sviatku práce 1. máj v našom meste sa konali za účasti 20 tisíc 
občanov, študentov, žiakov, detí zo Zlatých Moraviec a spádového okolia. O 9.00 hod. zahájil 
manifestáciu pracujúcich v meste predseda MsNV v Zlatých Moravciach Ing. Ladislav 
Hudec. Privítal medzi manifestantmi delegáciu OV KSS vedenú členom predsedníctva OV 
KSS a tajomníkom s. Štefanom Moravčíkom. V slávnostnom prejave s. Moravčík vyzdvihol 
úspechy, ktoré Zlatomoravčania a obyvatelia spádovej oblasti dosiahli tvorivou prácou od 
minuloročného 1. mája. Poukázal na klady v našej práci najmä pri napredovaní niektorých 
stavieb, ako SOUP, CTZ. Rovnako poďakoval pracujúcim v BSP, zlepšovateľom vynálezcom, 
ktorí majú veľký podiel na plnení úloh prestavby našej spoločnosti. V závere prejavu vyjadril 
presvedčenie, že iba príkladnou prácou, novými kvalitatívnymi úspechmi prispejeme 
k rozvoju našej vlasti. Po zahratí Internacionály začala sa v našom meste prvomájová 
prehliadka. Pracujúci spontánnym prejavom, prvomájovými heslami, hlásili sa k boju za mier 
k pokroku a porozumeniu medzi národmi. Desiatky krojových skupín, športových oddielov, 
dychových hudieb, členov JRD, kolektívov BSP, to všetko vytváralo atmosféru dnešného 
života našej spoločnosti. V odpoludňajších hodinách o 15.00 hod. skoro celé dve hodiny 



trvalo vystúpenie folklórnych súborov v Mestskom kultúrnom stredisku, aby vyplnili 
odpoludňajšou zábavou prvomájovú náladu. Prvomájová veselica sa v tomto roku nekonala.  

70 ročné jubileum Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach 

 Začiatky vzniku Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa datujú 14. marca 
1919, keď gymnázium dostalo názov Československé štátne reálne gymnázium Janka Kráľa. 
Začiatky vyučovania boli v provizórnych budovách, napríklad v Župnom dome, potom na 
ulici Štúrovej a Robotníckej / vtedy Šrobárovej a Keglevichovej /. Budova v ktorej sa 
nachádza terajšie Gymnázium bola postavená v roku 1922 – 1924. Do roku 1988 zmaturovalo 
na tejto škole 5341 žiakov. Gymnázium pripravovalo žiakov predovšetkým na štúdium na 
vysokej škole. Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov sa tu s obmenou vyučovali jazyky: 
nemčina, angličtina, francúzština, ruština i španielčina. V súčasnosti boli zriadené i odborné 
učebne pre informatiku a výpočtovú techniku. Vyučovanie na škole zabezpečuje 34 
kvalifikovaných stredoškolských učiteľov. Už v roku 1939 bol založený spevácky zbor Schola 
cantorum, ktorý dosiahol veľmi významných úspechov i za hranicami našej vlasti. Pracoval 
do roku 1983 teda do obchodu Júliusa Podhorného. Žiaci gymnázia okrem vynikajúcich 
vyučovacích výsledkov dosahujú pozoruhodných výsledkov v oblasti športu, preto aj titul 
v roku 1954. Najlepšia škola na Slovensku si plným právom zaslúžila. Veľmi pozoruhodné 
boli výsledky v ďalších oblastiach kultúrno-spoločenského života: spoločenská akadémia, 
zemepisná olympiáda, v literárnych súťažiach, v prednese ruského jazyka, v šachovej 
olympiáde, fotografických súťažiach a pod. Príprava žiakov na tieto súťaže bola zásluhou 
vynikajúcich pedagógov, ktorých spoločnosť ocenila titulmi: Vzorný učiteľ, zaslúžilý učiteľ, 
Zaslúžilý pracovník kultúry: Leonardovi Lanákovi, Karolovi Smidovi, Alojzovi Valachovi, 
Júliusovi Podhornému. Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach malo a má významné 
miesto v kultúrno – spoločenskom živote mesta. Jeho absolventi sa uplatňujú na všetkých 
postoch nášho spoločenského života. 

Beh oslobodenia 

 XV. ročník behu oslobodenia sa uskutočnil v mestskom parku pri amfiteátri. Tak ako 
každoročne i v tomto roku bol organizátorom MsV SZM, komisia JSBVO pri MsNV, 
Ľahkoatletický oddiel TJ Calex a MsKS. Na úvod preteku zahájenie uskutočnila tajomníčka 
MsNV s. Mária Bačová. Na štartovú čiaru nastúpilo a do cieľa dobehlo 266 pretekárov z 18 
škôl a športových organizácii. V desiatych kategóriách bolo odmenených 30 pretekárov na 
prvých troch miestach. Na záver celého podujatia odovzdala s. Mária Bačová, tajomníčka 
Ľubošovi Kováčovi krištáľový pohár za úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma 
i v zahraničí a za úspešnú účasť na všetkých XV. Ročníkoch behu oslobodenia.  

Nový riaditeľ štátneho podniku Calex. 

 30. mája sa uskutočnilo v Závodnom klube ROH Calex I. zhromaždenie delegátov 
pracovného kolektívu a voľby riaditeľa štátneho podniku Calex Zlaté Moravce. Zhromaždenia 
sa zúčastnili zástupcovia FMHSE / Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva 
a elektrotechniky / predstavitelia politických a štátnych orgánov okresu a mesta. Po zvolení 
rady pracujúcich v počte 15 členov. Nasledovala voľba riaditeľa štátneho podniku Calex. 
Predtým sa uskutočnila tajná voľba predsedu Rady pracovného kolektívu a jeho podpredsedu. 
Predsedom sa stal Ing. Karol Strnádek a podpredsedom Ing. Jozef Podoba. Predseda Rady 
pracujúcich vyzval garanta zakladateľa pre voľbu v štátnom podniku Ing. F. Vébera, ktorý 
predstavil kandidátov do funkcie riaditeľa štátneho podniku: Ing. Jozefa Škvareninu a Ing. 
Dionýza Urbanského. V tajných voľbách delegáti 109 hlasmi čo predstavovalo 57%, zvolili 
Ing. Jozefa Škvareninu za riaditeľa štátneho podniku Calex. Na tomto zhromaždení odovzdal 
zakladateľ podniku Ing. Véber s. J. Škvareninovi poverovacie listiny na päťročné funkčné 
obdobie. 



Rozruch okolo Pamätnej izby Janka Kráľa 

 V rámci prípravy výstavby mesta Zlaté Moravce "Stred" bola pripravená štúdia 
Stavoprojektom Nitra, ktorá vôbec nerešpektovala v zmysle stavebného zákona č. 50/1976, že 
v rámci riešenia novej výstavby sa musí rešpektovať a zachovať všetky hodnoty, vrátane 
kultúrnych pamiatok. Dom v ktorom žil a pracoval jeden z najväčších európskych básnikov 
Janka Kráľa, je zapísaná ako pamiatka I. kategórie p.č. 1580. Za pomoci viacerých 
funkcionárov mesta na čele s. Dr. Štefanom Rakovským pri 150. výročí narodenia Janka 
Kráľa bola v dome v ktorom žil Janko Kráľ zriadená pamätná izba. Keďže okolo zachovania 
domu v ktorom žil a pracoval Janko Kráľ, začali na jednej strane pochybnosti a autenticite 
objektu, že tá časť domu kde žil, bola už zbúraná dochádzalo a dochádza v meste na rôznych 
úrovniach straníckych a štátnych orgánov k sporom. Jedna strana je za zachovanie 
existujúceho objektu, druhá je tlačená čakateľmi na byty rýchlo začať s výstavbou sídliska 
"Stred". V dôsledku tejto druhej alternatívy dochádza k tvrdeniu, že v tejto časti v ktorej je 
Pamätná izba Janka Kráľa, vraj Janko Kráľ nežil. No k opačnému tvrdeniu dochádza zo strany 
vyložených vedeckých kapacít Dr. Kováča, Dr. Brtáňa, Dr. Rakovského, ktorý potvrdzujú 
pravosť tejto pamiatky. Súčasný objekt je zachovaný ešte z čias Janka Kráľa, ktorý je úzko 
spätý z jeho životom. A keby aj toto miesto nebolo pravé kde Janko Kráľ žil, už vzhľadom na 
jeho osobnosť stojí za to existenciu tohto objektu obhajovať. Za záchranu domu Janka Kráľa 
sa vyslovili: Podpredseda vlády ČSSR Dr. M. Lúčan, Zväz slovenských spisovateľov, 
Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Zsl, krajský výbor slovenskej strany 
obrody, fakultný výbor SZM pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 
Organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody v Bratislave a v Nitre. Viacerí nadšenci 
diela Janka Kráľa a značná časť obyvateľstva mesta dúfajú, že dom č. 35 na ulici Janka Kráľa 
nezanikne. 

Rozšírenie služieb v meste 

 Okresný podnik komunálnych služieb, závod č. 2. v Zlatých Moravciach v rámci 
rozšírenia a skvalitnenia služieb prania a čistenia šatstva a bielizne presťahoval "Zberňu 
šatstva a bielizne", z ulice Sládkovičova č.1 na ulicu Hviezdoslavovu, vedľa nástupišťa 
ČSAD. Prevádzku zberňa začala koncom mesiaca mája. Upravila sa pracovná doba a rozšírili 
prijímacie dni a hodiny. Bude potrebné urobiť dostatočnú prístupovú cestu a upraviť okolie. 

Deň kvetov 

 21. júna v obradnej sieni Mestského národného výboru v Zlatých Moravciach 
z podnetu mestského ZPOZ uskutočnilo sa v rámci Dňa kvetov a v rámci 70. výročia 
založenia Československého červeného kríža a 40. výročia založenia mládežníckej 
organizácie stretnutie zakladajúcich členov. Obrad vykonala tajomníčka MsNV s. Mária 
Bačová. Obradu sa zúčastnili: tajomník ONV v Nitre Michal Pekár, predseda MsNV Ing. 
Ladislav Hudec, predseda ZO ČSČK MUDr. Michal Kosorín. V slávnostnom príhovore s. 
Bačová zhodnotila dlhú cestu vývoja oboch spoločenských organizácií v ktorých nechýbali jej 
zakladatelia: Michal Borkovič, Jozef Ševčík, Jolana Holá, Veronika Peniažková, Júlia 
Seredyová, Michal Kosorín, Irena Kytková, Pavol Bača, Mikuláš Bartoš, Ing. Michal 
Bošanský, Dr. Jozef Dvonč, Emil Mravík, Alexander Kováč a ďalší. Obe tieto organizácie 
prešli zložitým vývojom. Urobili kus statočnej práce. Tejto statočnej práci zasvätili svoje 
mladé roky za ktoré ich naša spoločnosť aj náležite ocenila. 

Filmový festival – Prehliadka festivalových filmov v našom meste – Amfiteáter. 

 Každoročne ožije v mesiaci júl – august v našom mestskom amfiteátri už od roku 1976 
tradičná prehliadka festivalových filmov v najnovších diel letnej produkcie svetových 
kinematografií. I v tomto roku sa zabezpečili všetky opravy amfiteátra načas, aby sa 



návštevníci cítili v tomto prírodnom prostredí čo najlepšie. Mestské kultúrne stredisko 
pripravilo v tomto roku 14 filmov svetových kinematografií. Prehliadku otvoril film Rabaka 
slovenský film hovoril o hudobnej skupine Elán. Najväčšiu návštevnosť zaznamenal český 
film Slunce seno a pár facek 4152 platiacich divákov. Celkove sa prehliadky festivalových 
filmov zúčastnilo 34 847 divákov. V mesiaci august v 15. večeroch pokračovalo premietanie 
filmov v amfiteátri, ktorých sa zúčastnilo 9 434 divákov. Tak ako po iné roky i táto prehliadka 
festivalových filmov sa tešila veľkej obľube a vyplnila voľný čas našich občanov pri rozvíjaní 
ušľachtilých cieľov. 

Na Vŕškoch majstrovstvá ČSSR v autocrose a Československý pohár v autocrose. 

 Do tretice všetko najlepšie, povedali si organizátori Majstrovstiev ČSSR v autocrose 
ZO Zväzarmu Zlaté Moravce – Žitavany, keď sa podujali usporiadať už po tretí krát tieto 
majstrovstvá. Čakalo ich veľa práce. Bolo potrebné prerobiť celú trať tak, aby vyhovovala 
týmto majstrovstvám. Zväzarmovci zo Žitavian to dokázali. Na trať nastúpilo 18. júna na 
Vŕškoch v Žitavanoch 49 pretekárov. Nechýbali také mená ako majster Európy Bohumil 
Křesťan, J. Hošek, J. Bartoš. Preteky otvoril predseda MsNV Ing. L. Hudec. Po dvoch 
rozjazdách a dvoch semifinálových jazdách, dostalo sa do finále 12 najlepších pretekárov. 
Pred 5 tis. Divákmi štart finálovej jazdy bol priam strhujúci. Majster Európy B. Křesťan sa 
dostal do kolízii a z boja bol vyradený. V pretekoch zvíťazil. J. Hošek z Poldi Kladno a J. 
Bartoš z Novej Paky. Opäť zväzarmovskí nadšenci zo Žitavian pripravili pre priaznivcov 
autocrosu prekrásne nedeľné popoludnie bohaté na strhujúce zážitky. Začiatok augusta opäť 
na Vŕškoch v Žitavanoch patril významnej celoštátnej akcii: Československému poháru 
v autocrose. Súťažilo sa o československý pohár D3 a obsahu vozidiel do 1600 cm³. Súťaže sa 
za priaznivého počasia zúčastnilo 36 popredných pretekárov z ČSSR. Do finálovej jazdy sa 
dostalo 12 pretekárov, ktorí absolvovali 12 kôl. Do cieľa ako prvý prišiel Ing. Stanislav Landa 
majster športu z oddielu Trial MF Prahe, druhé miesto patrilo ďalšiemu majstrovi športu 
Štefanovi Szabovi AMK Rimavská Seč, tretie Václavovi Uherovi z Jičína. 

Oslavy 45. výročia Slovenského národného povstania v meste 

 45. výročie Slovenského národného povstania si obyvatelia mesta pripomenuli na 
Slávnostnom zhromaždení, ktoré bolo zvolané straníckymi a štátnymi orgánmi mesta do 
Mestského kultúrneho strediska na 29. augusta o 14.30 hod. Krátko predtým za zvukov 
dychovej hudby položili zástupcovia organizácii podnikov a spoločenských organizácii vence 
k pomníku Partizán, ako i ďalšie tri miesta v meste, ktoré sú spojené s domácim odbojom 
počas Slovenského národného povstania. / pred kostolom, býv. beňadická cesta, mestský 
cintorín / V časti mesta Žitavany na Vŕškoch už tradične bola zapálená "partizánska vatra", pri 
ktorej bývalí účastníci odboja spomínali na tvrdé boje počas Slovenského národného 
povstania v Tribečských a Inoveckých horách. Medzi účastníkov stretnutia pri partizánskej 
vatre, zavítal aj bývalý veliteľ partizánskeho oddielu Zarubežny major ZSSR Zorič, 
rozviedčik Vojtech Ilčík, bývalý náčelník štábu oddielu Národný pomstiteľ Jurij Kuznecov 
a radistka oddielu Paulina Kuznecovová. Potom nasledovala ľudová veselica. Pred konaním 
osláv zišli sa na pozvanie ZPOZ na MsNV bývalí vojaci SNP, partizáni, vojaci zahraničného 
odboja a ilegálni pracovníci KSS v obradnej sieni MsNV k slávnostnému zápisu do pamätnej 
knihy: Štefan Horváth, Š. Absolón, J. Levický, J. Bačík, J. Béber, M. Oreský, E. Štift, V. 
Marko Zuzana a Ján Mliškovci, Štefan a Anna Kuloví a ďalší. Slávnostného zápisu do 
pamätnej knihy boli prítomní aj zástupcovia družobného mesta Bystřice p/Hostýnem Ing. 
Jaroslav Velička, predseda MsNV, Libuše Miková podpredsedníčka MsNV, Ing. Pavel Čech 
ved. org. Odboru MsNV. Po slávnostnom zápise nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili 
členovia ZPOZ k tomuto zápisu. Po skončení slávnostného zápisu smerovali kroky účastníkov 
osláv k pomníku Partizán položením venca a kvetov vďaky a zúčastnili sa v Mestskom 
kultúrnom stredisku mestských osláv 45. výročia Slovenského národného povstania. 



19. plenárne zasadanie MsNV 

 Hlavným bodom rokovania 19. plenárneho zasadania bola Správa o plnení plánu 
a rozpočtu MsNV za I. polrok 1989 a plnenie investičnej akcie "Z", celomestského 
socialistického záväzku za I. polrok 1989. Plán na rok 1989 bol spracovaný a schválený 
v súlade s cieľmi vytýčenými na vytváranie a skvalitňovanie služieb obyvateľstvu. Plnenie 
rozpočtu MsNV za I. polrok vykazoval MsNV spolu s organizáciami riadenými v celkovej 
hodnote 10 mil. 766 tis. Kčs čo predstavovalo 58,1% plnenie z celoročného plánu. Výdavky 
sú priaznivé k plánu. Ďalej sa tajomníčka MsNV s. Mária Bačová, ktorá túto správu 
prekladala zaoberala investičnou výstavbou akcie "Z". Napriek pozitívnym výsledkom 
v plnení investičnej akcie "Z" bola vyslovená nespokojnosť s výpomocou občanov na stavbe 
vodovodu v časti mesta Prílepy, ako aj s neoperatívnou pomocou pracovníkov Nemocnice 
s poliklinikou v Zlatých Moravciach. K plneniu sociálneho záväzku na počesť 45. výročia 
Slovenského národného povstania bolo v správe konštatované, že plnenie za I. polrok je 
priaznivé a bola dosiahnutá hodnota 5 mil. 190 tis. Kčs z celkového objemu 10 mil. 900 tis. 
Kčs. Za prvý polrok boli aj vyhodnotené najlepšie kolektívy pri plnení sociálneho záväzku: 
ZO Zväzarm Žitavany, Občiansky výbor č.11 v Žitavanoch a Občiansky výbor č.6 v centre 
mesta. V závere plenárneho zasadania boli prejednané a schválené kádrove zmeny 
v jednotlivých komisiách MsNV.    

Ohňové posolstvo ČSS '90 

 5. októbra sa na vyše 3500 miestach našej vlasti rozhoreli Ohňové posolstvá, ktoré 
zahájili 3. turistickú časť Československej spartakiády 1990. V našom meste zapálenie vatry 
bolo uskutočnené na štadióne TJ Calex. K 500 účastníkov sa prihovoril podpredseda MsNV 
a predseda mestského spartakiádneho štábu v meste Ing. Milan Skyva. Potom nasledoval 
kultúrny program v ktorom vystúpil Folklórny súbor Inovec. Členovia turistického oddielu sa 
po zapálení vatry vydali na Benát, kde taktiež horela spartakiádna vatra. 

17. november 1989 – premena našej doby 

 17. november 1989 sa stal medzníkom pre vstup k premenám v našej vlasti. 
K pokojnej manifestácii študentov bolo kruto zasiahnuté a manifestácia bola rozohnaná. Na 
základe týchto skutočností vzrástla vlna rozhorčenia a silných protestov a začali v našej vlasti 
vznikať občianske iniciatívy: Občianske fórum / OF / a Verejnosť proti násiliu / VPN /. 
V závodoch, podnikoch, organizáciách zo dňa na deň rástla vlna odporu. Občanom v našej 
vlasti prestávalo byť ľahostajné to, čo sa v našej spoločnosti dialo. Všetko to, čo sa doteraz 
hovorilo len v úzkom kruhu a nie nahlas, prešlo do kolektívov, prešlo na zhromaždenia na 
námestia. 27. novembra zorganizovali miestny študenti z Gymnázia Janka Kráľa a SPTŠ 
v Zlatých Moravciach míting k týmto udalostiam. Po dohode s vedením MsNV a Radou 
MsNV bolo dohodnuté, že zhromaždenie sa zíde o 14.00 hod. v mestskom amfiteátri, nakoľko 
bolo málo času, aby sa zhromaždenie mohlo uskutočniť na námestí. / nebolo zabezpečené 
odklonenie dopravy/. V amfiteátri sa zišlo okolo 4000 ľudí. Na javisku sa vystriedali desiatky 
rečníkov, ktorí žiadali odstúpenie vládnych činiteľov, i odstúpenie niektorých predstaviteľov 
nášho mesta, zrušenie článku ústavy o vedúcej úlohy KSČ, slobodné demokratické voľby, za 
účasti viacerých politických strán, vyšetrenie zásahu poriadkových síl proti demonštrantom 
v Prahe, slobode svetonázoru. Vytvoril sa Akčný výbor občianskej iniciatívy VPN v š.p. 
Calex: Brunclík A., Čepček P., Esterka J., Fabiš P., Finta I., Géci M., Hlavatý J., Ing. Ivan J., 
Janov S., Ing. Kramár B., Krasula I., Martinovič A., Očovayová B., Ing. Pánik M., Pecho J., 
Škula F. Na závodoch, organizáciách v školách sa začali vytvárať občianske hnutia VPN. 
V meste zo začiatku začalo pripravovať zhromaždenia občanov VPN zo š.p. Calex. 6. 
decembra v odpoludňajších hodinách zorganizovali členovia VPN pri š.p. Calex protestnú  
manifestáciu na podporu požiadaviek občianskych iniciatív. Účastníkov zhromaždenia privítal 



Ing. Rudolf Ragas pieseň: Kto za pravdu horí. V príhovoroch vystúpili členovia VPN B. 
Očovayová, Ing. J. Ivan, Pavol Čepček, Jozef Pecho. Boli vznesené pripomienky na prácu 
straníckych organizácií, na problémy v podniku Calex i v meste. Bola vznesená kritika na 
Nitriansky Hlas orgán OV KSS a Rady ONV i k práci okresných straníckych orgánov. 
V priebehu mítingu vystúpili: Peter Mankovecký zástupca vysokoškolákov, herci 
bratislavských divadiel: Ivan Krivosudský, Július Pántik, Július Vašek. Ďalej bolo prijaté 
Prehlásenie VPN, ktorého textu predniesla B. Očovayová.  

1. Máme požiadavku, aby všetky politické strany pracovali mimo podnikov vo voľnom čase. 

2. Žiadame okamžite zrušiť činnosť ĽM, uvoľnenie nimi používaných priestorov 
a vysporiadať všetky materiálové a dokladové záležitosti do 15.12.1989. 

3. Navrhujeme voľby ROH bojkotovať. S kandidátkou nesúhlasíme a delegovaných 
zamestnancov žiadame sa celozávodnej konferencie nezúčastnia.  

4. K vedeniu podniku máme tieto závažné pripomienky: Podnikový riaditeľ nech prehodnotí 
činnosť vyplývajúcu z funkcii VN, TN, KPN, ON, a asistenta PR, nakoľko na tieto miesta 
požadujeme ľudí odborne morálne, charakterovo a mravne na žiadajúcej úrovni. 

5. Zároveň dávame požiadavku za občanov mesta Zlaté Moravce na predsedu MsNV, aby 
prehodnotil činnosť všetkých odborov a funkcií na MsNV.                              
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