Rok 1974
Ako po iné roky, i v r. 1974 sa závody, spoločenské organizácie, školy a občania
v plnej miere zapojili do plnenia volebného programu a celomestského
socialistického záväzku na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania.
Podklady pre vyhodnotenie celomestského socialistického záväzku v rámci mesta
odovzdalo 197 závodov, podnikov, spoločenských organizácií a škôl, na základe
ktorých previedol Mestský národný výbor jeho vyhodnotenie.
V investičnej časti akcie „Z“ bola vytvorená hodnota diela vo výške 3 899 000 Kčs,
z čoho 2 984 000 Kčs tvorili finančné náklady, takţe čistá hodnota vytvorená
brigádnikmi predstavuje 915 000 Kčs, pričom sa odpracovalo cca 40 000
brigádnických hodín.
V priebehu roka boli ukončené a skolaudované tieto akcie: predajňa a pohostinstvo
na Dukelskej ulici, hádzanársky štadión muţov na Zábraní, budova Zväzarmu
a Automoto klubu, rekonštrukcia príjazdovej cesty v zámockej záhrade, dve športové
ihriská na kúpalisku a kynologické cvičisko.
Ďalej sa pokračovalo na rekonštrukcii Domu smútku – stavba bola v II. stupni
rozostavanosti. Ukončená bola štátna komunikácia na Šafárikovej ulici v dĺţke 300
m. V tomto roku bola zahájená i rekonštrukcia komunikácie na Hurbanovej ulici po
vyriešení otázky vysokotlakového plynového potrubia. Nové komunikácie boli
vybudované na uliciach Fraňa Kráľa, Gáborskej a Rozmarínovej. V poslednom
štvrťroku sa začala výstavba oceľovej tribúny na hádzanárskom štadióne muţov na
Zábraní. V neinvestičnej časti akcie „Z“ sa upravili nové parky na uliciach Bezručovej,
Palackého, Hurbanovej, Hlohovej a Engelsovej.
Kultúrno-osvetová práca sa vykonávala podľa jednotného plánu výchovnej činnosti
všetkými kultúrnymi inštitúciami, zloţkami NF, spoločenskými organizáciami
a školami ako je ďalej uvedené. Na verejných oslavách mali moţnosť po oficiálnych
častiach uplatniť sa kultúrnymi vystúpeniami predovšetkým školy. Boli to oslavy: 26.
výročia Víťazného februára, oslava Medzinárodného dňa ţien, 29. výročie
oslobodenia Hlohovca, 104. výročie narodenia V. I. Lenina, 25. výročie zaloţenia
Pionierskej organizácie, oslavy 1. a 9. mája, oslavy Medzinárodného dňa detí, 30.
výročie Slovenského národného povstania, 57. výročie Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie a zahájenie Mesiaca ČSSP a ukončenie Mesiaca ČSSP.
Mestský dom osvety za podpory MsNV organizoval a zabezpečoval 4 ľudové
akadémie z oblasti pedagogiky a psychológie pre študentov gymnázia a ţiakov
učňovskej školy, cyklus 12 prednášok pre učnice Odevných závodov na tému
„Problémy výchovy a hygieny dospievajúcich dievčat“, 10 prednášok pre pracovníkov
MsNV v rámci politického vzdelávania, kurzy hudobné (klavír, harmonika, gitara),
jazykové (nemčina pre deti i dospelých a angličtina), strojopisu, šitia a strihov, 12
kultúrnych vystúpení profesionálnych a amatérskych skupín a jednotlivcov, 2
divadelné predstavenia, 6 hudobno-výchovných koncertov pre ţiakov a 1 koncert
váţnej hudby.
Mestská ľudová kniţnica usporiadala besedy, literárne súťaţe, výstavy kníh a hlavne
plnila svoje základné poslanie – vzdelávať občanov a mládeţ prostredníctvom
dobrých náučných, politických a zábavných kníh. Celkom to bolo 6 besied za účasti
niektorých autorov (Vojtecha Mihálika, Jána Jonáša a Štefana Bednára) a 3 výstavy.
Plnenie osvetových akcií Okresným múzeom bolo t. r. na niţšej úrovni, pretoţe
v budove múzea sa prevádzali rekonštrukčné práce. Napriek tomu inštalovalo
múzeum niekoľko výstav jednak v meste (Agitačné stredisko) a jednak v múzeu.

Zbor pre občianske záleţitosti pri MsNV v Hlohovci dobre plnil svoje poslanie
v starostlivosti o prevýchovu občanov. Za uplynulý rok uskutočnil tieto akcie:
Z celkového počtu 327 narodených detí bolo slávnosti uvítaných do ţivota 200,
z toho 67 individuálne, z celkového počtu 208 sobášov bolo 104 iba občianskych,
z celkového počtu 91 zomrelých občanov bolo 8 občanov pochovaných podľa
občianskych obradov, občianske preukazy boli slávnostne odovzdané 260 ţiakov,
ktorí dovŕšili 15. rok, pri pamätníku padlých na námestí bola prevedená rozlúčka
s 285 ţiakmi končiacimi povinnú školskú dochádzku, slávnostný pioniersky sľub na
námestí pri pamätníku zloţilo 350 ţiakov miestnych škôl, prevedených bolo 11
pohovorov so snúbencami za účasti 56 párov, členovia ZPOZ-u navštívili 25 občanov
pri príleţitosti ich ţivotných jubileí, uskutočnená bola beseda s 10 účastníkmi
Slovenského národného povstania, navštívených bolo 80 osamelých občanov členmi
ZPOZ-u, 50. občanom bolo zaslané písomné blahoţelanie k ţivotným jubileám
a svadobným výročiam.
Dom pionierov a mládeţe zameriaval svoju činnosť hlavne na dôstojné organizovanie
osláv 25. výročia zaloţenia PO. K tomuto významnému jubileu bolo v Dome
pionierov organizovaných 150 masovo-politických podujatí za účasti 13 616
pionierov, zväzákov a dospelých. V rámci tohto výročia bola v Dome pionierov
otvorená „Izba revolučných tradícií Robotníckeho domu“. Z uvedených akcií
najvýznamnejšie boli: Novoročné stretnutie pionierov, turistické zájazdy pionierov
„Krajom Dukly“, turistické zájazdy pionierov „Krajom Jánošíka“ a oslava 50. výročia
zaloţenia Robotníckeho domu, v ktorom je sídlo Domu pionierov.
Mestský výbor Zväzu Československo-Sovietskeho priateľstva usporiadal vo februári
II. spoločenský večierok druţby za účasti predstaviteľov MsV KSS, MsNV
a spoločenských organizácií.
Činnosť Mestského výboru Socialistického zväzu mládeţe a klubu mládeţe AXA
vychádzala z plánu práce a zo záväzkov na počesť 30. výročia SNP a 25. výročia
zaloţenia PO SZM. V oblasti ideovo-výchovnej práce bola najvýznamnejšia politicko
– masovo - športová akcia „II. ročník splavu priateľstva“ za účasti 114 mladých ľudí.
Akcia bola spojená s besedou s priamymi účastníkmi Slovenského národného
povstania. Medzi najvýznamnejšie a najväčšie akcie nesporne patrí zorganizovanie
a uskutočnenie Literárnej súťaţe „Hlohovská ruţa“, vypísanej vo februári
a realizovanej v júni. Do súťaţe sa prihlásilo 60 mladých autorov so 198 súťaţnými
prácami. V septembri prebiehal v klube AXA okresný veľtrh mládeţníckeho hnutia
„Zenit“.
Krajskú hvezdáreň v Hlohovci navštívilo 103 výprav a 15 kolektívov súťaţiacich o titul
„Brigáda socialistickej práce“ s počtom 3404 návštevníkov. Krajská hvezdáreň
organizovala a uskutočnila tieto akcie: súťaţ detských výtvarných prác z oblasti kraja
pod názvom „Partizánske noci pod jasnou oblohou“ za účasti 212 škôl, ktoré
reprezentovalo 4000 prác, putovnú výstavu „O úspechoch sovietskej kozmonautiky“,
putovnú výstavu pri príleţitosti 500. výročia narodenia Mikuláša Kopernika a dva
trojdňové semináre na Bezovci.
Učitelia a vychovávatelia vyvíjali maximálne úsilie, aby výchovno-vyučovacie
výsledky boli čo najlepšie. Okrem povinných predmetov vychovali v odpoludňajších
hodinách ţiakov nepovinným predmetom (cvičenia z jazyka slovenského
a matematiky, jazyk nemecký, praktiká z fyziky, chémie a prírodopisu, športové hry
a iné) a snaţili sa uspokojovať ich záľuby v rôznych záujmových krúţkoch.
Vo výchove viedli ţiakov predovšetkým k vedeckému svetovému názoru, prehlbovali
v nich proletársky internacionalizmus a socialistické vlastenectvo, poukazovali na

prednosti socialistického zriadenia pred kapitalistickým a učili ich mať v úcte fyzickú
prácu a pod..
V Hlohovci sa venovala športu a telesnej výchove i naďalej veľká pozornosť
a starostlivosť. Telocvične pri III. a IV. ZDŠ boli maximálne vyuţívané od skorých
ranných hodín pre osobitnú telesnú výchovu a povinnú telesnú výchov,
v odpoludňajších hodinách pre športové hry a vo večerných hodinách v rámci
záujmovej činnosti detí z radov školskej mládeţe a oddielmi telovýchovných jednôt
v meste. Hádzanárske oddiely si udrţali svoje postavenia – ţeny Odevných závodov
v I. lige a muţi Drôtovne v II. lige. V júni sa uskutočnili tradičné XI. Hlohovské hry –
najmasovejšie podujatie Hlohovských základných deväťročných škôl, na ktorých ţiaci
súťaţili v ľahkej atletike, hádzanej a futbale. I tu sa dosahujú z roka na rok
hodnotnejšie výkony. V dňoch 3. a 4. 8. usporiadala telovýchovná jednota Slovan
Hlohovec III. ročník ţiackeho futbalového turnaja o putovný pohár mesta Hlohovec
v rámci osláv 30. výročia Slovenského národného povstania, ako i 60. výročia trvania
(zaloţenia) futbalu v Hlohovci. Futbalový oddiel Slovan Hlohovec sa prebojoval
z divízie do Slovenskej národnej ligy.
Na plnenie plánu výroby a nákupu, ako aj na celé hospodárenie JRD v roku 1974
vplývalo viacero nepriaznivých činiteľov. V prvom rade to bolo dlhotrvajúce sucho
počas jarných i letných mesiacov a potom zase dlhotrvajúce daţde na jeseň. Jedno
zapríčinilo niţšiu produkciu viacročných krmovín a druhé zasa niţšiu úrodu súťaţnej
kukurice na zrno. V chove hospodárskych zvierat bola naďalej nedoriešená
krmovinová základňa. Z roka na rok sa zmenšuje výmera ornej pôdy a to jednak
zaberaním pôdy pre výstavbu podnikov a ďalej rekultiváciou málo výnosnej pôdy
zameranou na ďalšiu výsadbu viníc. Zniţovaním výmery ornej pôdy sa zniţovala
produkcia objemových krmovín, pričom stavy HZ, výrobné a nákupné úlohy ostali na
tej istej úrovni.
V evidencii MsNV v Hlohovci bolo 30 cigánskych rodín o počte 158 členov. Veľmi
váţnym spoločenským problémom bola trestná činnosť týchto občanov. Za rok 1974
bolo v evidencii Zboru národnej bezpečnosti, obvodné oddelenie v Hlohovci 16
cigánskych občanov, ktorí páchali trestnú činnosť. Najviac priestupkov sa javí
v oblasti zabezpečovania ţivotných potrieb krádeţami rôzneho druhu. Nepriaznivé sú
aj údaje orgánu starostlivosti o deti. V školskom roku 1973/74 dosiahli ţiaci z týchto
rodín nasledovné výsledky v prospechu a v dochádzke na vyučovanie:
počet žiakov
prospeli
neospravedlnené hod.
I. ZDŠ
10
7
2
II. ZDŠ
10
10
III. ZDŠ
8
6
2
IV. ZDŠ
3
1
2
Spolu
31
24
6

neprospeli
1
1

neklasif.
473
946
309
370
1998

zameškané hod.
460
103
95
76
734

S rozvojom socialistickej ekonomiky a v súlade s postupným budovaním vyspelej
socialistickej spoločnosti sa úspešne darí rozširovať a skvalitňovať sociálne
zabezpečovanie, najmä starostlivosť o starých občanov a dôchodcov. V domove
dôchodcov, ktorého kapacita je 28, bolo v r.1974 umiestnených 27 obyvateľov, z toho
10 muţov a 17 ţien. Trvale upútaný na lôţko je jeden občan a jeden potrebuje
pomoc inej osoby. V r. 1974 zomreli 4 dôchodcovia a v tom istom roku boli v Domove
umiestnení iní traja. Klub dôchodcov napriek nevyhovujúcim podmienkam plní svoju
úlohu a úspešne rozvíja svoju činnosť.

Celkovo moţno konštatovať vzostup a zlepšenie v poskytovaní zdravotníckych
sluţieb obyvateľstvu vďaka zodpovednému prístupu zdravotných pracovníkov
k plneniu svojich spoločenských povinností. V roku 1974 bolo prevádzané očkovanie
obyvateľstva proti tetanu. Pre nedostatok očkovacej látky sa oneskorilo očkovanie
niektorých obyvateľov. Očkovaniu podliehalo spolu 23 207 obyvateľov. Po skončení
akcie bolo zaočkovaných cca 19 000 obyvateľov, čo predstavuje 82,6 %. Detské
oddelenie Polikliniky aj napriek nedostatočnému kádrovému obsadeniu dosiahlo
veľmi dobré výsledky. V rajóne bolo v tomto roku 980 ţivonarodených detí, z toho
veľmi nezrelých 40. Celkovo bolo zaznamenaných 12 úmrtí do 28. dňa ţivota.
Celková dojčenská úmrtnosť bola 15,3 %. V školskej zdravotnej sluţbe preventívnu
starostlivosť vykonávala jedna školská lekárka.
Rok 1975
Rok 1975 bol pre našu socialistickú spoločnosť rokom významného jubilea – 30.
výročím oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou spod fašistického jarma. Len
tak sa mohla začať u nás budovať nová, kvalitatívne oveľa vyššia spoločnosť –
socialistická.
Roky budovania socializmu u nás ukázali jeho nesporné prednosti, o čom svedčí
stále sa zvyšujúca ţivotná úroveň pracujúcich.
Rok 1975 bol súčasne posledným rokom piatej päťročnice, kedy bolo treba urýchlene
dokončiť stanovené úlohy pre úspešný vstup do prvého roku šiestej päťročnice.
Pri príleţitosti 30. výročia oslobodenia Československa a Hlohovca prijal Mestský
národný výbor v roku 1974 67 kolektívnych a 1840 individuálnych záväzkov, ktoré sa
plnili takto: Do uţívania bola daná oceľová tribúna na hádzanárskom ihrisku
Drôtovne na Zábraní. Ukončená bola výstavba komunikácií na uliciach Hurbanovej,
Bernolákovej, Švermovej a Zábraní. Do prevádzky bola daná reštaurácia „Váh“ na
Nábreţí I. Na sídlisku Vinohrady boli dané do uţívania 55 miestne detské jasle a 120
miestna materská škola. Na hádzanárske ihrisko Odevy bol poloţený asfaltový
koberec na hracej ploche ako podklad na nalepenie „japexu“.
Vybudovalo sa 4797 m² nových parkov, vysadených bolo 15 898 okrasných stromov,
kríkov a ruţí, 5022 ovocných stromov, 109 lesných stromov a vyrúbaných bolo 2950
starých stromov.
Školy a podniky previedli zber odpadových surovín v mnoţstve 67 400 kg.
Zahájené boli tieto akcie: výstavba budovy na ohrev vody pre kúpalisko v Zámockej
záhrade, šatne na futbalovom ihrisku v Peterskej časti mesta, sociálne zariadenia
v Zámockej záhrade, obchodná jednotka na ulici Slovenského národného povstania,
športový areál pre učňovský dorast, hádzanárske ihrisko pri IV. ZDŠ a začala
výstavba sídliska Marxova II.
Ďalej sa pokračovalo v prácach na rekonštrukcii Domu smútku. Vybudovaná bola
oceľová konštrukcia pre jeho zastrešenie.
V rámci rozvoja farmaceutického priemyslu n. p. Slovakofarma realizoval v roku
1975 investičnú výstavbu, ktorá súvisí so zavádzaním nových výrob a rozširovaním
kapacít. V celkovom objeme sú zahrnuté stavby vitamín A, rekonštrukcia tabletkárne,
rekonštrukcia energetického hospodárstva, prístavba ZK ROH, závodná jedáleň,
farmaceutický pavilón, sklad technologického zariadenia, káblové rozvody
a učňovské stredisko.
N. p. Drôtovňa Hlohovec prevádzal výstavbu objektov pre výrobu oceľových kordov
o kapacite 800 ton kordových laniek ročne.

Okresný stavebný podnik začal s výstavbou nového hospodárskeho strediska
v lokalite určenej pre priemysel v Peterskej časti mesta. T. č. sa dokončuje stavba
garáţí, parkovacích plôch, administratívnej budovy, skladov a prístupových
komunikácií, pretoţe pôvodné objekty na Hollého ulici sa budú asanovať a na ich
mieste bude časť sídliska Nábreţie II.
Kultúrno-osvetová činnosť sa riadila podľa jednotného plánu tejto činnosti, ktorý sa
uţ vţil a dobre sa uplatňuje.
Oslavy celomestského charakteru boli zamerané na tieto významné výročia: 27.
výročie oslobodenia mesta, 105. výročie narodenia V. I. Lenina, 1. máj – Sviatok
práce, 9. máj – Deň víťazstva, medzinárodný deň detí, slávnosti Mieru a druţby, na
ktorých vystúpil súbor Lúčnica, 31. výročie Slovenského národného povstania, 58.
výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, zahájenie a ukončenie Mesiaca
ČSSP.
Ťaţisko kultúrno-osvetovej práce spočívalo na profesionálnych inštitúciách:
V rámci mimoškolského vzdelávania Mestský dom osvety organizoval
a zabezpečoval 37 rôznych kurzov s počtom 1184 frekventantov, v ktorých si mládeţ
a dospelí rozširovali svoj vzdelanostný obzor. Ďalej uskutočnil spolu 17 podujatí
zábavno-výchovného charakteru (vystúpenia rôznych skupín, estrády, koncerty,
recitácie, vyhodnotenia športovej súťaţe a pod.) s celkovým počtom 8783
návštevníkov.
Mestská ľudová kniţnica plnila svoje hlavné poslanie - prostredníctvom dobrých
politických, náučných a zábavných kníh zvyšovať vzdelanostnú úroveň mládeţe
a dospelých. Ďalej zameriavala svoju činnosť prevaţne na podujatia s knihou. Boli to
najmä besedy (9), čitateľské konferencie (2) a výstavy kníh (3).
Okresné múzeum pracovalo na inštalovaní výstav. V roku 1975 boli zorganizované tri
umelecké výstavy, ktoré videlo 6188 návštevníkov. V spolupráci s MsDO inštalovali
výstavu pod názvom „Ruţe slobody“, ktorá bola slávnostne otvorená v deň 30.
výročia oslobodenia mesta. Výstavu videlo 2021 občanov.
Kino Úsmev zabezpečovalo zábavno-náučné vyţitie sa občanov na filmových
predstaveniach pravidelných a mimoriadnych (pri rôznych príleţitostiach ako výročie
oslobodenia mesta, pri 105. výročí narodenia V. I. Lenina a pod.).
Prehľad počtu návštevnosti a návštevníkov v roku 1975:
Ukazovateľ
Počet predstavení vôbec
Počet návštevníkov
Trţba v Kčs

Plán
830
130 000
800 000

Skutočnosť
830
135 813
797 767

Zbor pre občianske záleţitosti pri MsNV v Hlohovci za účinnej pomoci aktívov pri
závodoch, podnikoch a školách sa v roku 1975 vo svojej činnosti usiloval neustále
zvyšovať úroveň občianskych obradov, dotvárať socialistický profil občanov
a formovať a upevňovať socialistické medziľudské vzťahy. ZPoZ za uplynulý rok
vykázal túto činnosť:
Z celkového počtu 329 narodených detí slávnostne uvítal do ţivota 212 detí, z toho
92 individuálne, z celkového počtu 224 sobášov previedol 104 sobášov podľa
občianskych obradov, po ktorých nenasledoval cirkevný sobáš, z počtu 80 zomrelých
zorganizoval 11 občianskych pohrebov, 266 ţiakom boli odovzdané občianske
preukazy, 216 ţiakov zloţilo slávnostný pioniersky sľub pri pomníku padlých,
uskutočnené boli dve rozlúčky s 36 brancami, prevedených bolo 13 pohovorov s 91
pármi snúbencov, zorganizoval stretnutie 88-ich 30-ročných občanov mesta na

spoločnú besedu, 210 ţiakov sa zúčastnilo rozlúčky so školou po ukončení povinnej
školskej dochádzky pri pamätníku na námestí.
Dobrú politickú, kultúrno-osvetovú činnosť formou prednášok, ľudových akadémií,
besied, večerov otázok a odpovedí, výstav, divadelných predstavení, estrádnych
vystúpení, organizovaním krúţkov, tanečných zábav, nástenných novín a inými
formami vyvíjali: Krajská hvezdáreň ZK ROZ Slovakofarma, ZV ROH Drôtovňa,
Učňovské stredisko n. p. Drôtovňa, ZV ROH Odevné závody, Učňovské stredisko
Odevných závodov, všetky miestne školy, Dom pionierov a mládeţe, MsV ZČSSP,
Miestna organizácia Slovenského zväzu ovocinárov a záhradkárov, Miestna
organizácia Slovenského zväzu rybárov, Miestna organizácia Slovenského zväzu
včelárov, MsV Slovenského zväzu ţien, MsV SZM – klub Axa, Výchovný ústav pre
mládeţ, Lubonas, Štátny majetok, Optima, OÚNZ Poliklinika, Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Komunálne sluţby, MsV Mierovej
rady.
V meste vyvíjalo činnosť 87 záujmových krúţkov s celkovým počtom 1370 členov.
Krúţky uskutočnili spolu 439 akcií. Veľmi dobre si počínali krúţky HIFI klubu
(koncerty váţnej i populárnej hudby – 2 – krát mesačne), výtvarné, astronomické,
včelárske, športové, vlastivedné, prírodovedné, technické a filatelistické.
Rôzne súťaţe a krízy sa uskutočňovali hlavne na školách. Boli to najmä literárne
súťaţe v prednese poézie a prózy (Hollého pamätník, Puškinov pamätník, olympiáda
ruského jazyka a pod.).
Významnou akciou na tomto poli bolo usporiadanie II. ročníka literárnej súťaţe
„Hlohovská ruţa 1975“, na ktorej sa zúčastnilo 78 mladých začínajúcich autorov
s celkovým počtom 215 prác.
Medzi významné športové akcie v roku 1975 patril III. ročník „Splavu priateľstva“,
ktorého sa zúčastnilo 170 členov. Ďalšími peknými podujatiami boli „Beh
oslobodenia“ a „Beh smeny“, na ktorých sa zúčastnilo 362 ţiakov. V máji sa
uskutočnilo masové populárne vystúpenie cvičencov na obvodnej spartakiáde za
účasti 3000 cvičiacich a divákov. Ďalšie uskutočnené športové akcie boli: XII. ročník
Hlohovských hier mládeţe, volejbalový turnaj, futbalový turnaj ţiakov, učňovské
športové hry a kolkársky turnaj.
V roku 1975 ţilo v Hlohovci celkom 174 rómov, z toho 114 detí. Základnú
deväťročnú školu navštevovalo 37 školopovinných detí, osobitnú školu jedno dieťa.
Pracovná morálka práceschopných občanov cigánskeho pôvodu sa nezlepšila.
Mieste závody vzhľadom k ich povahovej variabilite a zlému vzťahu k práci ich
odmietali prijať do zamestnania. Stav bytovej kultúry cigánskych obyvateľov je iba
čiastočne vyhovujúci, obývajú väčšinou štátne byty. Deväť občanov cigánskeho
pôvodu vlastní nevyhovujúce rodinné domčeky.
V priebehu roku 1975 bolo Obvodným oddelením VB v Hlohovci zaznamenaných
v meste 472 trestných činov a prečinov, z ktorých sa osoby cigánskeho pôvodu
dopustili 66. Závaţným problémom je riešenie školskej dochádzky. Prospech
rómskych detí ovplyvňuje ich dochádza, ktorá sa oproti predošlým rokom iba
čiastočne zlep
šila.

Rok 1976

Pracujúci našej vlasti, teda i obyvatelia Hlohovca ţili v roku 1976 v znamení príprav
a uskutočnenia XV. zjazdu Komunistickej strany Československa, osláv 55. výročia
zrodu KSČ a volieb do zastupiteľských zborov.
Tieto významné udalosti boli vítané vo všetkých oblastiach našej činnosti rozvojom
pracovnej iniciatívy, ktorej výsledkom bolo úspešné plnenie vytýčených úloh.
Na počesť XV. zjazdu KSČ bolo moţno pozorovať mimoriadnu predzjazdovú aktivitu,
ktorej obsahom bolo prijímanie hodnotných záväzkov na všetkých úsekoch nášho
ţivota. V roku 1976 boli ukončené tieto akcie: komunikácie na uliciach Šmeralova
a Tehelná. Výstavba nových chodníkov sa dokončila na Zábraní, pri Zámockej
záhrade a na uliciach Šmeralovej a Timravy. Dokončená bola povrchová úprava
hádzanárskeho ihriska Odevných závodov poloţením japexu. Ukončené boli práce
na futbalovom ihrisku a šatniach TJ Mier v Peterskej časti ako i športový areál
učňovského dorastu pri n. p. Drôtovňa. Dostavané boli garáţe pre Údrţbu mesta
Hlohovec. Postavená bola čakáreň na autobusy v Hlohovej ulici a rozšírená bola
mestská autobusová doprava o novú linku na trase závod Mier – stredisko JRD na
Zajačkoch. Dom smútku bol daný do prevádzky dňa 1. decembra. Vybudované boli
parky na uliciach Zábranie, Vansovej, Váţskej a na sídlisku Vinohrady o celkovej
ploche 1990 m². Pre skrášlenie ţivotného prostredia sa vysadilo v parkoch celkom
97 835 kvetov, 2501 kríkov a 578 stromov.
V apríli 1976 sa konal XV. zjazd Komunistickej strany Československa, ktorý otvoril
pre našu spoločnosť veľmi významnú etapu jej ďalšieho úspešného rozvoja. Bol
hrdou bilanciou výsledkov za uplynulé obdobie od XIV. zjazdu KSČ a zároveň vytýčil
ďalšie úlohy pre všetky úseky nášho ţivota. Zjazdom vytýčené úlohy sú i napriek
svojej vysokej náročnosti reálne a splniteľné. XV. zjazdu KSČ predchádzala Mestská
konferencia KSS, ktorá taktieţ hodnotila dosiahnuté výsledky.
V roku 1976 sa konali oslavy ďalej uvedených výročí a pamätných dní spojené so
slávnostnými akadémiami, ktoré boli nacvičené jednotlivými školami: Víťazný február
(účasť 510 osôb), Medzinárodný deň ţien (429), 31. výročie oslobodenia Hlohovca
(356), 106. výročie narodenia V. I. Lenina (350), manifestácie 1. a 9. mája, 32.
výročie Slovenského národného povstania (1200), 59. výročie Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie a otvorenie Mesiaca ČSSP (490) a ukončenie Mesiaca ČSSP
(470 účastníkov).
Dobrú prácu na úseku kultúrno-osvetovej práce v uplynulom roku previedli tieto
inštitúcie, závody, spoločenské organizácie a školy: Mestský dom osvety, I., II. a III.
základná deväťročná škola, Gymnázium, Učňovská škola, Ľudová škola umenia,
Učňovské stredisko Odevných závodov, Výchovný ústav mládeţe, Drôtovňa, Dom
pionierov a mládeţe, Kino Úsmev, Mestský výbor Socialistického zväzu ţien,
Slovenský okresný zväz záhradkárov, Odevné závody, Miestna organizácia
Slovenského zväzu včelárov, Optima, OÚNZ Poliklinika a Slovakofarma. Celkove boli
uskutočnené tieto akcie: 247 besied (účasť 11540 osôb), 10 večerov otázok
a odpovedí (1334), jedny „Ţivé noviny“ v kine Úsmev (450), 617 prednášok (26 883),
16 malých javiskových foriem – divadiel (4285), 30 estrád a vystúpení amatérskych
súborov (2725), 42 vystúpení profesionálnych súborov (25557), 24 zábav a veselíc
(4452 osôb).
S rozvojom socialistickej spoločnosti na základe socialistických spoločenských
vzťahov sa postupne vytvára aj socialistický spôsob ţivota. Jeho organickou
súčasťou sú nové ţivotné tradície viaţuce sa na významné udalosti, či medzníky
v práci a v ţivote človeka.
Na takúto činnosť sa zameriaval aj ZPOZ pri MsNV v Hlohovci, ktorého 37-členný
kolektív vykázal za uplynulý rok takúto činnosť: Z celkového počtu 353 narodených

detí bolo 216 slávnostne uvítaných do ţivota (z toho 102 hromadne), z celkového
počtu 203 sobášov bolo zabezpečených 86 občianskych sobášov, 1 zlatý a 3
strieborné sobáše, z celkového počtu 144 zomrelých občanov bolo 15 pochovaných
podľa občianskych obradov, 251 ţiakom vo veku 15 rokov boli slávnostne odovzdané
občianske preukazy, pohovory so 65 pármi snúbencov sa konali 17-krát, 258 ţiakom
boli slávnostne priviazané pionierske šatky pri príleţitosti pionierskeho sľubu pri
pamätníku padlých, predseda MsNV prijal 7 zaslúţilých darcov krvi – nositeľov
Jánskeho plakety, 14 jubilantov mesta bolo pozdravených zástupcami ZPOZ-u, 95
maturantom Gymnázia boli v kine Úsmev odovzdané maturitné vysvedčenia, s 250
ţiakmi ZDŠ, končiacimi povinnú školskú dochádzku bola uskutočnená slávnostná
rozlúčka pri pamätníku padlých, členmi ZPOZ-u bolo prevedených 200 návštev
u osamelých občanov mesta, 26. 11. boli jednosto budúcim maturantom pripäté
zelené maturitné stuţky nádeje, 17. 12. bola uskutočnená beseda s dôchodcami pri
jedličke spojená s rozdaním malých darčekov.
Mestská ľudová kniţnica zameriavala prácu okrem výpoţičnej sluţby na
usporiadanie čitateľských besied a konferencií, usporadúvanie prednášok,
inštalovanie výstaviek literatúry a prijímanie exkurzií ţiakov do priestorov kniţnice.
V máji 1976 bola na 1. základnej deväťročnej škole v Hlohovci, Leninova ulica,
otvorená nová izba vedeckého ateizmu, ktorá bude slúţiť k vedecko-ateistickej
propagácii a výchove ţiakov všetkých škôl.
V dňoch 26. a 27. 6. sa konali Slávnosti mieru a druţby československo-sovietskeho
priateľstva, ktorých hlavným organizátorom bol MsV ZČSSP pod vedením MsV KSS
za pomoci MsNV a zloţiek Národného frontu.
V dňoch 22. a 23. októbra sa uskutočnili všeobecné voľby do všeobecných
zastupiteľských zborov všetkých stupňov. Volieb sa zúčastnilo 99,49 % všetkých
zapísaných voličov. Iba 56 občanov sa nezúčastnilo volieb z dôvodov odcestovania,
nemocničného ošetrovania a výkonu práce mimo mesta. Aţ na niekoľko prípadov (5)
voliči manifestačne a spontánne pristupovali k voľbám, aby odovzdali svoje hlasy za
kandidátov Národného frontu.
Plenárne zasadnutie MsNV v Hlohovci na svojom zasadnutí konanom dňa 19. 11.
zvolilo 11-člennú Radu MsNV.
Od začiatku školského roku 1976/77 bola zavedená do všetkých škôl (do I. ročníka)
nová koncepcia výchovno-vyučovacieho systému podľa projektu ďalšieho rozvoja
československej výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorej základom je jednotný systém
škôl a výchovných zariadení s výrazným pracovným a polytechnickým charakterom.
Cieľom je zaviesť u všetkej mládeţe 10-ročnú povinnú školskú dochádzku
s moţnosťou dosiahnuť po ďalších dvoch rokoch štúdia úplné stredné vzdelanie.
Rada Okresného národného výboru v Trnave prípisom zo dňa 12. 12. 1976 vyslovila
súhlas s návrhom Rady MsNV v Hlohovci na zrušenie pamiatkovej ochrany objektu
„Pamätný dom – stará fara“ v Podzámskej ulici č. 16 a odporučila Ministerstvu kultúry
v Bratislave vypísať tento objekt zo Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok.
V uvedenom dome v minulosti ţili a pôsobili slovenskí dejatelia Ján Horčička a Ján
Hollý.
Spoločenská starostlivosť o rodinu a deti je u nás zabezpečovaná orgánmi
starostlivosti o deti. Dňom 1. mája 1970 bol vytvorený tento orgán i na MsNV
v Hlohovci. MsNV – oddelenie starostlivosti o deti evidoval ku koncu roku 1976
celkom 472 prípadov. Uvedené prípady predstavovali rodiny, ktoré moţno
charakterizovať tak, ţe 300 rodín je narušených, 100 alkoholických a 72 neúplných.
Problémom boli rodiny alkoholické, ktorých počet z roka na rok neustále vzrastá.
Venovala sa im zvýšená pozornosť. V týchto rodinách sa prevádzali návštevy

a pohovory. Otázka sa rieši protialkoholickým liečením. Neúplné rodiny tvorili matky
s deťmi po rozvode alebo slobodné matky s deťmi. Tu sa riešili otázky výţivného,
prípadne určovanie otcovstva.
Deti, o ktoré sa rodičia vôbec nestarali alebo boli siroty, boli podľa moţnosti
umiestnené do starostlivosti iných občanov (7 detí), do starostlivosti budúcich
osvojiteľov (1), do ústavnej výchovy (7detí), z toho 5 detí cigánskeho pôvodu. Dve
deti boli umiestnené v ústavoch ako ťaţko vychovateľné. Jedno maloleté dieťa bolo
umiestnené v Dojčenskom ústave v Skalici.
V roku 1976 bolo zaevidovaných 71 trestných činov a prečinov. U detí od 6 – 15
rokov bolo stíhaných 21 osôb, u mladistvých od 15 – 18 rokov 36 osôb. Mládeţ a deti
sa najviac dopúšťali majetkovej trestnej činnosti boli to najmä krádeţe bicyklov,
motocyklov, motorových vozidiel, vykrádanie pivníc a pod. V tomto roku bolo
spáchaných 43 krádeţí.
V roku 1976 boli zaznamenané štyri poţiare.
Dňa 15. 6. 1976 sa uskutočnila v klube AXA prvá mestská súťaţ SZM o „Putovný
pohár predsedu MsNV v Hlohovci“ za najlepší výkon v písaní na stroji.
V roku 1976 sa stal prvoligový oddiel ţien Odevy Hlohovec víťazom
„Československého pohára“.

Rok 1977
V roku 1977 oslávil všetok náš pracujúci ľud spolu s ľudom Sovietskeho zväzu
a ostatných národov socialistického spoločenstva jednu z najvýznamnejších udalostí
v dejinách sveta – 60. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorej príklad
privodil i u nás obrat od burţoázneho spoločenského systému k systému
socialistickému.
Oslavy v Hlohovci sa konali formou rôznych akcií, pripomínajúcich boje a víťazstvá
pred 60. rokmi, ktoré zahŕňal jednotný plán kultúrno-osvetovej činnosti a plnením
záväzkov na počesť tohto výročia.
Celomestský socialistický záväzok vychádzal zo širokého rozvoja iniciatívy
pracujúcich závodov, podnikov, škôl, masových a spoločenských organizácií
a občanov mesta. Tento záväzok bol podloţený 49 kolektívnymi a 1316
individuálnymi záväzkami, zameranými na pokračovanie úloh stanovených na rok
1977. Záväzky spočívali v tvorivom uskutočňovaní cieľov vytýčených XV. zjazdom
KSČ a úlohami určenými krajskými, okresnými a mestskými konferenciami KSS.
Pre skrášlenie ţivotného prostredia bola prevedená údrţba verejných priestranstiev
vrátane zelene na ploche 815 447 m², vybudovalo sa 10 752 m² nových parkov
a previedla sa výsadba okrasných stromov, kríkov a ruţí v počte 7530 ks.
Za toto obdobie boli dokončené komunikácie na Vodárenskej, Drevenej a Školskej
ulici.
Ukončená bola výstavba 24 – triednej základnej deväťročnej školy na sídlisku
Vinohrady.
Zahájené boli ďalej tieto akcie: na sídlisku Nábreţie II. výstavba obchodného centra
a pokračovalo sa vo výstavbe materskej školy o kapacite 90 miest, výstavba 200
lôţkovej slobodárne, základné práce na zastrešenie hádzanárskeho ihriska Drôtovne
na Zábraní a výstavba minigolfu pri kúpalisku v Zámockej záhrade.
V rámci „Mesiacov jarných dobrovoľných pracovných smien NF a NV“ bolo na úprave
a skrášľovaní ţivotného prostredia odpracovaných pracovníkmi závodov, organizácií,
ţiakmi škôl a občanmi 26 156 brigádnických hodín za účasti vyše 3600 brigádnikov.

Školy v priebehu I. polroka previedli zber odpadových surovín o celkovej hmotnosti
373 000 kg v hodnote 149 000 Kčs.
Kultúrno-osvetová práca sa v roku 1977 v meste Hlohovec riadila jednotným
plánom kultúrno-osvetovej činnosti. V súlade s náročnými poţiadavkami výstavby
rozvinutej socialistickej spoločnosti bolo vidieť snahu pri zabezpečovaní sústavného
rastu kultúrnej úrovne pracujúcich a mládeţe nášho mesta a zvyšovaním kvality
práce na úseku kultúry a umenia pri formovaní človeka a uspokojovaní jeho
duchovných potrieb.
Profesionálne kultúrno-osvetové zariadenia v meste, organizácie ROZ, klub mládeţe
AXA, spoločenské organizácie v meste, školy, no najmä stranícke orgány zamerali
svoju činnosť na významné jubileum robotníckeho hnutia – 60. výročie Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie, ktoré bolo v našom meste oslávené na vysokej
úrovni, ako aj ostatné akcie a podujatia venované tomuto významnému výročiu
S potešením moţno konštatovať, ţe v Hlohovci máme profesionálne zariadenia,
ktorých podstata práce sa špecializuje na jednotlivé úseky. Pre úsek štátno-politickej
výchovy je to Krajská hvezdáreň, zvlášť v oblasti svetonázorovej výchovy. Na práci
v oblasti mimoškolského vzdelávania a záujmovo-umeleckej činnosti sa najviac
podieľal Mestský dom osvety. Práca s knihou pripadá Mestskej ľudovej kniţnici. Práci
s filmom sa venujú dve zariadenia – kino Úsmev a Krajské osvetové stredisko oddelenie filmu a fotografie. Okresné múzeum so sídlom v Hlohovci vypĺňa činnosť
v oblasti muzeálnej, pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody a národných
a pokrokových tradíciách nášho ľudu.
Zbor pre občianske záleţitosti pri MsNV pracoval podľa vypracovaného plánu
a svoju činnosť zameral hlavne na občianske obrady a slávnosti: z celkového počtu
369 narodených detí uvítal slávnostne do ţivota individuálne 140, hromadne 121
detí, Z celkového počtu 224 uzavretých sobášov zabezpečil 102 sobášov
občianskych, po ktorých nenasledoval cirkevný obrad, Z celkového počtu 152
zomrelých bolo prevedených 22 občianskych pohrebov, slávnostne bolo
odovzdaných 241 občianskych preukazov ţiakom základných škôl, pohovory so
snúbencami boli prevedené 8-krát za účasti 60 párov, 77 jubilejúcich občanov bolo
navštívených členmi ZPOZ, 25 ţien bolo prijatých predsedom MsNV pri príleţitosti
Medzinárodného dňa ţien, 27 učiteľov prijal predseda MsNV pri príleţitosti Dňa
učiteľov, dvakrát bola uskutočnená rozlúčka so 66 brancami, 242 ţiakov zloţilo
slávnostný pioniersky sľub pri pamätníku padlých na námestí, 13. júna boli v kine
Úsmev slávnostne odovzdané 99 absolventom Gymnázia v Hlohovci maturitné
vysvedčenia, členovia ZPOZ-u navštívili 130 osamelých občanov mesta.
V rámci celoslovenskej súťaţe ZPOZ-ov získal ZPOZ pri MsNV v Hlohovci za prvý
rok (1976) celkom 23 610 bodov (v kategórii miest od 10 000 do 25 000 obyvateľov)
a obsadil čestné tretie miesto.
Mestská ľudová kniţnica v súlade so závermi XV. zjazdu KSČ zamerala svoju
činnosť na skvalitnenie knihovníckych sluţieb na pomoc pracujúcim i mládeţi
v oblasti ideovo-politickej výchovy a mimoškolského vzdelávania a na pomoc pri
formovaní estetického cítenia čitateľov.
Školstvo v Hlohovci, ako v celej Československej socialistickej republike vstúpilo do
2. roku výstavby projektu ďalšieho rozvoja čsl. výchovno-vzdelávacej sústavy. Nová
koncepcia bola v školskom roku 1977/78 zavedená uţ i v 2. ročníkoch. V Hlohovci je
nepriaznivá situácia v umiestňovaní detí v materských školách. V súčasnosti nie je
umiestnených 283 detí (podľa podaných ţiadostí) pre nedostatok kapacít.
V súvislosti s otvorením novej budovy školy na Koperníkovej ulici, kde boli
premiestnené triedy, ţiaci a učitelia II. ZDŠ, bola v rámci mesta prevedená dislokácia

týchto zariadení: Budova bývalej II. ZDŠ na Malinovského ulici bola rozdelená pre
dve zariadenia na dve časti a to na ľavú časť prízemia pre Dom pionierov a mládeţe
a na pravú časť a poschodie pre I. ZDŠ. Budova bývalej II. ZDŠ na Leninovej č. 38
bola daná do správy Osobitnej škole. Budova Osobitnej školy na Malinovského ulici
bola daná do uţívania materskej škole. Budova Domu pionierov a mládeţe na
Rázusovej ulici bol odovzdaná Okresnému múzeu so sídlom v Hlohovci.
Podľa uznesenia vlády Slov. social. rep. č. 41/71 MsNV v Hlohovci venuje zvýšenú
pozornosť rozvoju sociálnej starostlivosti o starých, chorých a osamelých občanov
ţijúcich v meste. V evidencii MsNV, ktorá je vedená formou kariet, je t. č. 2670
dôchodcov. Z tejto evidencie bola vypracovaná evidencia osôb odkázaných na
sociálnu pomoc (700 Kčs u jednotlivcov, 1300 Kčs u manţelských dvojíc). V tejto
evidencii je 749 osôb, z toho 105 manţelských dvojíc a 45 osamelých občanov.
Osobitne je vypracovaná evidencia osamelých občanov ţijúcich v meste a to bez
ohľadu na výšku dôchodku. Týchto je 721.
Na úseku sociálnej starostlivosti pracujú dve pracovníčky, ktoré vyhľadávajú,
navštevujú týchto osamelých občanov a poskytujú im potrebnú pomoc.
Opatrovateľská sluţba bol v roku 1977 poskytovaná 24 občanom 22 dobrovoľnými
opatrovateľkami. Z toho: 5-im imobilným, 8-im ťaţko pohyblivým a 11-im pohyblivým.
V rámci opatrovateľskej sluţby sa zabezpečovala: 2 opatrovaným donáška obeda,
24 opatrovaným nákup potravín a 13 opatrovaným donáška uhlia a dreva.
Pre zvýšenie účasti dôchodcov na spoločenskom ţivote v meste je zriadený klub
dôchodcov, ktorý má tri miestnosti o kapacite 60 osôb. Podáva sa v ňom káva, čaj
a nealkoholické nápoje. Je v ňom umoţnené zapoţičiavanie kníh, ktoré sú dodávané
Mestskou ľudovou kniţnicou. Pre klub bol zakúpený televízny prijímač, gramorádio,
chladnička a kuchynský drez. Klub usporadúva besedy, prednášky a rôzne
posedenia ako aj poznávacie zájazdy.
Poliklinika v Hlohovci ako funkčný celok poskytovala liečebno-preventívnu
starostlivosť pre obyvateľov mesta a jeho rajónu. Počet obyvateľov spadajúcich do
ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti bol asi 47 500.
Obvodná zdravotná sluţba v rámci Polikliniky je prakticky dobudovaná. Zriadených je
12 zdravotných obvodov. Priemerný počet obyvateľov na jeden obvod činí 3950.
Z počtu 12 obvodných lekárov pracuje 6 lekárov na Poliklinike pre mesto
a pridruţené obce (Koplotovce, Jalšové, Pastuchov, Sasinkovo a Kľačany). Horšia
situácia je v mimo poliklinických obvodoch, kde počty obyvateľov na obvody sú
väčšie. Detské oddelenie bolo v roku 1977 posilnené o dve lekárske miesta. Priamo
na Poliklinike pracuje šesť detských lekárov. V celom rajóne Hlohovec je 9 pediatrov,
z toho 1 školská lekárka.
K zlepšeniu starostlivosti o kojencov sa zaviedli návštevy detských lekárov a sestier
u novorodencov po príchode z pôrodnice. Pri týchto návštevách sú matky poučované
o správnej výţive kojencov a ich správnom ošetrovaní.
V dispenzárnej starostlivosti bolo na detskom oddelení 542 detí. Týmto sa venovala
zvýšená pozornosť. Z nich bolo v I. polroku 1977 na kúpeľnej liečbe 70 detí.
Detské lekárky konštatujú, ţe v posledných rokoch sa mnoţia choroby pohybového
aparátu a to nielen u školskej mládeţe, ale i u detí predškolského veku. Deti trpia
skrivením chrbtice, z čoho lekárky usudzujú, ţe je nedostatok detských ihrísk,
telocviční a plavární.
Vodovodný systém mesta Hlohovec je v súčasnosti zásobovaný z vodných zdrojov
na pravej strane Váhu a z vodného zdroja, ktorý sa nachádza v priestore kasárne.
Výdatnosť vodných zdrojov je takáto:
Studne S-1, S-2, S-3 ............................ 44,8 l/sek.

Vrt L-6 ................................................. 5,8 l/sek.
Vrt S-2 ................................................. 0,6 l/sek.
Studňa kasáreň ..................................... 4,37 l/sek.
Spolu .................................................... 55,57 l/sek.
Predmetná bilancia pitnej vody ukazuje, ţe mestu v súčasnej dobe, aby vykrylo
spotrebu pitnej vody, chýba cca 20 – 25 l/sek.. Tento nedostatok sa prejavoval najmä
v letných mesiacoch, na základe čoho bola prevedená regulácia pitnej vody.
Výhľadovo sa uvaţuje s vybudovaní studne v Koplotovciach a prírodného potrubia na
vodovod Hlohovec (realizácia do r. 1979), čím by sa zvýšila dodávka vody asi o 20 %
do doby uvedenia prevádzky prívodu vody z priestoru Veľké Orvište.
V súčasnosti pre definitívny prívod vody Veľké Orvište – Ţlkovce – Hlohovec sa
pracuje na stupňoch projektovej dokumentácie. So zahájením týchto prác sa uvaţuje
v roku 1979, s dokončením v roku 1982, kedy sa počíta s dodávkou 100 l/sek..
Na základe „Preventívnych opatrení ochrany prírody v okrese Trnava“ schválených
uznesením Rady Okresného národného výboru v Trnave číslo 140/1975 zo dňa 10.
júna 1975 bol preverený súčasný stav lokalít a území, ktoré pre ich biologické
a krajinotvorné hodnoty je nutné chrániť pred poškodzovaním, nehospodárnou
exploatáciou a ostatnými negatívnymi vplyvmi spolu s podmienkami ochrany.
Sú to:
1) Sedlisko – Poniklecová lúčka (ľudovo Soroš),
2) Lesný porast Veľká hora – Fáneš,
3) Lesné porasty Mladý háj,
4) Alúvium Váhu II,
5) Alúvium Váhu III.
Maloobchodná sieť i napriek tomu, ţe sa postupne rozrastá, ešte stále nestačí.
Súčasný stav:
Organizácia
Predajní a ZVS
Pracovníkov
Reštaurácie
7
232
Jednota
4
12
Okr.spr.spojov
6
9
Slavotex
1
17
Potraviny
30
117
Klenoty
2
8
Obuv
2
21
Domáce potreby
5
27
Drogéria
2
7
Drobný tovar
4
10
Otex-textil
6
32
Otex-odevy
4
12
Nábytok
1
14
Mototechna
1
2
Zelenina
5
11
Spolu
80
531
Rok 1978
V roku 1978 dňa 2. marca sa uskutočnil prvý medzinárodný kozmický let, ktorého
účastníkom na lodi Sojúz okrem sovietskeho kozmonauta Alexeja Gubareva bol
major čsl. ľudovej armády Vladimír Remek. Loď Sojúz vyniesla kozmonautov na
obeţnú dráhu okolo Zeme, kde sa spojila s obeţnou stanicou Solút 6, do ktorej

kozmonauti prestúpili a pripojili sa k ďalšej dvojici sovietskych kozmonautov, ktorí uţ
pracovali na Solúte 6.
Dňa 12. 10. vo večerných hodinách navštívil prvý československý kozmonaut mjr.
Vladimír Remek Hlohovec a poloţil kyticu kvetov k pamätníku padlých na námestí.
Celomestský socialistický záväzok na rok 1978 bol prijatý v hodnote diela
v investičnej a neinvestičnej časti 30 034 000 Kčs.
V investičnej časti akcie „Z“ predstavoval hodnotu diela 4 034 000 Kčs pri čerpaní
finančných nákladov 2 779 000 Kčs a odpracovaní 57 700 brigádnických hodín.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ predstavoval hodnotu diela 26 000 000 Kčs pri čerpaní
finančných nákladov 7 846 000 Kčs a odpracovaní 490 020 brigádnických hodín.
Za hodnotené obdobie bol splnený celomestský socialistický záväzok v investičnej
a neinvestičnej časti v hodnote diela 47 924 000 Kčs, pri čerpaní finančných
nákladov 17 623 000 Kčs a odpracovaných bolo 563 000 brigádnických hodín. Tento
socialistický záväzok bo podloţený 63 kolektívnymi a 1560 individuálnymi záväzkami.
V investičnej časti akcie „Z“ bola vytvorená hodnota diela 5 547 000 Kčs pri čerpaní
finančných nákladov 3 991 000 Kčs a odpracovaní 27 900 brigádnických hodín.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ bola vytvorená hodnota diela 42 378 000 Kčs pri
čerpaní finančných nákladov 13 632 000 a odpracovaní 535 700 brigádnických
hodín. V priebehu roka 1978 sa pracovalo na týchto investičných akciách „Z“:
prestrešenie hádzanárskeho ihriska TJ Drôtovňa, výstavba materskej školy na
Švermovej ulici a výstavba minigolfového ihriska pri kúpalisku, ktoré bolo
i dokončené.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ sa pracovalo na výstavbe nových ciest, oprave ciest
a chodníkov, budovaní nových ihrísk, prevádzala sa údrţba a úprava verejných
priestranstiev zelene, ošetrovanie stromov a porastov v počte 480 000 ks
a vybudovalo sa 31 500 m² nových parkov.
Na sídlisku Nábreţie II. bola ukončená 90-miestna materská škola a pokračovalo sa
vo výstavbe obchodného centra.
Na sídlisku Marxova II. sa pokračovalo vo výstavbe 30-miestnej materskej školy
a 30-miestnych detských jaslí a vo výstavbe predajne. Boli tu ukončené miestne
komunikácie a časť verejného osvetlenia.
Na sídlisku Vinohrady bola ukončená stavba telocvične pri ZDŠ na Koperníkovej
ulici, previedlo sa oplotenie areálu školy a ukončená bola komunikácia na
Koperníkovej ulici.
Dňa 30. júna bolo dané do uţívania obchodné centrum OV-2 na ulici Slovenského
národného povstania s týmito predajňami: samoobsluha, lahôdkareň, ovociezelenina, hračky, mäso-údeniny.
Zahájená bola výstavba telekomunikačnej budovy spojov na ulici Slovenského
národného povstania. Výstavba tohto zariadenia bola nutná z dôvodov uspokojenia
záujemcov o zapojenie telefónov do domácností.
Súčasne dodávateľ Pozemné stavby pokračoval vo výstavbe 204 lôţkovej
slobodárne pri ţelezničnej stanici.
V roku 1978 udelila vláda ČSSR a Ústredná rada odborov Mestskému národnému
výboru v Hlohovci čestný titul „Vynikajúci kolektív r. 1977“ za mimoriadne výsledky
pracovnej iniciatívy k 60. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Kultúrno-osvetová činnosť sa v roku 1978 niesla v znamení jej kvantitatívneho ale
najmä kvalitatívneho zlepšenia. Ako po iné roky, i v tomto riadila sa jednotným
plánom kultúrno-osvetovej činnosti v duchu záverov XV. zjazdu KSČ.

V dňoch 10. a 11. júna sa konala v Empírovom divadle prehliadka detských
a mládeţníckych komorných orchestrov v rámci V. celoslovenského festivalu
komorných orchestrov.
V dňoch 19. – 21. 4. bola v renovovanom Empírovom divadle uskutočnená
prehliadka divadelných hier detských súborov v rámci krajskej súťaţe
Západoslovenského kraja na počesť 30. výročia Februárového víťazstva pracujúceho
ľudu. Predvedené boli nasledujúce hry: „Zlatý kľúčik“ od E. Borisovej detským
divadelným súborom SP J. Mráza pri I. ZDŠ v Senici, „Poštárska rozprávka“ od
Čapeka – Šebíkovej detským divadelným súborom „Nezábudka“ pri ZDŠ v Drietome,
„Červená čiapočka a tí druhí“ od E. Drienku divadelným súborom Domu kultúry ROH
v Šali a, „Vo veţi straší“ od A. Radoka detským divadelným súborom pri Kultúrnom
dome A. Kubáňa a ĽŠU v Trnave. Posledný deň bolo vyhlásenie výsledkov súťaţe
a odovzdanie diplomov a cien zástupcom zúčastnených súborov.
Okresná odborová rada v Trnave za spolupráce s Okresnou radou záujmovej
umeleckej činnosti a Závodného klubu Slovakofarma uskutočnili dňa 27. mája
okresnú prehliadku záujmovej činnosti súborov kultúrnych zariadení ROH.
V programe vystúpili: Ţenský spevácky zbor Chemolak Smolenice, Divadlo malých
foriem ŢOS Trnava, Ţenský spevácky zbor Trikota Vrbové, Súbor piesní a tancov
Ţelezničiar UKŢ Leopoldov, Divadlo malých foriem TAZ Trnava, Dychová hudba
Závodného klubu Slovakofarma Hlohovec a iní.
Celkovo moţno konštatovať, ţe počet kultúrnych a osvetových podujatí, akcií má
stúpajúci trend.
Zbor pre občianske záleţitosti pri MsNV v Hlohovci uskutočnil v roku 1978 tieto
hlavné akcie: 202 sobášov, z toho 94 bez cirkevného pokračovania, z 376
narodených detí bolo individuálne privítaných do ţivota 150 a hromadne 110, zo 164
zomrelých občanov bolo 19 pohrebov zabezpečených občianskym spôsobom a pred
cirkevnými pohrebmi bolo uskutočnených 82 rozlúčok, 245 ţiakom boli slávnostne
odovzdané občianske preukazy, dvakrát bola prevedená rozlúčka so 45 brancami,
93 maturantom Gymnázia boli slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia, 107
budúcim maturantom boli slávnostne pripäté maturitné stuţky. Ďalej to boli akcie
ţivotných jubileí, besedy s dôchodcami, slávnostný sľub pionierov, rozlúčka so
ţiakmi končiacimi povinnú školskú dochádzku, návštevy u osamelých občanov,
privítanie prváčikov v školách a pod.
V rámci súťaţe o najaktívnejší zbor sa ZPOZ pri MsNV v Hlohovci v kategórii miest
od 10 000 - 25 000 obyvateľov v Západoslovenskom kraji umiestnil na druhom
mieste. Obdrţal čestné uznanie Krajského národného výboru v Bratislave a vecný
dar.
Časopis „Ţivot v Hlohovci“ vyšiel prvýkrát 1. 9. 1967 pod názvom „Kultúra a šport
v Hlohovci“ a jeho tvorcom bol nadšený kolektív Mestského domu osvety, ktorý bol
(aţ do 5. čísla ročn. 1978) aj jeho vydavateľom. Od čísla 6. tohto ročníka sa stal
vydavateľom mesačníka „Ţivot v Hlohovci“ Mestský výbor KSS a Mestský národný
výbor.
Oslavy významných a pamätných dní sa uskutočnili takto:
- 30. výročie Víťazného februára kladením vencov k pamätníku na námestí,
prehliadkou oddielov Ľudovej milície a slávnostnou akadémiou v kine Úsmev,
- 33. výročie oslobodenia mesta (1. apríl 1945) slávnou Sovietskou armádou
kladením vencov pri pamätníku a slávnostnou akadémiou,
- 108. výročie narodenia V. I. Lenina slávnostnou akadémiou v kine Úsmev,
- 1. máj – Sviatok pracujúcich – manifestáciou na námestí, sprievodom,
kultúrnym programom a veselicou v amfiteátri,

9. máj – Deň víťazstva kladením vencov k pamätníku a slávnostným sľubom
ţiakov vstupujúcich do Pionierskej organizácie zo všetkých základných škôl pri
pamätníku,
- V mesiaci júni obvyklé slávnosti mieru a druţby pri príleţitosti 33. výročia
oslobodenia a 34. výročia Slovenského národného povstania,
- 34. výročie Slovenského národného povstania, kladením vencov k pamätníku,
manifestáciou a slávnostnou akadémiou,
- 61. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a zahájenie Mesiaca
ČSSP, kladením vencov a slávnostnou akadémiou,
- Ukončenie Mesiaca ČSSP slávnostnou akadémiou.
K 1. 9. bola kapacita v detských jasliach na území mesta 240 miest, čo je oproti
rovnakému obdobiu minulého roka zvýšenie o 20 miest. Kapacita materských škôl na
území mesta k tomu istému dátumu je 725 miest, čo predstavuje zvýšenie o 140
miest.
Ku dňu 1. 9. 1978 je však evidovaných 547 ţiadostí o umiestnenie detí v jasliach
a 287 ţiadostí o materské školy.
Zoznam predškolských zariadení:
-

Detské jasle:
Územné:
Nábreţie
Vinohradská
Závalie
Závodné:
Slovakofarma
Odevné závody
Drôtovňa
Spolu:

Počet miest k 1.9.1977

Materské školy:
Územné:
Marxova
Peterská
Tehelná
Malinovského
Nábreţie I.
Vinohradská
Malinovského (býv. Os. škola)
Nábreţie II
Závodné:
Odevné závody
Spolu:

Počet miest k 1.9.1978

55
55
55

55
55
55

35
20
––
220

35
20
20
240

25
50
120
90
120
120
––
––

25
50
120
90
120
120
50
90

60
585

60
725

Kľúčové miesto vo výchove socialistického človeka má naša škola, ktorá pre potreby
spoločnosti kaţdoročne pripravuje desaťtisíce mladých robotníkov, odborníkov so
stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním.
Správne rozmiestnenie 15-ročného dorastu, či uţ do učebného pomeru alebo na
školy II. cyklu je veľmi dôleţité pre zdravý rozvoj celého národného hospodárstva. Je
to preto, ţe dorast končiaci povinnú školskú dochádzku sa stal, a bude ním
i v najbliţších rokoch, jediným zdrojom pracovných síl. Cieľom je uţ od piateho

ročníka podchytávať záujem ţiakov a v priebehu nasledujúcich rokov orientovať
ţiakov i rodičov na smer zamestnania a štúdia pre úspešné uplatnenie sa. Takto
majú všetky výchovné činitele na zreteli nielen ţelanie ţiakov, ale predovšetkým
potreby našej socialistickej spoločnosti, najmä čo sa týka voľby prioritných povolaní.
V školskom roku 1978/79 uţ v 3. ročníkoch bolo zavedené vyučovanie podľa novej
výchovno-vzdelávacej sústavy.
Rada mestského národného výboru rozhodla prideliť DPaM (Robotnícky dom) do
správy Mestského domu osvety s tým, ţe poschodie bude prepoţičiavať
spoločenským organizáciám v meste za príslušné nájomné. Ostatné priestory budú
slúţiť pre činnosť MsDO.
V rajóne Polikliniky Hlohovca je 47 576 obyvateľov. Posudkový lekár MUDr. Viliam
Danielis predloţil správu, z ktorej vyplýva, ţe v roku 1978 stúpol počet ochorení na
neuralgie, akútny zápal horných dýchacích ciest, zápal ţalúdka – dvanástnika
a pracovné úrazy.
Podnik Slovakofarma má prevádzky s veľkou škálou škodlivín. V niektorých nie je
uspokojivá klimatizácia. Je tam tieţ značná prašnosť, hluk a výpary chemických látok
a agresívneho prachu z liečiv a surovín, čo podstatne ovplyvňuje pracovnú
neschopnosť. Navrhuje urýchlene vybaviť príslušné prevádzky vhodnými odsávacími
zariadeniami a ventiláciou.
V závode Mier závodná lekárka dobre spolupracuje s vedením podniku, ktorý
operatívne rýchlo rieši zmeny pracovného zaradenia tých pracovníkov, u ktorých je to
zo zdravotných dôvodov nutné a tým sa podstatne zmenšuje percento pracovnej
neschopnosti.
Ani pracovné prostredie v Odevných závodoch nie je uspokojivé, nakoľko dielne sú
malé, so zlou klimatizáciou a značnou prašnosťou. Navrhuje opatrenia ako v prípade
Slovakofarmy. Priestory budú riešené ďalšou výstavbou.
V n. p. Drôtovňa sú veľmi ťaţké prevádzky, ťaţká fyzická práca, výpary kyselín, veľký
hluk, prašnosť, škodlivé svetlo pri zváraní sietí, prievan v halách a pod., ktoré
ovplyvňujú pracovnú schopnosť, čo sa odzrkadľuje na percentuálnom zvýšení
pracovnej neschopnosti, ako aj na počte zameškaných dní. Navrhuje zostaviť
osobitnú komisiu, ktorá vypracuje opatrenia na odstránenie škodlivých vplyvov na
ľudské zdravie.
Počet pracovných neschopností v podniku Kozmetika bol zníţený, ale aj tak sa
najmä v mesiaci februári vyskytoval väčší počet viróz a viac dlhotrvajúcich ochorení.
V prevádzkach podniku Lubonas je práca ťaţká. Pracuje tam veľa ţien. Aj tam sa
vyskytlo väčšie mnoţstvo viróznych ochorení.
U Komunálnych sluţieb sa zníţil počet ochorení, čo moţno pripísať zvýšenej
starostlivosti o pracujúcich.
V roku 1978 boli zaznamenané štyri poţiare.
Uznesením Rady MsNV v Hlohovci zo dňa 28. 12. 1961 bola zriadená rozpočtová
organizácia pri MsNV s názvom „Údrţba mesta“. Táto organizácia zabezpečovala
plnenie týchto úloh: čistenie mesta, odvoz smetia z domácností, verejných
priestranstiev a ulíc, udrţovala zjazdnosť miestnych komunikácií v zimnom období,
prevádzala údrţbu sadov a parkov vrátane údrţby Zámockej záhrady, udrţovala
a zabezpečovala verejné osvetlenie, prevádzala údrţbu a montáţ dopravných
značiek, udrţovala v prevádzke verejné WC, zabezpečovala údrţbu trţnice,
prevádzala drobnú investičnú výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov,
zabezpečovala pestovanie kvetov – letničiek, ich jarnú a jesennú výsadbu
a zabezpečovala úpravu smetiska.

Postupne pripravovala ďalšie zavádzanie sluţieb na území mesta k vylepšeniu
ţivotného prostredia, prípadne poskytovania drobných sluţieb obyvateľstvu, vrátane
poskytovania rekreácie v intraviláne mesta v oblasti Zámockej záhrady, podľa
daných finančných moţností. Na základe odporúčania nadriadených orgánov Rada
MsNV v Hlohovci zmenila názov rozpočtovej organizácie „Údrţba mesta Hlohovec“
na „Technické sluţby mesta Hlohovec“ od 1. 5. 1978.
Pre ďalší úspešný rozvoj telesnej výchovy a športu bol dňa 27. mája 1978 odovzdaný
do uţívania športový štadión závodu Mier v Peterskej časti mesta.

Rok 1979
Pracujúci mesta Hlohovec pod vedením MsV KSS, MsNV a MsV NF čestne plnili
úlohy vyplývajúce zo záverov XV. zjazdu KsČ i v roku 1979.
Vďaka socialistickej súťaţi boli dosiahnuté dobré výsledky v politickom,
hospodárskom, kultúrnom a sociálnom rozvoji Hlohovca.
35. výročie SNP a medzinárodný rok dieťaťa, ktoré pripadali na tento rok, znásobili
aktivitu obyvateľstva na plnenie volebného programu NF a záverov plenárnych
zasadnutí ÚV KSČ na prijímanie záväzkov zahrnutých do celomestského
socialistického záväzku.
Pre rok 1979 bol prijatý celomestský socialistický záväzok na počesť 35. výročia SNP
v hodnote diela investičnej a neinvestičnej časti vo výške 29 608 000 Kčs pri čerpaní
finančných nákladov 9 647 000 Kčs a pri odpracovaní 447 810 brigádnických hodín.
Z toho v investičnej časti predstavuje hodnota diela 2 414 000 Kčs pri čerpaní
finančných nákladov 2 017 000 Kčs a odpracovaní 24 800 brigádnických hodín.
V neinvestičnej časti predstavoval záväzok hodnotu diela 27 194 000 Kčs, pri čerpaní
finančných nákladov 7 630 000 Kčs a odpracovaní 423 000 brigádnických hodín.
Za rok 1979 bola vytvorená hodnota diela v investičnej časti 2 414 000 Kčs pri
čerpaní finančných nákladov 7 630 000 Kčs a odpracovaní 423 000 brigádnických
hodín.
V neinvestičnej časti bola vytvorená hodnota diela 40 597 000 pri čerpaní finančných
nákladov 9 073 000 Kčs a bolo odpracovaných 736 855 brigádnických hodín.
Vytvorená hodnota diela za rok 1979 činí spolu 43 011 000 Kčs pri čerpaní
finančných nákladov 11 093 000 Kčs a bolo odpracovaných 764 438 brigádnických
hodín.
Celomestský socialistický záväzok bol podloţený 1800 individuálnymi záväzkami
a 80 kolektívnymi záväzkami.
Pri plnení celomestského socialistického záväzku dôleţitú úlohu zohrala masovopolitická práca a schôdzková činnosť NV.
Za rok 1979 bolo usporiadaných 29 verejných zhromaţdení, 6 plenárnych zasadnutí
Rady MsNV, 62 schôdzok občianskych výborov, 79 schôdzok komisií a bolo
riešených 223 pripomienok, podnetov, návrhov a sťaţností.
Treba vysoko hodnotiť brigádnickú, materiálnu a technickú pomoc n.p. Drôtovňa
Hlohovec, závodu Mier, n.p. Hlohovec, výrobného druţstva Lubonas Hlohovec
a Výchovného ústavu pre mládeţ, ktoré vynaloţili veľké úsilie pri výstavbe 120miestnej Materskej školy na Švermovej ulici (daná do uţívania 1. 9. 1979). Ich
pričinením bola táto odovzdaná do uţívania v predstihu o 4 mesiace. Takisto
maximálne úsilie vynaloţil n.p. Drôtovňa a TJ-hádzanársky oddiel Drôtovne pri
výstavbe – prestrešenie hádzanárskeho štadióna. Akcia bola ukončená
a skolaudovaná v decembri 1979.

Do skrášľovania mesta sa zapájali závody, podniky, školy, spoločenské organizácie,
JRD, poslanci MsNV, občania a Technické sluţby mesta Hlohovec, ktoré v priebehu
roka 1979 venovali veľkú starostlivosť údrţbe zelene, kvetinovej výzdobe a čistote
verejných priestranstiev.
Náročnosť úloh a prehlbovanie socialistickej demokracie vyţadovalo od MsNV
v Hlohovci a jeho orgánov ďalej prehlbovať, skvalitňovať a plnšie rozvíjať
cieľavedomú masovo-politickú prácu a zabezpečovať jej harmonické pôsobenie
v súlade s celospoločenskými a mestskými potrebami, zvyšovať úroveň riadiacej
a kontrolnej činnosti MsNV, upevňovať a prehlbovať súčinnosť so spoločenskými
a záujmovými organizáciami zdruţenými v NF pri plnení záverov XV. zjazdu KSČ,
zjazdu KSS, krajskej, okresnej a mestskej konferencie KSS, volebného programu NF
a celomestského socialistického záväzku prijatého na počesť 35. výročia SNP.
Pri hodnotení masovo-politickej práce MsV KSS a MsNV (jeho orgánov) bolo
konštatované, ţe hlavné úlohy boli splnené. Dokazuje to aj skutočnosť, ţe MsNV-u
a jeho orgánom sa dostalo patričného uznania – udelenie Čestného uznania vlády
SSR za úspešnú realizáciu volebných programov NF SSR a za výsledky dosiahnuté
v socialistickej súťaţi NV v r. 1978, organizovanej na počesť 30. výročia Víťazného
februára, poďakovanie Rady ONV orgánom, poslancom a funkcionárom aparátu
MsNV za iniciatívu a obetavosť v hnutí „Všetko pre človeka“, udelenie štátneho
vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ jednotke PS VB, udelenie vyznamenania
ZPOZ-u za umiestnenia na 1. mieste v okrese a ďalšie.
V r. 1979 podnikový riaditeľ n. p. Drôtovňa a vedúci podnikového Učňovského
strediska pri n. p. Drôtovňa Hlohovec prevzali putovnú štandardu Federálneho
ministerstva hutníctva a ťaţkého strojárenstva. Toto ocenenie získali za víťazstvo
v socialistickej súťaţi učňovských stredísk v školskom roku 1978/79. Učňovské
stredisko získalo štandardu uţ piaty krát, čo je ojedinelý úspech v histórii
ministerstva.
Kultúrno-výchovná práca bola v roku 1979 vykonávaná v súlade so základnými
úlohami kultúrno-výchovnej práce na roky 1976-80 v okrese Trnava a hlavnými
úlohami na rok 1979 podľa Jednotného plánu kultúrno-výchovnej práce na rok 1979.
Najpodstatnejšiu časť kultúrno-výchovnej práce vykonávali profesionálne kultúrnoosvetové zariadenia ako Krajská hvezdáreň, Krajské osvetové stredisko – oddelenie
filmu, Okresné múzeum, MsDO, MsĽK, kino Úsmev, DPaM, klub mládeţe AXA,
závodný klub ROH pri n. p. Slovakofarma Hlohovec a miestne školy.
Kultúrno-osvetová činnosť v roku 1979 sa niesla v znamení osláv 35. výročia SNP
a akcií v rámci Medzinárodného roku dieťaťa.
Úlohy na jednotlivých úsekoch boli splnené. Zvýšená pozornosť sa venovala
vystúpeniam amatérskych súborov, zvýšila sa úroveň na úseku názornej agitácie
a propagácie a na úseku práce s knihou a filmom. Podstatne sa zvýšilo vyuţívanie
Empírového divadla na rôzne kultúrno-osvetové účely (detské festivaly, koncerty,
večeri poézie a prózy, bábkové divadlo a p.). Pomerne málo sa vyuţíval amfiteáter,
s časti i pre nepriazeň počasia. Priestory klubu AXA boli vyuţívané takto: kaţdé dva
týţdne diskotéka, besedy so zaujímavými ľuďmi, nacvičovanie hudobnej skupiny, hifiklub, divadielko hudby a ďalšie. Naväzuje sa spolupráca s folklórnou skupinou
„Šulekovčan“. Oslavy významných a pamätných dní sa uskutočnili ako v minulých
rokoch.
MsV KSS, MsNV, MsV ZČSSP, Mierova rada, MsDO a zloţky NF v Hlohovci
usporiadali pri príleţitosti 34. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou
armádou a 35. výročia SNP v dňoch 15. – 17. júna 1979 „Slávnosti mieru a druţby
ČSSP“ s takýmto programom: maľovanie na chodníkoch, drobné športové hry,

koncert dychovej hudby na námestí a manifestácia pracujúcich v amfiteátri, kde
v kultúrnom programe vystúpil 80 členný folklórny súbor piesní a tancov „Ekonóm“.
Zbor pre občianske záleţitosti pri MsNV v Hlohovci vykázal v roku 1979
nasledovné činnosti: počet sobášov – 215, z toho občianskych – 95, pohovory so
snúbencami – 17, počet narodených detí – 342, z toho počet uvítaní do ţivota – 267,
počet individuálnych privítaní – 165, počet zomrelých – 158, z toho občianskych
pohrebov – 24, počet občianskych rozlúčok pred cirkevným obradom – 51.
Okrem uvedených akcií uskutočnili členovia ZPOZ-u tieto ďalšie občianske slávnosti
v roku 1979: 15 ţivotných jubileí, 250 návštev starých a osamelých občanov, 214
odovzdaní občianskych preukazov, dve rozlúčky s 39 brancami, 4 akcie sľubu 504
pionierov, odovzdanie maturitných vysvedčení 104 študentom, odovzdanie výučných
listov 244 učňom, odovzdanie maturitných stuţiek 119 študentom, prijatie 360
prvákov do radov školákov, prijatie 35 ţien predsedom MsNV pri príleţitosti MDŢ,
prijatie 27 učiteľov predsedom pri príleţitosti Dňa učiteľov, prijatie 20 vyznamenaných
členov PS VB predsedom MsNV, slávnostné ukončenie školského roku s 244 ţiakmi,
posedenie pri jedličke so 45 dôchodcami, uskutočnenie 36 rozhlasových relácií
propagujúcich činnosť ZPOZ-u v mestskom rozhlase.
Úsilie MsĽK smerovalo v roku 1979, tak ako za predošlé roky k tomu, aby sluţby
čitateľom boli pohotové, aby vzrástla ich kvalita, aby zasiahli čoraz širší okruh
pracujúcich a mládeţe mesta.
Mestský dom osvety uvádzal a realizoval kultúrnu politiku KsČ na území mesta
podľa svojho plánu práce a Jednotného plánu kultúrno-výchovnej práce pre rok
1979. Na úseku mimoškolského vzdelávania mládeţe a dospelých uskutočnil celkom
51 prednášok v učňovských strediskách, závodoch a školách na rôzne témy (Novinky
z výskumu slnečnej sústavy, Povery zázraky, Odkaz Víťazného februára, Trestná
zodpovednosť mladistvých, Sexuálna výchova, Boj proti alkoholizmu a toxikománii,
Dejiny Hlohovca, Ţivot mládeţe v kapitalizme, Náboţenstvo a súčasnosť a p.).
Pomáhal pri uskutočnení 9 slávnostných akadémií a organizoval rôzne kurzy
(strojopis, šitie, pohybová výchova, jazykové a hudobné). V záujmovo-umeleckej
a profesionálnej činnosti zorganizoval 23 vystúpení profesionálnych súborov, 12
vystúpení amatérskych súborov, 6 výstaviek a ďalej organizoval a napomáhal
v činnosti „Fotoklub FÓKUS“, hudobná skupina „Pltníci“, divadielko poézie, divadielko
hudby, jazzbalet, spevácky zbor „Mierovan“ a klub AXA. V rámci názorovej agitácie
a propagácie zhotovil 51 pútačov a panelov, 19 násteniek, 26 fotoálb, 27 obrazových
novín, 8 hesiel a 11 bleskoviek, 9 druhov pozvánok k slávnostným akadémiám a iné.
Okrem svojej pravidelnej schôdzkovej a organizačnej činnosti sa MsV SZM a AXA
klub zameral na dve významné – uţ tradičné akcie, ktoré sú prínosom politického,
kultúrneho a telovýchovného diania v meste.
Dňa 21. 6. 1979 usporiadali MsV SZM a klub AXA v Empírovom divadle večer poézie
a prózy, na ktorom bolo prevedené vyhodnotenie VI. ročníka literárnej súťaţe
(rozšírenej o výtvarnú súťaţ) „Hlohovská ruţa“ v oblasti poézie a prózy. Toto
hodnotné podujatie sa rozrastá a presahuje uţ rámec Trnavského okresu. Autori
mimo Hlohovca boli z Klubu mladých autorov STYLO Topoľčany, ţiaci gymnázia
z Trnavy a Piešťan, ţiaci zo SEŠ z Topoľčian, účastníci z Cífera, Bratislavy
a Špačiniec. Na súťaţi sa zúčastnilo celkom 58 autorov so 161 prácami.
Druhá úspešná akcia bola telovýchovná – v máji 1979 bol uskutočnený VII. ročník
„Splavu priateľstva“.
Činnosť DPaM bola v roku 1979 motivovaná takými významnými výročiami
a udalosťami akými bolo 35. výročie SNP, 31. výročie Víťazného februára,

Medzinárodný rok dieťaťa a 30. výročie zaloţenia PO v Československu. Najmä
posledné dve udalosti značne ovplyvnili zameranie celej činnosti pracovníkov DPaM.
Dom pionierov a mládeţe zorganizoval 103 masovo-politických podujatí (cyklistický
okruh, turistické vychádzky, premietanie filmov, výstavy, besedy, šachový turnaj,
šikovné ruky, súťaţe – kvízy, novoročné stretnutie, spoločenské hry, karneval na
ľade, cvičenia pri hudbe, beh oslobodenia, poţiarna súťaţ, lampiónový sprievod,
slávnostné sľuby a iné) s účasťou 21 635 detí, iskier, pionierov a mládeţe. V rámci
sobôt a nedieľ organizoval 30 podujatí. V dome pionierov a mládeţe pracovalo 19
záujmových útvarov (krúţkov), z ktorých 3 krúţky viedli pracovníci DPaM, 7 krúţkov
viedli dobrovoľní pracovníci a členovia SRM pri Gymnáziu v Hlohovci.
K 1. 9. 1979 bola kapacita v detských jasliach na území mesta 360 miest, čo je
oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšenie o 92 miest. Na zvýšení majú
zásluhu Slovakofarma, n. p. o 40 miest, Drôtovňa, n. p. o 13 miest, Mier, n. p. o 15
miest a JRD a ŠM o 20 miest.
Ku dňu 31. 7. 1979 bolo evidovaných 758 nevybavených ţiadostí, čo je asi o 200
viac ako v uplynulom roku. Po riešení situácie preradením detí do materskej školy
ostalo v poradovníku k 1. 9. ešte 435 nevybavených ţiadostí.
K 1. 9. 1979 bola kapacita materských škôl na území mesta 962 miest, keď
v rovnakom období minulého roku bolo iba 797 miest. Vzrast 165 miest vznikov
odovzdaním 60-miestnej MŠ budovanej v spoluinvestorstve závodov Kozmetika,
Zdroj, Obuv, Optima a 120 miestnej MŠ na Švermovej ulici budovanej v akcii „Z“ n. p.
Drôtovňa, MsNV, závodom Mier a druţstvom Lubonas.
K 31. 7. 1979 bolo evidovaných 222 nevybavených ţiadostí. Po riešení situácie
preradením detí do ZDŠ ostalo v poradovníku k 1. 9. 1979 138 nevybavených
ţiadostí.
V roku 1979 (školský rok 1979/1980) uţ ţiaci 4. ročníkov prešli na systém výučby
podľa osnov novej československej výchovno-vzdelávacej sústavy. V ďalších rokoch
prejdú postupne na nový systém ţiaci 5. – 8. ročníkov.
MsNV – oddelenie starostlivosti o rodinu a deti (OSRD) evidoval k 31. 12. 1979
318 prípadov. Išlo o 66 prípadov narušených rodín, 232 problémových rodín a 20
ostatných rodín. Z celkového počtu 66 narušených rodín bolo 17 rodín alkoholických.
Z celkového počtu 318 prípadov bolo 471 detí, z toho 95 detí z rodín narušených (z
toho 23 detí z rodín alkoholických – vykázaných v predchádzajúcom odseku), 355
detí z rodín problémových a z ostatných rodín 21 detí.
Stav oproti roku 1978 sa zvýšil o 33 prípadov. OSRD pri MsNV v Hlohovci vedie tieto
evidencie:
a) Evidencia ťaţko vychovateľných detí, ktorých počet k 31. 12. 1979 činil 18,
o 12 menej ako v roku 1978. Z uvedených 18 prípadov pripadá 13 na
Hlohovec, 3 na Šulekovo a 2 na Koplotovce.
b) Evidencia záškoláckych rodín, ktorých počet činil 6 s 8 deťmi. Stav oproti
minulému roku sa zhoršil o 3 rodiny so 4 deťmi (z toho o 2 cigánske rodiny
s dvomi deťmi). Z týchto 8 detí boli 3 dané do ústavnej výchovy.
c) Evidencia rozvrátených rodín, ktorých počet dosiahol 38, čiţe o 10 rodín viac
ako v minulom roku. Z toho ide o 2 rodiny cigánskeho pôvodu.
d) Evidencia alkoholických rodín, ktorých počet je 23, z toho 2 cigánske rodiny.
Stav ako minulý rok.
e) Evidencia cigánskych rodín prihlásených k trvalému pobytu, ktorých počet činí
45 so 145 deťmi. Oproti minulému roku sa stav zvýšil o 1 rodinu s tromi deťmi.
Na všetky rodiny vedené v týchto evidenciách (OSRD) pôsobilo oddelenie
starostlivosti o rodinu a deti rôznymi formami: pohovormi, spoluprácou so

spoločenskými organizáciami podnikov a závodov, hlavne však s ROH a spoluprácou
s komisiou pre riešenie otázok cigánskeho obyvateľstva.
Otázka výchovy detí a mladistvých ostáva stále v popredí i keď sa trestná činnosť
maloletých (6 – 15 rokov) oproti roku 1978 zníţila. Z vykázaných 11 prípadov trestnej
činnosti detí v roku 1979 sedem detí ţije v rozvrátených alebo neúplných rodinách,
ktoré sa uţ vedú v evidencii OSRD. Z vykázaných 11 detí navštevuje sedem
Osobitnú školu v Hlohovci, z toho dve cigánskeho pôvodu. Trestné činy, resp.
prečiny, ktorých sa deti dopustili boli prečiny proti majetku v osobnom vlastníctve,
rozkrádanie a poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve a v dvoch
prípadoch ťaţké trestné činy, t.j. pokus o znásilnenie spoluţiačky a trestný čin
lúpeţe. O trestnej činnosti mladistvých od 15 do 18 rokov agendu má na starosti
sociálna kurátorka mládeţe na Odbore sociálnych vecí – odd. starostlivosti o rodinu
a deti ONV v Trnave aţ do zaniknutia dôvodu (plnoletosť a i.), a aţ potom sú
materiály zaslané na OSRD pri MsNV v Hlohovci. V roku 1979 bolo do evidencie
OSRD odovzdaných 22 prípadov s 24 mladistvými a tak moţno konštatovať, ţe sa
stav v tomto smere oproti minulému roku zhoršil o 5 mladistvých, z toho sú 4
mladiství cigánskeho pôvodu. Z celkového počtu mladistvých je 17 z Hlohovca, 4 zo
Šulekova a 3 z Jalšového. OSRD v Hlohovci i na tomto úseku pôsobí (v rámci
pohovorov s mladistvými, rodičmi, poučeniami o následkov a pod.) na zníţenie
trestnej činnosti napriek tomu, ţe túto agendu vybavuje sociálna kurátorka mládeţe
na ONV v Trnave.
K 1. 9. 1979 je v meste evidovaných 2897 dôchodcov. Z uvedeného počtu 639
dôchodcov je odkázaných na sociálnu pomoc. Z toho 65-ročných a starších je 555
a z nich 80-ročných a starších je 149.
V roku 1978 bola potrebným dôchodcom poskytnutá sociálna výpomoc vo výške
176 724 Kčs. Na rok 1979 bola finančná čiastka na sociálnu výpomoc zvýšená na
200 000 Kčs. Pre zabezpečenie správnej ţivotosprávy starších občanov bolo
prevedených šesť prednášok na témy: „Ako predchádzať ochoreniam“, „Ako
predchádzať predčasnému starnutiu“, „Správna ţivotospráva“ a.p.. Na udrţiavanie
fyzických síl sa organizujú v klube dôchodcov výlety a cestou ONV sa zabezpečujú
týţdenné rekreácie do zotavovní ROH.
Obvodní lekári a zdravotné sestry vykonávajú pravidelné návštevy v rodinách
starších občanov, pri ktorých prevádzajú podávanie injekčnej liečby, preväzy a iné
zdravotné úkony. Takto navštívili denne priemerne aţ 20 pacientov v meste. Okresná
posudková komisia sociálneho zabezpečenia v Hlohovci navštívila kaţdého ţiadateľa
o bezvládnosť. V roku 1978 bolo v Hlohovci priznaných 57 bezvládností I., II. a III.
stupňa. T. č. je v Hlohovci 23 opatrovaných, o ktorých sa stará 21 opatrovateliek. Pre
zvyšovanie odbornej úrovne opatrovateliek boli v roku 1978 prevedené dva aktívy.
Pracovníčka odboru sociálnej starostlivosti MsNV v Hlohovci kaţdoročne navštevuje
občanov 65-ročných a starších, najmä osamelých a odkázaných na pomoc. Pri týchto
návštevách sa preveruje ich sociálna situácia a zavádza sa nevyhnutná pomoc.
V roku 1979 sa pokračovalo vo výstavbe obytných domov na Nábreţí II. a 200
lôţkovej slobodárne pri ţelezničnej stanici, ako i vo výstavbe komunikácií v ulici
Sládkovičovej a kpt. Nálepku. V júli bola zahájená výstavba telocvične pri I. ZDŠ.
Závod Mier ukončil výstavbu skladu hotových výrobkov, výstavbu kotolne
a trafostanice.
Po vybudovaní odpadového kanála na Leninovej ulici sa previedla úprava
komunikácie Zábranie – ţelezničné priecestie a hlavný cestný ťah v smere
Hlohovec - Topoľčany, Hlohovec – Piešťany (cez Jalšové) bol nasmerovaný cez
Hlohovú ulicu, Zábranie, ţelezničné priecestie, Hviezdoslavovu ulicu.

Dňa 26. 7. 1979 bola daná do uţívanie predajňa ovocia a zeleniny v Hlohovej ulici.
Pri príleţitosti 30. výročia socialistického poľnohospodárstva v ČSSR začal dňa 9. 4.
1979 v Prahe IX. celoštátny zjazd Jednotných roľníckych druţstiev.
Aj napriek sťaţeným podmienkam (infekčná ţltačka) sa tradičné uţ XV. hlohovské
hry mládeţe (súťaţ miestnych ZDŠ) v ľahkej atletike, v hádzanej a vo futbale
uskutočnili po skončení karantény. Najskôr prebehli súťaţe v hádzanej dievčat
a chlapcov, vo futbale chlapcov a dňa 26. 6. v ľahkej atletike na štadióne závodu
Mier, n. p. v Peterskej časti mesta. Ich usporiadateľom bola I. ZDŠ v Hlohovci.
Dňa 8. 7. sa konal II. ročník pretekov motokár o putovný pohár n. p. Drôtovne
Hlohovec – majstrovstvá Slovenskej socialistickej republiky – na Zábraní.
V dňoch 28. a 29. 7. sa konal VII. ročník futbalového turnaja ţiakov o „Putovný pohár
Mestského národného výboru v Hlohovci“ ako memoriál Janka Kováča. Turnaj sa
konal na štadiónoch TJ Slovan a TJ Mier pri príleţitosti 34. výročia oslobodenia našej
vlasti Sovietskou armádou a 35. výročia SNP a bol súčasťou programu
Medzinárodného roku dieťaťa.
Dňa 1. 9. usporiadala ZO Zväzarmu pri n. p. Drôtovňa Hlohovec letecko –
modelársky kurz verejnú súťaţ upútaných modelov kategórie F-2D, F-2B. Súťaţe sa
zúčastnil aj trojnásobný majster sveta Jozef Gábriš.
Dňa 17. 11. usporiadala TJ Drôtovňa Hlohovec, oddiel kulturistiky majstrovstvá
Slovenska v silovom trojboji. V Hlohovci úspešne pracuje päť telovýchovných jednôt.
Sú to: TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec – najúspešnejšie oddiely, futbalový
v slovenskej národnej lige, kolkársky a druţstvo v I. celoštátnej lige, B druţstvo
v slovenskej národnej lige, vodácky, šachový oddiel. TJ Drôtovňa Hlohovec –
najúspešnejšie oddiely: hádzanársky v II. lige, kulturistický, pingpongový. TJ Odeva
Hlohovec – hádzanársky oddiel v I. celoštátnej lige ţien. TJ Lokomotíva Hlohovec –
oddiel turistický, TJ Mier Hlohovec – oddiel futbalový.
Dňa 23. 5. 1979 bola slávnostne zahájená prevádzka I. bloku atómovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach. Stovky Hlohovčanov sa zúčastnili na Piešťanskom
letisku uvítania predsedu Rady ministrov ZSSR – hosťa pri uvedení atómového
reaktora do prevádzky.
Dňa 1. 5. 1979 klesla prudko teplota v priebehu 1 hodiny z + 6ºC na - 14ºC, teda o 20
ºC a chlad trval celé dva mesiace. Často padal sneh a udrţal sa. Od roku 1929
nebolo takej zimy. Všetky poľnohospodárske práce sa prevádzali s veľkým
meškaním.
V roku 1979 bolo v Hlohovci zaznamenaných 6 poţiarov ( v roku 1978 to bolo 8
poţiarov), z toho dvakrát v Slovakofarme, kde vznikla škoda okolo 100 000 Kčs.
Príčina bola v nesprávnom uloţení chemikálií v skladoch. Dva poţiare vznikli
v Drôtovni a ich príčinou bola chatrná elektrická inštalácia. Jeden poţiar vznikol
z nedbanlivosti v súkromnom byte, ktorému padol za obeť i majiteľ bytu a jeden
poţiar bol v bufete RAJ na ulici SNP, príčinou ktorého bola taktieţ závadná elektrická
inštalácia. V roku 1979 bolo ďalších 11 menších poţiarov, tzv. zahorení, ktoré boli
lokalizované bez spôsobenia škody. Dve zahorenia boli pri lese, dve pri baţantnici,
štyri v suchej tráve a po jednom pri vojenskom objekte na Damaškoch, na smetisku
OSP a pri súkromnom dome v Podzámskej ulici.

