Rok 1980
Oslavy 35. výročia oslobodenia ČSSR a mesta Hlohovec hrdinskou Sovietskou
armádou a šiesta celoštátna spartakiáda CS 80 boli najdôleţitejšie udalosti r. 1980, ktorých
príprava a potom realizácia dali podnet k zvýšeniu úsilia pracujúcich o dosiahnutie čo
najlepších výsledkov na všetkých úsekoch nášho ţivota. Splnené úlohy sa stali dôstojnými
a reprezentačnými prehliadkami celospoločenského diania v našej vlasti, a teda i v našom
meste.
Pre rok 1980 bol prijatý socialistický záväzok na počesť 35. Výročia oslobodenia
Československa Sovietskou armádou v hodnote 34 271 000 Kčs, pri čerpaní finančných
nákladov 12 844 000 Kčs a odpracovaní 564 516 brigádnických hodín. Z toho investičná časť
predstavovala hodnotu diela 1 200 000 Kčs pri čerpaní finančných nákladov 840 000 Kčs
a odpracovaní 28 786 brigádnických hodín.
Za sledované obdobie bola vytvorená celková hodnota diela 40 100 000 Kčs, pri
čerpaní finančných nákladov 14 126 000 Kčs a bolo odpracovaných 771 442 brigádnických
hodín. V investičnej časti akcie „Z“ bola vytvorená hodnota diela 1 800 000 Kčs, pri čerpaní
finančných nákladov 1 616 000 Kčs a bolo odpracovaných 32 400 brigádnických hodín.
Za hodnotené obdobie sa pracovalo na týchto investičných akciách: vstupný objekt
hádzanárskeho štadióna, zemné tribúny na futbalovom štadióne, miestna komunikácia v časti
Šulekovo. Pri plnení celomestského socialistického záväzku dôleţitú úlohu zohrala rozvinutá
socialistická súťaţ, v rámci ktorej bolo prijatých 2 200 individuálnych a 90 kolektívnych
socialistických záväzkov.
Za rok 1980 bolo MsNV a jeho orgánmi uskutočnených 49 verejných zhromaţdení, 6
plenárnych zasadnutí, 24 zasadnutí Rady MsNV, 79 zasadnutí komisií NV a 64 občianskych
výborov.
Pre vytvorenie lepších predpokladov hospodárskeho a kultúrneho rozvoja osídleného
územia, vychádzajúc z plánu sociálneho rozvoja okresu Trnava bola dňom 1. Januára 1980
obec Šulekovo zlúčená s mestom Hlohovec. V rámci tohto zlúčenia bol tajomník MNV
v Šulekove Ľudovít Candrák ustanovený do funkcie podpredsedu MsNV v Hlohovci. Pri
zlúčení mal Hlohovec 16 253 obyvateľov a Šulekovo 3 496 obyvateľov.
Dňa 22. februára si pripomenuli príslušníci Závodnej jednotky ľudových milícií v n. p.
Drôtovňa Hlohovec na slávnostnom zhromaţdení Víťazstvo pracujúcich nad reakciou v roku
1948.
Na slávnosti sa zúčastnil náčelník Hlavného štábu ĽM v ČSSR M. Nová, taj. ZKV
KSS J. Kanský a ďalší predstavitelia. Prítomný bol veľvyslanec Maďarskej ľudovej republiky
v ČSSR B. Kovács, Generálny konzul MĽR v Bratislave Tatai a prvý námestník veliteľa
Maďarských robotníckych milícií.
Najaktívnejší príslušníci ĽM v podniku prevzali štátne vyznamenania „Za
upevňovanie priateľstva v zbrani 3. Stupňa“, „Za zásluhy o ľudové milície“ a ďalšie ocenenia.
Činnosť Zboru pre občianske záleţitosti sa z roka na rok stávala plánovitejšou,
systematickejšou a kvalitnejšou. Veľa jasného do práce ZPOZ-u vniesla „Koncepcia práce
zboru“, schválená Predsedníctvom ÚV KSS a vládou SSR. Zborom prislúcha dôleţité miesto
v politicko-výchovnej a kultúrno-osvetovej práci národných výborov pri formovaní myslenia
a utváraní svetového názoru občanov.

Prehľad o činnosti ZPOZ-u:
Ukazovateľ
Počet sobášov
Počet občianskych sobášov
Pohovory so snúbencami
Počet narodených detí
Počet uvítaných
Počet individuálne uvítaných
Počet zomrelých
Počet občianskych pohrebov

1979
215
95
17
342
267
165
158
24

1980
207
110
12
342
244
138
122
25

Ostatné občianske slávnosti a akcie uskutočnené v roku 1980:
Slávnosti ţivotných jubileí – 11 prípadov, návštevy starých a osamelých občanov –
103, 5 slávností odovzdávania občianskych preukazov pre 210 ţiakov, 2 rozlúčky so 44
brancami, 5 akcií sľubu pionierov za účasti 344, odovzdávanie maturitných vysvedčení 109
študentom, 6 slávnostných odovzdávaní výučných listov 214 učňom, zabezpečenie slávnosti
odovzdávania maturitných stuţiek 110 študentom, slávnostné prijatie 245 detí do radov
školákov, zabezpečenie prijatia 30 ţien z príleţitosti MDŢ u preds. MsNV, zorganizovanie
MDŢ v Klube dôchodcov pre 30 dôchodkýň, zabezpečenie prijatia 25 učiteľov pri príleţitosti
Dňa učiteľov predsedom MsNV, zabezpečenie slávnosti pri rozlúčke 206 pätnásťročných
ţiakov končiacich povinnú školskú dochádzku, zorganizovanie posedenia pri jedličke pre 44
dôchodcov, privítanie 10 najlepších športovcov ČSSR, príprava 42 rozhlasových relácií
propagujúcich činnosť ZPOZ-u v mestskom rozhlase.
ZPOZ pri MsNV sa prihlásil do celoslovenskej súťaţe vyhlásenej Ministerstvom
kultúry SSR a Ministerstvom vnútra SSR na počesť 60. Výročia zaloţenia KSČ a 65. Výročia
VOSR na obdobie od 1. 1 1981 do 31. 12 1082 v C skupine a 2. Kategórii (mestá nad 20 000
obyvateľov).
Celková situácia v poľnohospodárstve bola v roku 1980 sťaţená najmä nepriazňou
počasia. Studené počasie v jarných mesiacoch nedovolilo dodrţať príslušné práce jarných
agrotechnických termínov, vegetácia s a v dôsledku zimy oneskorila pribliţne o jeden mesiac.
Časté daţde v čase dozrievania obilia spôsobili, ţe toto bolo poľahnuté a preto i ţatva bola
náročná.
Neoddeliteľnou súčasťou v poľnohospodárstve bola racionalizácia vo výrobe ovocia
a hrozna. Podľa plánu malo JRD vyprodukovať na 361 ha rodiacich viníc 242 vagónov
hrozna. Pre zlé prírodné podmienky vyprodukovali však na 361 ha iba 162 vagónov hrozna.
Jednou z prvoradých úloh v roku 1980 bolo ďalšie komplexné zabezpečenie intenzifikácie
ţivočíšnej výroby. Poţadované stavy zvierat na rok 1980 sa splnili. Výrobu mäsa splnili
a prekročili – z plánovaného mnoţstva 1345 t vyrobili 1402 t. Vo výrobe mlieka čiastočne
zaostali, lebo z plánu 2 884 000 l dosiahli 2 798 000 l – ročný priemer na jednu dojnicu je
3511 l.
Dňa 3. novembra bola v Drôtovni otvorená nová hala VOK – II na výrobu oceľových
kordov do radiálnych pneumatík pre n. p. Gumárne 1. mája v Púchove.
V n. p. Slovakofarma, kde uţ 1. 11. 1979 nastúpil do funkcie riaditeľa docent Ing.
Richard Frimm, CSc., sa v roku 1980 prevádzala rekonštrukcia energetického hospodárstva,

stavba čistiacej stanice odpadových vôd a farmaceutický pavilón, ktoré budú dokončené
v roku 1981. N. p. Slovakofarma mala v roku 1980 1960 zamestnancov.
Hlohovský pivovar je jedna z najstarších prevádzok v našom meste s vyše 250-ročnou
tradíciou a vari jeden z najmenších, čo sa týka počtu pracovníkov (53). Vzhľadom na dobrú
tradíciu sa pracujúci v pivovare majú čo obracať. Veď vyrábajú 8%-né fľaškové, 10%-né
fľaškové svetlé a 10%-né sudové pivo. Denne vyrobia 250 – 300 hl. piva.
Odevné závody, n. p. Trenčín, závod Hlohovec pokračoval v inovačnej akcii z roku
1978. Táto by mala byť dokončená aj s rekonštrukciou jestvujúceho závodu v roku 1983.
V roku 1980 po pripojení Šulekova sa prevádzala výstavba chodníka popri hlavnej
ceste do Šulekova. Ďalej to boli práce na výstavbe miestnych komunikácií v ulici Kpt.
Nálepku a Kalinčiakovej, začaté v máji. Pokračovalo sa vo výstavbe Domu sluţieb na
námestí, kde majú byť umiestené prevádzky: holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, pedikúra,
fotosluţba, kľúčová sluţba, rýchlopráčovňa, chemická čistiareň, kníhviazačstvo, kvetinová
sieň a výstavná sieň obchodu s nábytkom. Ukončený bol ohrev vody na kúpalisku, športová
hala a podľa schválených akcií sa pokračuje vo výstavbe vstupného objektu ku krytej
športovej hale. V rámci účelovej investičnej výstavby sa pracovalo na stavbe telocvičnej pri I.
ZDŠ. Komplexná bytová výstavba sa realizovala na sídliskách Nábreţie II, Marxová II
a v okolí.
V roku 1980 bolo odovzdaných do uţívania 152 bytov komunálnych a 208 bytov
druţstevných.
Dňa 1. XII. Bola zistená závada na cestnom moste cez Váh, v dôsledku čoho bola na
ňom zastavená nákladná a autobusová doprava. Cestujúci autobusovými spojmi prechádzali
po moste pešo z jednej strany na druhú a tam pokračovali v ceste ďalším autobusom. Dňom
19. 12. Bola doprava cez most obnovená pre všetky dopravné prostriedky do 25 ton.
Základné deväťročné školy a Základné školy si ako jeden z hlavných cieľov v rámci
komunistickej výchovy vytýčili skvalitniť svetonázorovú výchovu a výchovu k vedeckému
ateizmu. I keď tejto problematike venovali najväčšiu pozornosť, súčasný stav je
neuspokojivý. Z celkového počtu 2093 ţiakov 2. – 7. ročníkov sa prihlásilo na vyučovanie
náboţenskej výchovy pre školský rok 1980/81 589 ţiakov, čo činí 27,8 %. Školy v tejto
oblasti uskutočňovali prednášky o výdobytkoch vedy a techniky, o vzniku a vývoji
náboţenstiev, premietali filmy, organizovali rôzne súťaţe a kvízy, robili odpútavacie akcie,
prevádzali návštevy Krajskej hvezdárne a rôzne športové podujatia. Na zvýšenie fyzickej
a brannej zdatnosti organizovali lyţiarske výchovno-výcvikové kurzy pre ţiakov VII.
ročníkov a plavecké kurzy pre ţiakov VI. ročníkov. Mimoriadnu aktivitu vyvíjali školy
v brigádnickej a verejno-prospešnej činnosti a v zberoch. Medzi dôleţité a náročné úlohy
patrila starostlivosť o zaostávajúcich ţiakov a ţiakov cigánskeho pôvodu. Začiatkom
školského roku 1980/81 uţ ţiaci 5. ročníkov Základnej školy prešli na systém výučby podľa
projektu československej vzdelávacej sústavy.
Kultúrno-výchovný systém v roku 1980 sa prevádzal podľa jednotného plánu
kultúrno-výchovnej práce v súlade s hlavnými úlohami kultúrno-výchovnej práce na rok
y1976-1980 v okrese Trnava. V priebehu celého roku sa na úseku kultúrno-výchovnej práce
významne odzrkadľovali oslavy 35. výročia oslobodenia Československa Sovietskou
armádou.

Podstatnú časť kultúrno-výchovnej práce vykonávali profesionálne zariadenia: Krajská
hvezdáreň, Okresné múzeum, Mestský dom osvety, mestská ľudová kniţnica, kino Úsmev,
MsV SZM a klub mládeţe AXA, ZK ROH pri n. p. Slovakofarma, Dom pionierov a mládeţe
a miestne školy. Uţ tradične sa v našom meste na vysokej politickej a ideovej úrovni
uskutočňujú slávnostné akadémie a zhromaţdenia pracujúcich k významným politickým
udalostiam. V rámci mesta bolo organizovaných 9 slávnostných akadémií a zhromaţdení
celomestského charakteru. Hlavný dôraz sa kládol na oslavy 35. výročia oslobodenia, v rámci
ktorých na slávnostnom zhromaţdení úspešne vystúpili súbory záujmovej umeleckej činnosti
pri MsDO.
Potešiteľné je, ţe sa rozrastá počet kultúrnych podujatí uskutočňovaných v empírovom
divadle. V roku 1980 ich bolo uţ 29. Okrem podujatí, ktoré organizoval MsDO sa divadlo
vyuţívalo aj na podujatia s okresnou, krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou (Celoslovenský
festival komornej hudby, Krajská súťaţ detských divadelných súborov a i.).
Ďalšími z radu podujatí boli Slávnosti mieru a druţby československo-sovietskeho
priateľstva, pri príleţitosti Dní sovietskej kultúry k nám zavítala Sovietska filmová delegácia,
v dňoch 10. – 28. 9. bola v klube AXA inštalovaná výstava kresieb, obrazov a keramiky
akademického sochára – keramikára Jozefa Sušienku a iné.
Okrem časopisu „Ţivot v Hlohovci“ (mesačník – v r. 1980 to bol uţ XIV. ročník),
ktorý vydáva MsV KSS a MsNV, a ktorý prináša dôleţité a zaujímavé informácie:
o významných politických udalostiach a slávnostiach, o rokovaniach straníckych a štátnych
orgánov, o kultúrnej činnosti ...., vydávajú podnikové časopisy aj n. p. Drôtovňa a n. p.
Slovakofarma.
Podnik Drôtovňa vydával v roku 1980 uţ XIII. ročník závodného časopisu
(dvojtýţdenníka) s názvom „Hlas Drôtovne“, ktorý informoval čitateľov o celkovom dianí
v závode na úseku politickom, ekonomickom, kultúrnom, spoločenskom a športovom.
Podnik Slovakofarma vydával v roku 1980 IV. ročník závodného časopisu ako
spravodaj pre pracujúcich pod titulom „Liečivár“.
Krajská hvezdáreň je s obľubou vyhľadávaná mládeţou s túţbou poznať záhady a taje
vesmíru a osvojiť si známe vedecké poznatky. Krajská hvezdáreň má široké pole pôsobnosti
kultúrno-výchovnej práce, ktoré aj v plnej miere vyuţíva. Dobrovoľní pracovníci hvezdárne
to robia formou prednášok, premietaním filmov, krúţkami, propagačným materiálom
a samozrejme vyuţívaním ďalekohľadu na pozorovanie hviezdnej oblohy.
Hvezdáreň uskutočnila: 51 prednášok z oblasti svetonázorovej výchovy, vedy
a techniky, jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva pre 3104 účastníkov, 16
premietaní vedeckých filmov pre 636 divákov, viedla 15 krúţkov astronomických
a prírodovedeckých so 415 členmi.
Okresné múzeum v Trnave so sídlom v Hlohovci zameralo svoju činnosť na 35.
Výročie oslobodenia našej vlasti, na výchovu občanov – hlavne mládeţe k vedeckému
svetonázoru, k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu, ako
i k výchove na ochranu prírody a ţivotného prostredia. Pritom pamätalo na činnosť
vzdelávaciu, zbierkovú a prehliadkovú (výstavy a expozície).
Prehľad kultúrno-výchovných podujatí: výstava obrazov akademického maliara V.
Schmieda, výstavba ľudových odevov a hračiek, 6 výstav s tematikou „35. mierových rokov“,
„35 rokov slobody“ a výstavy propagačného charakteru zo zbierok, jednu expozíciu

z archeológie, 19 prednášok na témy „Robotnícke hnutie na Hlohovecku“, „Dejiny po roku
1918“, „Zmyslový ţivot zvierat“, „Rastlinné spoločenstvá v okolí Jalšového“, „Dravce a ich
význam“, „Voda a ţivot v nej“, „Preparovanie hmyzu“, „Biológia rýb“, „Ochrana prírody
a ţivotného prostredia“, „Aktív kronikárov“, dve besedy o oslobodení Hlohovca.
Výstavy videlo 3765 návštevníkov, expozície 2416, na prednáškach malo účasť 517
poslucháčov a besied sa zúčastnilo 90 osôb.
Pracovníci múzea prevádzali zveľaďovanie zbierkových fondov vo vedných odboroch
(dejiny archeológie, národopis, numizmatika a prírodné vedy) v súlade s plánom
a v nadväznosti najmä na vedecko-výskumné úlohy.
V roku 1980 nastal v zbierkach nárast o 806 evidenčných čísel, 5385 kusov.
Pracovníci múzea sa venovali vedecko-výskumnej činnosti (3 témy boli ukončené),
publikačnej činnosti a práci súvisiacej s ošetrovaním, preparovaním a konzervovaním zbierok.
Kultúrno-výchovnú prácu v meste organizuje Mestský dom osvety, ktorý kaţdoročne
vyhodnocuje jednotný plán kultúrnych prác za uplynulý rok a predkladá plán na budúci rok.
S ním oboznamuje ostatné inštitúcie v meste, s ktorými úzko spolupracuje.
I v tomto roku organizoval kultúrno-výchovnú prácu v rámci mesta (spolupracoval pri
zabezpečovaní slávnostných akadémií a zhromaţdení celomestského charakteru),
zabezpečoval vystúpenia amatérskych a profesionálnych súborov, prednášky, usporadúval
kurzy, organizoval krúţky a vydával rôzny propagačný materiál.
V roku 1980 zorganizoval 107 prednášok pre 8893 účastníkov. Usporiadal 4 hudobné
kurzy pre 76 účastníkov, 13 praktických kurzov pre 236 účastníkov, 3 jazykové kurzy pre 57
poslucháčov. Organizoval 4 hudobné krúţky pre 64 členov, 2 spevácke pre 45 členov, 1
fotografický pre 5 a jeden rozhlasový pre 5 členov. Zorganizoval a zabezpečoval 54 vystúpení
amatérskych súborov pre 13365 divákov, 34 vystúpení profesionálnych súborov pre 9770
účastníkov, 22 diskoték pre 2895 účastníkov a 4 tanečné zábavy pre 450 ľudí. Prevádzal aj
prácu s filmom celkom štyrikrát pre 340 divákov. Okrem toho vydával rôzny propagačný
materiál: 45 druhov bleskoviek, pásoviek a plagátov – 4800 ks, 184 ks nástenných fotonovín,
pútačov a hesiel, 20 panelov.
Mestský dom osvety v priebehu r. 1980 vyvíjal veľké úsilie o skvalitnenie ideovej
a umeleckej úrovne súborov a jednotlivcov z hľadiska ich ţánrového zamerania a hľadal
moţnosti spoločenského uplatnenia a vyuţívania súborov záujmovej umeleckej činnosti
v masovo-politickej práci, v pribliţovaní umeleckých hodnôt pracujúcim a najmä mládeţi.
Pri MDO pracujú tieto súbory ZUČ:
Folklórna skupina Šulekovo, ktorú vedú manţelia Mičkoví. Skupina uţ niekoľko
rokov dosahuje veľmi pekné výsledky a dôstojne reprezentuje nielen mesto, ale aj okres
a kraj. Skupina nacvičuje nové pásma, s ktorými sa zúčastňuje rôznych vystúpení v rámci
mesta a okresu.
Vokálno-inštrumentálna skupina Pltníci, ktorú vedie Jaroslav Patay. V priebehu r.
1980 členovia skupiny uskutočnili 21 vystúpení v rámci mesta, okresu i kraja.
Spevácky zbor Mierovan vedú učitelia Ľudovej školy umenia Alojz Šantavý a Mária
Marková. Zbor mal 5 vystúpení na slávnostných akadémiách v rámci mesta a po celý rok
účinkoval pri akciách ZPOZ-u pri MsNV.
Fotoklub Fókus vedie Peter Ardan Jeho členovia účinne pomáhajú MsDO pri
fotografovaní politických a spoločenských akcií. Zúčastňujú sa rôznych súťaţí v rámci okresu

a kraja, kde dosahujú dobré výsledky. Fotoklub obdrţal za svoju činnosť v roku 1979/80
okresné vyznamenanie – bielu medailu Okresnej komisie ZUČ a krajské vyznamenanie od
Krajskej komisie ZUČ – KOS Bratislava.
Mestská ľudová kniţnica svojou činnosťou v oblasti práce s knihou plnila dôleţité
spoločenské poslanie. Vychádzajúc zo záverov XV. zjazdu KSČ a Programu rozvoja kniţníc
bolo úsilie MsĽK zamerané na ďalšie rozšírenie čitateľského zázemia a na skvalitnenie
kolektívnej práce s čitateľmi v súvislosti s významným 35. výročím oslobodenia našej vlasti
slávnou Sovietskou armádou.
V rámci podujatí s knihou zorganizovali pracovníci MsĽK tri celomestské čitateľské
konferencie v rámci hnutia ţien „Práca ţien“ pod vedením spisovateľov: S. Handzovej, s.
Strelingera a s. redaktorky Heroldovej.
Kino Úsmev sa svojou kapacitou radí medzi najväčšie v Západoslovenskom kraji.
V roku 1980 bolo v ňom premietnutých 869 predstavení za účasti 138 305 návštevníkov
a s celkovou trţbou 648 512 Kčs. Z uvedených 869 predstavení bolo 204 detských s účasťou
33 296 detí. Okrem denného premietania sa v priebehu roku 1980 uskutočnilo 8 festivalových
akcií. V rámci mesiaca ČSSP sa uskutočnil festival sovietskych filmov. Na jednom z týchto
filmov s zúčastnila aj sovietska filmová delegácia.
I po preradení klubu mládeţe AXA pod správu MsDO zostal klubom SZM a dve
samostatné odborné pracovníčky vykonávajú súčasne aj funkcie v orgánoch SZM.
Pri klube mládeţe pracuje 17-členná klubová rada, ako poradný orgán riad. MsDO
a pracovníčok klubu. Pri klube pracujú tieto krúţky: divadlo poézie, divadlo hudby,
rozhlasový krúţok, technický krúţok, kurz spoločenského tanca, hudobná skupina Tempo 6.
Z činnosti klubu AXA: pri príleţitosti 32. výročia Víťazného februára naštudovali
a predviedli literárno-hudobné pásmo „Časobitie“ – reprízované 4 x pre ţiakov v počte 320,
inštalovali výstavu detských výtvarných prác k 35. výročiu oslobodenia mesta v klube AXA,
predviedli dve besedy s pioniermi o vstupe do mládeţníckej organizácie SZM, jednu besedu
so s. Baláţom – účastníkom SNP, dve besedy s lekárom pre 62 príslušníkov mládeţe, 5 besied
o marx-leninskej filozofii s účasťou 105 členov, dva súťaţné večery v oblasti estetickej
výchovy a spoločenského správania sa pre 110 študentov a i.
Medzi najväčšiu akcie MsV SZM a klubu AXA nesporne patria „Splav priateľstva“ a
„Hlohovská ruţa“.
V dňoch 9. – 11. 5. pri príleţitosti 35. výročia oslobodenia našej vlasti, na počesť
československej spartakiády CS 80 a olympijských hier v Moskve bol usporiadaný VIII.
ročník Splavu priateľstva na úseku dolného toku Váhu Hlohovec – Šaľa – Komárno, za účasti
220 mladých ľudí. Organizátormi VIII. ročníka boli SÚV SZM, VZT Zs ČSZTV Bratislava.
Usporiadateľmi MsV SZM Hlohovec, TJ Lokomotíva a TJ Drôtovňa Hlohovec, ČH
Leopoldov – oddiel vodnej turistiky. V predvečer Splavu priateľstva sa konala Benátska noc
pri Váhu a zapálená bola symbolická vatra.
Dňa 12. 6. Bol v empírovom divadle uskutočnený večer poézie a prózy, ktorého
vyvrcholením bolo vyhodnotenie VII. ročníka literárno-výtvarnej súťaţe v poézii a próze pod
názvom Hlohovská ruţa, ktorá bola prvýkrát rozšírená o výtvarnú časť, za účasti 8. Autorov.
Hodnotenie VII. ročníka previedli: poéziu – literárny kritik Ivan Sulík, CSC, prózu – redaktor
Slovenských pohľadov, básnik Michal Chuda.

Celkovo sa súťaţe zúčastnilo 49 autorov so 153 prácami. Účastníci súťaţe boli
zadelení do troch kategórii takto:
kategória: (ţiaci 7. – 9. ročníka)
- poézia – 8 autorov – 32 prác
próza – 15 autorov – 31 prác
kategória: (ţiaci gymnázia a učni) - poézia – 8 autorov – 41 prác
próza – 10 autorov – 18 prác
kategória: (dospelí do 35 rokov)
- poézia – 5 autorov – 25 prác
próza – 3 autorov – 6 prác.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami.
Dom pionierov a mládeţe sa venoval hlavne kultúrno-výchovnej práci so školskou
mládeţou v čase mimovyučovacom. Najdôleţitejšie akcie organizované a uskutočňované
pracovníkmi DPaM boli: zimné hry, súťaţe, karneval na ľade, hokejové štvorstretnutie –
celkom 13 akcií s počtom účastníkov 1727, premietanie rozprávkových a iných filmov
(grotesiek i váţnych) – 33 akcií za účasti 3094 pionierov, besedy – celkom 11 akcií – účasť
636, športové súťaţe (šachová liga, spartakiádna štafeta, beh oslobodenia) – 8 akcií – účasť
3461, rôzne súťaţe a kvízy (šikovné ruky, prírodovedný kvíz, hľadáme talenty, „Čo vieš
o hviezdach“, „Čo vieš o PO SZM“, prednes poézie a prózy ...) celkom 14 akcií za účasti 562
pionierov, výstavy – 4 výstavy – účasť 1734 ţiakov, vychádzky – jarný a letný pochod – 3
akcie – účasť 126 pionierov, rôzne iné akcie.
V rámci záujmovej činnosti pracovalo 20 krúţkov (útvarov) pravidelne, 5
nepravidelne a v nich bolo zainteresovaných 414 iskier, pionierov a členov SZM. Z krúţkov 8
viedli pracovníci DPaM, 17 externí pracovníci. Druhy krúţkov: šachový, filatelistický,
rádioamatérsky, astronomický, fotografický, rybársky, stolnotenisový, dva poţiarnické,
akvaristický, krúţok videotechniky a akustiky, Mestský pioniersky štáb, Klub inštruktorov
PO SZM, bábkarský, turistický, entomologický, dva ţeleznično-modelárske, mladý obranca
vlasti, hudobný a letecko-modelársky.
Telovýchovný a športový ţivot pulzoval vo zvýšenej miere oproti minulým rokom.
TJ Odeva Hlohovec usporiadala v dňoch 29. a 30. 3. druhý ročník medzinárodného
hádzanárskeho turnaja dorasteniek „ Oslobodenie Hlohovca“. Dňa 23. 4. Bola pri príleţitosti
35. výročia oslobodenia a 110. výročia narodenia V. J. Lenina slávnostne otvorená krytá
športová hala TJ Drôtovňa Hlohovec na Zábraní. Niekoľko údajov o krytej športovej hale:
hodnota diela 4 999 000 Kčs, finančný náklad 3 750 000 Kčs, doba výstavby 26 mesiacov,
osové rozmery 52 x 51,2 m, uţitočná plocha (po zasunutí tribúny) 51 x 43 m, výška uţitočná
12,06 m, najvyšší bod haly bez stoţiarov 22,2 m, počet miest na sedenie 1136, na státie 400.
Celkove bolo odpracovaných 100 000 brigádnických hodín.
Dňa 17. 5. Sa na štadióne TJ Slovan Hlohovec uskutočnila Obvodná spartakiáda CS
80. Po zraze a nástupe cvičencov, vlajkoslávy, dvoch dychových hudieb, športovcov
a školských detí, ako i občanov mesta, prevedený bol manifestačný sprievod mestom. Po
slávnostnom ceremoniály, vrátane hlásení, vztýčení vlajok, privítaní hostí, sa začala presne
o 15.00 hod. cvičiť prvá skladba spartakiádnych vystúpení (rodičia a deti). Vhodný výber
jednotlivých skladieb umocňoval estetický záţitok cvičencov i divákov pri jednotlivých
vystúpeniach i medzi nimi. Na štadióne bolo 2876 platiacich divákov a ďalších asi 3000 detí,
mládeţe a vojakov. Spolu v 11 skladbách vystúpilo 2744 cvičencov.

Dňa 17. 5. TJ Drôtovňa Hlohovec, oddiel športovej kulturistiky z poverenia VZK-u
SÚV AČSZTV usporiadal v športovej hale majstrovstvá Slovenska v športovej kulturistike.
Dňa 30. mája boli otvorené XVI. Hlohovské hry mládeţe miestnych ZDŠ na štadióne
TJ Slovan. V tento deň sa začal futbalový turnaj, ktorý pokračoval 2. A 4. VI. Hádzaná
chlapcov sa uskutočnila uţ 23. 4. Pri príleţitosti otvorenia krytej športovej haly a hádzaná
dievčat prebehla 26. 5. na ihrisku IV. ZDŠ, ktorá bola usporiadateľom týchto hier. Súťaţ
ţiakov miestnych ZDŠ (prvýkrát za účasti V. ZDŠ – bývalá ZDŠ Šulekovo) v ľahkej atletike
sa uskutočnila 9. 6. na štadióne TJ Mier Hlohovec – Peter.
Futbalový oddiel TJ Slovan pod patronátom MsNV usporiadal v dňoch 2. – 3. 8. na
štadiónoch Slovana a Mieru v rámci osláv 35. výročia oslobodenia a 36. výročia SNP IX.
ročník ţiackeho futbalového turnaja – II. ročník „Memoriálu Janka Kováča“ o putovný pohár
Rady MsNV. Víťazom sa stali ţiaci TJ Calex Zlaté Moravce.
V septembri sa uskutočnil v Duklianskych kasárňach III. Ročník cyklistického okruhu
pri príleţitosti 37. Výročia smrti národného hrdinu Júliusa Fučíka. Garantom organizovania
tohto podujatia bolo JRD J. Fučíka Hlohovec, Komisia pre mládeţ a tel. výchovu pri MsNV,
Vojenský útvar 4444 a DPaM v Hlohovci. Súťaţilo sa v piatich kategóriách od piateho po
deviaty ročník. Dievčatá súťaţili štafetovým spôsobom, chlapci jednotlivo.
Víťazom putovného pohára predsedu JRD J. Fučíka sa stala II. ZDŠ Hlohovec,
Koperníkova.
Československý výbor športových novinárov, ÚV ČSZTV a TJ Drôtovňa previedli
dňa 12. 12. v športovej hale slávnostné vyhodnotenie 10 najúspešnejších športovcov ČSSR
a tri kolektívy ČSSR za rok 1980. Po privítaní hostí a slávnostnom príhovore predsedu TJ
Drôtovňa Ing. J. Hulína bolo prevedené vyhlásenie.
Tri najúspešnejšie kolektívy: 1) olympijské futbalové muţstvo ČSSR – zlatá medaila
XXII. OH v Moskve, 2) tenisové daviscupové druţstvo – zvíťazilo vo finále Daviscupového
pohára nad Talianskom 4:1, 3) futbalové muţstvo ČSSR – na majstrovstvách Európy
v Taliansku vybojovalo bronzové medaily.
Dňa 13. 12. Uskutočnil DPaM Veľkú cenu ČSSR v šachu ţiackych druţstiev.
Z hlohovských účastníkov sa najlepšie umiestnil ţiak Milan Štuchal. Po jarnom kole 1980
futbalový oddiel Slovan Slovakofarma vypadol zo Slovenskej národnej ligy a bol zaradený do
divízie.
K 1. novembru 1980 bolo prevedené sčítanie ľudu, domov a bytov.
Údaje o domoch
1) Domy
- trvale obývané .................................2964
- slúţiace na rekreáciu .............................4
2) Domy neobývané ......................................................83
- pre prestavbu .......................................17
- určené na demoláciu ............................16
- z iných dôvodov ...................................50
3) Trvale obývané domy podľa druhu .......................2964
- rodinné domy ...................................2612
- bytové domy – druţstevné ...................61
- ostatné ........................256

- ostatné budovy ....................................35
4) Ubytovacie zariadenia slúţiace na trvalé ubytovanie
- počet zariadení ....................................10
- počet obyt. miestností mimo bytov ...244
- podlahová plocha obyt. miestností mimo bytov v m²
4079
- počet spočítaných osôb .....................223
5) Trvale obývané byty podľa veku domov ..............6180
- do r. 1899 ..........................................272
- 1900 – 1919 ......................................269
- 1920 – 1945 ......................................751
- 1946 – 1960 ....................................1167
- 1961 – 1970 ....................................1576
- 1971 – 1975 ....................................1087
- 1976 – 1979 ......................................838
- 1980 ..................................................220
Údaje o bytoch
Byty - obývané trvale ..........................................6180
- obývané občas ..............................................29
- neobývané ..................................................135
Spolu ...........................................................6344
Byty občas obývané, slúţiace na rekreáciu ...............4
Byty neobývané
pre prestavbu .....................................................13
nespôsobilé na bývanie ......................................19
určené na demoláciu ............................................2
pre zmenu uţívateľa bytu ..................................25
doteraz neobývané .............................................12
z iných dôvodov ................................................64
Trvale obývané byty
podľa druhu budovy
v rodinnom dome ..........................................2885
v bytových domoch druţstevných ................1179
v bytových domoch ostatných ......................1948
v ostatných budovách .....................................168
veľkosť bytov
1 obytná miestnosť ..........................................825
2 izby .............................................................1967
3 izby .............................................................2490
4 izby ...............................................................657
5 a viac izieb ....................................................241
Počet obytných miestností od 8 m² ..............16116
Plocha bytov v m²

Obytná ........................................................269495
Celková ......................................................418610
Vybavenie bytov
Kúpeľňa – sprchový kút .................................5140
Vodovod v byte ..............................................5363
Plynová prípojka v byte ..................................4603
Ústredné – etáţne kúrenie ..............................3604

Vybavenie domácností
Chladnička ......................................................5140
Práčka – automatická ......................................1417
- iná .....................................................3859
Televízor – farebný ...........................................272
- čiernobiely ....................................5176
Chata, chalupa, domček na rekreáciu ...............175
Motocykel, skúter .............................................533
Osobné auto – garáţované ..............................1122
- negaráţované ..............................607
Údaje o osobách
Trvale bývajúce osoby – prítomné .....................20292
- neprítomné ......................747
Spolu ..............................21039
Z toho Šulekovo .............3161
Dočasne prítomné osoby ........................................232
Prítomné osoby spolu .........................................20524
Trvale bývajúce osoby
Muţi narodení:
1978 – 1980 .....................................................625
1975 – 1977 .....................................................745
1966 – 1974 ...................................................1593
1961 – 1965 .....................................................811
1946 – 1960 ...................................................2801
1926 – 1945 ...................................................2130
1921 – 1925 .....................................................512
1920 a skôr .......................................................974
Nezistené ..............................................................3
Spolu: ...........................................................10194
Ţeny narodené:
1978 – 1980 .....................................................669
1975 – 1977 .....................................................736
1966 – 1974 ...................................................1544
1961 – 1965 .....................................................793

1946 – 1960 ...................................................2807
1926 – 1945 ...................................................2293
1921 – 1925 .....................................................604
1920 a skôr .....................................................1395
Nezistené ..............................................................4
Spolu: ...........................................................10845
Ekonomicky aktívne......................................10429
Muţi ..............................................................5587
Ţeny ..............................................................4842
Pracuje v obci bydliska .................................7807
v inej obci okresu .............................1968
v inom okrese kraja ............................512
v inom kraji ........................................142
Národnosť:
česká ...............................................................178
slovenská .....................................................20773
ukrajinská ............................................................7
ruská ....................................................................2
poľská ..................................................................1
maďarská ...........................................................31
nemecká ...............................................................6
iná – nezistená ....................................................41
Počet spoločne hospodáriacich domácností .........6487
Počet obyvateľov cigánskej národnosti .................369
Z toho zo Šulekova ................................................131
MsNV – oddelenie starostlivosti o rodinu a deti (OSRD) evidovalo k 31. 12. Celkom
353rodinných prípadov – z toho 75 cigánskych rodín. Išlo o 74 prípadov narušených rodín,
246 problémových a 33 ostatných rodín (u ktorých išlo o schválenie dedičských dohôd
v prospech detí, o schválenie odcudzenia alebo nadobudnutia majetku, o darovanie majetku,
o osvojenie detí a o zmenu priezviska, ak jeden z rodičov nechcel dať súhlas). Z počtu 74
narušených pripadá 18 rodín na rodiny alkoholické.
Vo vykázaných 353 rodinách je 518 detí, z toho 114 detí z rodín narušených (23 detí
z alkoholických rodín), 366 detí z problémových a 38 detí z rodín ostatných.
Z evidovaných prípadov ku koncu r. 1980 pripadá 10 na mladistvých (15 – 18 roč.),
ktorí spáchali trestný čin alebo prečin a podliehajú riadnemu súdu. Táto agenda je vyčlenená
na ONV a tunajšie OSRD záleţitosť iba eviduje.
Kvôli prehľadu starostlivosti o rodinu a deti vedie OSRD tieto evidencie:
Evidencia ťaţko vychovateľných detí, ktorých k 31.12. je 14 (o 4 menej ako v r.
1979). Nad nimi sa vedie dohľad nariadený súdom.

Evidencia záškoláckych rodín, ktorých počet ku koncu roka činil 8 rodín s 8 deťmi (o
2 rodiny viac a o 2 deti viac ako v r. 1979). Medzi nimi sú tri rodiny občanov cigánskeho
pôvodu. Deti sa podľa moţnosti zaraďujú do ústavnej výchovy,
Evidencia rozvrátených rodín, ktorých počet je 34 ( o 4 rodiny menej neţ v r. 1979),
Evidencia alkoholických rodín, ktorých počet činí 18 s 23 deťmi (rovnaký počet ako
v roku 1979). Prípady sa riešia v spolupráci so spoločenskými organizáciami,
Evidencia cigánskeho obyvateľstva. Celkove je v Hlohovci 75 rodín cigánskeho
pôvodu (z toho 30 zo Šulekova) s počtom 337 občanov. V priebehu roka zomreli 3 občania,
odsťahovala sa jedna rodina s 5 občanmi, narodili sa 8 občania. Stav k 31.12. je 74 rodín
s 337 občanmi.
V roku 1980 ţiadalo priznať materský príspevok 29 matiek (z toho 8 matiek
cigánskeho pôvodu). V roku 1980 bolo vybavených 27 ţiadostí o príspevok na výţivu.
Príspevok na sterilizáciu v sume 2000 Kčs ţiadali 4 ţeny (z toho dve cigánskeho pôvodu).
V roku 1980 bolo na OSRD prevzatých 27 prípadov uznesenia o odloţení trestného
konania detí z dôvodu nedovŕšenia 15 rokov. Išlo o nasledovnú protispoločenskú činnosť:
krádeţe bicyklov a motocyklov, krádeţe v OSP a PS v Hlohovci, krádeţe v obchodoch
a krádeţe v pivniciach obytných domov. Previnilcami bolo 6 detí cigánskeho pôvodu, 9 detí
z alkoholických rodín, 4 deti z rozvrátených rodín. OSRD z vlastnej iniciatívy alebo na návrh
Okresného prokurátora v Trnave uskutočnilo tieto opatrenia: v 8. Prípadoch bol nariadený
dohľad, 2 prípady napomenutia, 5 prípadov pohovorov s rodičmi a 7 prípadov je v štádiu
riešenia.
Po zlúčení Šulekova s Hlohovcom dňom 1. 5. 1980 sa celkový počet obyvateľov
zvýšil na 20 000. S dodávkou pitnej vody sa uvaţovalo pre 16 500 obyvateľov, z toho
dôvodu, ţe v časti Šulekovo nie sú vybudované rozvody pitnej vody a zásobovanie sa
prevádza z miestnych studní. Vzhľadom na ďalšiu bytovú výstavbu počet obyvateľov v roku
1980 sa zvýšil cca o 500 a pri prepočítanej spotrebe vody a dodávky vody z vodných zdrojov
nastáva rozdiel – 12,7 l/sek. Rozdiel v spotrebe pitnej vody koncom roka sa znovu zvýšil a to
z dôvodu uskutočnenia komplexnej bytovej výstavby v rozptyle 346 bytových jednotiek,
vrátane občianskej vybavenosti. Dodávka pitnej vody doteraz postačovala na pokrytie jej
spotreby pre mesto s prihliadnutím na vyhovujúcu zráţkovú činnosť. V prípade nepriaznivej
situácie bolo nutné najmä v letných mesiacoch čiastočne obmedziť dodávku vody, resp.
prevádzať reguláciu pitnej vody. MsNV v Hlohovci sa touto otázkou zaoberal i v minulých
rokoch. Tento problém bol doriešený tak, ţe MsNV uplatnil u investora Západoslovenských
vodární a kanalizácií v Bratislave poţiadavku na začatie výstavby prívodu vody Ţlkovce –
Hlohovec v termíne 09/79 – ukončenie 09/82. Finančný náklad je 31 305 000 Kčs, dĺţka
potrubia 12,3 km. Dodávateľom sú Vodohospodárske stavby Trenčín. S navrhovanou
výstavbou sídliska SNP a lokality pre S-JBV Svinná hora vznikla podmieňujúca investícia –
rekonštrukcia vodovodu a zriadenie II. tlakového pásma. S jej zahájením sa uvaţuje v termíne
09/82, ukončenie 09/85 s rozpočtovým nákladom 21 716 000 Kčs.
Mesto Hlohovec udrţuje uţ 30 rokov druţobné styky s mestom Mikulov na
Morave. Funkcionári MsV KSS a MsNV z Hlohovca a Mikulova a taktieţ funkcionári
Sovietskeho zväzu ţien, Zväzu českoslov. sov. priateľstva sa pravidelne kaţdoročne
stretávajú v Mikulove v dobe oslobodenia mesta Sovietskou armádou a v Hlohovci v dňoch
mierových slávností. Pri týchto vzájomných návštevách si vymieňajú skúsenosti zo svojej

práce a upevňujú bratstvo Čechov a Slovákov. Druţbu majú aj školy: I. ZDŠ Hlohovec,
Leninova so ZDŠ vo Veľkých Pavlovicích od roku 1971, III. ZDŠ Hlohovec, A. Felcána so
ZDŠ Mikulov, Valtická od r. 1974, IV? ZDŠ Hlohovec, Nerudova so ZDŠ Mikulov,
Komenského námestie od roku 1976. Taktieţ učitelia Ľudových škôl umenia oboch miest
udrţujú priateľské styky. Učitelia druţobných škôl si vymieňajú pedagogické skúsenosti
a spolupracujú na úrovni metodických orgánov. Ţiaci škôl súťaţia vo vedných odboroch
(matematika, fyzika), v športe a v polytechnickej výchove (zhotovovanie jednoduchých
výrobkov). Poliklinika Hlohovec udrţuje taktieţ druţobné styky so zdravotníckym
zariadením v Mikulove. IV. ZDŠ Hlohovec, Nerudova udrţuje od r. 1975 druţbu
s Polytechnische Oberschule, Kelbra – Kyffhäuser, okres Sangerhausen – NDR.
Od začiatku roku 1980 aţ do začiatku júna bolo počasie vrtošivé, pomerne chladné na
príslušné obdobia s krátkymi extrémnymi teplotnými výkyvmi. V dôsledku toho nastalo veľké
oneskorovanie agrotechnických termínov a samozrejme vegetácie a dozrievania úrody.
Nestále počasie pokračovalo. Začiatkom novembra sa prudko ochladilo, teplota klesla
pod bod mrazu, čo bolo nezvyklé na túto ročnú dobu. Trvalo to asi týţdeň. Dňa 2. 11. Padal
prvý sneh. Zo 4 .na 5. 11. napadlo asi 15 cm snehu, ktorý sa len pomaly strácal. Potom teplota
vystúpila nad bod mrazu, ale naďalej prevládalo vlhké, sychravé počasie. Dňa 28. 11. – 30.
11. Napadlo asi 25 cm snehu – padanie sprevádzal silný nárazový vietor, následkom čoho sa
vytvárali záveje, ktoré miestami značne narúšali cestnú dopravu. Teplota v noci klesala na -12
stupňov C, cez deň – 5 aţ – 7 stupňov C. Dňom 10. 12. Sa teplota podstatne zvýšila. V noci
dosahovala okolo – 4 stupne C, cez deň okolo +2. Sneh sa roztopil. Vlhké počasie trvalo
dokonca roka.

Rok 1981
Rok 1981 bol rokom realizácie XVI. zjazdu, rokom 60. výročia zaloţenia KSČ, prvým
rokom siedmej päťročnice a rokom konania volieb do zastupiteľských orgánov všetkých
stupňov. Na čele straníckych a štátnych orgánov mesta v roku 1981 boli:
Rudolf Košťál – predseda MsV KSS a predseda MsV NF, PhDr. Vladimír Vachalík –
predseda MsNV, Ing. Stanislav Hanúsek – podpredseda MsNV, Ľudovít Candrák –
podpredseda MsNV, Boţena Martóniová – tajomníčka MsNV.
Významné politické a spoločenské udalosti v r. 1981 motivovali stranícke a štátne
orgány ako i spoločenské organizácie NF k ďalšiemu rozvoju masovopolitickej práce
v podnikoch a závodoch, organizáciách, školách a medzi občanmi.
Jednou z osvedčených foriem masovo-organizátorskej práce národného výboru je
i socialistické súťaţenie. Jej hlavným cieľom je v súlade so závermi XVI. zjazdu KSČ
dosiahnuť vysokú angaţovanosť čo najväčšieho počtu občanov na plnení úloh volebného
programu NF.
Pre rok 1981 pracujúci občania a mládeţ nášho mesta prijali celomestský socialistický
záväzok v hodnote diela 36 150 000 KČS pri čerpaní 15 532 000 Kčs finančných nákladov
a odpracovaní 670 720 brigádnických hodín. Tento záväzok bol podloţený 97 kolektívnymi
a 2836 individuálnymi záväzkami. Plnenie celomestského socialistického záväzku
v investičnej a neinvestičnej časti akcie „Z“ k 31. 12. 1981 je nasledovný: Vytvorená hodnota

diela činí 43 179 270 Kčs pri čerpaní 16 310 688 Kčs finančných nákladov a odpracovaní
762 770 brigádnických hodín. Vytvorená čistá hodnota diela činí 26 861 582 Kčs. Záväzok
bol splnený na 119,4 %.
V roku 1981 uskutočnil MsNV 52 verejných zhromaţdení s účasťou 35 819 občanov,
6 plenárnych zasadnutí s účasťou 402 poslancov a 236 občanov, 24 zasadnutí Rady MsNV
s účasťou 250 členov, 75 schôdzok komisií s celkovou účasťou 407 členov a 48 schôdzok
občianskych výborov s účasťou 373 osôb.
Technické sluţby v rámci svojej náplne vybudovali miestne komunikácie na uliciach
Hajskej a Bernolákovej v časti Šulekovo, pokračovali vo výstavbe Leninovho nábreţia
a upravili plochu pre fontánu.
Plánovaná hodnota diela v investičnej časti akcie „Z“ pre rok 1981 bola 2 958 000 Kčs
pri čerpaní finančných nákladov 1 632 000 Kčs a odpracovaní 23 900 brigádnických hodín.
Za rok 1981 bola vytvorená hodnota diela vo výške 4 068 000 Kčs pri čerpaní 2 364 000 Kčs
finančných nákladov a odpracovaní 23 950 brigádnických hodín. Pracovalo sa na týchto
akciách: vstupný objekt hádzanárskeho ihriska TJ Drôtovňa, ihrisko II. ZDŠ, zemné tribúny
futbalového štadióna TJ Slovan, 90 – miestna materská škola Hlohovec – časť Šulekovo,
rozšírenie vstupného areálu hádzanárskeho ihriska – nadstavba sociálneho zariadenia.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ bola vytvorená hodnota diela vo výške 39 110 870 Kčs pri
čerpaní 13 946 688 Kčs finančných nákladov a odpracovaní 738 820 brigádnických hodín.
V rámci tejto činnosti občania, pracujúci a mládeţ pracovali prevaţne na údrţbe
a príprave verejných priestranstiev, zeleni, výsadbe kríkov a stromov, budovaní parkov,
oprave ihrísk, ošetrovaní stromov a porastov a zapojili sa do zberu odpadových surovín.
V účelovej investičnej výstavbe bola vybudovaná a odovzdaná do uţívania telocvičňa pri I.
ZDŠ na Leninovej ulici.
Úspešným priebehom výročných členských schôdzí KSS začala zvýšená politická
aktivita komunistov a ostatných pracujúcich v období príprav XVI. zjazdu KSČ a volieb do
zastupiteľských zborov. V tejto atmosfére prebiehalo aj rokovanie Mestskej konferencie KSS
v Hlohovci. Predsedom MsV KSS sa stal opäť Rudolf Košťál.
V r. 1981 sme oslávili významné jubileum – 60. výročie zaloţenia Komunistickej
strany v Hlohovci. Ustanovujúca schôdza sa uskutočnila dňa 22. mája 1921. Na schôdzi bolo
prijaté uznesenie, ţe politická ľavica sociálno-demokratickej strany pristúpila ku KSČ.
Bokom nestála ani hlohovská mládeţ. 25. Mája bolo Slúţnovskému úradu v Hlohovci
oznámené, ţe miestna skupina Zväzu socialistických mladorobotníkov v Hlohovci sa stáva
skupinou Čsl. zväzu komunistov mládeţe, sekcie Komunistickej internacionály mládeţe.
Organizácia mládeţe v Hlohovci mala 68 členov. Jej predsedom bol Štefan Čady.
V dňoch 5. a 6. júna pristúpili občania mesta k volebným urnám, aby odovzdali hlasy
svojim zástupcom – poslancom v zastupiteľských zboroch všetkých stupňov. V našom meste
bolo zvolených 80 poslancov MsNV, z toho 68 v časti Hlohovec a 12 v časti Šulekovo.
Okrem toho vo všeobecných voľbách boli volení poslanci do ONV, ZsKNV, SNR,
Federálneho zhromaţdenia – SĽ a SN.
Rada MsNV má 13 členov: Ing. Stanislav Hanúsek, predseda, Jozef Tittel –
podpredseda, Jozef Medo – podpredseda, Boţena Martóniova – tajomníčka, Ľudovít Candrák,
Karol Gubala, Ján Káčer, Milan Kleiman, Ing. Florián Kubinský, František Martiška, Oľga
Mičková, Arpád Németh a Dagmar Zdzieblová – členovia.

Vedúci odborov MsNV: odbor organizačný a vnútorných vecí – Pavol Nitran, odbor
plánovací a finančný – Ing. Jolana Jančátová, odbor výstavby – Eva Urminská, odbor
miestneho hospodárstva a obchodu – Teofil Hlavna, odbor školstva, kultúry, sociálnych vecí
a zdravotníctva – Ing. Ján Tassy.
Komusie MsNV: a) finančno-plánovacia, b) miestneho a bytového hospodárstva, c)
dopravy, d) obchodu a cestovného ruchu, e) výstavby a vodného hospodárstva, f)
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, g) školstva a kultúry, h) sociálna a zdravotná, i)
na ochranu verejného poriadku, j) pre mládeţ a telesnú výchovu, k) výbor ľudovej kontroly.
Rada MsNV schválila zriadenie poradných zborov a pracovných komisií na volebné
obdobie 1981 – 1986 pre účasť občanov na spoločensky prospešnej práci, pre hlbšie
poznávanie ich potrieb a záujmov a pre riešenie otázok vyţadujúcich všesťstranné posúdenie.
Zriadené boli: 1) Zbor pre občianske záleţitosti – predseda Jozef Medo, podpredseda MsNV,
2) Protialkoholický zbor – predseda Miroslav Borčány, učiteľ II. ZDŠ, 3) Komisia pre
riešenie otázok cigánskych obyvateľov – predseda Boţena Martóniová, tajomníčka MsNV, 4)
Povodňová komisia - predseda Jozef Tittel, podpredseda MsNV, 5) Komisia pre brannú
výchovu – predseda Jozef Medo, podpredseda MsNV, 6) Komisia pre riadenie a koordináciu
sociálnej súťaţe – predseda Boţena Martóniová, tajomníčka MsNV, 7) Nákazová komisia –
predseda Jozef Tittel, podpredseda MsNV, 8) Komisia pre riadenie bola proti burinám –
predseda Boţena Martóniová, tajomníčka MsNV.
Ustanovujúce plenárne zasadnutie MsNV v Hlohovci, konané dňa 30. 6. potvrdilo
doposiaľ zriadené organizácie a zariadenia MsNV a ich vedúcich: 1) Technické sluţby mesta
– riaditeľ Ľudovít Reţný, 2)MsDO – riaditeľka Eva Hrubá, 3) Mestská kniţnica – riaditeľka
Oľga Myjavská, 4) Dom pionierov a mládeţe – riaditeľka Viera Sládeková, 5) Kino Úsmev –
vedúci Jozef Tassy, 6) Útvar hlavného architekta – dočasný vedúci Ing. Rudolf Kopányi.
Rada MsNV po prerokovaní poverila uzavieraním manţelstva pred MsNV v Hlohovci
súdruhov: Ing. Stanislava Hanúska, predsedu MsNV, Jozefa Tittla, podpredsedu MsNV,
Jozefa Medu, podpredsedu MsNV, Boţenu Martóniovú, tajomníčku MsNV a Karola Gubalu,
poslanca MsNV a člena Rady.
Občianske výbory sú voleným aktívom národného výboru. Ony pomáhajú národnému
výboru pri zabezpečovaní úloh najmä politicko-organizátorskej činnosti a pri plnení úloh,
ktoré im zverí plenárne zasadanie alebo rada príslušného národného výboru. Občianske
výboru organizujú účasť občanov pri riešení verejných záleţitostí, podávajú návrhy na
riešenie potrebných otázok a odstránenie nedostatkov v pôsobnosti národného výboru.
V Hlohovci je zriadených celkom 11 občianskych výborov – z toho 2 v časti Šulekovo
o počte 110 členov.
Úlohou Zboru pre občianske záleţitosti v roku 1981 bolo vylepšovať a zdokonaľovať
nové formy socialistických spoločenských vzťahov, ktoré našli veľké pochopenie a uznanie
v radoch občanov mesta. V roku 1981 vykázal ZPOZ pri MsNV takúto činnosť:
Počet sobášov 218, z toho občianskych 124 a 7 pohovorov so snúbencami (účasť 24
snúbencov).
Počet narodených detí 390, z toho počet uvítaných 305, počet individuálnych uvítaní
180.
Počet zomrelých 113, z toho občianskych pohrebov malo 31 občanov. Pred
cirkevnými obradmi sa uskutočnilo 77 občianskych rozlúčok.

Ostatné občianske slávnosti:
slávnosti pri príleţitosti ţivotných jubileí 19 prípadov,
5 slávností pri odovzdávaní občianskych preukazov 198 ţiakom ZDŠ,
2 rozlúčky s brancami za účasti 51 brancov,
posedenie s 15 členmi KSČ pri príleţitosti 60. výročia zaloţenia KSČ,
uskutočnenie 121 návštev starých a osamelých občanov,
odovzdanie maturitných vysvedčení 114 študentom gymnázia,
uskutočnenie 5 slávností prijatia 407 detí medzi školákov,
prijatia 25 ţien pri príleţitosti Medzinárodného dňa ţien,
zorganizovanie MDŢ pre 33 dôchodcov v Klube a DOS pre 8 obyvateľov,
zabezpečenie Dňa pamiatky zosnulých,
prijatie 19 osvetových pracovníkov pri príleţitosti Dňa osvety pracovníkov,
prijatie 11 učiteľov pri príleţitosti Dňa učiteľov,
prijatie 30 športovcov – najúspešnejších hádzanárov ČSSR,
posedenie z príleţitosti sviatkov zimy v Klube so 49 dôchodcami
účasť na odovzdávaní bronzovej plakety Jánskeho najlepším darcom krvi
v Piešťanoch,
pripravenie 35 relácií propagujúcich činnosť ZPOZ-u v mestskom rozhlase.
Okrem uvedených akcií ZPOZ spolupracoval, usmerňoval a metodicky riadil 24
aktívov pre občianske záleţitosti.
Dňa 14. 9. usporiadali MsV NF, MsNV, MV Mierová rada, Socialistický zväz ţien,
Socialistický zväz protifašistických bojovníkov a Zväz Československo-Sovietskeho
priateľstva v kine Úsmev míting pracujúcich a mládeţe proti neutrónovej bombe a na obranu
mieru.
Nezvyčajné horúčavy v máji skrátili vegetáciu obilovín, takţe ţatva v našom chotári
v porovnaní s minulým rokom sa rozbehla takmer o dva týţdne skôr – uţ 8. júla. Jesenné
poľnohospodárske práce mali JRD a Štátne majetky rozdelené do troch etáp:
- stredná orba, sejba priemyslových hnojív, príprava pôdy pod oziminy, sejba ozimín,
rozvoz maštalného hnoja,
- siláţovanie kukurice, zber kukurice na zrno, zber kôrovia, zber cukrovej repy, zber
repného listu a skrojkov,
- hlboká orba.
Na úseku rastlinnej výroby napriek čo najväčšiemu úsiliu zabezpečiť pokrytie kŕmnej
bilancie a potrieb ţivočíšnej výroby nedosiahlo JRD ţelané výsledky.
Boli to ťaţké straty a ťaţko hľadať príčiny, ktoré na tento stav vplývali. Je isté, ţe
príroda ako hlavný faktor v posledných rokoch nie je prajná a to hlavne u špeciálnych plodín
– v hrozne a v sadoch, i keď všetky pracovné operácie boli prevádzané v agrotechnických
termínoch a kvalitne.
V dôsledku nepriaznivého vývoja vo výrobe jednotlivých plodín ako nákupné úlohy
neboli splnené v plánovaných mnoţstvách.
Na úseku ţivočíšnej výroby napriek zabezpečovaniu úloh podľa plánu, čiaru cez
rozpočet pripravila ţatva, a to zber hustosiatych obilovín. Výpadom 11 866 g z kŕmnych
fondov sa musel celý vývoj vo výrobnej činnosti ţivočíšnej výroby usmerňovať na vlastné

zdroje krmovín. V dôsledku poklesu krmovín museli v druhom polroku zniţovať stavy
ošípaných.
Na JRD J. Fučíka v Hlohovci evidovali v roku 1981 celkom 1502 členov, čo je oproti
minulému roku o 10 menej. Počet trvale činných pracovníkov je 867, čo je oproti minulému
roku zvýšenie o 7. Za členov JRD bolo v r. 1981prijatých 48 nových trvale činných
pracovníkov a uvoľnených bolo spolu 26 členov. V roku 1981 boli členom JRD udelené dve
rezortné vyznamenania a dve štátne.
V zmysle uznesení straníckych a štátnych orgánov je úlohou MsNV v Hlohovci
zabezpečiť vyuţitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území Peter,
Hlohovec a Šulekovo iba na poľnohospodárske účely.
Pôdny fond mesta Hlohovec sa rozčleňuje na tri katastrálne územia: katastrálne
územie Peter, katastrálne územie Hlohovec a katastrálne územie Šulekovo. Vzťahy
k uvedenému pôdnemu fondu sú dvojakého druhu: predovšetkým uţívacie a potom
vlastnícke. Predmetné lokality sú v uţívaní JRD J. Fučíka a Štátny majetok Hlohovec, no sú
i prípady, v ktorých časť poľnohospodárskej pôdy je vo vlastníctve a teda i v praktickom
uţívaní drobných drţiteľov. Uţívacie vzťahy spoločenských organizácií touto skutočnosťou
nie sú postihnuté. Ide o ZO Slov. zväzu záhradkárov, zväzu včelárov, zväzu poľovníkov
a ďalších. Spoločenským organizáciám bola odovzdaná pôda iba do dočasného uţívania.
Prehľad pôdneho fondu podľa jednotlivých katastrálnych území:

Katastrálne územie Hlohovec
Orná pôdy vinice záhrady sady pasienky lúky ostatné lesy vodné plochy spolu
1000,1
404,4 27,8
49,2 251,6
0,2 36,9
0,3
3,2
1773,7
Katastrálne územie Peter
Orná pôdy vinice záhrady sady pasienky lúky ostatné lesy vodné plochy spolu
356,3
44,1
26,4
3,8
144,6
1,2
67,9
0,1
0,8
645,2
Katastrálne územie Šulekovo
Orná pôdy vinice záhrady sady pasienky lúky ostatné lesy vodné plochy spolu
881,0
8,0
4,0
52,1
2,2 208,3 108,0
1263,6
Katastrálne územie - spolu
Orná pôdy vinice záhrady sady pasienky lúky ostatné lesy vodné plochy spolu
2237,4
448,5 62,2
57,0 448,3
3,6
313,1 0,4
112,0
3682,5
Poľnohospodárska komisia MsNV zistila, ţe z uvedených údajov podľa výpisu
z evidencie nehnuteľností k 1. 1. 1981 je nevyuţitá poľnohospodárska pôda na
poľnohospodárske účely v týchto lokalitách:
V katastrálnom území Hlohovec: Kamenná hora cca 6 ha, Stará hora 2 ha, Hanšutka 6
ha, Nad Balatonom 3 ha, Jaská hora 2 ha. Spolu cca 19 ha.
V katastrálnom území Peter: Nová hora cca 7 ha, Klče 2 ha, Studničné 1 ha,
Mlynárska hora 2 ha, Krátke a Dlhé Ivárnoky 5 ha. Spolu cca 17 ha.
V katastrálnom území Šulekovo spolu cca 10 ha.

Číselné údaje v uvedených tabuľkách sú iba orientačné. V súčasnosti prebieha
v katastrálnom území Hlohovec a v katastrálnom území Šulekovo HTÚP v zmysle vládneho
nariadenia č. 47/1955 Zb. Po ukončení HTÚP sa spracuje presný prehľad o skutočnom stave
pôdneho fondu mesta i skutkového stavu vlastníkov a uţívateľov.
Predmetné lokality nebolo moţné poľnohospodársko-veľkovýrobne vyuţívať
vzhľadom na značný stupeň svahovitosti a neprístupnosti mechanizmov v katastrálnom území
Hlohovec a Peter. V Šulekove táto poľnohospodárska pôda bola opustená.
Časť výbery týchto lokalít sa v r. 1982 odovzdá na poľnohospodárske vyuţitie ZO
social. zväzu záhradkárov. Ďalšia časť (Krátke a Dlhé Šumperky, Teplé izby, Uhliare, Lipiny)
boli odovzdané do dočasného uţívania Čsl. štátnym lesom a zostávajúca časť
poľnohospodárskej pôdy bude postupne vyuţitá podľa vypracovaného harmonogramu po
rekultivačných úpravách do r. 1990 na poľnohospodárske účely ako i na rozšírenie intravilánu
mesta na investičnú bytovú výstavbu.
Dňom 1. 7. bola po rekonštrukcii znovu otvorená predajňa muţských odevov na
Gottwaldovom námestí, dočasne na dobu cca 1,5 roka umiestnená nad kotolňou na
Šafárikovej ulici. Začiatkom augusta bola daná do uţívania samoobsluha na Podzámskej ulici.
Na ulici A. Felcána bola otvorená predajňa Zelovoc.
Starostlivosť straníckych a štátnych orgánov a zabezpečenie ochrany a opatery detí
predškolského veku v čase zamestnania ich matiek sa zračí vo výstavbe a v zriaďovaní stále
ďalších zariadení – jasiel a materských škôl v meste. Detské jasle boli na uliciach: Nábreţie,
Vinohradská, Závalie a Podzámska, materské školy na uliciach: Marxova, Peterská, Tehelná,
Malinovského, Nábreţie I., Vinohradská, Malinovského, Nábreţie II a Šulekovo. Závodné
jasle mali Slovakofarma, Odevné závody, Drôtovňa, Mier, JRD + ŠM a Kozmetika, závodné
MŠ mali Odevné závody, Švermova, Kalinčiakova, Slovakofarma.
Jednou z hlavných úloh v školskom roku 1980/81 bola orientácia škôl na všestranný
harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka, formovanie jeho marxisticko-leninského
svetonázoru, socialistického a ideovo-politického uvedomenia, jeho intelektuálny a mravný
rozvoj, príprava na tvorivú prácu a poslanie v súlade s potrebami socialistickej spoločnosti,
bohatý kultúrny ţivot, estetická výchova, telesná výchova a príprava na obranu vlasti.
V školskom roku 1981 sa prvýkrát realizoval novo koncipovaný obsah uţ v 6.
Ročníku základnej školy. Skúsenosti a poznatky z jeho zavádzania sú pozitívne, i keď sa javí
preplnenosť učebných osnov v niektorých predmetov a vznikajú problémy s postupom
zaostávajúcich ţiakov. Nedostatkom sú vysoké počty ţiakov v jednotlivých triedach (38).
Všetky školy I. cyklu boli zapojené do matematickej a fyzikálnej olympiády, kde viacerí
skončili ako úspešní riešitelia. Ţiaci škôl sa zúčastnili aj ďalších súťaţí, ako: Puškinov
pamätník, Hollého pamätník, Hlohovská ruţa, Hrdinovia SNP, Zlatý blyskáč a rôznych
športových súťaţí.
Na všetkých školách sa brigádnická činnosť sústreďovala na pomoc
poľnohospodárskym podnikom, pomoc pri skrášľovaní ţivotného prostredia, úprave okolia
školy a na zberové akcie. V rámci neinvestičnej časti akcie „Z“ odpracovali ţiaci hlohovských
škôl 63 915 brigádnických hodín a vytvorili hodnotu diela v čiastke 732 480 Kčs, nazbierali
59 159 kg odpadových surovín, gaštanov a šípok, vysadili 143 okrasných a ovocných
stromov.

Kultúrno-výchovná práca v meste Hlohovec bola riadená podľa jednotného plánu
kultúrno-výchovnej práce na rok 1981 v okrese Trnava. Činnosť bola zameriavaná hlavne na
významné udalosti a jubileá. Kultúrno-výchovná činnosť bola koordinovaná medzi MsDO,
zloţkami NF, spoločenskými organizáciami a školami. V roku 1981 bolo v rámci mesta
organizovaných 12 slávnostných akadémií, zhromaţdení a slávnostných zasadnutí. Dňa 9.
Januára sa stal Hlohovec dejiskom tradičného Okresného novoročného stretnutia pionierov
s najvyššími predstaviteľmi politického a verejného ţivota okresu Trnava. 231 najaktívnejších
pionierov a pionierskych pracovníkov okresu Trnava privítal na pôde mesta Rudolf Košťál,
predseda MsV KSS. Slávnostný prejav predniesol vedúci delegácie OV KSS v Trnave
Ladislav Jajderus, člen predsedníctva OV KSS a tajomník OV KSS. Predsedníčka OR PO
SZM a tajomníčka OV SZM v Trnave Emília Plecháčová oboznámila prítomných
s výsledkami práce okresnej PO SZM za rok 1980 a s najdôleţitejšími úlohami, ktoré
očakávajú pionierov nášho okresu v roku 1981. Pionieri potvrdili slová predsedu Mestského
pionierskeho štábu v Hlohovci, Andrei Hanúskovej, ţe pionieri budú dôsledne plniť svoje
kaţdodenné povinnosti.
V dňoch 14. a 15. 4. sa konala v empírovom divadle Krajská súťaţ detských
divadelných súborov za účasti: DDS „Radosť“, ZDŠ Dvorníky s hrou „Kozliatka“, DDS
„Lastovička“ ZDŠ Čakajovce s hrou „Zajko, svrček a jahňa“, DDS „Kvietky“ ZDŠ Lehnice,
DDS ZDŠ Šaľa – Váh a Domu kultúry ROZ Šaľa, DDS Šaľa – Veča s hrou „Svetobeţník“.
Víťazom sa stal DDS ZDŠ Dvorníky, na druhom mieste s umiestnil DDS ZDŠ Šaľa – Veča
a tretie miesto obsadil DDS ZDŠ Čakajovce.
V dňoch 26. – 28. 6. sa konali tradičné slávnosti mieru a druţby československého
priateľstva. V bohatom programe účinkovali deti maľovaním na chodníkoch a v rôznych
súťaţných hrách, na námestí koncertovala dychová hudba „Mierovanka“. Vyvrcholenie sa
konalo v amfiteátri, kde hlavný prejav predniesol generál poručík Jozef Kováčik, poslanec
SNR a vystúpil 60-členný folklórny súbor piesní a tancov „Hradišťan“.
Mestský dom osvety v Hlohovci vyvíjal činnosť v piatich okruhoch pôsobnosti.
V rámci štátno-politickej výchovy, politickej agitácie doriešil problém nedostatku vhodného
miesta na propagáciu politických a kultúrnych udalostí v meste zostavením veľkoplošného
priestorového panelu, ktorý je umiestnený v centre mesta pred budovou Mestskej kniţnice.
V novembri bola inštalovaná v kine Úsmev pri príleţitosti Mesiaca ČSSP výstava
fotografií fotoklubu FÓKUS. Výstava obsahovala najlepšie fotografie členov klubu, z ktorých
mnohé reprezentovali fotoklub na rôznych prehliadkach a súťaţiach. Výstavu navštívilo 7520
osôb. Mimoškolskú výchovu a vzdelávanie prevádzali pracovníci MsDO rôznymi formami:
prednáškami – celkom 28, besedami (6) a kurzami (strojopis, kurz strihov a šitia, kurz
nemeckého jazyka, hra na hudobné nástroje .. ) – celkom 8 kurzov.
Na poli rozvíjania nových občianskych zvyklostí a vzťahov MsDO pripravil
a odvysielal v mestskom rozhlase smútočné oznámenia o zomrelých občanoch, ktorým sa
organizoval občiansky pohreb. V časopise „Ţivot v Hlohovci“ uverejňoval blahoţelania
jubilantom, mladomanţelom a rodičom pri uvítaní ich detí do ţivota.
Pri MsDO pracuje spevácky zbor „Mierovan“, ktorý vystupoval na akciách Zboru pre
občianske záleţitosti pri MsNV – celkom 45 krát. Šírenie umeleckých hodnôt a filmového
umenia bolo prevádzané formou vystúpení profesionálnych umelcov (súborov) väčšinou
v empírovom divadle. Boli to najmä tieto akcie: dvanásť výchovných koncertov pre ţiakov

ZDŠ, päť koncertov váţnej hudby, amatérske divadelné predstavenie, koncert operetných
melódií, tri divadelné predstavenia Novej scény, dve predstavenia Radošinského naivného
divadla, okresná súťaţ detských divadelných súborov, krajská súťaţ detských divadelných
súborov, obvodné kolo Hollého pamätníka, 6 predstavení bábkového divadla z Nitry,
vystúpenie sólistu ND z Prahy (15. 5. ) Vojtecha Kociána, rodáka z Hlohovca, ktorý dal
podnet k zaloţeniu „Kruhu priateľov hudby“ (dnes uţ eviduje 105 členov), koncert pod
názvom „Umelci k voľbám“ (v predvečer volieb), v ktorom sa predstavili poprední českí
a slovenskí umelci (zaslúţilý umelec Jozef Větrovec, národný umelec Mikuláš Huba,
Doleţalovo kvarteto z Prahy a ďalší), koncert talianskeho komorného súboru v rámci
Piešťanského festivalu, koncert k 100. výročiu úmrtia M. P. Musorgského „Musorgskij a jeho
doba“, huslový recitál zaslúţilého umelca Václava Hudečka za účasti predsedkyne rady
„Kruhov priateľov hudby“ na Slovensku, národnej umelkyne Márie Kišoňovej – Hubove,
koncert z piesňovej tvorby M. Schneidera Trnavského, venovaný 100. výročiu narodenia Béla
Bartáka „Spomienka na Bélu Bartáka“.
V kine Úsmev sa konali vystúpenia profesionálnych súborov a umelcov jednotlivcov:
estrádne pásmo „Moje koníčky“, dve vystúpenia súboru „Moravanka“, vystúpenie skupiny
„Teton“, vystúpenie skupiny „Elán“, vystúpenie Viery Špinarovej so skupinou Iva Pavlíka,
vystúpenie skupiny „Limit“ s Miroslavom Ţbirkom, zábavný program s Naďou Urbánkovou,
Jaromírom Mayerom a Karlom Černochom, vystúpenie Malokarpatskej kapely pod názvom
„Dychotéka alebo Malokarpatská kapela kontra strýco Marcin“, vystúpenie skupiny
„Katapult“. V záujmovo-umeleckej činnosti pracovali pri MsDO súbory a krúţky, ktoré
zaznamenali v r. 1981 veľmi dobrú prácu. Boli to: Fotoklub FÓKUS, folklórna skupina
„Šulekovo“, spevácky súbor „Mierovan“, vokálno-inštrumentálna skupina „Pltníci“
a dychová hudba zo Šulekova DIPO. Všetky uvedené súbory ZUČ sa aktívne podieľali na
politických akciách a to najmä v predvolebnom období pri predstavovaní kandidátov a pri
samotných voľbách. Okrem toho vystúpili na galaprograme usporadúvanom pri príleţitosti
36. výročia oslobodenia ČSSR a 60. výročia zaloţenia KSČ v amfiteátri.
Klub mládeţe AXA plnil úlohu spoločenského a kultúrneho ţivota mládeţe
zavádzaním rôznych foriem ideovo-výchovnej práce v záujmovo-umeleckom, kultúrnospoločenskom a vzdelávacom pôsobení.
Jeho činnosť moţno roztriediť takto:
1) Štátno-politická výchova a politická agitácia:
prednášky na rôzne témy
besedy
súťaţné kvízy
stretnutie zväzákov mesta
výstavy
v dňoch 8. – 10. 5. zorganizoval MsV SZM a klub AXA IX. ročník Splavu priateľstva
dňa 18.6. sa konal v empírovom divadle slávnostný večer vyhodnotenia VIII. ročníka
literárno-výtvarnej súťaţe začínajúcich autorov „Hlohovská ruţa“, vyhlásená k príleţitosti 60.
výročia vzniku KSČ. Súťaţ hodnotil akademický sochár Jozef Sušienka. Víťazmi VIII.
ročníka Hlohovskej ruţe sa stali:
V I. kategórii v poézii – Beáta Danišová, ţiačka V. ZDŠ v Hlohovci,
v próze – Jana Benkovičová, ţiačka III. ZDŠ v Hlohovci.

V II. kategórii v poézii – Eva Lukáčová, ţiačka Gymnázia v Trnave,
v próze – Ivana Juhásová, ţiačka Gymnázia v Hlohovci.
V III. Kategórii v poézii – Peter Varga, Cífer.
Vo výtvarnej časti súťaţe zvíťazil Ladislav Belica, ţiak Strednej hotelovej školy
v Piešťanoch.
2) Záujmovo – umelecká, klubová činnosť, spoločenská zábava a kultúrny oddych.
Pri klube AXA pracovali krúţky:
Divadlo poézie
Divadlo hudby
Rozhlasový krúţok
Hudobný súbor
Krúţok jazzbaletu
Krúţok spoločenského tanca.
V rámci tejto činnosti popri vystúpeniach spomenutých krúţkov usporadúvali besedy
– v tomto roku spolu 10.
3) Kultúrne podujatia formou besied, posedení, karnevalu, recitácií, gramiád, koncertu,
reprezentačného plesu, tanečných večerov, premietaním filmov a výstav.
4) Športové podujatia (šachový turnaj 17 neregistrovaných hráčov, XII. ročník Behu
oslobodenia, tenisový turnaj jednotlivcom O putovný pohár MsV SZM za účasti 34 hráčov).
5) Schôdzky a zasadnutia.
6) Názorná agitácia a propagácia (rozhlasové relácie v mestskom rozhlase, cyklus
ţatevných spravodajstiev, relácie k rôznym slávnostným príleţitostiam a volebné
spravodajstvo) – celkom asi 60. relácií.
Činnosť Mestskej kniţnice v Hlohovci bola v roku 1981 charakterizovaná úsilím
a ďalšie prehĺbenie výchovno-vzdelávacieho pôsobenia zameraného na zvyšovanie ideovej
a kultúrnej úrovne pracujúcich a mládeţe mesta. Kniţnica rozvíjala knihovnícke a informačné
sluţby širokej čitateľskej verejnosti s cieľom prispieť prostredníctvom práce s knihou
k formovaniu socialistického spoločenského vedomia a socialistického spôsobu ţivota
občanov. Počet pracovníkov Mestskej kniţnice v roku 1981 bol 11, mzdové prostriedky
celkom 255 000 Kčs.
Činnosť Domu pionierov a mládeţe v Hlohovci bola upriamená na podchytenie
záujmov detí a mládeţe v mimovyučovacom čase. V podstate sa delila na tri okruhy činností:
1) Príleţitostná záujmová činnosť, v rámci ktorej zorganizovali a uskutočnili
pracovníci DPa M tieto akcie:
Slávnostný sľub pionierov.
Besedy.
Kvízy a súťaţe na rôzne témy.
Vychádzky.
Premietanie filmov.
Návštevy výstav.
Dve návštevy izby revolučných tradícií „Robotnícke hnutie Hlohovca“ s účasťou 58
pionierov.
Dňa 12. 12. organizoval a usporiadal DPaM turnaj „Veľká cena ČSSR v šachu“.
Ďalšie akcie.

2) Metodická činnosť - DPM uskutočňoval metodickú činnosť týmito formami:
metodická inštruktáţ návštevami pracovníkov DPM na pionierskych skupinách, metodickokontrolnou činnosťou pracovníkov DPM na pionierskych skupinách, zvolávaním klubu SV
mesta, konzultačnými dňami pre SV obvodu Hlohovec, dennou individuálnou pomocou SV,
sprístupnením kniţnice DPM, metodickým usmerňovaním troch záujmových útvarov Stanice
mladých technikov pri Učňovskom stredisku Drôtovňa ... . Pracovníci DPM prevádzali
pravidelné metodické inštruktáţe návštevami na 16 pionierskych skupinách obvodu
Hlohovec, pričom kaţdý pracovník zodpovedal za tri pionierske skupiny.
3) Záujmová (krúţková) činnosť DPM. Aj napriek nepriaznivým podmienkam
podarilo sa DPM získať pre prácu s pioniermi a s členmi SZM 17 externých pracovníkov.
Z toho bolo finančne odmeňovaných 12, bez nároku na odmenu pracovalo 5 pracovníkov a 8
záujmových útvarov pracovalo pod vedením interných pracovníkov DPM.
Počas celého roka pracovali tieto krúţky:
Šachový, filatelistický, astronomický, fotografický, rybársky, dva stolnotenisové,
výtvarný, akvaristický, videotechnicko-akustický, auto-modelársky, plasticko-modelársky,
letecko-modelársky, mladý obranca vlasti, dva hudobné, pohybovej výchovy, turistický,
mladý ochranca prírody. V roku 1981 vyvíjali činnosť aj tieto kluby: astronomický, fotoklub,
HIFI klub, KMP, klub inštruktorov PO SZM, Mestský pioniersky štáb. Počet pracovníkov
DPM je 7 – 1 upratovačka. V rámci letnej činnosti organizoval DPM rôzne odborné
sústredenia členov záujmových útvarov: plavecký výcvik a základy stanovenia
v Diakovciach, plnenie odznaku odb. v Helpe a Makove, poznávanie vlasti v Malých
Karpatoch, nadviazanie druţobných stykov s Mikulovom a športové turnaje v Závadne nad
Hronom. Celkom sa sústredení zúčastnilo 221 pionierov. DPM udrţuje druţobné styky
s DPM v Mikulove a s palácom pionierov v Kyjeve a v Rostove na Done.
Kino Úsmev v Hlohovci plnilo úlohu kultúrno-zábavného vyţitia sa občanov
a mládeţe. V roku 1981 premietlo 845 filmov pre 113512 návštevníkov s trţbou 490 179 Kčs.
V rámci filmového festivalu „Leto 81“ bolo uskutočnených 32 predstavení pre 7896
návštevníkov s trţbou 48 333 Kčs. V rámci filmov svetovej kinematografie bolo
premietnutých 12 filmov v kine a v amfiteátri.
Počet predstavení, ktoré sa uskutočnili mimo hracieho profilu v r. 1981 bolo 11
s počtom návštevníkov 12 482.
Dňa 14.4. prijal predseda MsNV v Hlohovci popredných reţisérov krátkometráţnej
tvorby z Prahy. Z týchto sa 9 premietalo v Hlohovci. Jeden z týchto filmov natočil reţisér
Bruno Šefránka, rodák z Hlohovca.
V roku 1981 malo kino Úsmev celkom 9 pracovníkov.
Okresné múzeum v Trnave so sídlom v Hlohovci. Opravné práce prevádzané v roku
1981 ovplyvnili prevádzku a činnosť zariadenia na celý rok. Pracovníci boli sústredení do
troch pracovní a v takýchto podmienkach pracovali počas celého roka.
V dôsledku uvedených okolností bola práca na úseku výchovno-osvetovej práce
prevádzkovaná mimo budovy múzea.
Štátno-politická výchova bola zameraná na významné politické udalosti ako XVI. Zj.
KSČ, 60. Výr. zaloţ. KSČ a voľby do zastupiteľských orgánov. Organizované boli tieto
podujatia:
Dve výstavy – návšteva 2230

Prednášky – 41- účasť 1953
Besedy – 3 – účasť 205
Okresné múzeum udrţovalo druţobné styky so Spengler múzeom v Sangerhausene.
Dvaja prírodovední pracovníci boli 14 dní v múzeu v Sangerhausene na výmenu skúseností
o prírodovednej muzeálnej práci.
Akcie mimoškolskej výchovy a vzdelávania boli realizované v školách, agit.
strediskách a učňovských strediskách. Tematicky bola táto činnosť zameraná hlavne na
obdobie budovania socializmu, novších dejín a ochranu prírody a ţivotného prostredia:
Výstavy – 4 – návšt. 4267
Výstavy – 3
Prednášky – 16 – účasť 846
Besedy – 1- účasť 21
Exkurzie – 2 – účasť 47
Vlastivedná a muzeálna činnosť:
Zbierková činnosť bola prevádzkovaná nákupom a darmi. Zbierky boli obohatené
o 500 inv. čísel – 7762 kusov. Z toho bolo získaných 2751 ks zberom, 21 ks darom, 9 hospod.
zmluvou a 4981 ks kúpou. Ich celková hodnota predstavuje 114 946 Kčs.
Spracovávanie a ochrana zbierok. Prvostupňová evidencia bola prevádzaná v priamej
náväznosti na účtovnú evidenciu. Katalogizácia bola prevádzaná iba obmedzene. Ochrana
bola urobená konzervačnou a preparačnou úpravou. Zbierkové fondy boli pravidelne
dezinfikované.
Vo vedecko - výskumnej činnosti na rok 1981 bolo stanovených i splnených 14 úloh.
Tvorba expozícií bude realizované v roku 1982.
Previerková a metodická činnosť sa zameriavala na : evidencia kroník, previerku izieb
revol. tradícií v okrese, previerku vlastivednej činnosti, pomoc pri katalogizácii a metodickú
pomoc
Edičná a publikačná činnosť spočívala vo vydávaní Vlastivedného a metod.
Spravodajstva, v zostavení obrazových príloh k publikácii „KSČ v Trnavskom okrese 192145!, v zabezpečovaní fotomateriálov z príl. 60. Výr. KSČ, z príspevkov do publikácie
„Archeol. výskumy a nálezy na Slovensku“, v populačno-náučných článkoch (17) pre časopis
Ţivot v Hlohovci.
Na ochrane pamiatok a prírody spolupracovalo Okr. Múzeum s Okr. Pamiatkovou
správou na zabezpečení projektu pre obnovu Robotníckeho domu v Hlohovci a budovy
múzea. V roku 1981 previedli pracovníci Okr. múzea taktieţ výmenu označení na nálezisku
„poniklecová lúčka“
Kádrové a finančné zabezpečenie: Plán pracovníkov na r. 1981 bol 20,5. príjmy v r.
1981 činili 1,000.638 Kčs, výdavky 1,064.974,97 Kčs.
Mestský národný výbor v Hlohovci, miestne ZDŠ, Ľudová škola umenia, Dom
pionierov a mládeţe a Poliklinika udrţujú i naďalej bratské styky s inštitúciami mesta
Mikulov.
V dňoch 14.-18. 7. vykonali zástupcovia mesta Hlohovec v zloţení Ing. Stanislav
Hanúsek, pred. MsNV, Ing. Florián Kubinský, člen rady MsNV, Anton Kúdela, poslanec
MsNV a Anna Kovalčíková, tlmočníčka druţobnú návštevu do Belgicka, do mesta De Panne

(cca. 10 000 obyv. na pobeţí Severného mora) za účelom podpísania Protokolu o priateľstve
medzi ,mestami Hlohovec a De Panne.
VZH ÚV ČSZTV a SÚV ČSZTV v spolupráci s TJ Drôtovňa zorganizovali akciu
vyhlásenia najlepších hádzanárok a hádzanárov ČSSR a Slovenska za rok 1980 dňa 9.3.
v športovej hale.
Za najlepšie hádzanárky boli vyhlásené: 1) Dana Nováková, Odeva Hlohovec, 2)
Alena Horalová – Štart Bratislava, 3) Elena Brezányová – Iskra Partizánske.
Najlepší hádzanári : 1) Marián Hirper – Lokomotíva Trnava, 2) N. Solivar – Dukla
Praha, 3) František Schultz – Lokomotíva Trnava.
Dňa 21.3. sa uskutočnil v športovej hale medzinárodný hádzanársky turnaj dorasteniek
o pohár „oslobodenia mesta“ medzi druţstvami : Frankfurt nad Odrou (NDR), Slávia
Nesvady, Bradlan Brezová, Duslo Šaľa, Plastika Nitra a Odeva Hlohovec. Víťazom sa stali
hádzanárky Slávie Nesvady.
28.3. sa konal v športovej hale IV. roč. turnaja dorastencov v hádzanej a putovný
pohár CZV SZM Drôtovňa medzi muţstvami : Lokomotíva Trnava, BZVJL Levice, MsNV
Bojnice, Hutník Sereď, Tesla Piešťany a Drôtovňa Hlohovec. Zvíťazilo druţstvo Drôtovne
Hlohovec, na druhom mieste skončili BZVJL Levice a na treťom mieste sa umiestnila
Lokomotíva Trnava.
Dňa 11.4. usporiadal Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Hlohovec III.
ročník pretekov v love rýb udicou „O cenu mesta ruţí“ na počesť oslobodenia mesta
Sovietskou armádou v madunickom kanály (odpadový kanál hydrocentrály). Pretekov sa
zúčastnilo 18 trojčlenných druţstiev zo Slovenska. Zvíťazilo druţstvo zo Ţiliny.
TJ Odeva Hlohovec usporiadala v dňoch 16.-19.4. turnaj I. ligy hádzanej ţien o 6.-10.
miesto za účasti týchto celkov: Jednota Trenčín, Plastika Nitra, Odeva Hlohovec, Zora
Olomouc a TJ Gotwaldov.
Dňa 25.4. sa konal hádzanársky turnaj mladších ţiakov na počesť oslobodenia mesta.
Zúčastnili sa ho ţiaci z Bojníc, Malaciek, Hlohovca a Piešťan. V uvedenom poradí sa aj
umiestnili.
TJ Drôtovňa usporiadala dňa 2.5. v športovej hale turnaj v bicyklebale o cenu n.p.
Drôtovňa za účasti 14- násobných majstrov sveta bratov Pospíšilovcov a ďalších najlepších
dvojíc ČSSR. Cez prestávku vystúpila s ukáţkami svojho umenia v krasojazde na bicykli
majsterka sveta Hana Matoušková so svojimi dcérami.
V dňoch 1.-25. 6. prebiehal XVII. roč. hlohovských hier, ktorých usporiadateľom bola
V. ZDŠ Hlohovec – časť Šulekovo pod patronátom n.p. Slovakofarma. Slávnostné otvorenie
sa konalo dňa 1.6. (Medzinárodný deň detí) na štadióne Slovana. Súťaţe ţiakov všetkých
hlohovských základných škôl a zákl. škôl sa konali vo futbale (chlapci), v hádzanej (dievčatá
a chlapci) a v ľahkej atletike.
V dňoch 19.-21.6. sa na futbalovom štadióne TJ Slovan uskutočnili majstrovstvá
Slovenska mladších dorastencov vo futbale za účasti : Tatran Prešov, Inter Bratislava, Plastika
Nitra a Gumárne Púchov. Víťazom sa stal Inter Bratislava.
TJ Lokomotíva Hlohovec zorganizovala v dňoch 20. a 21.6. na II. ZDŠ Hlohovec
basketbalový turnaj na počesť 60. výročia zaloţenia KSČ, ktorého sa zúčastnili druţstvá: TJ
Jednota Trenčín, TJ Iskra Matador Bratislava, TJ Strojár malacky, SPŠ Trnava a TJ
Lokomotíva Hlohovec. Víťazom sa stala SPŠ Trnava. TJ lokomotíva Hlohovec obsadila tretie

miesto. V dňoch 22. a 23.8. sa uskutočnil v športovej hale turnaj v hádzanej ţien pri
príleţitosti 30. výročia zaloţenia hádzanej v Hlohovci za účasti druţstiev_ Zora Olomouc,
Plastika Nitra, Druţstevník Topoľníky a Odeva Hlohovec.
Zväz pre spoluprácu s armádou, SÚV, SÚR – kynológia, Kynologický klub ZO pri n.p
Slovakofarma poriadali v dňoch 28.-30.8. na štadióne n.p. Mier a v okolí mesta majstrovstvá
SSR vo výkone psov sluţobných plemien dospelých. Súťaţ prebiehala v nasledujúcich
disciplínach: poslušnosť, ochrana, vyhľadávanie stôp a branné prvky. Prvé miesto získal Ing.
Štefan Hamerlík (majster SSR nar. 1981.), druhé miesto si odniesol Igor Lengvarský a tretie
Vladimír Dorko. Druţstvá sa umiestnili nasledovne: 1. miesto Východoslovenský kraj, 2.
miesto Západoslovenský kraj a 3. miesto Bratislava – mesto.
V septembri sa uskutočnil IV. roč. cyklistického okruhu Júlia Fučíka, ktorý
organizoval VÚ 4444, DPM s Komisia pre mládeţ a telovýchovu pri MsNV pod patronátom
JRD Júlia Fučíka. najväčší počet bodov a putovný pohár si odniesli pionieri II. ZDŠ
Hlohovec.
TJ Odeva Hlohovec – nohejbalový oddiel usporiadal dňa 26.9. na antukovom ihrisku
TJ Odeva nohejbalový turnaj dvojíc. Turnaja sa zúčastnili: Keramo Trenčín, Tesla Bratislava,
Kúpele Piešťany, Slovan Bratislava, Povaţan Nové Mesto nad Váhom, Dolné Záblatie, Slávia
Nové Zámky, Odeva Hlohovec a OSP Hlohovec.
V dňoch 4. a 5.11. odohrala sa v športovej hale časť medzinárodného turnaja
v hádzanej muţov o pohár SNP reprezentačných druţstiev ZSSR, Rumunska, Islandu,
Maďarska, ČSSR a ČSSR juniori. Víťazom sa stalo druţstvo ZSSR. Druhá časť turnaja sa
hrala v športovej hale v Trnave.
V roku 1981 uplynulo 30 rokov, čo sa začala v Hlohovci hrávať populárna loptová hra
hádzaná. Dňa 29.11. sa konalo slávnostné otvorenie tohto výročia a vyhodnotenie zaslúţilých
pracovníkov hádzanej v športovej hale.
Prvým trénerom, rozhodcom, funkcionárom a napokon i prvým hráčom bol Ján
Lackovič, zamestnanec elektrárne v Hlohovci. Medzi prvých hráčov a hráčky patrili: Letko,
Goga, Gerhát, Bardiovský, Baček, Striţinec, Štefanovič, Karabová, Görögová, Bučková,
Habarová, Došeková a ďalší.
Po slávnostnom zahájení sa konali dve stretnutia veteránov Hlohovec – Trnava (ţeny
a muţi).
Dňa 30.11. sa hrali v športovej hale medzinárodné stretnutia v hádzanej medzi
muţstvami ţien Odeva Hlohovec – Bányasz Tatabánya a muţstvami muţov Drôtovňa
Hlohovec- Bányasz Tatabánya.
Dodávateľ Doprastav, n.p. Bratislava prevádzal opravu poruchy mostného objektu na
pilieri č. 4 vo dvoch etapách a to: I. etapa v čase od 15.5.5 – 15.7. a II. etapa v čase od 12.10.2.12., kedy bola uskutočnená úplná a čiastočná uzávierka mosta.
Tvorba a ochrana ţivotného prostredia je v socialistickej spoločnosti veľmi úzko spätá
s jej celkovým rozvojom a dotýka sa nielen otázok ekonomických a technických, ale
i sociálno-spoločenských.
Postupný rozvoj industrializácie, dopravy, chemizácie a výstavby investičných celkov
výrazne mení pôvodný charakter krajiny a ţiaľ, častokrát prináša mnohé negatíva.
Koncentrácia priemyslu nesie so sebou znečistenie ovzdušia a vôd. Ako je tomu u nás
v Hlohovci?

Rozhodujúcim znečisťovateľom je verejná kanalizácia Hlohovca v správe ZSVaK,
ktorá nie je vybavená čistiarňou odpadových vôd. Verejnou kanalizáciou sa do Váhu
odvádzajú vody z bytoviek, ČSAD, Drôtovne, Milex-u a Slovakofarmy.
Ďalší zdroj znečisťovania je stabilný bitúnok. Mechanické čistiace zariadenie nemôţe
dosahovať účinnosť zodpovedajúcu súčasnému stavu technického pokroku. Zo strany
Západoslov. mäsopriemyslu bolo poţiadané o vládnu výnimku.
Časť odpadových vôd z n.p. Drôtovňa zaúsťuje priamo do Váhu. Vypúšťanie sa robí
sporadicky. V odpadovej vode bola zistená prítomnosť kyanidov. V súčasnosti sa uskutočňuje
akcia „prechod na kyselinu soľnú“. ktorá by mala podstatne zníţiť vypúšťané mnoţstvo
znečistenia. Na skládke kalov v Šulekove bol pred niekoľkým rokmi vyhlásený havarijný stav
(priesaky kalovej vody do podloţia), ak napriek vykazovaným asanačným prácam moţno
skládku povaţovať za potenciálny zdroj znečistenia najmä podzemných vôd.
Ohrozenie akosti podzemných vôd predstavuje aj prevádzka n.p. Mier v Šulekove, kde
je pouţitý systém trativodov na zneškodnenie odpadových vôd.
Prevádzka STS v Šulekove vypúšťa odpadové vody do mŕtveho ramena Váhu.
V súčasnosti sa pristúpilo k rekonštrukcii vodného hospodárstva, čím sa podstatne zníţi
moţnosť znečisťovania povrchových a podzemných vôd ropnými látkami.
Zo strany vodohosp. orgánov a organizácií sa vyvíja maximálna snaha na zlepšenie
čistoty vody a to nielen v oblasti Hlohovca. Rozhodujúce je budovanie čistiarní odpadových
vôd a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
Čistotu ovzdušia najviac ovplyvňuje priemysel, doprava, výroba stavebných hmôt a i.
Ťaţisko znečisťovania spočíva na organizáciách, ktoré spotrebúvajú pri spaľovacom procese
tuhé a kvapalné palivá. produkovanými škodlivinami sú popolček a kysličník siričitý.
V meste Hlohovec medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia patrí n.p.
Slovakofarma, ktorý vypúšťa do ovzdušia ročne 320 ton tuhých a 1245 ton plynných
exhalátov. V meste bolo prevedené meranie prašného spádu pracovníkmi OHS Trnava.
V zmysle hygienických predpisov je maximálna hranica ton/km2/za rok. Táto hodnota bola na
území mesta prekročená v piatich lokalitách a to na ulici SNP – 192,9 ton/km2/za rok, na
nádraţí ppri Štúrovej ulici 231,9 ton/km2/za rok, na ulici J. Švermu – 202,6 ton/km2/za rok,
na Leninovej ulici pri starom trhovisku 224,6 ton/km2/za rok a na Peterskej ulici 291
ton/km2/za rok.
Ďalším problémom z hľadiska ochrany čistoty ovzdušia je motorizácia. Výfukové
plyny, ktoré obsahujú zlúčeniny olova a karcinogénne látky sa udrţujú v prízemných vrstvách
ovzdušia. Preto sa majú vytvárať vonkajšie zelené okruhy komunikácií, aby prevaţná časť
motorových vozidiel neprechádzala cez mesto.
V roku 1981 MsNV uskutočnil na ochranu pred poţiarmi tieto akcie: 1) v rámci
„Mesiaca poţiarnej ochrany“ prehliadky v obytných budovách (2320), v rekreačných
chatkách (24), drobných prevádzkárňach (8), vo výrobných budovách a skladoch (96),
v školách, kult. a spoloč. zariadeniach (21); 2) v čase prípravy a priebehu ţatvy kontroly
dodrţiavania poţiarnych predpisov pri stohovaní slamy; 3) v rámci zimného vykurovania
prehliadky v 1205 obytných budovách, 84 malých prevádzkárňach s osobitným zameraním.
Na kontrolovaných objektoch bola v r. 1981 prehliadkovými skupinami zaznamenaná
táto poţiarovosť:
1 poţiar údiarne na Hlbokej ulici – škoda 10 000 Kčs

1bytový poţiar na Hollého ulici č. 15 – škoda 10 000 Kčs
12 zahorení – z toho 9 na trávnatých porastoch, 1 v pivničných priestoroch, 1
elektrický stĺp a 1 na smetisku.
V ostatných organizáciách vzniklo v r. 1981 ďalších päť poţiarov a havárií so škodou
307 100 Kčs, pričom boli 2 osoby usmrtené :
11.4. – poţiar na JRD Hlohovec spôsobený výfukom motora – škoda 15 000 Kčs,
zachránená hodnota 100 000 Kčs
28.5. – havária v n.p. Slovakofarma – škoda iba 100 Kčs, avšak usmrtenie jednej
osoby
2.7.-havária v n.p. Slovakofarma, spôsobená výbuchom acetylénu – škoda 50 000 Kčs,
zachránená hodnota 1 milión Kčs, jedna osoba usmrtená
8.7. – poţiar u Štátnych lesov, spôsobený technickou závadou – škoda 10 000 Kčs,
zachránené hodnota 10 000 Kčs
9.10. – poţiar na JRD Hlohovec, spôsobený výfukom traktora – škoda 232 000 Kčs,
zachránené hodnota 200 000 Kčs.
V dôsledku úspory elektrickej energie bol i v našej republike, ako v mnohých štátoch
Európy, zo 7. na 8.4. zavedený letný čas. Hodiny boli posunuté o jednu hodinu dopredu,
Normálny (stredoeurópsky čas) bol znova zavedený z 26. na 27.9. Hodiny sa posunuli o 1
hodinu naspäť.
Začiatok januára bol charakterizovaný suchým počasím s nočnými teplotami pod 10°C. Ani denné teploty nevystúpili nad bod mrazu. V dňoch 14. a 15.1. napadla malá vrstva
snehu. Mrazivé počasie sa udrţalo do konca januára. Zač. februára sa denné teploty
pohybovali nad bodom mrazu, takţe sneh sa pomaly strácal. Nočné teploty však i naďalej
klesali pod bod mrazu, na -6 aţ -8 °C.
Prvá polovica apríla sa vyznačovala nezvykle vysokými teplotami na toto ročné
obdobie – za slnečných dní aţ nad 20°C, v noci okolo 0°C. V druhej polovici apríla sa teploty
pohybovali pod dlhodobým normálom. Bolo sucho, bez daţďov. Od 27.4. do 6.5. kaţdodenne
popŕchalo.
7.5. nastal úplný zvrat. Oteplilo sa aţ na 22°C – cez deň bolo takmer letné počasie –
a po dlhšom čase sa ukázalo slnko. Nočné teploty klesali na 1°C aţ 5°C.
Dňa 18.7. nastalo náhle ochladenie, nečakané na letné obdobie sprevádzané daţďom.
Od 29.7. do 16.8. bolo subtropické teplo – denné teploty dosahovali 32°C aţ 34°C.
V septembri bolo pekne a slnečno s teplotami 24 aţ 26 . Dňa 25.9. v dopoludňajších
hodinách sa ohlásila búrka.
Obrat nastal dňom 10.10. , kedy sa hodne ochladilo. Koncom októbra a začiatkom
novembra prevládalo chladnejšie počasie za sprievodu občasného daţďa. Dňa 10.11. zamrzla
voda a v noci na 12.11. napadol prvý sneh, ktorý sa rozpustil. V dňoch 21. – 23.11. sa značne
oteplilo – najteplejšie bolo 23.11. , kedy bolo nameraných 14°C.
Tretí týţdeň decembra sa vyznačoval výdatným sneţením, silnejším vetrom,
vytváraním závejov a dennými teplotami -2°C aţ -8°C, v noci okolo -12°C. Podľa zistenia
vrstva snehu dosiahla asi 40 cm, čo bolo naposledy v roku 1928. Koniec decembra bol
pomerne teplý, s dennými teplotami 3°C aţ 5°C, sneh sa rýchlo tratil.

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 1981:
Dane a poplatky:

V tis. Kčs

poľnohospodárska daň
daň z príjmov obyvateľstva
domová daň
poplatok z bytov
miestny poplatok za psov
správne poplatky
spolu

160
91
499
1
42
74
867

spolu

2666
477
86
842
70
4141

Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií:
školstvo
kultúra
vnútorná správa
miestne hospodárstvo
staveb. a komplet. bytová výstavba

Vlastné rozpočtové príjmy:
dotácie plánované
subvencie
prev. prostr. z FRR na akciu „Z“
prev.prostr. z FRR na akciu úč.
doplnkové príjmy
prevod zdruţ. prostr. na „Z“
prevod zdruţ. prostr. na ost. úč.

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 1981:
kap. 902 – vodné hospodárstvo – 5
kap. 910 – doprava – 1524
kap. 914 - školstvo – 6419
kap. 916 – kultúra – 736
kap. 919 – vnútorná správa – 1675
kap. 928 – práca a soc. veci – 392
kap. 939 – miestne hospodárstvo – 3495
kap. 940 – stav a kompl. byt. výstavba – 190
kap. 941 – všeob. pokl. správa – 9
kap. 951 – akcia „Z“ neviest. – 1526
- akcia „Z“ invest. – 2428

9484
2251
3167
309
596
787
253
spolu
16 847
úhrn rozp. príjmov 21 855

kapitoly úhrnom – 18 399
Príspevky príspevk. organiz. – 1005
Investičné výdavky – 2251
Výdavky celkom – 21 655

Rok 1982
Rok 1982 sa vyznačoval všestranným úsilím ľudstva celého pokrokového sveta za
mier a bezpečnosť v Európe, proti rozmiestneniu amerických jadrových zbraní v západnej
Európe organizovaním tisícových mierových pochodov, protestných manifestácií,
zhromaţdení a mítingov. Vylepšovať, skrášľovať ţivotné prostredie bolo i v tomto roku
snahou MsNV a občanov nášho mesta. Za tým účelom bol prijatý celomestský socialistický
záväzok na počesť 37. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, 65. výročia
VOSR a 60. výročia zaloţenia Sovietskeho zväzu v hodnote diela 35 416 000,- Kčs, pri
čerpaní 10 696 000,- Kčs finančných nákladov a pri odpracovaní 572 130 brigádnických
hodín. Tento záväzok bol podloţený 90 kolektívnymi a 2 920 individuálnymi záväzkami.
Plnenie celomestského socialistického záväzku v investičnej a neinvestičnej časti akcie
„Z“ bolo nasledovné:
Vytvorená hodnota diela za r. 1982 činila spolu 45 615 000,- Kčs pri čerpaní
18 785 000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 793 421 brigádnických hodín. Čistá
hodnota vytvoreného diela je 26 830 000,- Kčs.
Akcia „Z“ ako verejná svojpomocná budovateľská činnosť bola zameraná na
zveľaďovanie a skrášľovanie ţivotného prostredia. Tvorí podstatnú časť socialistickej súťaţe
NV. V oblasti neinvestičnej časti akcie „Z“ občania, pracujúci ako i mládeţ nášho mesta
pracovali prevaţne brigádnicky na údrţbe a úprave verejných priestranstiev, zelene, parkov,
výsadbe a ošetrovaní stromov, budovaní a oprave ihrísk a tieţ sa zapojili do zberu
odpadových surovín. V tejto časti bola uskutočnená rekonštrukcia oplotenia cintorína.
Vytvorená hodnota diela v investičnej časti akcie „Z“ činila 3 156 000,- Kčs pri
čerpaní 2 188 000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 13 600 brigádnických hodín.
Pracovalo sa na týchto stavbách: 90 - miestna MŠ Šulekovo, rozšírenie vstupného objektu
hádzanárskeho ihriska TJ Drôtovňa, ukončenie zemných tribún futbalového štadióna TJ
Energetik Šulekovo (september 1982), rozšírenie plynovodu do MŠ na Šafárikovej ulici
a umelej ľadovej ploche. Rada ONV v Trnave vyznamenala MsNV v Hlohovci za vzorné
plnenie socialistického záväzku. MsNV v Hlohovci umiestnil sa v okrese na prvom mieste.
V investičnej časti sa pokračovalo vo výstavbe MŠ a DJ na sídlisku Nábreţie II/2
(stavba), kotolni pre sídlisko Nábreţie II/2 (stavba), 22-triednej základnej školy na
Podzámskej ulici, výstavba 60-miestnej materskej školy na Šafárikovej ulici (stavba bola
dokončená, uţ je aj v prevádzke), výstavba domu sluţieb, obchodu s nábytkom a OTEX –
textil.
Na území mesta došlo k rozvoju priemyselnej výroby a tým i podstatnému rozvoju
výrobných síl. V tejto súvislosti treba spomenúť hlavne rozvoj n.p. Drôtovňa, ktorý v r. 1982
ukončil výstavbu haly II. pre výrobu oceľových kordov.
Ďalší rozvoj zaznamenal aj podnik Slovakofarma výstavbou Farmaceutického
pavilónu. Ukončená bola výstavba rekonštrukcie energetického hospodárstva a čistiaca
stanica odpadových vôd.

Rozsiahlu investičnú výstavbu v rámci svojho hospodárstva zabezpečuje JRD Júliusa
Fučíka v Hlohovci. Jednou z týchto akcií je výstavba kooperačnej sušiarne zŕn za 25,8 mil.
Kčs.
Na rozvoj výrobných síl naväzuje bezprostredne investičná výstavba, najmä bytová.
Za obdobie r. 1981 a 1982 bolo v meste ukončených 290 bytových jednotiek v hromadných
formách a 43 bytových jednotiek v individuálnej výstavbe.
MsV KSS, MsNV v spolupráci so zloţkami Národného frontu, spoločenskými
organizáciami, závodmi a školami, ako po iné roky i v r. 1982 organizovali a uskutočnili
slávnostné akadémie a verejné zhromaţdenia pri príleţitosti významných dní. Boli to:
34. výročie Víťazného februára, Medzinárodný deň ţien, 37. výročie oslobodenia
mesta Sovietskou armádou, 112. výročie narodenia V.I. Lenina, 1. máj, 37. výročie
oslobodenia Československa, 38. výročie Slovenského národného povstania, 65. výročie
VOSR, ukončenie mesiaca ČSSP a 60. výročie vzniku ZSSR.
Na návrh ÚV KSČ, ÚV NF, vlády ČSSR, vlády SSR a Ústrednej rady odborov udelil
prezident ČSSR k 1. máju 1982 „Rad práce“ Jánovi Baláţovi, riaditeľovi závodu Mier
v Hlohovci.
Za splnenie a prekročenie exportných úloh, plnenie dodávok do trhových fondov,
plnenie upravených vlastných výkonov a ďalších rozhodujúcich ukazovateľov za r. 1981
pracujúci Drôtovne získali putovnú štandardu generálneho riaditeľa výrobnohospodárskej
jednotky hutníckej druhovýroby a odborového výboru ROH „Za výsledky plnenia úloh
siedmeho päťročného plánu.
Štandardu odovzdal na slávnostnom aktíve brigád socialistickej práce ekonomický
riaditeľ Generálneho riaditeľstva hutníckej druhovýroby v Prahe Ing. Stanislav Bednár.
II. ZDŠ a ZŠ obdrţala v r. 1982 čestné uznanie Vlády ČSSR za vynikajúce výsledky
v pracovnej iniciatíve k 65. Výročiu VOSR a X. všeodborovému zjazdu.
Vláda ČSSR a Ústredná rada odborov udelila čestný odznak „Víťaz socialistickej
súťaţe“ za r. 1982 Dagmar Zdzieblovej, riaditeľke II. ZŠ a Márii Tomšíkovej, učiteľke IV. ZŠ
za príkladné výsledky iniciatívy pracujúcich k 65 výročiu VOSR a X. všeodborovému zjazdu.
Odbor
školstva
Západoslovenského
krajského
národného
výboru
a Západoslovenského krajského výboru odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy udelil
pochvalné uznanie Ing. Františkovi Liščákovi, riaditeľovi Stredného odborného učilišťa
v Hlohovci za úspešný rozvoj pracovnej iniciatívy v r. 1982.
Počas ţatevných prác r. 1982 navštívil JRD Júliusa Fučíka člen Predsedníctva
a tajomník ÚV KSČ Vasil Biľak, ktorého podľa starých zvykov chlebom a soľou privítali
medzi sebou naši poľnohospodári. O celkovej činnosti ho informoval predseda JRD Ing.
Florián Kubinský.
V auguste 1982 zavítal do Hlohovca jeden z jeho osloboditeľov Dţumaniaz Igamov
z Uzbekistanu (mesta Chiva). Do Hlohovca ho priviedlo priateľstvo s pioniermi I. ZŠ na
Leninovej ulici, ktorí mu pravidelne píšu od r. 1973.
Na území mesta máme dva poľnohospodárske podniky: JRD Júliusa Fučíka a Štátny
majetok.
Rok 1982 kládol mimoriadne nároky na pracovníkov týchto podnikov. Bolo treba
vynaloţiť nemalé úsilie, aby sa úroda s minimálnymi stratami dostala pod strechu a aby sa pri
obmedzených zdrojoch krmív zabezpečila potrebná úroveň úţitkovosti hospodárskych zvierat.
JRD Júliusa Fučíka splnilo v r. 1982 úlohy v zberových prácach na úseku poľnej
výroby, ba i prekročilo, s výnimkou viníc a sadov a to následkom silných mrazov v jarnom
období.
Výrobné úlohy na úseku ţivočíšnej výroby neboli splnené. Príčin bolo viacej:
nedostatok objemových krmív, skrmovanie nevhodnej siláţe rezkov s kôrovím, nedostatok

kukuričnej siláţe a skrmovanie zelenej ďateliny v obmedzenom mnoţstve pre nedostatok
zeleného krmiva – sucho.
Vyhodnotenie dodávky mlieka a mäsa:
V r. 1982 malo JRD podľa plánu dodať 2 690 000 l mlieka, v skutočnosti dodalo 2 541 709 l.
U hovädzieho dobytka činil plán 6 230 q, skutočnosťou bolo 5 912 q, u ošípaných plán 4 400
q, skutočnosť 4 846 q.
Štátny majetok Hlohovec hodnotí výsledky v r. 1982 ako dobré. Vydarili sa plodiny:
siláţna kukurica na zrno, lesné zmesky, jarné zmesky, repa krmová a vinné štepy.
Neuspokojivé boli výsledky v zbere špeciálnych plodín: zelenina, ovocie, chmeľ a hrozno.
Potešiteľné bolo, ţe s úrodou 6,31 t/ha zrnovej kukurice výpad obilovín čiastočne vyrovnali.
Na úseku ţivočíšnej výroby boli výsledky ovplyvnené jednak opatreniami v regulácii
stavov ošípaných, jednak v zabezpečovaní objemových – hlavne jadrových krmív, následkom
čoho nebola splnená výroba mäsa a nedosiahli sa prírastky u ošípaných a ani u hovädzieho
dobytka. I napriek týmto nedostatkom boli plánované úlohy v predaji mäsa a vajec splnené.
Ku koncu r. 1982 Štátny majetok eviduje 120 technicko - hospodárskych pracovníkov (plán
121), z ktorých je 20 s vysokoškolským vzdelaním, 73 so stredoškolským vzdelaním
s maturitou a 27 so stredným odborným a základným vzdelaním.
Okrem uvedených dvoch poľnohospodárskych podnikov úspešne si počíňali miestni
záhradkári zdruţení v Socialistickom zväze záhradkárov, ktorí na svojich pozemkoch
vyprodukovali značné mnoţstvo zeleniny i ovocia.
Kultúrno-výchovná práca v meste bola prevádzaná i v r. 1982 podľa Jednotného plánu
kultúrno-výchovnej činnosti v okrese Trnava s dôrazom na význačné štátno-politické udalosti,
hlavne 65. výročie VOSR a 60. výročie vzniku ZSSR.
Činnosť zboru pre občianske záleţitosti pri MNV prispieva výraznou mierou
k formovaniu socialistického vedomia ľudí, k upevňovaniu ich presvedčenia a svetonázoru.
Zbor pre občianske záleţitosti (ZPOZ) v Hlohovci organizoval slávnostné občianske obrady
na vysokej ideovej a kultúrnej úrovni. Pri organizovaní občianskych obradov spolupracoval
ZPOZ s krúţkami záujmovo-umeleckej činnosti pri Mestskom kultúrnom stredisku
„Mierovan“, „Folklórna skupina Šulekovo“, „Mierovanka“, „Divadlo hudby a poézie“. Ďalej
spolupracoval s II. ZŠ a IV. ZŠ a Ľudovou školou umenia. Okrem základných obradov
organizoval aj tieto ďalšie akcie: oslavy ţivotných jubileí, návštevy u prestárlych občanov,
odovzdávanie občianskych preukazov, rozlúčka s brancami, sľub pionierov, odovzdávanie
maturitných vysvedčení, prijatie prvákov do radov školákov, Deň pamiatky zosnulých
a relácie do mestského rozhlasu.
Iné podujatia ZPOZ: vyhodnotenie najúspešnejších športovcov okresu Trnava,
poloţenie kytíc kvetov na hroby zaslúţilých členov KSČ, prijatie najlepších pracovníčok pri
príleţitosti MDŢ, oslavy MDŢ v Klube dôchodcov, oslavy MDŢ v Dome opatrovateľskej
sluţby, prijatie učiteľov pri príleţitosti Dňa učiteľov, udelenie plakiet „Za zásluhy o rozvoj
a výstavbu mesta“, prijatie reţisérov v rámci Festivalu krátkometráţnej tvorby u predsedu
MsNV, beseda funkcionárov mesta v Dome dôchodcov pri príleţitosti „Rok úcty k starším“,
rozlúčka ţiakov ZDŠ a ZŠ (5x), oslavy ţivotných jubileí (5x), privítanie s. Igamova
z Uzbeckej SSR, posedenie pod vianočným stromčekom v Klube dôchodcov, návšteva
delegácie z druţobného Balakova (ZSSR), oslavy Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov a 30.
výročia vzniku osvetových zariadení.
Mestský dom osvety bol s účinnosťou od 1.1.1982 premenovaný na Mestské kultúrne
stredisko. Toto stredisko v Hlohovci, ako jedno z kultúrno-osvetových zariadení MsNV plní
úlohy koordinátora kultúrno-výchovnej práce v meste, vytvára podmienky na kultúrne vyţitie
občanov mesta a ich sebarealizáciu na úseku kultúry a osvety.

O tom, ţe práca MsKS sa uberala správnym smerom a plnila úlohy vytýčené
celoročným plánom práce svedčí prehľad o akciách a podujatiach, ktoré sa v r. 1982
uskutočnili.
V oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania prehlbovalo MsKS v duchu realizácie
novej československej výchovno-vzdelávacej sústavy starostlivosť o mimoškolskú ideovú,
estetickú a kultúrnu výchovu školskej a učňovskej mládeţe formou prednášok (102), besied
(19), súťaţí a kvízov (5), aranţovania kytíc kvetov a poriadaním kurzov (strojopis, strihov
a šitia, nemeckého jazyka, hry na akordeón a hry na gitaru).
MsKS zameriavalo svoju činnosť na šírenie umeleckých hodnôt formou vystúpení
profesionálnych umelcov či uţ váţneho alebo zábavného ţánru. Jednotlivé podujatia sa konali
v Empírovom divadle, v kine Úsmev alebo v amfiteátri. Boli to: 32 koncertov (výchovné,
váţnej hudby a „Od operety k muzikálu“), 4 divadelné predstavenia („Klietka“,
„Fatamorgána“, „Dubrovnícka komédia“, „Sonáta padajúceho lístia“), 10 zábavných
koncertov (skupiny „Limit“, „Dunajenka“, „Modus“, „Plavci“, „Záhoranka“, „Evy“,
„Veľkopopovická kozlovka“, „Athény“, vystúpenie Petry Černockej a vystúpenie Karola
Konárika).
Záujmovo-umelecká činnosť pracujúcich v meste v pôsobnosti Mestského kultúrneho
strediska sa prevádzala v nasledovných súboroch a krúţkoch: „Folklórna skupina Šulekovo“,
dychová hudba „Mierovanka“, spevácky zbor „Mierovan“, fotoklub FÓKUS, vokálnoinštrumentálna skupina „Pltníci“, „Divadlo hudby a poézie“ a hudobná skupina „Tempo 6“.
Klub AXA je strediskom spoločenského ţivota mladých ľudí. Svojou činnosťou sa
snaţil uspokojovať, podnecovať a rozvíjať všestranné kultúrne a spoločenské záujmy
a potreby mládeţe. Činnosť sa uskutočňuje v spolupráci s organizáciami NF, SZO SZM, ZO
SZM, DPaM ako i základnými školami, gymnáziom a učňovskými strediskami.
Prehľad uskutočnených akcií za rok 1982: prednášky, súťaţe a kvízy, rozhlasové
relácie, diskotéky, besedy, školenia, klubové večery, stretnutie turistov TJ Lokomotívy
Hlohovec so zväzákmi, programy Divadla hudby, gramiády, posedenia pri jedličke, XII.
reprezentačný ples s hudobným súborom „Tempo 6“, hudobnú veselicu, hudobné recitály,
večer plný humoru – hudby – tanca, program Divadlo hudby „Profil skupiny Olympic“,
hudobno-slovný program Divadla hudby „Profil skupiny Olympic“, hudobno-slovný program
Divadla hudby „Peer Gynt“, okresné kolo súťaţe Zenit – odbor strojopis za účasti 29
súťaţiacich, súťaţ v spoločenskom stolovaní pre študentov gymnázia, detský maškarný ples
pre pionierske skupiny, rozprávkovo-branná hra v zámockej záhrade pri príleţitosti MDD
a zorganizovali dve burzy detského odievania.
Slávnostným večerom organizovaným členmi klubu AXA, konanom dňa 25.6.
v Empírovom divadle bol vyhodnotený IX. ročník literárno-výtvarnej súťaţe Hlohovská ruţa.
Tohto ročníka sa zúčastnilo 71 mladých začínajúcich autorov poézie a prózy s 231 prácami.
Do výtvarnej súťaţe sa zapojilo 11 adeptov výtvarného umenia s 24 prácami.
Poéziu hodnotil zaslúţilý umelec, básnik Július Lenko, prózu literárny kritik Ivan
Sulík, CSc. a výtvarnú časť akademický sochár Jozef Sušienka.
Členovia klubu organizovali alebo sa podieľali na rôznych športových akciách:
volejbal, tenis, futbalová miniliga. Okrem uvedeného zabezpečili štafetu iniciatívy, ktorá
odchádzala z nášho mesta pri príleţitosti konania III. zjazdu SZM. Účasť 12 beţcov.
V klube mládeţe, kde je zriadené stále agitačné stredisko, bolo inštalovaných 6 výstav
(výstava výtvarníkov amatérov zdruţených pri ZV ROH Mier Hlohovec pri príleţitosti osláv
1. a 9. mája, okresná výstava detských výtvarných prác študentov Vysokej školy technickej
v Bratislave, Krajská prehliadka HI-FI AMA 82, výstava sibírskej literatúry a v budove
Mestského kultúrneho strediska v časti Šulekovo pripravila MO SZŢ výstavu pod názvom:
„Krása ţivota“ pri príleţitosti otvorenia a odovzdania budovy do uţívania.

Cieľom úsilia pracovníkov Mestskej kniţnice v Hlohovci bolo naďalej rozvíjať,
prehlbovať prácu s knihou a čitateľmi vo všetkých oblastiach a formách spoločenského
pôsobenia. Realizácia tohto cieľa bola v popredí spoločenského pôsobenia a v popredí
všetkých úsekov a pobočiek kniţnice. Moţno konštatovať, ţe i napriek sťaţeným
podmienkam, najmä priestorovým a materiálovým boli stanovené úlohy a ciele v práci
s knihou dosiahnuté.
Mestská kniţnica zorganizovala celý rad zaujímavých besied pre ţiakov i dospelých,
z ktorých treba spomenúť najmä: autorskú besedu so spisovateľom Jozefom Ponecom z jeho
literárnej tvorby na tému „Príroda Slovenska a jej ochrana“, čitateľskú konferenciu
o literárnej tvorbe súčasného stavu spisovateľov Ladislava Balleka (za jeho účasti), ktorého
romány Pomocník a Agáty sú zaradené v čitateľskom hnutí ţien „Krása ţivotu“, autorskú
besedu so spisovateľkou Boţenou Trilecovou, čitateľskú besedu „Ţeny – priekopníčky
v slovenskej literatúre“ za účasti literárneho historika a spisovateľa PhDr. Zlatka Klátika
a čitateľskú konferenciu o knihe J. Grekovovej „Riaditeľka hotela“ za účasti doc. PhDr. J.
Slimáka, CSc. a literárneho kritika J. Sulíka, CSc.
Kino Úsmev poskytovalo sluţby počas celého roka 1982 v panoramatickom kine
a v prírodnom kine – amfiteátri.
Uskutočnené podujatia: Detský filmový festival pri príleţitosti Víťazného februára –
marec, detský filmový festival pri príleţitosti oslobodenia – apríl, minifestival sovietskych
filmov – apríl, Dni filmov NDR – máj, premietanie pri príleţitosti 60. výročia narodenia
reţiséra M. Friča – máj, detský filmový festival pod názvom „Rozlúčka so školou“ – jún,
prehliadka FFP Leto 82 – júl, detský filmový festival pri príleţitosti otvorenia nového
školského roku – september, festival sovietskych filmov (mesiac ČSSP) – november, detský
filmový festival – december.
V apríli sa uskutočnil 3-dňový festival krátkometráţnej tvorby. Ťaţisko festivalu bolo
v Piešťanoch. V našom meste bolo premietnuté šieste súťaţné pásmo za účasti tvorcov filmov
(scenáristov, kameramanov a reţisérov), ktoré obsahovalo 9 krátkometráţnych filmov, medzi
ktorými bol zaradený i krátky film nášho rodáka Bruna Šefránku.
Slávnosti mieru a druţby ČSSP organizované MsV KSS, MsNV, MO ZČSSP,
zloţkami NF a MO Mierovej rady sa uskutočnili v dňoch 25. – 26.6.1982.
V prvý deň sa konala výtvarná súťaţ v maľovaní na chodníkoch na tému „Mier deťom
celého sveta“, rôzne športové súťaţe ţiakov a prehliadok bábik. Odpoludnie bolo spestrené
koncertom dychovej hudby pri fontáne na námestí.
Slávnosti vyvrcholili v druhý deň mierovou manifestáciou pracujúcich a mládeţe
v amfiteátri za účasti straníckych a zväzových funkcionárov, sovietskych hostí, druţobnej
delegácie z Mikulova a predstaviteľov nášho mesta. Po slávnostnej časti vystúpili
v kultúrnom programe členovia súboru Víta Nejedlého z Prahy.
V dňoch 27. a 28.4. sa v Empírovom divadle konala uţ tradične Krajská súťaţ
detských divadelných súborov uţ piaty krát. Zúčastnilo sa jej 5 detských divadelných súborov
a to: z Trenčína, Ledníc, Čakajoviec, Šale a Dvorníkov.
Víťazstvo si uţ po druhý krát odniesol detský divadelný súbor „Radosť“ z Dvorníkov,
ktorý v réţii Dagmar Melnovej naštudoval inscenáciu hry „Ferdo Mravec“. Súbor tak opäť
postúpil do celoslovenskej súťaţe.
Počas celého r. 1982 v rámci edičnej činnosti vychádzali v našom meste časopisy.
„Ţivot v Hlohovci“, orgán MsV KSS a MsNV, „Hlas drôtovne“, orgán n.p. Drôtovňa,
„Liečivár“, orgán n.p. Slovakofarma, „Spravodaj JRD“ a „Vlastivedný spravodaj“, časopis
Okresného múzea v Hlohovci.
Dňa 13.3. v televíznom súťaţnom seriáli „Spieva celá rodina“ reprezentovala naše
mesto rodina Bachratých (Jozef Bachratý, riaditeľ Kozmetiky Hlohovec, jeho dcéra Alena –

študentka a jej 73 ročná babička, Bernardína Bachratá), ktorá svoje kolo vyhrala a postúpila
do celoštátneho finále, v ktorom skončila na 2. mieste.
Okresné múzeum Trnava so sídlom v Hlohovci sa stará predovšetkým o ochranu
pamiatok a prírody. Po viac ako ročnej prestávke od 18.6.1982 Okresné múzeum znovu
prijíma vo svojich priestoroch návštevníkov, ktorí majú moţnosť prezrieť si staršie expozície
i príleţitosť zoznámiť sa s novými. Stále zaujímavá je expozícia prírodných vied, ktorá
počnúc neţivou prírodou a končiac cicavcami poukazuje na prírodné pomery Hlohovca.
Na spôsob ţivota predkov upozorňuje pomerne nová expozícia archeológie, ktorá
vychádza z chronologického členenia praveku a pozostáva z archeologických nálezov
získaných priamo z Hlohovca.
Expozícia „Ľud a jeho práca“ pozostáva z bohatých zbierok ţenského ľudového
odevu. Expozíciu dopĺňa pás 13 vitrín, v ktorých sa nachádzajú súčiastky a doplnky ţenských
odevov – výsledok zručnosti a estetického cítenia nášho ľudu.
História je zastúpená kolekciou olejomalieb a grafík. Najcennejšie sú obrazy
príslušníkov rodu Erdödyovcov a portréty panovníkov Jozefa I. a cisára Leopolda. Inštalované
kusy nábytku pochádzajú z Koplotovského kaštieľa.
Človek a hlina – s podtituĺom Funkčnosť a krása keramiky – je názov novej expozície.
Táto sa člení na dva tématické celky – časť historickú reprezentujúcu rôzne typy výrobkov
z hliny od najstarších čias a časť záujmu milovníkov ľudového výtvarného umenia.
Oboznamuje návštevníkov s významnými keramickými dielňami v okrese Trnava.
Za uplynulý rok vykázalo Okresné múzeum túto činnosť: 38 prednášok v klube AXA,
na miestnych základných školách, gymnáziu a strednom odbornom učilišti (témy: „Víťazná
cesta“, „Huby jari, leta, jesene“ a iné), 3 výstavy a viacero menších výstaviek. Okrem toho sa
pracovníci múzea venovali publikačnej činnosti.
V našom meste pracujú aj inštitúcie riadené Krajským národným výborom. Jednou
z nich je Krajská hvezdáreň v Hlohovci, ktorá je svojou činnosťou zameraná na oblasť
prírodných vied. Cez najnovšie poznatky prírodných vied prispieva k rozširovaniu
materialistického svetonázoru mládeţe a obyvateľstva a súčasne prispieva k zvyšovaniu
vedomostnej a kultúrnej úrovne mládeţe a obyvateľstva vôbec.
Formy kultúrnej osvetovej práce Krajskej hvezdárne sú mnohoraké. V priebehu
existencie organizácie sa do určitej miery ustálili formy, ktoré majú najväčšiu príťaţlivosť,
ktoré sú najviac navštevované a ktoré najviac prispievajú k plneniu plánovanej činnosti
organizácie. Sú tieto formy: exkurzie na hvezdárni, prednášky, rôzne druhy školenia
z astronomickej tematiky, astronomické praktiká, premietanie filmov, vzorové hodiny, súťaţe
z astronomickej tematiky, zrazy mládeţe a ţiactva, expedície meteorárov, výstavy a výstavky,
akcie v spolupráci s osvetovými besedami, astronomické dni, edičná činnosť pri vydávaní
metodických materiálov, poriadanie ľudových akadémií.
Činnosť odborných pozorovaní umoţňuje hlbšie vnikať do podstaty javov, do
metodicko-vedeckého skúmania a tvorivej odbornej práce. Boli to: denné pozorovanie
a zakresľovanie slnečnej fotosféry, fotografovanie fotosféry a detailov slnečných škvŕn,
vizuálne a fotografické pozorovania, pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom a zatmení,
pozorovanie premenných hviezd, pozorovanie meteórov, fotografovanie niektorých
zaujímavých objektov oblohy, meteorologické pozorovania a iné odborné úlohy.
Krajská hvezdáreň je príspevkovou organizáciou. V r. 1982 bol pre Krajskú hvezdáreň
stanovený príspevok na hradenie nákladov hospodárenia vo výške 1 200 000,- Kčs.
Počet pracovníkov hvezdárne je 17. Z celkového stavu pracovníkov je 10 technických
pracovníkov, 5 administratívnych a 2 robotníci (šofér a upratovačka).
V r. 1982 sa Krajská hvezdáreň zamerala na dokončenie stavby novej pozorovateľne
na Sládkovičovej ulici. Nová kopula je najvyššie poloţenou stavbou a strieborná hliníková
kopula je dominantou Hlohovca. Pri slnečnom počasí je vidieť budovu z veľkej diaľky. Po

stavebnej stránke je budova kompletne hotová a pripravená na montáţ 60 cm ďalekohľadu
typu Cassegrain.
Druhou inštitúciou riadenou Krajským národným výborom, pracujúcou na území
mesta je Krajské osvetové stredisko – oddelenie filmu, ktoré nakrúca krátkometráţne filmy.
Popri vlastnej náplni práce pracovníci Krajského osvetového strediska v rámci záujmovej
činnosti viedli v r. 1982 filmový krúţok a fotokrúţky pri II. ZŠ a pri Gymnáziu.
V projekte ďalšieho rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy má
významné miesto predškolská výchova v detských jasliach a materských školách.
Otvorením novej uţ XV. MŠ (kapacita 60) na Šafárikovej ulici dňa 19. novembra
1982 sa podarilo ako prvému mestu v Západoslovenskom kraji doriešiť 100 % - né
umiestnenie všetkých detí a uspokojiť tak poţiadavky rodičov.
Výchovno-vyučovací proces ako po ostatné roky bol zameraný na oblasť výchovnú –
ako celok a výchovno-vyučovaciu činnosť v jednotlivých predmetoch. Výchovná
problematika bola organizovaná na komunistickú výchovu, mravnú výchovu, výchovu
k socialistickému vlastenectvu, k socialistickému internacionalizmu, pracovnú výchovu,
polytechnickú výchovu, právnu výchovu a výchovu v PO a v školskej druţine.
V školskom roku 1981/82 sa podľa nového projektu vyučovalo uţ aj v 6. ročníku.
Výsledky dosiahnuté v roč. 1 – 4 boli pomerne dobré a zodpovedali adekvátne vynaloţenému
úsiliu učiteľov. Prechod ţiakov z I. na II. stupeň nezvládli všetci učitelia k plnej spokojnosti,
hlavne v prispôsobení sa učiteľa k ţiakovi. Nedostatky sa prejavili hlavne v matematike. Na
klasifikačných poradách sa zdôrazňovalo, ţe 5. a 6. ročník sú preťaţovaní, pretoţe im pribudli
nové predmety s pomerne veľkým obsahom učiva a preto niektorí ţiaci neboli schopní
postupovať tempom, ktoré mnoţstvo učebnej látky vyţadovalo.
Ţiaci škôl sa zúčastňovali rôznych súťaţí: „Puškinov pamätník“, „Hollého pamätník“,
školské a okresné kolá matematiky, fyzikálnej a chemickej olympiády, školského kola malej
matematickej olympiády, školského, obvodného a okresného kola Pytagoriády pre ţiakov 5.
a 6. ročníka viac – menej úspešne. Súťaţili aj v odbore sovietskej tlače. V značnom počte sa
zúčastnili obvodného kola branného preteku o „Putovný pohár vedúceho odboru školstva
ONV“, cyklistického okruhu Júliusa Fučíka, XIII. Ročníka Hlohovských hier mládeţe,
úspešne plnili odznak zdatnosti (Detský odznak zdatnosti a odznak „Buď pripravený k práci
a obrane vlasti“) a iné.
Ţiaci 5. ročníkov absolvovali kurz plávania a ţiaci 7 roč. sa zúčastnili výchovnovýcvikového lyţiarskeho kurzu. Školy pravidelne udrţiavali druţobné styky so školami vo
Veľkých Pavloviciach, Mikulove, Kelbre a Grosteimungene (NDR) a to osobné i písomné.
Jednotliví ţiaci si dopisovali so ţiakmi škôl v Balakove (ZSSR), NDR, Maďarskej ľudovej
republiky a so ţiakmi druţobných škôl. O záujmy ţiakov a ich uspokojovanie
v mimovyučovacom čase sa stará Dom pionierov a mládeţe (DPM). V r. 1982 bola činnosť
DPM zameraná na plnenie úloh škôl a výchovných zariadení vyplývajúcich zo XVI. Zjazdu
KSČ a II. Zjazdu SZM. Pri organizovaní príleţitostnej záujmovej činnosti vychádzali
pracovníci DPM zo základného dokumentu PO SZM.
Činnosť DPM sa členila na tieto odbory:
1) Príleţitostná záujmová činnosť v rámci ktorej sa uskutočňovali tieto akcie: besedy,
rôzne súťaţe a kvízy, premietanie filmov, vychádzky, športové podujatia, zdravice
a pozdravy, Slávnosti mieru a druţby, lampiónový sprievod, exkurzie, karneval na
ľade, majáles iskier a pionierov, pioniersky sľub, burzy zberateľov, výstavy, posedenia
pri samovare.
2) Metodická činnosť – inštruktáţe, kontrolné návštevy na pionierskych skupinách, klub
skupinových vedúcich, individuálna pomoc skupinovým vedúcim, hospitácie,
usmerňovanie vedúcich záujmových útvarov Stanice mladých technikov pri US

Drôtovňa, sprístupnenie kniţnice DPM. Pracovníci DPM uskutočňovali pravidelné
inštruktáţne návštevy na 16 pionierskych skupinách obvodu Hlohovec podľa pokynov
OR PO SZM.
3) Pravidelná záujmová činnosť. Pri DPM pracovalo 24 záujmových útvarov (krúţkov),
z ktorých 18 viedli externí pracovníci (iba 10 z nich poberali finančnú odmenu) a 6
interní pracovníci DPM.
Najlepšie výsledky dosahovali: krúţok šachový (7. miesto vo veľkej cene ČSSR v šachu),
astronomický (1. miesto v obvodnom a 2. miesto v okresnom kole súťaţe „Čo vieš
o hviezdach“), filatelistický (výstavy, druţobné styky), fotoklub (vedenie albumu DPM),
plastikový, modelárov (čestné uznanie). Počet pracovníkov 7, upratovačka 1.
Poliklinika v Hlohovci je zariadením OÚNZ v Trnave. Poskytuje zdravotnícke sluţby pre cca
48 000 obyvateľov mesta a jeho rajónu.
V meste je zriadených 7 zdravotníckych obvodov (6 zdravotníckych obvodov je na
Poliklinike a jeden je dislokovaný v miestnej časti Hlohovca – Šulekove. Do starostlivosti
uvedených obvodov pripadá pribliţne 26 000 obyvateľov a to 20 000 z mesta Hlohovec
vrátane Šulekova a zbytok tvoria obyvatelia obcí, ktoré sú vzhľadom na dostupnosť
pričlenené k hlohovským obvodom. Sú to obce: Sasinkovo, Kľačany, Pastuchov, Merašice,
Dolné Trhovište, Koplotovce, Jalšové, Dolné a Horné Zelenice. Priemerný počet obyvateľov
pripadajúcich na jeden zdravotný obvod je 3 710.
Jednotlivé zdravotné obvody sú súčasne poverené starostlivosťou o menšie závody
a to nasledovne: Zdravotný obvod Hlohovec I. – Kozmetika (220 zamestnancov) a PS stav.
správy Hlohovec (180 zamestnancov), zdravotný obvod Hlohovec II. – JRD Hlohovec (900
zamestnancov), zdravotný obvod Hlohovec III. – Program (222 zamestnancov), Kľačany
a Benzinol (240 zamestnancov), Raj (200 zamestnancov), zdravotný obvod Hlohovec IV. –
OSP Hlohovec (220 zamestnancov), ČSAD (250 zamestnancov), zdravotný obvod Hlohovec
V. – Optima (210 zamestnancov), Poliklinika Hlohovec (300 zamestnancov), zdravotný
obvod Hlohovec VI. – Lubonas Hlohovec (250 zamestnancov).
Samostatná závodná starostlivosť sa poskytuje nasledovným závodom: Drôtovňa
Hlohovec – 3 200 zamestnancov, 2 závodné obvody, 1 stomatológ, gynekológ na 0,5 úväzku
a čiastočné sluţby ORL vrátane audiometrie a dematologické sluţby, Slovakofarma Hlohovec
– 2 200 zamestnancov, 1 závodný lekár a 1 stomatológ, Odeva Hlohovec – 1 250
zamestnancov a pričlenené drobné závody (OPMP, Komunálne sluţby, Technické sluţby,
Domová správa a MsNV Hlohovec) – 600 zamestnancov, 1 závodný lekár a stomatológ na 3
dni v týţdni, Mier Hlohovec – 600 zamestnancov, sluţby závodného lekára v úväzku 0,33
lekárskeho miesta a stomatológ na 2 dni v týţdni.
V súčasnej dobe pracuje na Poliklinike v Hlohovci 11 detských lekárov. Pre samotné
mesto Hlohovec pracuje 7 pediatrov, z ktorých 6 pracuje obvodným systémom práce a 1
pediater vykonáva školskú zdravotnú sluţbu pre mesto Hlohovec.
Na zubnom oddelení Polikliniky pracuje 12,6 lekárov, ktorí sú zadelení do obvodných
sluţieb, závodných sluţieb, školskej stomatologickej sluţby a do ortodoncie. Školské
stomatologické sluţby sa poskytujú v ambulanciách zriadených na II. ZŠ, III. ZŠ a V. ZŠ.
Poliklinika poskytuje nasledovné odborné lekárske sluţby: interné (2 lekárske miesta),
posudkové (1,12 lekárskeho miesta), očné (1 lekárske miesto), chirurgické (2 lekárske
miesta), gynekologické (2 lekárske miesta), rádio-diagnostické (1 lekárske miesto), ORL (1
lekárske miesto), koţno-renerologické (1 lekárske miesto), neurologické miesto (1 lekárske
miesto), TaRCH (1 lekárske miesto), reumatologické (1 krát v týţdni – úväzkový lekár),
ortopedické (1 x v týţdni – úväzkový lekár).

Dopravnú zdravotnú sluţbu zaisťuje Poliklinika Hlohovec 17 sanitnými vozidlami.
Počet obyvateľov rajónu Polikliniky Hlohovec je 47 576, z toho ekonomicky činných je
15 888.
Z ochorení spôsobujúcich pracovnú neschopnosť sú: zápal horných dýchacích ciest,
chrípka, zápal mandlí, degeneratívne ochorenia pohybového a svalového aparátu, zápaly
ţalúdka a dvanástorníka, nepracovné a pracovné úrazy.
MsNV – oddelenie starostlivosti o rodinu a deti v Hlohovci eviduje k 31.12.1982 celkom 445
prípadov. Ide o 73 prípadov narušených rodín, 320 prípadov problémových rodín a 52
prípadov ostatných rodín.
Aj v našom meste je určité malé percento detí z narušených rodín, z rodín alkoholikov
a problémových rodín. Našu sociálnu spoločnosť, konkrétne oddelenie starostlivosti o rodinu
a deti pri MsNV v Hlohovci sa zo všetkých síl stará o tieto ohrozené a mravne narušené deti
rôznymi formami.
Zdrojom vody v Hlohovci toho času sú studne na pravom brehu rieky Váh.
V súčasnosti je na vodovodný systém napojených 15 365 obyvateľov. Z tohto systému je
zásobovaný aj Nápravno-výchovný ústav v Leopoldove. Vodné zdroje sa nachádzajú
v katastrálnom území Leopoldov - Hlohovec.
Zo studní sa voda čerpá do akumulačnej nádrţe o objeme 400 m3, z ktorej čerpacou
stanicou je voda dopravovaná výtlačným potrubím do vodojemu na Svinnej hore o objeme 2 x
1 000 m3. Z tohto vodojemu je zásobovaná prevaţná časť mesta Hlohovec gravitačne a len
časť mesta popri vodojeme je zásobovaná cez samostatnú AT stanicu.
Od r. 1965 Západoslovenské vodárne a kanalizácie majú zapoţičanú studňu v kasárňach,
z ktorej sa dodáva do siete cca 4 litre/sek.
V r. 1981 bol zásluhou racionalizačnej brigády úspešne splnený socialistický záväzok
a bol vybudovaný prívodný rád vodovodu Ţlkovce – Hlohovec a provizórne prepojenie na
prívod zo Ţlkoviec.
V počiatočnom štádiu napojenia v r. 1981 bol povolený odber z prívodného rádu
Ţlkovce – Hlohovec 8 litrov/sek. Po napojení nových obytných blokov na Podzámskej ulici sa
v apríli 1982 začal prejavovať nedostatok vody. Z toho dôvodu bol povolený odber 15
litrov/sek. Zásobovanie pitnou vodou je ţivotne dôleţitá otázka. Kým v minulosti sa spotreba
vody pre jej nedostatok musela obmedzovať a regulovať, po vybudovaní prívodného rádu
vodovodu Ţlkovce – Hlohovec sa v r. 1982 dosiahlo, ţe spotreba vody obyvateľmi bola
uspokojená a nebolo treba odber regulovať.
V Hlohovci sa vyvíjala bohatá športová činnosť. V r. 1982 bolo v meste celkom 7
telovýchovných jednôt, z ktorých niektoré veľmi pekne pracovali a dokázali podchytiť
záujem mládeţe i dospelých.
1. TJ Lokomotíva Hlohovec má 1 460 členov, z toho 348 muţov, 197 dorastencov, 75
ţiakov, 512 ţien, 248 dorasteniek a 80 ţiačok.
Aktívne pracovali oddiely základnej rekreačnej telesnej výchovy, turistiky (oddiel pešej
a vysokohorskej turistiky, vodnej turistiky, lyţiarskej turistiky, cykloturistiky
a mototuristiky), basketbalový (muţi – majstrovstvá kraja II. triedy, starší dorastenci –
majstrovstvá kraja I. triedy), športovej gymnastiky, stolného tenisu a vzpieračský).
Oddiel pešej a vysokohorskej turistiky absolvoval 100 jarných kilometrov na trase
Hlohovec – Jalšové. V mesiaci marci a máji uskutočnil prechod Děčínskymi vrchmi
a Československom, v júni navštívil Veľkú Fatru v priestoroch Lepeš-Borišov, v júli
previedol prechod Kysuckou vrchovinou. Jeho členovia sa uţ tradične zúčastnili „Národného
výstupu na Kriváň“. Najväčšiu účasť (148 peších a 10 motoristov) zaznamenal oddiel na
XXIX. turistickom zraze SNP vo Vadičove (najpočetnejšie zastúpený odbor turistiky na
zraze).

Členovia oddielu vodnej turistiky zorganizovali a zúčastnili sa v dňoch 14. – 16.5.
krajskej akcie „Dunajskými ramenami“ v počte 79. V dňoch 3. – 10.7. sa zúčastnili
„Tatranského okruhu vodákov“ v Liptovskom Hrádku.
Dňa 4.12. zorganizoval šachový oddiel masovo propagačný jednodenný šachový turnaj
v spoločenskej sále hotela Jeleň za účasti 70 hráčov zo Západoslovenského kraja.
Dňa 22.2. sa konal v telocvični II. ZDŠ basketbalový turnaj na počesť Víťazného februára
organizovaný Lokomotívou Hlohovec. Druţstvá sa umiestnili v tomto poradí: Lokomotíva
Hlohovec, SPTŠ Trnava, Matador Bratislava a Strojár Malacky.
2. TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec má 662 členov, z toho 445 muţov, 109
dorastencov, 78 ţiakov, 25 ţien a 5 dorasteniek. Činnosť vyvíjali tieto oddiely:
futbalový (A – dospelí – majstrovstvá kraja, A – dorast – II. liga, mladší dorast –
majstrovstvá kraja, A – ţiaci – majstrovstvá kraja, B – ţiaci – okresná súťaţ,
prípravka), kolkársky (A – dospelí – I. liga, B – dospelí – majstrovstvá kraja, dorast –
majstrovstvá kraja), šachový (dospelí – I. liga – druţstvá v korešpond. šachu, dospelí –
prebor jednotlivcov v korešpond. šachu, jednotlivci – prebor Slovenska, Ing. Mandúch
– majstrovstvá Európy – polofinále jednotlivcov, Ing. Mandúch – člen Európskeho
druţstva), kanoistiky, volejbalový, turistický, základnej rekreačnej telovýchovy (v
štádiu zakladania).
Dňa 26.6. usporiadal futbalový oddiel TJ Slovan uţ XI. Ročník ţiackeho futbalového
turnaja o „Pohár MsNV v Hlohovci“ ako i IV. ročník „Memoriálu Janka Kováča“.
Turnaja sa zúčastnilo 6 druţstiev zo Západoslovenského kraja. Víťazom sa stalo
druţstvo Slovana Slovakofarma, ktoré vo finále porazilo Koţeluţné Bošany.
3. TJ Drôtovňa Hlohovec má 325 členov, z toho 72 muţov, 51 dorastencov, 85 ţiakov, 5
ţien, 9 dorasteniek a 13 ţiačok. Členovia aktívne pracujú v oddieloch: hádzanej (muţi
– slovenská národná liga, dorastenci – I. liga, starší ţiaci – majstrovstvá kraja, mladší
ţiaci – majstrovstvá SSR, prípravka), stolného tenisu (A – muţi – majstrovstvá kraja I.
triedy, B – muţi – majstrovstvá kraja II. triedy, C – muţi – okresná súťaţ, ţeny –
okresná súťaţ, ţiaci – okresná súťaţ, ţiačky – krajská súťaţ), šachovom (A – muţi –
majstrovstvá kraja II. triedy, B – muţi – okresný prebor I. triedy, ţiaci),
kulturistickom, rekreačnom, telovýchovnom, turistickom a v krúţku juda.
Dňa 6.3. organizoval hádzanársky oddiel Drôtovne v športovej hale finále Slovenského
pohára v hádzanej muţov za účasti muţstiev: Košice, Michalovce, Topoľčany, Piešťany,
Bratislava a Hlohovec.
4. TJ Odeva Hlohovec má 109 členov: 36 muţov, 8 dorastencov, 30 ţien, 25 dorasteniek
a 10 ţiačok. Odeva má tieto oddiely: hádzanej (ţeny – I. liga, A-dorastenky – I. liga,
B – dorastenky – majstrovstvá kraja, ţiačky – majstrovstvá kraja, prípravka),
nohejbalový (muţi a dorast) a turistický.
Dňa 20.2. usporiadala Odeva v športovej hale na počesť 34. výročia Víťazného februára
nohejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili: Kúpele Piešťany, Keramo Trenčín, Slávia
Trnava, Nové Zámky, OSP Hlohovec a Odeva Hlohovec. Víťazom sa stalo druţstvo
Keramo Trenčín. Odeva sa umiestnila na II. mieste.
V dňoch 5. – 6.3. dorastenky Odevy v medzinárodnom turnaji o „Pohár oslobodenia
mesta Hlohovec“ uskutočnenom v športovej hale zo štyroch zúčastnených druţstiev
skončili na 4. mieste. Zvíťazili dorastenky Frankfurt nad Odrou (NDR).
V dňoch 16. – 18.4. uskutočnil sa v športovej hale turnaj I. ligy hádzanej ţien o 1. – 4.
miesto medzi druţstvami: Štart Bratislava, Topoľníky, Iskra Partizánske a Odeva
Hlohovec. V uvedenom poradí sa aj umiestnili.

Dňa 8.8. ţiačky Odevy za účasti 4 druţstiev hrali v I. ročníku turnaja hádzanej o
„Memoriál A. Cíferskej“. Obsadili druhé miesto. Víťazstvo si odniesla Plastika Nitra.
V dňoch 21. - 22.8. sa uskutočnil turnaj 5 druţstiev I. ligy hádzanej ţien o „Pohár
riaditeľa Odevných závodov v Hlohovci“. Zvíťazil Štart Bratislava, Odeva obsadila 2.
miesto.
5. TJ Mier Hlohovec má 343 členov, z toho 86 muţov, 25 dorastencov, 90 ţiakov, 69
ţien, 38 dorasteniek a 35 ţiačok, ktorí vyvíjajú činnosť v týchto oddieloch: futbalový
(muţi – krajská súťaţ I.B trieda, dorast – krajská súťaţ I. B trieda, ţiaci – okresná
súťaţ), stolnotenisový (muţi – krajská súťaţ), atletický, šachový, nohejbalový,
volejbalový (ţeny), turistický.
6. TJ Energetik Šulekovo má 105 členov a tieto oddiely: futbalový (muţi – majstrovstvá
okresu III. triedy skupiny A, dorastenci) a turistický.
7. TJ ŠM Šulekovo má 47 členov a oddiely futbalový a turistický.
Rôzne podujatia:
Dňa 27.1. sa hral v športovej hale priateľský medzinárodný hádzanársky zápas medzi
reprezentačnými celkami ČSSR a Maďarskej ľudovej republiky, ako príprava na
majstrovstvá sveta v Dortmunde. Zvíťazili hráči Maďarskej ľudovej republiky. Cez
prestávku zápasu bolo prevedené vyhlásenie vyhodnotenia ankety o najlepšieho
hádzanára ČSSR. Prví traja boli: Kotrč, Schultz a Papiernik.
Dňa 20.2. usporiadala II. ZŠ pod patronátom n.p. Mier Hlohovec V. ročník
minihalových pretekov v atletike ţiakov v disciplínach: beh na 50 m, 60 m, štafetový
beh a skok vysoký v štyroch kategóriách.
V dňoch 12. a 13.3. sa v športovej hale konalo “Finále generálneho riaditeľstva Slovakotexu“
v hádzanej druţstiev dievčat textilného priemyslu na Slovensku. Druţstvá súťaţili v troch
skupinách a potom vo finále. Druţstvá sa umiestnili takto: Stredné odborné učilište Hlohovec
(zlaté medaily), SOU Topoľčany (strieborné medaily), SOU Bánovce (bronzové medaily).
Ďalšie poradie: SOU Trenčín, SOU Vrbové, SOU Vranov, Stredné praktické odborné
výcvikové stredisko Bratislava, SPOVS Levice a SPOVS Banská Bystrica.
Dňa 27.3. sa uskutočnil XIII. Ročník Behu Smeny Mladej fronty a oslobodenia mesta
Hlohovec na okruhu ul. Československej armády, Gorkého, Švermovej a 9. mája v 21
kategóriách za veľkej účasti mládeţe i dospelých (543 pretekárov).
Dňa 30.3. bola DPM v Hlohovci organizovaná a uskutočnená obvodná súťaţ
poţiarnych druţstiev o „Putovnú prúdnicu“ za účasti 4-členných druţstiev zo Základnej školy
Pastuchov „A“, „B“, „C“, II. ZŠ., V. ZŠ a Základnej školy Horné Otrokovce. Prvenstvo
získalo druţstvo zo ZŠ Pastuchov „C“, druhé miesto obsadili ţiaci II. ZŠ a tretí skončili ţiaci
z V. ZŠ.
Dňa 5.4. usporiadala IV. ZDŠ v telocvični školy basketbalový turnaj pri príleţitosti
oslobodenia mesta. Turnaja sa zúčastnili II. ZŠ, III. ZŠ, ZŠ Kľačany a IV. ZŠ. Víťazmi sa
stali dievčatá III. ZŠ a chlapci II. ZŠ.
V dňoch 14. – 18.4. sa v Hlohovci uskutočnilo priateľské stolnotenisové stretnutie
s hráčmi z Miškolca (Maďarská ľudová republika). V súťaţi jednotlivcov vyhral Víto Dobiš
pred Engiom z Miškolca. V súťaţi ţien dosiahla pekný úspech Jana Haulínová, keď na stupni
víťazov stála na najvyššom stupni.
V dňoch 9. – 11.5. za účasti oddielov vodnej turistiky z ČSSR sa konal X. ročník
Splavu priateľstva na úseku dolného toku Váhu (Hlohovec – Komárno) za účasti 187
rodákov. Organizátormi tohto podujatia boli SÚV SZM, VZT Zs ČsZTV Bratislava.
Usporiadateľmi MsV SZM v Hlohovci, TJ Lokomotíva a TJ Drôtovňa – oddiely vodnej
turistiky.

Dňa 1.6. pri príleţitosti MDD bol slávnostne zahájený XVII. ročník Hlohovských hier
mládeţe za aktívnej účasti ţiakov miestnych ZDŠ. Pretekalo sa v ľahkej atletike, hádzanej
(chlapci, dievčatá) a vo futbale. Usporiadateľom bola II. ZŠ, ulica Arpáda Felcána.
Dňa 14.8. sa stretli v športovej hale československí volejbaloví reprezentanti
(pripravujúci sa na tohoročné majstrovstvá sveta v Argentíne) v medzištátnom zápase
s reprezentantmi Japonska. Československí reprezentanti zvíťazili 3:0.
Dňa 16.9. sa uskutočnil V. ročník cyklistického okruhu Júliusa Fučíka, ktorý
organizovali VÚ 4444, DPM a Komisia pre mládeţ a telovýchovu pri MsNV pod patronátom
JRD Júliusa Fučíka. Zúčastnili sa ho ţiaci miestnych základných škôl. Celkovým víťazom sa
stala II. ZŠ na Koperníkovej ulici.
Dňa 16.10. usporiadali rodáci z TJ Lokomotívy a TJ Drôtovne z poverenia SÚV
ČSZTV vodný slalom v priestore vyústenia odpadového kanála Madunickej hydrocentrály do
Váhu za účasti 54 pretekárov z 3 oddielov: Slávia VŠDS Ţilina, Slávia UK Bratislava a Malá
Fatra Ţilina. Pretekalo sa v troch disciplínach a to: K1 (muţi, dorastenci, dorastenkyne), C1
(muţi a dorastenci) a C2 (muţi).
Dňa 12.12.1981 zorganizovali DPM, TJ Drôtovňa a TJ Lokomotíva, VÚ 4444, OV
SZM a MsV SZM v športovej hale „Veľkú cenu ČSSR v šachu ţiackych druţstiev“. Súťaţe
sa zúčastnilo 24 druţstiev zo 7 krajov ČSSR. Prvé miesto získalo druţstvo ČKD Bohemians
Praha. Druţstvo Hlohovca sa umiestnilo na 7. mieste. Z domácich bol ako najlepší hráč
ohodnotený Peter Gesse.
Začiatkom januára 1982 sa denné teploty pohybovali okolo 4 – 6° C. Zo 6. na 7.
januára nastal prudký pokles zo 6 na -10° C, sprevádzaný silným nárazovým vetrom. Studené
počasie s teplotami -7 aţ -10° C a so striedaním dní jasných, polojasných a hmlistých sa
udrţalo do 5.2. Dňa 9.1. napadal sneh a zúrila fujavica. Dňom 6.2. nastalo čiastočné
zmiernenie teplôt a sneh pomaly mizol, keďţe denné teploty vystupovali na +1 stupeň, nočné
teploty klesali na -8 aţ -10 °C. Dňa 23.2. napadla asi 3 cm vrstva snehu, no neudrţal sa.
Začiatkom marca sa teplota zvyšovala, v noci klesala pod bod mrazu. Zlom nastal koncom
marca, keď teplota (29.3.) vystúpila na 17° C.
Apríl bol pomerne studený s rannými mrazíkmi, veterný a suchý, čo zapríčinilo
opozďovanie vegetačnej činnosti. Začiatkom mája sa teplota postupne zvyšovala a konečne
v dňoch 7. – 11.5. aj pršalo. Dni teplejšie sa striedali s chladnejšími, sprevádzanými vodnými
zráţkami. Dňa 28.5. bolo tropické teplo aţ 30° a 29.5. iba 12° C. Koniec mája a jún sa
vyznačovali tropickými teplotami 28° – 32° C (v tomto ročnom období bola takáto teplota
zaznamenaná naposledy pred 30 rokmi) či suchom. Koncom júna sa teploty zmiernili,
častejšie spŕchlo a občas sa vyskytli aj búrky. Dňa 4.7. sa ohlásil silný nárazový vietor
o rýchlosti cca 90 m/sek.
V júli a auguste bolo veľmi pekne a teplo. Počasie vydrţalo do 24.9., kedy sa začali
striedať dni polojasné s oblačnými, s občasnými vodnými zráţkami.
Prvé dve dekády októbra boli daţdivé s priemernými dennými teplotami 14° – 17° C. V tretej
dekáde teploty poklesli, nočné aţ pod bod mrazu.
November bol mesiac striedania sa dní s počasím chladným a sychravým s dňami
polojasnými. Denné teploty dosahovali 6° – 10° C, nočné od 2° do – 2° C. December
priniesol sychravé dni s dennými teplotami 2° – 4° C, nočnými pod bod mrazu. Teda ani
koniec roka nepriniesol deťom túţobne očakávaný sneh so zimnými radovánkami.
V r. 1362, teda pred 620 rokmi si vyţiadal vtedajší zemepán Hlohovca Mikuláš Kont
od uhorského kráľa Ľudovíta I. právo konania trhov a ustanovenia samosprávy pre
obyvateľov nášho mesta.
Privilegiálnou listinou sa teda začalo pravidelné konanie trhov a jarmokov
a vykonávanie určitej i keď v tom čase ešte obmedzenej samosprávy Hlohovca. Podľa
privilegiálnej listiny sa v Hlohovci konával dvojtýţdenný jarmok a to kaţdoročne na Michala.

Bývalá obec Peter sa v archívnych záznamoch prvý krát objavuje v r. 1369 ako Villa Saneti
Petri, kedy patrila panstvu Hlohovec.
V r. 1948 bola premenovaná na Svätý Peter pri Váhu a v r. 1953 sa pripojila k mestu
Hlohovec.
Medzi najvýznamnejšie pamiatky Hlohovca a unikátne empírové kultúrno-historické
stavby Slovenska patrí Empírové divadlo. Je súčasťou zámockého areálu a bolo postavené
práve pred 180 rokmi, v r. 1802 vtedajším majiteľom zámku Jozefom Erdödym.
Niekdajší majitelia usporadúvali v divadle hudobné koncerty, divadelné a operné
predstavenia. V súčasnosti sa v empírovom divadle poriadajú divadelné predstavenia,
koncerty populárnej a váţnej hudby, rôzne kultúrno-osvetové akcie a pamiatkový objekt je
i miestom tradičného koncertu organizovaného v rámci hudobného festivalu v Piešťanoch.
Empírové divadlo je zaujímavé nielen z hľadiska svojho pôvodného určenia, ale aj
z hľadiska architektonického. Stavba obdĺţnikového pôdorysu má fasády členené plastickou
rustikou a figurálnymi kamennými reliéfmi. Nad rímsou sú umiestnené kamenné dosky
s nápismi datovaním stavby a rodovým erbom zakladateľa divadla. Staviteľom divadla bol
murársky majster z Hlohovca Šimon Lebler.
Západoslovenské pekárne výrobňa Hlohovec v r. 1982 vyprodukovala a do našich
obchodov dodala 1 380 770 bochníkov chleba a z Piešťan nám dodali 349 420 kusov chleba.
Vlani sa v individuálnej bytovej výstavbe postavilo a do uţívania odovzdalo 28 bytov,
v komplexnej bytovej výstavbe 162, z toho štátnych 28 a 134 bytov druţstevných. Na území
nášho mesta sa vysadilo celkovo 21 972 ks kvetov, stromkov, kríkov a pribudlo 15 584 m2
nových parkov, zelene a areálu zdravia.
V našich lekárňach magistrom prešlo cez ruky 224 821 receptov na lieky v hodnote
6 424 553,- Kčs.
V Slovenskej knihe predali za 1 450 000,- Kčs kníh, za 250 000,- Kčs gramoplatní a za
220 000,- Kčs propagačného materiálu.
Poštári dodali adresátom 63 000 doporučených zásielok, 25 000 balíkov, 35 000
poštových poukáţok a na poštovú dopravu prijali 98 000 doporučených zásielok, 11 000
balíkov a 138 000 poštových poukáţok.
Kaţdý doručovateľ prešiel pri pochôdzkach pribliţne 2 500 kilometrov s primeranou
záťaţou 15 kg.
Pracovníčky telefónnej ústredne sprostredkovali 276 340 medzimestských hovorov,
420 medzištátnych hovorov. Medzi volané krajiny patrili: MĽR, ZSSR, NDR, NSR,
Švajčiarsko, Juhoslávia, Taliansko, Francúzsko, Lýbia, USA a Kanada.
Počas r. 1982 čistiarne a zberne šatstva v našom meste vyčistili 89 254 ks odevov, čo
činilo 63 286 kg.

ROK 1983
Celý mierumilovný svet sa v roku 1983 upriamil na boj za mier, boj proti
rozmiestňovaniu amerických termonukleárnych rakiet v Západnej Európe. V tomto roku sa
hlavné mesto Československej socialistickej republiky Praha stalo dejiskom udalosti
historického významu. V júni tu zasadal „Svetový mierový kongres“, na ktorom zástupcovia
mierových síl zo všetkých končín sveta sa otvorene vyjadrili za mier, za ţivot, proti
pripraviteľom svetovej katastrofy a zničeniu civilizácie jadrovou vojnou.
Dňa 20. októbra sa konalo na Gottwaldovom námestí mierové zhromaţdenie
pracujúcich a mládeţe pod heslami: „Nie! Novým raketám v Európe“. „Áno! Úplné
a všeobecné odzbrojenie.“
Predsedom MsV KSS v r. 1983 bol i naďalej Rudolf Košťál. Predsedom MsNV Ing.
Stanislav Hanúsek, podpredsedami Jozef Tittel a Jozef Meda, tajomníčkou Boţena
Martóniová.
Plénum MsNV v r. 1983 zasadalo 6-krát, rada MsNV 24-krát. Komisie MsNV
uskutočnili 84 schôdzok . Občianske výbory zasadali celkom 117-krát. V tomto roku bolo
prevedených 64 verejných zhromaţdení.
Pri MsNV pracovali tieto komisie:
finančná a plánovacia, b) výstavby a vodného hospodárstva, c) miestneho a bytového
hospodárstva, d) obchodu a cestovného ruchu, e) dopravy, f) poľnohospodárstva, g) kom. na
ochranu verejného poriadku, h) sociálno-zdravotná, i) školstva a kultúry, j) komisia pre
mládeţ a telesnú výchovu.
Moţno konštatovať, ţe všetky komisie MsNV plnili svoje úlohy dobre. Prejavilo sa to
pri posudzovaní otázok koncepčného významu, pri realizovaní miestnych úloh v súlade
s celospoločenskými záujmami a moţnosťami z hľadiska celospoločenských potrieb na
základe poznatkov získaných a overených členmi komisie v styku s občanmi, občianskymi
výbormi a ďalšími aktívmi, v zlepšovaní a rozširovaní sluţieb, v zlepšovaní zdravotnej
starostlivosti, v rozširovaní starostlivosti o mládeţ v mimoškolskom čase a na iných úsekoch
práce.
Občianske výbory od ich zvolenia vykonávali a vykonávajú veľkú a zaslúţenú
organizátorskú prácu a bez ich aktívneho pôsobenia si dnes uţ ani nevieme predstaviť
verejnú, ale aj budovateľskú činnosť najmä v sídliskách.
Svojou príkladnou verejnou činnosťou obč. výchovy aktivizovali obyvateľstvo,
pomáhali chrániť a zlepšovať ţivotné prostredie, výchovne pôsobili v rôznych oblastiach
ţivota v meste, pomáhali prekonávať aj súkromne problému ľudí, ktorí sa dostali do ťaţkostí,
ale najmä a predovšetkým zapájali občanov do verejného spoločenského ţivota.
Pre rok 1983 na počesť významných politických udalostí občania, pracujúci, ako i
mládeţ nášho mesta prijali celomestský socialistický záväzok v investičnej a neinvestičnej
časti akcie „Z“ s vytvorením hodnoty diela vo výške /8,879.000 Kčs, pri čerpaní 3 052 000
Kčs finančných nákladov a odpracovaní 335 000 brigádnických hodín.
Za rok 1983 bola vytvorená hodnota diela vo výške 12 623 000 Kčs, pri čerpaní
4 467 000 Kčs finančných nákladov a odpracovaní 842 909 bezplatných brigádnických hodín.
V oblasti neinvestičnej časti akcie „Z“ bol prijatý celomestský social. záväzok
vytvoriť hodnotu diela vo výške 5 200 000 Kčs finančných nákladov a odpracovaní 350 000

brigádnických hodín. Za rok 1983 bola vytvorená hodnota diela vo výške 8 300 000 Kčs, pri
čerpaní 538 000 Kčs finančných nákladov a odpracovaní 836 707 brigád. hodín. Práce boli
zamerané na skrášlenie a zlepšenie ţivotného prostredia, na upratovaní a úprave verejných
priestranstiev, údrţbe zelene, parkov a pod.
V rámci dobrovoľných pracovných zmien v mesiaci apríli bolo vybudovaných
v spolupráci s obč. výbormi päť nových detských ihrísk s príslušenstvom a ďalších 8 bolo
doplnených a opravených.
V rámci investičnej časti akcie „Z“ bola plánovaná hodnota diela vo výške 4 173 000
Kčs, pri čerpaní 2 873 000 Kčs finančných nákladov a odpracovaní 5 500 brig. hodín.
Skutočne vytvorená hodnota je 4 323 000 Kčs, pre čerpaní 3 929 000 Kčs finančných
nákladov a odpracovaní 6202 brig. hodín.
Stavby investičnej akcie „Z“: a) 90-miestna Materská škola Šulekovo, b) umelá
ľadová plocha, c) terénne a sadové úpravy športového areálu, d) oplotenie cintorína
Hlohovec, e) prístavba schodišťa k sobášnej sieni, f) komunikácie a chodníky mesta
Hlohovec.
Dňa 19. marca sa konala mestská konferencia KSS v Hlohovci za prítomnosti 180
účastníkov, medzi ktorými bol aj Alojz Lorenz, člen Západosl. KV KSS a Ladislav Gajderus,
člen Predsedn. a tajomník OV KSS v Trnave.
Zo správy predsedu MsV KSS Rudolfa Košťála vyplynulo, ţe podiel na neustále sa
zvyšujúcej sa úrovni občanov a na rozvoji mesta je značný.
V závere rokovania delegáti zvolili nový MsV KSS a kontrolnú a revíznu komisiu.
MsV KSS na svojom prvom zasadnutí jednozmyselne zvolil za svojho predsedu opäť –
Rudolfa Košťála. Predsedom kontr. a rev. komisie sa stal Jozef Valovič.
V tomto roku sme si pripomenuli 30. výročie zaloţenia Zboru pre občianske
záleţitosti (ZPOZ), ktorý výraznou mierou prispieva k formovaniu socialistického vedomia
ľudí, k upevňovaniu ich presvedčenia a svetonázoru.
Pri tejto príleţitosti boli vyznamenaní tí, ktorí sa najviac pričinili o prácu ZPOZ-u. : 41
jednotlivcov, 11 aktívov pre obč. záleţitosti a 2 organizácie.
V budove Mestského kultúrneho strediska Hlohovec časť Šulekovo konala sa oslava
10. výročia zaloţenia Folklórnej skupiny Šulekovo za účasti vzácnych hostí z Bratislavy,
MsV KSS Hlohovec a MsNV Hlohovec.
Oľga Mičková, vedúca skupiny obdrţala od Osvetového ústavu v Bratislave bronzovú
plaketu „ Za zásluhy a rozvoj záujmovej umeleckej činnosti.“ Štyria zakladajúci členovia
a dychová hudba Mierovanka dostali od rady MsNV pamätné medaily „Za zásluhy o výstavbu
o rozvoj mesta.“
Spevácky zbor Mierovan pri Mestskom kultúrnom stredisku v Hlohovci (MsKC)
oslávil v tomto roku piate výročie svojho zaloţenia. Členov spevokolu (učiteľov, robotníkov,
úradníkov a študentov) spája láska k umeniu, k hudbe a spevu. Pod umeleckým vedením uč.
Márie Markovej a uč. Alojza Šantavého nacvičili celý rad ľudových piesní v úpravách našich
popredných skladateľov, zmiešaných zborov, i piesní iných národov. ich umeniu tlieskali
nielen poslucháči z nášho mesta a okolia ale aj v druţobnom meste Mikulove.
Vyvrcholením ich doterajšej činnosti bolo účinkovanie v nemeckej demokratickej
republike. Súbor dostal pozvanie na Kreisfestival der sorbischen kultur in Jänschwalde
(Ţupný festival srbskej kultúry v Jänschwalde), ktorý sa konal v dňoch 17.-19. júna 1983.

Program speváckeho zboru doplnilo harmonikové trio učiteľov Ľudovej školy umenia
(Šantavý, Piňáková, Váry) a sedemčlenná skupina Folklórneho súboru Inovec pod vedením
Ing. Miloša Kunkla.
Všetky tri vystúpenia boli stredobodom záujmu. Rozhlas v nemeckej demokr.
republike vysielal priame vstupy z festivalu, medzi iným i rozhovor s vedúcim zájazdu, pod
predsedom MsNV v Hlohovci Jozefom Medom.
V novembri oslávila Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci
55. výročie svojho vzniku.
Podľa zachovanej „Knihy protokolu spolku športových rybárov“ došlo k zaloţeniu
spolku 17.nov. 1928. celkom sa zišlo 19 záujemcov a prvým predsedom sa stal František
Landmann. Pretoţe spolok nemal vlastný revír, podpísal prenájomnú zmluvu si Spolkom
šport. rybárov v Piešťanoch. Prenájomný revír tvorila rieka Váh s priľahlými ramenami
a barinami v úseku od Koplotoviec po Siladice.
Hlavným zdrojom spolku boli výlovy rýb sieťami. Z protokolov sa tieţ dozvedáme, ţe
sa lovili hlavne podustvy – aţ 80%, jalci, bolene, mreny a z cennejších šťuky, zubáče, sumce,
liene a neboli vzácnosťou ani úlovky hlavátok o hmotnosti 4-5 kg.
Na návrh Ústr. výboru KSČ, Ústr. výboru Národného frontu, Vlády SSR a Ústr. rady
udelil prezident českoslov. socialist. rep. k 1. a 9. máju štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu
prácu“ Márii Baláţovej šéfkuchárke reštaurácie jeleň v Hlohovci za mimoriadne pracovné
úsilie a významné hospodárske výsledky.
Pri príleţitosti 30. výr. vzniku ZPOZ a vyhodnotenia social. súťaţe ZPOZ, vyhlásenej
k 60. výročie vzniku KSĆ a 65. výr. VOSR udelil Západosl. KNV v Bratislave čestné uznanie
Karolovi Gubalovi, členovi ZPOZ pri MsNV a OPOZ pri Záv. výr. ROH n.p. Drôtovňa.
Plaketa Okr. nár. výboru. v Trnave „ Za zásluhy a soc. rozvoj okresu Trnava“ obdrţal ZPOZ
pri rade Mestský nár. výbor v Hlohovci, čestné uznanie ONV v Trnave Jozef Bendl, člen
ZPOZ a Jozef Rusnák, predseda OPOZ n.p. Drôtovňa.
Za dlhoročnú obetavú prácu v Telov. jednote Lokomotíva Hlohovec obdrţal Jozef
Selecký, hospodár TJ čestné uznanie I. stupňa od Ústr. výb. českoslov. zväzu tel. výchovy pri
príleţitosti významného ţivotného jubilea (70 rokov) a Anton Šimurka, predseda TJ čestné
uznanie III. stupňa (60 rokov).
V marci sa doţil významného ţivotného jubilea – 60. rokov – zaslúţilý umelec Jozef
Baláţ, maliar, grafik, ilustrátor, náš rodák.
Dňa 26. mája v súvislosti s návštevou Trnavského okresu zavítal medzi pracujúcich
Drôtovne člen Ústred. výboru KSČ. podpredseda Federálneho zboru ČSSR Dalibor Hanas,
ktorého sprevádzal tajomník OV KSS v Trnave Ladislav Gajderus.
V polovici septembra navštívila závod Slovakofarma 20. členná skupina spisovateľov,
ktorú za Zväz českých spisovateľov viedol Ivan Skála, nár. umelec a za slovenských
spisovateľov zaslúţ. umelec Ján Solovič.
V srdečnom rozhovore sa spisovatelia zaujímali o históriu podniku, plnenie plánu,
výrobné problémy, atď.
Na besede spisovateľov s brigádami sociál. práce (BSP) sa zúčastnili dve BSP, zlatá
na čele s vedúcimi ss. Dekanovou a Gubalovou a jedna BSP strieborná, na čele s vedúcim s.
Ondrejíčkom.

Dňa 23. sept. sme privítali v našom meste vzácnu návštevu. Po vystúpení na Okr.
ideolog. konferencii v Trnave prišiel do Hlohovca člen Predsedníctva a taj. ÚV KSS Ľudovít
Pezlár. Spolu s ním prišli: členka ÚV KSČ a Predsedn. západoslov. KV KSS Emília Lagová,
čl. Predsedn. a taj. ONV Bernard Ozvald. Vzácnych hostí sprevádzali : preds. MsV KSS
a MsV RF Rudolf Košťál a podpredseda MsV KSS a MsNV Jozef Medo.
Riaditeľom Technických sluţieb mesta bol dňom 1.1 1983 ustanovený Ing. Vladimír
Kubinský. Bývalý riaditeľ, Ľudovít Reţný odišiel vo febr. 1982 do dôchodku.
Do funkcie veliteľa Verejného poţiarneho zboru v Hlohovci bol Radou MsNV dňom
12.11.1982 potvrdený Milan Saniga, ktorý dovtedy zastával funkciu veliteľa druţstva
poţiarneho zboru.
Jednotné roľnícke druţstvo Júlia Fučíka v Hlohovci hospodárilo v r. 1983 na výmere
4355 ha poľnohospod. pôdy. Z toho 3358 ha ornej pôdy, 554 ha vinice, 110 ha ovocné sady, 4
ha lúky a 329 ha pasienky.
Orná pôda bola vyuţitá takto: obiloviny boli pestované na 2140 ha, strukoviny na 270
ha, kŕmne plodiny na ornej pôde 743 ha (z toho jednoročné 343 ha, viacročné 400 ha),
cukrová repa na 90 ha, dočasne odňatá pôda 115 ha.
Územie JRD J. Fučíka sa nachádza v teplej oblasti s počtom letných dní nad 50
a priemernými ročnými zráţkami 550 – 600 mm. V r. 1983 spadlo celkom 414,5 mm zráţok,
čo predstavuje vlahový deficit 135 mm. Deficit vlahy bol citeľný zvlášť v letnom i jesennom
období.
Rok 1983 sa vydaril. K úspešnému priebehu ţatvy prispeli nielen priaznivé klimatické
podmienky (zvlášť vysoké teploty, čím sa urýchlili ţatevné práce zhruba o 12 dní oproti
normálu), ale i druţstevníci a ostatní pracujúci na poliach, ktorí vynaloţili úsilie na rýchly
a bezstratový zber obilia i napriek tomu, ţe vysoké teploty kládli na nich veľké fyzické
i psychické zaťaţenie a konečne k úspešnému priebehu prispela i kvalitná príprava strojového
parku.
Nepostrádateľným pomocníkom bol kolektív opravárov a dve pojazdné dielne, ktoré
odstraňovali poruchy menšieho rozsahu priamo v teréne. Úrodu z polí JRD zberalo 11
vlastných kombajnov a 8 z kooperačných podnikov (JRD Horné Otrokovce a STS
Lanškroun). Na Štátnych majetkoch v ţatve pracovalo 26 kombajnov, z toho dva zo SZP
Nový Jičín a jeden z STS Lanškroun.
Celkove moţno konštatovať, ţe úroda bola v porovnaní s minulým rokom bohatšia. So
zberom ozimného jačmeňa začalo JRD 23. júna a prakticky s malou prestávkou 6.júla prešlo
na zber ostatných obilovín. Podobne to bolo i na Št. majetkoch. JRD ţatvu ukončilo 18. júla
a ŠM 21. júla, v doteraz najskoršom termíne.
V r. 1983 pracovalo na JRD 863 trvale činných pracovníkov a 88 prepočítaných
pomáhajúcich pracovníkov a brigádnikov. Celkový priemerný evidenčný počet pracovníkov
bol 951. z tohto počtu bolo 102 technicko-hospodárskych pracovníkov. V tomto roku bola na
JRD daná do prevádzky nová sušiareň obilia v hodnote cca 27 miliónov Kčs.
Plánovaný stav pracovníkov na Štát. majetkoch v r. 1983 bol 940 (plán splnený)
a postačoval na úspešné zvládnutie poľnohospodárskych prác. Do pracovného pomeru
v tomto roku prijali 71 pracovn. vrátane učňov a zároveň s 53 pracovníkmi rozviazali
pracovný pomer.

Jednotný plán kult. – vých. činnosti sa v r. 1983 plnil v súlade s hlavnými úlohami
kult.-vých. činnosti v okrese Trnava na r. 1981-1985 s dôrazom na významné štátno –
politické udalosti.
Pri realizácii dielčích úloh sa usilovali všetky kultúrno-výchovné zariadenia nielen
o ich kvantitatívne plnenie, ale o kvalitatívne vyššiu úroveň akcií.
Vzájomná spolupráca kultúrno-výchovných zariadení sa odzrkadlila aj pri ţiadaných
podkladoch pre vyhodnotenie Jednotného plánu kultúrno-výchovnej činnosti.
Hlavní nositelia kult.-vých. práce boli: Mestské kultúrne stredisko, Mestská kniţnica,
kino Úsmev, Dom pionierov a mládeţe, ZK ROH Slovakofarma, SPV Drôtovňa, okresné
múzeum, Krajská hvezdáreň, miestne školy a kultúrna komisia pri JRD J. Fučíka.
K úspešnému priebehu štátopolitických osláv a manifestácií uskutočňovaných
kaţdoročne prispeli aj súbory záujmovo-umeleckej činnosti, ktoré vystupovali v kult. časti
osláv (Folkl. skup. Inovec, spev, zbor Mierovan, Divadielko poézie a divadlo hudby pri
Mestskom kult. stredisku, folkl. skupina Šulekovčan, dychová hudba Mierovanka a súbory I.V. – základnej školy.
Slávnosti mieru a druţby sa konali v dňoch 24.-26.6 s týmto programom: 24. júna –
maľovanie na chodníkoch, športové súťaţe, prehliadka bábik, súťaţ v dopravnej výchove
a poţiarnej ochrane. 25.júna – koncert dychovej hudby a Drôtovne pri fontáne na námestí.
26.-júna – slávnostná manifestácia s kultúrnym programom v amfiteátri, v ktorom vystúpila
Folklórna skupina spevu a tancov „Liptov“ z Ruţomberka. Potom nasledovala veselica, na
ktorej vyhrávala dychová hudba Mierovanka.
Naše mesto a jeho okolie je okrem iného známe aj pestovaním hrozna. Preto sa
mestské orgány rozhodli zaloţiť tradíciu oberačkových slávností, spojenú s kultúrnym
programom.
Dňa 4. septembra sa uskutočnili v zámockej záhrade prvé Inovecké folklórne
a oberačkové slávnosti, ktorých vyvrcholením bol kultúrny program, kde v oficiálnej časti sa
k prítomným prihovoril člen Predsedn. OV KSS a riaditeľ Okresnej poľnohosp. správy Ing.
Leo Blaţek.
Pri tejto príleţitosti bol spracovaný bulletin o dejinách vinohradníctva v Hlohovci.
V kultúrnom programe slávnosti vystúpili : detský folklórny súbor Inovček, Folk.
súbor Inovec, detský folk. súbor Šulekovo, Folklórny súbor Šulekovo a na záver programu sa
predstavil Folklórny súbor piesní a tancov Enčo Stajkov z Bulharskej ľudovej republiky.
V decembri sa uskutočnila v empírovom divadle súťaţ učňov hutníckej druhovýroby
v umeleckom prednese poézie a v speve, ktorú usporiadalo Stredisko praktického vyučovania
(SPV) pri n.p. Drôtovňa Hlohovec pod záštitou generálneho riaditeľstva.
V pretekoch v prednese poézie súťaţilo deväť účastníkov. Zvíťazila Anna Dolnáková,
2.miesto obsadil Jozef Crnlík – obaja z SPV Drôtovňa, 3. miesto získala Marcela Boňucká
z Bohumína spolu s Milanom Klvačom z Prostějova.
V súťaţi jednotlivcov v speve na prvom mieste sa umiestnili Ivo Staníček a Viktor
Mendl (obaja z Bohumína), 2. miesto obsadil Martin Medo z SPV Drôtovňa a na 3. mieste
skončila Ivana Brucháčová z Brezovej.
V dvojspeve zvíťazili Roman Luţa a Antonín Krist zo Ţdánie, na 2. mieste Martin
Medo a Peter Beňuš z SPV Drôtovňa a na 3. mieste Ivo Staníček a Katarína Kmecová
z Bohumína.

Pri príleţitosti osláv 35. výr. Víťazného februára bola v Okresnom múzeu inštalovaná
výstava „Odkaz februára vo výtvarnom umení.“
Na počesť 35. výr. Víť. februára pripravil fotokrúţok FÓKUS v klube AXA výstavu
pod názvom „ Víťazný február.“
1. základná škola na Leninovej ulici inštalovala pod vedením uč. J. Jamricha výtvarnú
výstavu pri sviečkach pod titulom „ Koľkokrát zaţneš sviečku, toľkokrát si bozkom dieťaťa.“
Výstavu k 510. výr. narodenia Mikuláša Koperníka pripravila Krajská hvezdáreň
v spolupráci s Domom pionierov a mládeţe.
Dom pionierov a mládeţe pri príleţitosti 35. výr. Víťazný február pripravil výstavu
pod názvom „Závody nášho mesta“
od 10.-24. júna bola v štukovej sále Okresného archívu v Mikulove inštalovaná
v rámci druţby výstava výtvarníkov amatérov zdruţených pri ZV ROH Mier Hlohovec.
Výstava obsahovala maľby, grafiky, plastiky, intarzie a nechýbali ani práce výtvarníkov –
remeselníkov, ktorí sa zaoberajú spracovaním dreva.
Okr. múzeum v Hlohovci pripravilo na dni 29.8.-25.9. výstavu pod názvom „Symboly
slobody v dielach Ľudovíta Gogu“ pri príleţitosti 39. výročia Slov. národného povstania.
Autor Ľ. Goga sa narodil 31.7.1912 v Hlohovci.
Obyvateľom Hlohovca je sochárske dielo Ľ: Gogu známe najmä súsoším
Osloboditeľov na Gottwald. námestí, ďalej sochami „Vinobranie“ (1958), „Vyšívanie
zástavy“ (1965) a tieţ bustou „Beethowena“ (1968) umiestnenou v areáli empírového divadla.
Veľký úspech mala výstava učiteľov výtvarnej vých. O. Nevřelovej, inštalovaná pri
príleţ. 35. výr. Víť. febr. v AXA klube.
Práca Zboru pre obč. záleţitosti (ZPOZ) sa v r. 1983 niesla v zanemení ďalšieho
skvalitňovania a zvýšenia účinnosti občianskych obradov na všetkých úsekoch činnosti.
Pri organizovaní občianskych obradov spolupracoval ZPOZ s krúţkami záujmovej
umeleckej činnosti pri Mestskom kult. stredisku : Mirovan, folk. skup. Šulekovo, so zákl.
školami a Ľudovou školou umenia.
Ťaţisko činnosti ZPOZ-u spočívalo v týchto akciách:
Počet narodených detí rodičov ţijúcich v meste 438. Počet individuálnych vítaní detí
do ţivota bez nasledujúceho cirkevného krstu 162 a počet hromadných vítaní detí do ţivota
36/125.
Počet uzavretých manţelstiev celkom 198. Uzavretých manţelstiev bez cirk. obradov
90.
Počet úmrtí občanov ţijúcich v meste celkom 115, z toho občianskych pohrebov 43.
Okrem uvedených zákl. obč. obradov organizoval ZPOZ tieto ďalšie akcie: rôzne
jubileá(pracovné, ţivotné, pri odchode do dôchodku), jubilejné sobáše (strieborné, zlaté,
diamantové), návštevy u prestárlych občanov, odovzdávanie obč. preukazov, rozlúčka
s brancami, sľub iskier a pionierov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, prijímanie
prvákov do radov školákov, Deň pamiatky zosnulých, rozhlasové relácie propagujúce činnosť
ZPOZ – u a pod.
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) koordinovalo prácu jednotlivých zariadení kult.vých. práce podľa Jednotného plánu kult.-vých. činnosti z hľadiska potrieb a záujmov našej
spoločnosti.
Za nasledovné obdobie zorganizovalo:

10 divad. predstavení v empír. divadle – účasť 2275 ľudí
6 výstav – účasť 7034 občanov
10 koncertov váţnej hudby v empír. divadle – účasť 1129 ľudí
15 výchov. koncertov v empírovom divadle – účasť 3372 ţiakov
12 zábavných programov v kine Úsmev – účasť 7154 návštevníkov
V šport. hale uskutočnilo MsKS dve veľké podujatia a to vystúpenie súboru Trinitas
zo ZSSR a vystúpenie Senegalského národného baletu.
Občania mesta prejavujú najväčší záujem o vystúpenie Radošinského naivného
divadla, Novej Scény, Moravanky a mládeţ hud. skupiny Limit, Elán, K. Vágnera a p.
MsKS organizovalo v r. 1983 tieto kurzy : strojopis (3 triedy), strihy a šitie (3 tr.), hra
na akordeón (2 triedy), hra na klavír (1. tr.), nemčina pre deti (4. triedy).
Klub mládeţe AXA slúţi mládeţi ako centrum cieľavedomého vyuţívania voľného
času, zábavy a oddychu. Činnosť klubu sa uskutočňuje v spolupráci s organizáciami
Národného frontu, Celozáv. výb. Soc. zväzu mládeţe, Domom pionierov a mládeţe, so zákl.
školami, gymnáziom a stred. praktického vyučovania v meste.
Práca v klube sa prevádza na týchto úsekoch:
štátno-polit. výchova. a polit. agitácia
záujmovo-umelecká klubová činnosť
kult. podujatia
výstavy
športové podujatia ( Malá olym. šport. humoru, stolnotenisové turnaje pre
neregistrovaných hráčov, mestská tenisová liga a minifutbalová liga.)
Medzi najpopulárnejšie akcie patrili:
XI. roč. Splavu priateľstva organizovaného na dolnom toku rieky Váh v dňoch 7.-9.
mája za účasti asi 200 vodákov z celého Slovenska.
X. roč. liter.-výtv. súťaţe „Hlohovská ruţa“ vyhodnotenej dňa 24.júna v empír.
divadle na slávnostnej akadémii. Tohto ročníka sa zúčastnilo 64 autorov z oblasti poézie
a prózy so 197 prácami. do výtvarnej časti sa zapojilo 8 mladých adeptov výtvarného umenia
s 28 prácami.
Poetické príspevky hodnotil básnik – zaslúţ. umelec Július Lenko, prózu uţ po 10 –
krát literárny kritik Ivan Sulík, Csc. a výtvarné práce akademický sochár Jozef Sušienka.
Mestská kniţnica v Hlohovci úspešne splnila úlohy stanovené na rok 1983. Zvládnutie
náročných podmienok v súťaţi BVĽK obhájila po päťročnom súťaţnom období titul Vzorná
ľudová kniţnica po tretíkrát. Za dosahované výsledky v rozvoji social. kultúry prevzala MsK
v Hlohovci Čestné uznanie Rady Kraj. nár. výboru.
Pri uskutočňovaní kolektívnych podujatí s MsK spolupracuje tieţ so školami,
inštitúciami a zloţkami Nár. frontu. Besedy so spisovateľmi nachádzajú odozvu u malých
i veľkých čitateľov. Tak tomu bolo i v r. 1983 na besedách so spisovateľmi Vojtechom
Mihálikom, Antonom Baláţom, Ondrejom Chudobom, Helenou Kriţanovou – Brindzovou,
Boţenou Trilecovou, Jozefom Ponecom, pri stretnutí s básnikmi na mierovom mítingu –
Ţárym, Reiselom, Kováčikom, Turanom, Čiţmárikom a redaktormi časopisov Kamarát,
Technické noviny, Svet socializmu a Nové slovo.
Plán kina Úsmev bol splnený vďaka rozširovaniu hracieho profilu kina, dobrej
programovej skladbe filmovej tvorby a propagačnej práce.

Okrem hracieho profilu boli uskutočnené tieto ďalšie akcie:
festival československých filmov – účasť 1060 ľudí
detský filmový festival pre mater. školy (2 krát) – účasť 6570 detí
dni filmov NDR za účasti delegátov – účasť 482 ľudí
minifestival soviet. filmov – účasť 860 divákov
prehliadka film. festivalu pracujúcich – účasť 14294 návštevníkov
detský film. festival – účasť 3300 detí
festival sovietskych filmov – účasť 3701 ľudí
premiet. filmov s protivojnovou tematikou pre škol. mládeţ – účasť 1119 ţiakov
a študentov.
Pri Závodnom klube Revolučného odborného hnutia Slovakofarma pracuje 7 krúţkov,
z ktorých najaktívnejší je folklórny súbor Inovec. V r. 1983 vznikol detský folk. súbor
Inovček.
Folk. súbor Inovec absolvoval 15 podujatí, z ktorých hodno spomenúť kultúrne
zájazdy do Bulharskej ľudovej republiky a Nemeckej demokratickej republiky v rámci
výmenných zájazdov.
Folk. detský súbor Inovček pripravil 3 vystúpenia. Začiatkom decembra 1983 bol
zriadený Záv. klub ROH pri Drôtovni, ktorý sa stal strediskom kultúrneho a spoločenského
ţivota, strediskom ideovo-výchovnej a kultúrnej práce pracujúcich. Zatiaľ nemal čas rozvinúť
hlbšiu činnosť.
Činnosť Domu pionierov a mládeţe bola v r. 1983 zameraná na plnenie úloh
vyplývajúcich zo záverov XVII. zjazdu KSČ pre školy a výchovné zariadenia. V tomto roku
sa práca Domu pionierov a mládeţe (DPM) plnila v znamení hesla „Pionier si ctí hrdinstvo
práce a revolučného boja“.
Uţ viac rokov riadi DPM svoju prácu podľa týchto troch okruhov činnosti:
pravidelná záujmová činnosť (27 záujmových útvarov – krúţkov, v ktorých pionieri
uspokojovali svoje záľuby)
príleţitostná záujmová činnosť, v rámci ktorej pracovníci DPM premietali filmy,
organizovali besedy, poriadali športové akcie, kvízy, turistické vychádzky, Novoročné
stretnutia pionierov, karneval na ľade, lampiónový sprievod, organizovali pozdravy a zdravice
a pod.
metodická činnosť.
Okresné múzeum v Hlohovci je organizácia riadená odborom kultúry Okr. nár. výboru
v Trnave. Jeho hlavnou úlohou je starostlivosť o ochranu prírody a kultúrnych pamiatok.
Okrem stálych expozícií, ktoré sú prístupné návštevníkom, umoţnilo v r. 1983prezrieť
si refektár s expozíciou štýlového nábytku. Tento videlo 1806 návštevníkov.
V tomto roku vyhlásilo Okr. múzeum tzv. „Deň otvorených dverí“, v rámci čoho bolo
v múzeu 1450 návštevníkov.
Pracovníci múzea nainštalovali v r. 1983 tejto výstavy a dekorácie:
„35 rokov rozvoja okresu Trnava“ – na ONV v Trnava,
„Víťazný február – nástup socializmu“ – na ONV
„35 rokov budovania socializmu“ . v hale Druţba v Trnave,
putovnú výstavu „Socialistické budovanie okresu Trnava,
„Veľký Október a dnešok“ – v budove múzea,

uţ spomínanú výstavu „Symboly slobody v dielach Ľ. Gogu“ a „Súčasnosť v dielach
umelcov“
„Huby lúk, lesov a pasienkov“.
Okr. múzeum organizuje exkurzie s poskytovaním odborného výkladu pri jednotlivých
expozíciách.
Krajská hvezdáreň v Hlohovci patrí pod správu Západoslov. kraj. nár. výboru. Jej
činnosť je zameraná na oblasť prírodných vied.
Koncom roku 1982 bola hvezdáreň na Sládkovičovej ulici vybavená novým
prístrojom. Je to zrkadlový ďalekohľad Cassegrain 600 mm s ohniskovou vzdialenosťou 7500
mm. Prístroj aj s 5-metrovou kopulou vyrobila firma Carl Zeiss v Jene. Budovu si pracovníci
hvezdárne postavili svojpomocne. Počas stavby a montáţe odpracovali vyše 10 000
brigádnických hodín.
Ďalekohľad bude mať široké vyuţitie pri fotometrických pozorovaniach premenných
hviezd a pri fotografovaní veľmi slabých objektov nočnej oblohy. S rozsiahlym programom
sa počíta aj počas preletu Halleyho kométy v r. 1986.
V rámci Mesiaca ČSSP sa uskutočnila v Krajskej hvezdárni súťaţ členov
astronomických krúţkov okresu Trnava pod názvom Interkozmos. Súťaţ sa konala
v spolupráci s Okr. DPM v Trnave a DPM v Hlohovci. Do súťaţe sa zapojilo 7 druţstiev.
Víťazom sa stal astronomický krúţok pri DPM v Hlohovci, ktorý viedol Ľudovít Sládek.
V rámci edičnej činnosti vychádzali v r. 1983 v Hlohovci tie isté časopisy ako v r.
1982.
Starostlivosť KSČ a štátnych orgánov o umiestnenie detí zamestnaných rodičov
v predškolských zariadeniach (jasliach a materských školách) rastie s poţiadavkami. Moţno
konštatovať, ţe stav v Hlohovci je dobrý.
Otvorením XV. mat. škôl sa uspokojili všetky poţiadavky o umiestnenie detí do mat.
škôl, čím bol Hlohovec zaradený na prvé miesto v Západosl. kraji.
Dňa 2. júna bolo dané do uţívania detské dopravné ihrisko pri Záv. mat. škole n.p.
Slovakofarma na Fučíkovej ulici.
Je to prvé dopravné ihrisko na území mesta a bude slúţiť deťom i z ostatných
predškolských zariadení, kde si budú môcť prakticky overovať rôzne dopravné situácie.
Škol. rok 1983/84 bude významným medzníkom vo vývoji nášho školstva. Základné
školy, ktorými prechádza školopovinná mládeţ, vstúpia do záverečného roku pri
uskutočňovaní obsahovej a organizačnej prestavby v zmysle uznesenia Predsedn. KSČ z júna
1976. V školskom roku 1982/83 sa podľa Projektu ďalšieho rozvoja čs. výchovnovzdelávacej
sústavy začalo vyučovať uţ v 7. ročníku.
Novokoncipovaný obsah učiva jednotlivých predmetov je náročný. Jeho zvládnutie
vyţaduje od učiteľov i ţiakov systematickú prácu v škole i v domácej príprave. na kaţdej
zákl. škole je od 7. ročníka zavedený systém povinne voliteľných predmetov.
V roku 1983 sa práca na školách riadila hlavne úlohami školstva Slovenskej
socialistickej republiky po XVI. zjazde KSČ a úlohy sa plnili v znamení zámerov vyšších
straníckych a štátnych orgánov. Práca bola súčasťou celospoločenského úsilia za napĺňanie
programov budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Výchova na všetkých druhoch škôl bola zameraná na tieto hlavné zloţky:
komunistická výchova, mravná výchova, výchova k social. vlastenectvu a k social.

internacionalizmu, pracovnú výchovu, polytechnickú výchovu, právnu výchovu a výchovu
v pion. organiz. a školskej druţine.
Značná pozornosť sa venovala podchytávaniu športových talentov. Športové strediská
boli vytvorené na II.ZŠ (Koperníkova ulica) a IV. ZŠ (Nerudova ulica).
Materiálnu pomoc v rozvíjaní záujmovej činnosti poskytovali školám závody, najmä
Drôtovňa, Slovakofarma, Mier a JRD Júlia Fučíka.
Všetky miestne školy sa v r. 1983 podielali na verejných štátnych oslavách
a manifestáciách, na verejno-prospešnej práci, brali účasť na kultúrnom dianí a na športových
akciách, ale hlavne plnili najdôleţitejšiu úlohu – výchovno-vzdelávací plán.
Pred 870 rokmi, v r. 1113 vznikol na území Slovenska (vtedy súčasť mladého
Uhorského štátu) jeden z najvýznamnejších stredovekých dokumentov, tzv. Zoborská listina.
V nej sa prvýkrát objavilo meno nášho mesta – Hlohovec. V doklade sa síce uvádza iba hrad
Hlohovec (Galguz), no jeho názov zrejme vychádzal z názvu archeologicky doloţenej
podhradskej osady.
Pred 300 rokmi sa skončila jedna z najťaţších etáp v historickom vývoji nášho mesta –
priama turecká okupácia. 25. sept. 1663 sa Turkom vzdala Novozámocká pevnosť s veliteľom
Adamom Forgáčom, zemepánom Hlohovca. Po dobytí pevnosti sa tureckým vojskám otvoril
priechod na územie Slovenska. Obsadili značnú časť západného Slovenska spolu
s Hlohovcom.
Po poráţke Turkov pri Viedni, 12. sept. 1683 sa skončila i turecká okupácia Hlohovca.
Po 20-tich rokoch prišli do mesta znovu Forgáčovci. Našli Hlohovec v hospodárskom úpadku.
Napriek tomu ţiadali zaplatenie zemepánskych poplatkov za celé obdobie tureckého
bašovania.
Najdlhšie ţijúci občan na Slovensku s transplantovanou obličkou je Hlohovčan Anton
Krupa. Vo februári 1975 mu bola transplantovaná oblička v nemocnici v Bratislave na
Kramároch.
Anton Krupa pracuje v hlohovskej Slovakofarme ako elektrikár. Jeho koníčkom je
dychovka. Je aktívnym členom „Povaţanky“ a „Mierovanky“.
V r. 1983 (8.6) sa doţila 101 rokov najstaršia občianka Margit Nemcová z časti
Šulekovo.
Dňa 25.1.1983 na ulici SNP rozkvitli stromy.
Z 26. na 27. marca bol zavedený letný čas. Ručičky hodín boli posunuté o jednu
hodinu dopredu. V noci z 24. na 25. sept. sa skončil letný čas. Ručičky hodín boli posunuté
o jednu hodinu dozadu. Zavedením letného času bolo ušetrené značné mnoţstvo energie.
Verejný poţiarny útvar má 6 platených poţiarnikov. V r. 1983 bolo zaznamenaných
89 výjazdov, z toho sedem k poţiarom so škodou, 26 k zhoreniam a 29 k menším poţiarom.
Väčšie poţiare vznikli so škodou na osobnom a socialistickom majetku a to: na
obytnom dome Domovej správy na Hlohovej ulici so škodou 200 000 Kčs, štátnej rezervácii
Poniklecová lúčka s odhadovanou škodou 2 mil. Kčs, Okresného podniku komunálnych
sluţieb 14 700 Kčs, na obilí v katastri JRD Pastuchov (10 ha) a domového majetku so škodou
900 Kčs.
V rámci výchovy školskej mládeţe bola v r. 1983 v spolupráci s DPN, Pom. str.
Verejnej bezpečnosti a Záv. org. Zboru poţiarnej ochrany organizovaná súťaţ mladých

poţiarnikov o „Zlatú prúdnicu“, ktorej sa zúčastnilo 10 ţiackych druţstiev. Najlepšie sa
umiestnili pionieri z II: ZŠ (Koperníkova ulica).
17. sept. bol usporiadaný IX. roč. súťaţe o „Štít mesta Hlohovca“, ktorej sa zúčastnilo
7 poţiarnických druţstiev muţov. Víťazom sa stal VPZ z Dolného Trhovišťa, účastník
krajskej celoštátnej súťaţe.
Po jarnej časti súťaţe hádzanej ţien v r. 1983 vypadlo hádzan. muţstvo ţien Odeva
Hlohovec z I. ligy a zostúpilo do Slovenskej národnej ligy.
Futbalisti TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec boli účastníkmi majstrovstva kraja,
dorast Slovana hrá v II. dorasteneckej lige a hádzanári TJ Drôtovňa boli účastníkmi
Slovenskej národnej ligy.
Naši prvoligoví kolkári po 20-ročnom pôsobení v tejto súťaţi (celoštátna kolkárska
liga 6-členných druţstiev na 200 bodov zdruţených) dosiahli v ročn. 1982/1983 najlepšie
umiestnenie v histórii oddielu a ako najlepší celok zo Slovenska sa umiestnili na 3. mieste
a zaslúţene získali bronzové medaily. O tento úspech sa v najväčšej miere zaslúţili dlhoroční
hráči: majster športu Aladár Kuruc, Anton Paţitný, Vít Príhoda, Ľudovít Kusý, Milan Vlčko,
Jaroslav Pavlovič a Jaroslav Kadlečík.
Na počesť Víťazného februára konali sa vo februári v priestoroch II. ZŠ (Koperníkova
ul. ) VI. minihalové preteky v ľahkoatletických disciplínach škôl a to: skok do výšky , beh na
60 m a štafetový beh.
V dňoch 26. a 27. marca usporiadala TJ Drôtovňa pri príleţ. 38. výročia oslobodenia
mesta I. roč. medzinár. turnaja v hádzanej muţov o „Pohár oslobodenia mesta Hlohovec“.
Zúčastnili sa ho druţstvá : Hódikot Hódmezzovasarhely, Dukla Písek, Tesla Piešťany, VŠP
Nitra, Rapid Bratislava a Drôtovňa Hlohovec. Konečné umiestnenie: Hódikot, Písek,
Piešťany, Hlohovec, Bratislava, Nitra.
TJ Lokomotíva Hlohovec (turistický oddiel) uskutočnil na počesť 38. výr. oslobodenia
Hlohovca dňa 16. apríla VI. ročník pochodu Hlohovec – Piešťany na trase Povaţského Inovca
po červenej značke.
V dňoch 16. a 17. apríla poriadali Slov. ústr. výbor ČSZTV (zväz kanoistiky), TJ
Lokomotíva a TJ Drôtovňa „Národný kvalifikačný pretek vo vodnom slalome“, ktorý sa
uskutočnil v mieste vyústenia madunického kanála do starého koryta Váhu. Pretekov sa
zúčastnili členovia oddielov vodného slalomu zo všetkých oddielov slovenských jednôt.
Dňa 1. júna pri príleţitosti Medzinárodného dňa detí bol slávnostne zahájený XIX.
roč. Hlohovských hier mládeţe na štadióne Slovana Hlohovec. Usporiadateľom bola II. ZŠ
(Koperníkova ul.) v spolupráci s patronátnym podnikom Drôtovňa Hlohovec. Súťaţilo sa
v ľahkej atletike, v hádzanej chlapcov a dievčat a vo futbale. Okrem I.-V. ZŠ z Hlohovca sa
hier zúčastnili ţiaci ZŠ z Leopoldova.
V dňoch 2. a 3. júna konalo sa v športovej hale Krajské kolo stredných škôl v hádzanej
dievčat. Druţstvá boli zaradené do štyroch skupín takto: I. sk.: Gymnázium Šaľa, Str. odb.
učil. Nitra, Gymnázium Šurany, II. sk.: Str. ekon. šk. Trenčín, Gymnázium Myjava
a Gymnázium Trnava. III. sk: Str. ped. šk. Hurbanovo, Str. ped.šk. Modra a Gymnázium
Bánovce, IV.sk.: Str. odb. učil. Hlohovec a Str. poľnohosp. škola Levice.
Do finálovej skupiny sa prebojovali druţstvá : Gymnázium Šaľa, Str. ekon, šk.
Trenčín, Str. pedagogická šk. Hurbanovo a Str. odb. učil. Hlohovec. V tomto poradí sa
skončili finálové boje.

Víťaz turnaja Gymnázium Šaľa postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční
v dňoch 15.-18. júna v Trenčíne.
Dňa 25.júna sa konalo na štadióne TJ Mier Hlohovec finále futbalového turnaja JRD o
„Putovný pohár SNP.“
V dňoch 29.-31. júla sa uskutočnili v Trnave a v Hlohovci majstrovstvá ČSSR
v dráhovom golfe jednotlivcov.
Časť majstrovstiev sa uskutočnila v Hlohovci dňa 30.7. na minigolfovom ihrisku pri
kúpalisku.
Majstrom ČSSR v dráhovom golfe sa stal Peter Hlbocký z TJ Slávia Trnava počtom
301 úderov. Majsterkou ČSSR v súťaţi ţien sa stala Mirka Koţíšková s 320 údermi.
ZV ROH pri Odevných závodoch v spolupráci s komisiou HSBV a ZO ZPO
a vedením závodu usporiadali 27.8.VII. roč. súťaţe poţiarnych druţstiev o „Putovný pohár
podnikového riad. Odevn. záv. Trenčín“, ktorá sa uskutočnila pri príleţ. 39. výročia SNP. Po
pietnom akte poloţenia venca k pamätníku Osloboditeľov sa všetci účastníci presunuli do
areálu zámockej záhrady, kde prebiehala samotná súťaţ v dvoch kategóriách : muţi a ţeny.
Zúčastnilo sa jej všetkých šesť sesterských odevných závodov. Domáce druţstvo muţov sa
umiestnilo na 5. mieste, druţstvo ţien na 1. mieste.
Dňa 8. októbra odohral sa na štadióne TJ Slovan futbalový zápas „Novinári –
druţstevníci JRD J. Fučíka“. Za novinárov hrali niektorí známi futbalisti (Schroif, Cvetler,
Buberník) a herci. Zápas skončil remízou 1: 1.
V tomto roku uţ po tretíkrát usporiadalo Stredisko prakt. vyučovania (SPV) Drôtovňa
v dňoch 25. sept. a 1. okt. tenisový turnaj dvojhier a štvorhier o „Pohár SPV“. Dobré
podmienky, ktoré učni majú sa prejavili i na výkonoch. V tenisovej lige hralo sedem učňov
a z nich Marián Chalány a Miloš Mojţiš obsadili popredné miesta.
Turnaj o „Pohár SPV“ v dvojhrách vyhral František Loffler, druhé miesto obsadil
Marián Chalány.
Turnaj štvorhier vyhrali M. Chalány a J. Galbavý.
V dňoch 29. a 30. okt. uskutočnilo sa na automatickej kolkárni TJ Slovakofarma
Hlohovec II. kolo celoštát. ligy 1983/84 v kolkoch za účasti týchto druţstiev: TJ Praga Praha,
Spartak Třebíč, Moravská slávia Brno, Lokomotíva České Budějovice, Inter Bratislava,
Slavoj Veľký Šariš, Chemosvit Svit a Slovan Hlohovec.
Dom pionierov a mládeţe v spolupráci si šachovými oddielmi TJ Drôtovňa, TJ
Lokomotíva a Voj. útvar 4444 usporiadal pod patronátom MsV ZČSSP z príleţitosti Mesiaca
ČSSP a 66. výročia VOSR v decembri V. roč. šachového turnaja päťčlenných ţiackych
druţstiev v rámci IX. roč. Veľkej ceny ČSSR.
Z 33 druţstiev ( z toho dve z Poľska) si prvenstvo odniesli ţiaci Okr. domu pion.
a mládeţe zo Spišskej Novej Vsi. Najlepším domácim hráčom bol Anton Cvíčela z TJ
Lokomotíva Hlohovec.
TJ Odeva Hlohovec usporiadala v decembri v športovej hale II. roč. memoriálu
Alţbety Cíferskej v hádzanej starších ţiačok. Zo 6 zúčastnených druţstiev trofej získali
ţiačky Iskry Partizánske „A“ pred Bradlanom Brezová pod Bradlom a domácou Odevou.
Počasie zač. roku 1983 /január) bolo sychravé s teplotami na toto ročné obdobie
nezvyklými. 23. januára bola nameraná teplota +13°C , čo bolo naposledy v minulom storočí.
Vo februári napadol sneh a bolo chladnejšie. Mesiace marec a apríl boli oblačné a daţdivé.

Do 13.5. bolo pomerne chladno. Od 14.-23.5. zase veľmi teplo. Denné teploty
vystupovali aţ na 32 °C (naposledy v roku 1951). Dňa 23. mája po búrke sa značne ochladilo.
Teplá vlna znova zmenila ráz počasia a teploty vystupovali cez deň aţ na 30°C.
V noci z 5. na 6. júna zúrila prudká búrková činnosť s daţďom a silným nárazovým
vetrom aţ do 120 m/sek. Ďalej sa striedali dni teplejšie s chladnejšími. Dňa 17.6. bolo iba
8°C.
Mesiac júl bol teplý s dennými teplotami 32°C - 34°C s niekoľkými chladnejšími
dňami. Aj celý august bolo subtropické teplo.
Začiatok septembra sa vyznačoval chladnejším počasím. 11. sept. výdatnejšie
napršalo, ale pomerne teplé počasie (okolo 20°C) pokračovalo. Striedanie pekných slnečných
dní, s uţ spomenutými teplotami, s dňami oblačnými a sychravými pokračovalo aţ do 9.okt.,
kedy vial prudký, studený, nárazový vietor o rýchlosti cca. 7 m/s. teploty celkove poklesli.
Z 10. na 11. nov. sa veľmi ochladilo, nočné teploty klesli na -4°C (denné 1-5°C) a 14.
nov. Ďalej poklesli nočné teploty na -8°C. Nasledovali dni slnečné, ale chladné, ktoré trvali
do 22.nov., kedy padal prvý sneh, ale zima sa čiastočne umúdrila. Sucho a chladno potrvalo
do polovice decembra, kedy bolo vystriedané sychravým a daţdivým počasím s teplotami
okolo 0°C a tak sa skončil i rok 1983.

