ROK 1984
Výsledky československej ekonomiky za rok 1984 významne prispeli k napĺňaniu
línie XVI. zjazdu KSČ. Boli splnené a prekročené rozhodujúce plánované úlohy v priemysle,
poľnohospodárstve, stavebníctve, doprave a ďalších odvetviach. tempo hospodárskeho rastu
sa zrýchlilo. Hrubý národný dôchodok vzrástol o 3,2%, priemyselná výroba o 3,9%.
Poľnohospodárska produkcia sa zvýšila o 3,6%, rekordné výnosy boli hlavne u obilovín.
K rozvoju ekonomiky významne prispelo ďalšie zapojenie sa Československa do
socialistickej ekonomickej integrácie, najmä však spolupráca so Sovietskym zväzom, ktorý sa
na obrate Československého zahraničného obchodu podieľa viac ako 45%.
Rýchlejšia dynamika tvorby zdrojov umoţnila zachovať ba i zvýšiť ţivotnú úroveň
obyvateľstva a upevňovať jeho sociálne istoty.
Splnenie a prekročenie rozhodujúcich úloh štátneho plánu a zrýchlenie dynamiky
ekonomického rozvoja v roku 1984 vzájomne vytvárajú dobrú základňu pre nástup do
posledného roku 7. päťročnice.
Dňa 6. januára sa v spoločenskej sále ZK ROH pri n.p. Slovakofarma Hlohovec
uskutočnili Novoročné stretnutie 250 najaktívnejších pionierov s predstaviteľmi straníckych
a štátnych orgánov okresu Trnava. Delegáciu OV KSS viedol člen predsedníctva a tajomník
OV KSS Anton Nehaj, delegáciu ONV člen Predsedníctva OV KSS, predseda ONV Jozef
Tomašovič. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia spoločenských organizácií NF SSR,
stranícki a štátni predstavitelia miest okresu Trnava. Prítomných privítal na území mesta
predseda MsV KSS a MsV NF v Hlohovci Rudolf Košťál. Členka Predsedníctva a tajomníčka
OV KSS Darina Kulinová vo svojom príhovore upriamila pozornosť pionierov na iniciatívu,
inšpirovanú v tomto roku najmä 35. výročím vzniku PO SZM.
V klube mládeţe AXA sa v januári uskutočnilo slávnostné zasadnutie pri príleţitosti
30. výročia vzniku zboru pre občianske záleţitosti. Pri tejto príleţitosti bolo vyznamenaných
41 jednotlivcov, 11 aktívov pre občianske záleţitosti a 2 organizácie. V kultúrnom programe
vystúpilo Divadielko hudby a Divadielko poézie. Atmosféru vhodne doplnila scénická
výzdoba Jozefa Jamricha, učiteľa I. základnej školy.
Dňa 16. februára si pripomenuli 30. výročie vzniku astronómie v Hlohovci.
V súčasnom období zabezpečuje úlohy špecializované kultúrno-osvetové zariadenie Krajská
hvezdáreň, ktorá má teraz bohaté prístrojové vybavenie, mnoţstvo ďalekohľadov rôznych
typov a funkcií, fotografické komory, rozmanité názorné učebné pomôcky, bohatú kniţnicu.
je metodickým strediskom pre 11 okresov nášho kraja, kde pracuje vyše 400 astronomických
krúţkov.
Dňa 13. apríla prijali v obradnej sieni funkcionári MsNV najlepších pionierskych
pracovníkov pri príleţitosti 35. výročia PO SZM. Oslavy pokračovali 16. apríla slávnostným
zhromaţdením pionierov v kine Úsmev za účasti straníckych a zväzáckych funkcionárov
okresu a mesta. Oslavy vyvrcholili lampiónovým sprievodom a poloţením vencov vďaky
k Pamätníku oslobodenia na Gottwaldovom námestí.
Dňa 1. mája sa na prvomájovej manifestácii zúčastnilo 23 000 občanov, ktorí prišli
pozdraviť Sviatok práce. Sprievod spestrilo 282 transparentov, 41 alegorických vozov, 8
hudobných súborov a 55 krojovaných skupín. K manifestujúcim sa v slávnostnom prejave
prihovoril podpredseda Federálneho zhromaţdenia Dalibor Hanes.

V tomto roku sme si pripomenuli 60. výročie Robotníckeho domu v Hlohovci.
Základný kameň bol poloţený 8. júna 1924 a uţ 5. októbra 1924 bol slávnostne otvorený. Po
rekonštrukcii, ktorá je pred koncom bude v Robotníckom dome nainštalovaná expozícia dejín
KSČ a robotníckeho hnutia na hlohovsku.
V dňoch 23. a 24. júna sme si pripomenuli 110. výročie organizovaného poţiarnictva
v Hlohovci. V zasadačke MsNV sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie ZO ZPO, potom bola
prehliadka poţiarnej techniky a ukáţkové cvičenie, súťaţ pionierskych poţiarnych druţstiev
o Zlatú prúdnicu“ a súťaţ poţiarnych druţstiev muţov a ţien o „Štít mesta Hlohovec“.
Významné výročie 25. rokov existencie si pripomenulo Okresné múzeum Trnava so
sídlom v Hlohovci. Za uvedené obdobie zaujalo prvé miesto medzi kultúrno-výchovnými
zariadeniami mesta, okresu, ale dostáva sa do povedomia kultúrnej verejnosti v rámci celého
kraja.
V tomto roku sme si pripomenuli významné 40. výročie konštituovania národných
výborov, ako miestnych orgánov štátnej moci a správy. V našom meste sa ujal činnosti prvý
legálny národný výbor po oslobodení a jeho prvým predsedom bol Jozef Selecký. Aţ do
dnešného roku sa v tejto funkcii vystriedalo celkom 13 predsedov.
Dôstojnými oslavami sme si v meste pripomenuli významné 40. výročie SNP: Na
slávnostnom zasadnutí MsV KSS, MsV NF a MsNV v Hlohovci odovzdal člen Predsedníctva
a tajomník OV KSS Ladislav Gajderus priamym účastníkom SNP „Pamätnú medailu k 40.
výročiu národnooslobodzovacieho boja.“ Na oslavách v kine Úsmev vystúpili v kultúrnom
programe detský folklórny súbor Inovček, skupina Pltníci, spevácky zbor Mierovan
a divadielko poézie. Zbor pre občianske záleţitosti zorganizoval v obradnej sieni MsNV
prijatie priamych účastníkov SNP a občanov narodených v auguste 1944.
V mesiaci december sme si pripomenuli 70. výročie vzniku futbalu v Hlohovci. Na
slávnostnom zasadnutí bola zhodnotená doterajšia činnosť a odmenení boli bývalí hráči
i funkcionári, ktorí sa pričinili o rozvoj futbalu v Hlohovci.
Pre rok 1984 na počesť 40. výročia SNP a 40. výročia konštituovania národných
výborov bol prijatý celomestský socialistický záväzok vo výške 10,060 tis. Kčs, pri čerpaní
2,242 tis. Kčs finančných nákladov a odpracovaní 643.000 brigádnických hodín.
V investičnej a neinvestičnej časti bola vytvorená hodnota diela vo výške 10,453.600,Kčs, pri čerpaní 1,950.290,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 679.005 brigádnických
hodín.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ občania, pracujúci a mládeţ svojou bezplatnou
brigádnickou prácou sa prevaţne podieľali na zveľaďovaní a skrášľovaní ţivotného prostredia
na úprave a údrţbe verejných zariadení , priestranstiev zelene, výsadbe kvetov, stromkov,
kríkov, ich ošetrovaní a na zbere odpadových surovín. V tejto oblasti bol prijatý celomestský
socialistický záväzok vytvoriť hodnotu diela vo výške 6,622 tis. Kčs, pri čerpaní 390 tis. Kčs
finančných nákladov a odpracovaní 635 brigádnických hodín. Za rok 1984 bola vytvorená
hodnota diela vo výške 7,015.600,- Kčs a odpracovaných 671.000 brigádnických hodín.
Z investičnej časti akcie „Z“ bola plánovaná hodnota diela vo výške 3,438 tis. Kčs, pri
čerpaní 1,852 tis. Kčs finančných nákladov a odpracovaní 8000 brigádnických hodín. Za rok
1984 plánovaná hodnota diela bola splnená. avšak čerpanie finančného limitu bolo iba vo
výške 1,437.290,- Kčs a to hlavne z toho dôvodu, ţe v roku 1983 finančný limit na stavbe
umelej bol vysoko prekročený (z plánu 900 tis. Kčs na 2,247 tis. Kčs) a čerpalo sa z predstihu

zabezpečených materiálových zásob z roku 193. Odpracovaných bolo 8005 brigádnických
hodín. V akcii sa pracovalo na 90 miestnej materskej škole v časti Šulekovo, na parkových
a sadových úpravách uvedenej materskej škole, na športovom ihrisku Jarmočná ulica, na
verejnom osvetlení cintorína v Hlohovci a umelej ľadovej ploche.
Celomestský socialistický záväzok za rok 1984 bol splnený na 104%. vytvorená čistá
hodnota diela činí 8,503.309,. Kčs, čo na jedného obyvateľa je 386,51 Kčs.
Dňa 27. apríla prevzal podnikový riaditeľ Slovakofarmy, n.p Hlohovec doc. Ing.
Richard Frimm, Csc. z rúk ministra zdravotníctva SSR akademika Emila Matejčíka
a predsedu SVOZ MUDr. Jána Klučana červenú zástavu vlády ČSSR a ÚRO za dosiahnuté
hospodárske výsledky v roku 1983. Slávnosti sa zúčastnil aj vedúci straníckej delegácie ÚV
KSS Ondrej Kvaka.
Pri príleţitosti osláv 1. a 9. mája udelil prezident republiky štátne vyznamenanie „ Za
vynikajúcu prácu“ Boţene Martoniovej, tajomníčke MsNV za dlhoročnú obetavú činnosť
v straníckych a verejných funkciách pri výstavbe socializmu.
Vláda ČSSR a ÚRO udelili štátne vyznamenanie „Víťaz socialistickej súťaţe“ za
pracovnú iniciatívu v roku 1983 Ľudovítovi Sládekovi, odbornému pracovníkovi Krajskej
hvezdárne v Hlohovci.
Koncom augusta obdrţal vysoké vyznamenanie „Vzorný majster“ Štefan Šándor,
majster lisovne klincov prevádzky číslo 1 n.p. Drôtovňa Hlohovec, ktorému udelil minister
hutníctva a ťaţkého strojárenstva a Ústredný výbor odborového zväzu pracovníkov
v kovopriemysle za vynikajúce výsledky dosiahnuté v súťaţi majstrov. Čestný odznak
„Najlepší a zaslúţilí pracovník hutnej druhovýroby“ udelil generálny riaditeľ pracovníkom
n.p. Drôtovňa Márii Muţíkovej, cievkovačke, lanárne v prevádzke číslo 2, Jánovi Hrobárovi,
majstrovi vývojovej dielne útvaru výskumu a Kataríne Cvopovej, pracovníčke odboru
predaja.
V dňoch 24.-29. októbra navštívila naše mesto delegácia z druţobného mesta De
Panne z Belgicka v zloţení Gilbert Bossuyt (starosta), daniel Witdouck (sekretár) a dvaja
radní Willy Varheste a Albert Handryckx. Delegácia bola privítaná tradičným slovanským
spôsobom – chlebom a soľou. Počas pobytu navštívila podniky Slovakofarmu, Vinárske
závody, Štátne majetky, materskú školu na Fučíkovej ulici, Okresné múzeum, Krajskú
hvezdáreň, Krajské osvetové stredisko, ďalej si prezreli amfiteáter, Zámockú záhradu,
kúpalisko, štadión TJ Slovan, športovú halu TJ Drôtovňa a nové sídliská Nábreţie I. a II., ako
aj individuálnu bytovú výstavbu na Svinnej hore. Hostia sa zaujímali nielen o výrobu, ale
hlavne o oblasť sociálnej politiky, o ktorej sa vyslovovali s uznaním. Na záver pobytu
podpísali starosta mesta De Panne a predseda MsNV v Hlohovci záverečný protokol.
V mesiaci október v rámci Dní druţby s NDR navštívila naše mesto delegácia
pracovníkov kultúry z druţobného mesta Sangerhausen. V okresnom múzeu v Hlohovci si
prezreli výstavu !Súčasná maľba NDR.“
Na svojom najvyššom rokovaní – mestskej konferencie SZM zvolili 11- členný výrob
a 5- člennú revíznu komisiu. Predsedom MsV SZM sa stal Ivan Opát a predsedom revíznej
komisie Ivan Šimko.
Zo závodu Mier v Hlohovci odišiel do dôchodku dlhoročný riaditeľ závodu (24 rokov
pôsobil v tejto funkcii), dlhoročný poslanec KNV Ján Baláţ, nositeľ štátneho vyznamenania
Rádu práce. funkciu riaditeľa prevzal Ing. Karol Pittner.

Dňa 1. júla prevzal funkciu hlavného ekonóma Jednotného roľníckeho druţstva
Júliusa Fučíka Ing. Vít Pavlovič.
Podľa §7, ods. 2 a 3 zákona o národných výboroch bola v mesiaci november zriadená
15- členná Riaditeľská rada, ako pomocný aktív MsNV v Hlohovci, ktorá sa bude podieľať na
zabezpečovaní komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja nášho územného celku, na
plnení úloh v oblasti sluţieb, bytovej výstavby, na údrţbe bytového fondu, na tvorbe
a ochrane ţivotného prostredia a ďalších úloh, ktoré vyplývajú z volebného programu
Národného frontu. predsedom riaditeľskej rady je PhDr. Vladimír Vachalík, Csc. riaditeľ
Výchovného ústavu pre mládeţ v Hlohovci.
V mesiaci október schválila rada MsNV v Hlohovci pracovnú komisiu rady MsNV pre
starostlivosť o rodinu a deti. Predsedníčkou komisie je Brigita Jurišová, poslankyňa MsNV,
pracovníčka závodu Mier v Hlohovci a členmi komisie sú Mária Galbavá, poslankyňa
,MsNV, pracovníčka Odevných závodov, Oľga Šoková, pracovníčka oddelenia starostlivosti
o rodinu a deti MsNV v Hlohovci, MUDr. Jana Andelová, lekárka posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia v Hlohovci, Mária Kuchová. riaditeľka Osobitnej materskej školy
v Hlohovci, Eva Karabová, zástupkyňa riaditeľky Osobitnej školy a Jozef Janiš, riaditeľ III.
základnej školy.
V dňoch 29. novembra aţ 1. decembra sa konal v praţskom Paláci kultúry X:
celoštátny zjazd Jednotných roľníckych druţstiev. Z nášho JRD Júliusa Fučíka sa ho
zúčastnili Ing. Florián Kubinský, predseda JRD a Ing. Richard Soják, vinohradský technik,
predseda ZO SZM.
Jednotné roľnícke druţstvo Júliusa Fučíka. V roku 1984 hospodárilo na 3356 ha ornej
pôdy, 544 ha viníc, 110 ha ovocné sady a 329 ha pasienky, spolu 4339 ha celková výmera
poľnohospodárskej pôdy.
Orná pôda bola vyuţitá : 2021 ha obilniny, 280 ha strukoviny, 820 ha kŕmne plodiny,
90 ha cukrová repa a 145 ha dočasne odňatá pôda.
V husto siatych obilovinách dosiahlo JRD veľmi dobré výsledky, v histórii zlúčeného
druţstva rekordné, keď dosiahli výnos 6,3 tony.
So zberom ozimného jačmeňa sa začalo 12. júla a ukončilo 14. júla. So zberom
ozimných pšeníc a jarného jačmeňa sa pokračovalo od 23. júla 1984.
ţatva bola ukončená 3. augusta 1984. Časové rozpätie zberu husto siatych obilovín
bolo veľmi dlhé najmä z dôvodov nepravidelného dozrievania jednotlivých porastov, najmä
pšeníc. V posledných fázach zberu sprevádzalo i nepriaznivé počasie, čím sa ţatva predĺţila
minimálne o týţdeň. S organizáciou práce počas ţatvy moţno vysloviť spokojnosť. vysoká
pozornosť sa venovala zníţeniu zberových strát, ktorá sa pohybovala v priemere 1,73%.
V pláne malo JRD vyrobiť 2901 ton hrozna, skutočnosť bola 2135,5 ton, čo je plnenie
na 73,6%. Na celý priebeh vegetácie, ako i dosiahnutú úrodu vplývali silné daţde spojené
s ľadovcom v mesiaci máj, ako i celkove chladné počasie v období kvitnutia hrozna, čím sa
tieto etapy neţiaduco predlţovali a nepriaznivo ovplyvnili celkovú úrodu.
JRD vykázalo v roku 1984 celkom 1473 členov. Z tohto počtu je trvale činných 886
pracovníkov. V učebnom pomere má JRD 36 ţiakov.
Na počesť 40. výročia SNP a 35. výročia socialistického poľnohospodárstva prijali
socialistický záväzok v hodnote 951500,- Kčs, ktorý splnili na 109,5%, keď celková hodnota
diela činila 1042875,- Kčs.

Štátne majetky, n.p. Hlohovec
Podnik zabezpečoval plnenie predpísaných úloh na 6235,30 ha celkového pôdneho
fondu, ktorý pozostával z ornej pôdy 5428,93 ha, chmeľ 23,11 ha, vinice 233,62 ha, záhrady
4,19 ha, ovocné sady 96,62 ha, lúky 2,81 ha a pasienky 234,68 ha, teda poľnohospodárskej
pôdy je celkom 6023,96 ha a ostatnej nepoľnohospodárskej pôdy 211,34 ha.
Z uvedenej plochy bola na obiloviny vyuţitá orná pôda vo výmere 3050 ha, z toho
pšenice 1528 ha, jačmeň 875 ha, ovos 31 ha a kukurica 616 ha.
U husto siatych obilovín dosiahli v tomto roku priemerne 6,01t/ha, čím sa podnik po
prvýkrát zaradil medzi „šesťdesiatkárov“.
Veľmi dobré výsledky sa dosiahli v produkcii hrozna, keď plán splnili na 124%,
namiesto 1320 ton vyprodukovali 1647,8 ton.
Na štátnom majetku pracovalo celkom 947 pracovníkov, čo je o desať viac ako
predpokladal plán. Dosiahli priemerne 2804,- Kčs, čo je plnenie na 102,1% (plán 2747,- Kčs).
V roku 1984 sa v meste evidovalo 6430 bytov, z toho 3010 prvej kategórie, 2080
druhej, 380 tretej a 960 štvrtej kategórie. Skvalitnila sa štruktúra bytov, zvýšil sa počet
obytných miestností a rozšírila sa obytná plocha. Jediný pokles. ktorý sa zaznamenal je, ţe
v jednom byte ţije 3,3 obyvateľov, oproti 3,4 čo je vlastne pozitívum.
Národný výbor spolu s organizáciami a Okresným stavebným bytovým druţstvom
eviduje 1186 ţiadostí o byty, čo predstavuje nárast ţiadostí o 267 bytov oproti roku 1983.
Pracovníčky mestskej kniţnice obdrţali dňa 9. marca zlaté odznaky BSP, čo sú
v rezorte kultúry okresu Trnava prvé zlaté odznaky.
Dňa 13. marca sa v klube mládeţe AXA uskutočnil aktív kultúrno-výchovných
pracovníkov, na ktorom podpredseda MsNV Jozef Medo zhodnotil plnenie úloh Jednotného
plánu kultúrno-výchovnej činnosti za rok 1983. V dňoch 22.-24.6.1984 sa uskutočnili
Slávnosti mieru a druţby. V rámci nich sa uskutočnila súťaţ detí v maľovaní na asfalte,
prehliadka bábik a súťaţ na bicykloch. Vyvrcholením slávností bola mierová manifestácia
pracujúcich na amfiteátri. V kultúrnom programe vystúpil popredný slovenský folklórny
súbor piesní a tancov Lúčnica.
V Empírovom divadle sa v dňoch 25. a 26. 4. 1984 uskutočnila Krajská súťaţ
detských divadelných súborov. Zo štyroch najvyspelejších súborov Západoslovenského kraja
: Radosť Dvorníky, Úsmev Šaľa, Zádrapky Senica a Bzučalka Trnava si zopakoval vlaňajšie
víťazstvo detský divadelný súbor Radosť Dvorníky s divadelnou inscenáciou hry Popoluška
a postúpil na celoslovenskú súťaţ.
V apríli 1984 pripravila Mestská kniţnica v spolupráci s Mestským výborom SZŢ,
kinom Úsmev a JRD Júliusa Fučíka v Hlohovci celomestskú akciu pod názvom „Literárne
dielo na filmovom plátne“. Bolo to stretnutie čitateľov mesta s poprednými tvorcami
úspešného slovenského filmu Tisícročná včela – zaslúţilým umelcom, autorom románu
a scenáristom filmu Petrom Jarošom, kameramanom Stanislavom Doršicom a zaslúţilým
umelcom Štefanom Kvietikom, predstaviteľom jednej z hlavných úloh. Pred naplnenou
kinosálou sa odvíjal príbeh filmového diela Tisícročná včela a bezprostredne potom
nasledovala srdečná debata, ktorá sa skončila autogramiádou.
V dňoch 4. a 5. mája sa uskutočnila v Hurbanove krajská súťaţ „Čo vieš o hviezdach“.
V silnej konkurencii obhájili vlaňajšie prvenstvo pionieri Miloš Goda, Štefan Gerek a Karol
Hrivňák z Hlohovca.

Dňa 17. júla uviedla Československá televízia na celoštátnom okruhu koncert
z Empírového divadla pod názvom „Večer v kruhu priateľov hudby“.
29. a 30. septembra sa uskutočnil II. ročník folklórnych a oberačkových slávností. Po
koncerte dychovej hudby na Gottwaldovom námestí sa tu sústredili folklórne súbory
a skupiny a spoločne so stovkami občanov vytvorili krojový sprievod, ktorý sa vydal na
amfiteáter. Sprievod spestrili i členovia jazdeckého oddielu TJ Štátne majetky Hlohovec
a alegorické vozy. Oslavy vyvrcholili kultúrnym programom pod názvom „Uvime vence
vďaky hrdinom SNP“ venovaný 40. výročiu SNP. V programe vystúpili detské folklórne
skupiny Inovček a Šulekovo, folklórny súbor Inovec, folklórna skupina Šulekovo spolu
s dychovou hudbou Mierovanka a ako hosť slávnosti vystúpil folklórny súbor Stavbár zo
Ţiliny. V oficiálnej časti odovzdal Ing. Florian Kubinský za kooperačný obvod číslo 2 symbol
oberačiek – hroznový veniec delegácii z okresu Trnava – Darine Kulinovej, tajomníčke OV
KSS, Jozefovi Tomašovičovi, predsedovi ONV a Ing. Leovi Blaţekovi, riaditeľovi OPS
Trnava.
1. októbra sa v kina Úsmev uskutočnil kvíz ţiakov základných škôl, venovaný 40.
výročiu SNP a Dňu ČSĽA. Víťazstvo získala III. ZŠ pred V. a I. ZŠ.
Zbor pre občianske záleţitosti
Zabezpečoval úlohy v zmysle dokumentov na roku 1981-1985 v okrese, v súlade
s unesením vlády SSR číslo 478 z roku 1972 a číslo 130 z roku 1982, ako i závermi 6.
zasadania ÚV KSČ.
Pri hodnotení základných občianskych obradov konštatujeme, ţe úroveň je veľmi
dobrá. Stabilizovali sa skupiny účinkujúcich na jednotlivých obradoch, rozšíril a spestril sa
ich repertoár, doriešili sa viaceré organizačné problémy.
Menej spokojní sme s počtom uvítaných detí a počtom sobášov bez následného
cirkevného obradu, i keď má stúpajúcu tendenciu. Hoci pouţívame dostupné formy –
pohovory s rodičmi kaţdého dieťaťa, pozvanie na uvítanie detí, spolupráca APOZ podľa
pracoviska rodičov, zverejňovanie uvítaní v časopise Ţivot v Hlohovci ap., výsledky nie sú
úmerné vynaloţenej námahe. Z celkového počtu 382 narodených detí bolo slávnostne
individuálne uvítaných 191 t.j. 50% (v roku 1983 – 37%), hromadne ďalších 10 detí, spolu
201 detí, čo je 52,6%. Zaevidovali sme 222 občianskych sobášov, z toho 118 bez následného
cirkevného obradu, čo je 53,1% ( v roku 1983 to bolo 45,4%). Veľký pokles bol zaznamenaný
v občianskych pohreboch. Kým v roku 1983 bolo 37,4%, v roku 1984 z celkového počtu
zomrelých 179 malo občiansky pohreb 27 občanov, 15,08%.
Okrem tradičných podujatí (MDŢ, Deň učiteľov, Deň kultúrno-osvetových
pracovníkov) sme v roku 1984 prijali v obradnej sieni pri príleţitosti osláv 40. výročia SNP
priamych účastníkov SNP a následne občanov mesta narodených v auguste 1944.
ZOPOZ usmerňuje a kontroluje činnosť 29 aktívov pre občianske záleţitosti, z toho 26
pri podnikoch, závodoch, školách, 1 pri JRD Júliusa Fučíka, 1 pri MsV SZŢ a 1 pri uličnej
organizácii KSS číslo 3. Celkový počet členov APOZ je 130, z toho 7 pri JRD.
ZPOZ pri MsNV v Hlohovci sa prihlásil do dlhodobej celoslovenskej súťaţe zborov,
vyhlásená MK SSR a MV SSR pri príleţitosti 30. výročie vzniku ZPOZ. Táto súťaţ je jednou
z ďalších pohnútok pre zintenzívnenie činnosti ZPOZ na všetkých úsekoch.
Mestské kultúrne stredisko

V oblasti štátnopolitickej výchovy a politickej agitácie bola hlavným cieľom výchova
občanov k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu internacionalizmu. Pozornosť sa
sústredila najmä na 40. výročie SNP, ako i organizovanie všetkých štátnopolitických osláv
a výročí. Propagácia sa zabezpečovala vo vývesných skrinkách, veľkoplošnom paneli,
kovových stojkách, drevených pútačoch, výkladných skrinkách, mestským a drôtovým
rozhlasom, časopisom Ţivot v Hlohovci, bleskovkami, pútačmi, pásovkami, nástennými
a fotonovinami, transparentami ap.
V mimoškolskej výchove a vzdelávaní sa vyuţívali náročnejšie formy s vyuţitím
audiovizuálnej techniky, populárne a pútavé metódy práce. Veľmi dobrá činnosť bola
vykázaná v kurzovej oblasti (strojopis 6 tried 120 záujemcov, strihov a šitia 6 tried 90, hry na
klavír 2 triedy 10, akordeón 1 trieda 12, gitara 2 triedy 30 a nemčina 7 tried 146 účastníkov.)
Na úseku šírenia umeleckých hodnôt sa uskutočnili najmä divadelné predstavenia,
koncerty váţnej hudby, výchovné koncerty a zábavné programy, celkom 63 podujatí
s účasťou 16657 občanov.
V záujmovo-umeleckej činnosti aktívne pracovali spevácky zbor Mierovan, folklórna
skupina Šulekovo (uskutočnila 15 vystúpení), rozhlasový krúţok, divadlo hudby a poézie,
vokálno-inštrumentálna skupina Pltníci (12 vystúpení) a fotoklub Fókus (Kamil Fančovič
v medzinárodnej súťaţi pre nepočujúcich v Trenčíne získal 1. a 3. miesto, Peter Ardan
v krajskej súťaţi amatérskej fotografie 1. miesto, Letícia Tandlmayerová v celoštátnej súťaţi
Detský portrét 1. miesto).
V klube AXA sa sústredila činnosť na podujatia pre mládeţ, napr. diskotéky,
hitparády, veselice, prednášky, besedy, výstavy ap.
V príjmovej oblasti malo MsKS 1114 tis. Kčs (plnenie na 118%) a vo výdavkovej
časti 1106 tis. Kčs (plnenie na 118%). z výkonov plánovaný počet podujatí prekročili na 234
a počet návštevníkov 13 tisíc splnili aţ na 25 tisíc.
V štátnopolitickej výchove venovali pozornosť najdôleţitejším politickým výročiam
a udalostiam s cieľom pôsobiť na široké vrstvy obyvateľov mesta Hlohovec.
V mimoškolskej výchove a vzdelávaní sa uskutočnilo 20 podujatí pre mládeţ
s celkovým počtom 1905 ţiakov.
Z hlavných ukazovateľov eviduje kniţničný fond 71426 zväzkov (prírastok 1543
zväzkov), čitateľov 5622 ( z toho 2755 dospelí, 917 mládeţ a 2867 detí do 14 rokov),
výpoţičiek 172552 (najviac 70124 literatúra pre deti a mládeţ). Z plánovaných podujatí 52,
uskutočnili 63. Všetky sledované ukazovatele boli splnené na 100%.
K najpôsobivejším kolektívnym podujatiam patrili stretnutia čitateľov so spisovateľom
Tomášom Janovicom, Jozefom Ponecom, doc. PhDr. Etelou Farkašovou, Petrom Glockom,
zaslúţilým umelcom Petrom Jarošom.
V individuálnej práci sa kládol dôraz na individuálny prístup k čitateľom s cieľom
pôsobiť na svetonázorovú, morálnu a estetickú výchovu občanov. V porovnaní s rokom 1983
zaznamenali zvýšenie počtu zapísaných učňov o 357, čo dokumentuje zvýšené úsilie
o učňovskú mládeţ.
Krajská hvezdáreň
Vyvíjala v našom meste veľmi dobrú činnosť. Na úseku mimoškolskej výchovy
a vzdelávania zorganizovala najviac podujatí v oblasti prírodných vied. Uskutočnili ľudové
akadémie (7 prednášok) s účasťou 318 poslucháčov, dva cykly prednášok s 342 poslucháčmi,

292 samostatných prednášok s účasťou 4079. Svetonázorová výchova bola šírená
dialogickými formami – 56 podujatí, z toho 42 pre mládeţ.
Kino Úsmev
Splnilo úlohy veľmi dobre, čo je vidieť aj z nasledujúceho prehľadu:
Ukazovateľ
predstavenia
návštevnosť
trţby

Plán
850
120 000
580 000

Skutočnosť
870
143 500
680 000

%
102,4
119,6
117,2

Okrem riadnych predstavení uskutočnili sa detské filmové predstavenia pre materské
školy, celoštátny festival krátkometráţnej tvorby, prehliadka festivalových filmov, festival
sovietskych filmov a iné.
Okresné múzeum so sídlom v Hlohovci
Špecializovalo sa na vedeckovýskumnú a zberateľskú činnosť, prostredníctvom
svojich expozícií, výstavnej, prednáškovej a publikačnej činnosti pomáha šíriť vedecký
svetonázor. V oblasti ideovo-politickej výchovy uskutočnili 22 samostatných prednášok,
z toho 17 pre mládeţ, z oblasti spoločenských vied 18 a z prírodných vied 17 prednášok.
Múzeum navštívilo 3035 návštevníkov. Vydali nákladom 400ks Vlastivedný a metodický
spravodaj okresu Trnava. Mimoriadnu pozornosť venovali výstavám a výstavkám (napr.
Trnavský okres v boji proti fašizmu, Sklo a porcelán v zbierkach múzea, Práca vinohradníka
v minulosti, 110 rokov organizovaného poţiarnictva a ďalšie.)
Školský rok 1983/84 bol ďalším významným obdobím plnenia úloh vyplývajúcich pre
oblasť školstva zo záverov XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS, ktoré sú rozpracované
v Hlavných úlohách rezortu školstva SSR v oblasti základného a stredného školstva po XVI.
zjazde KSČ a zjazde KSS. Štátna správa v školstve, školy a školské zariadenia pokračovali
v naplňovaní cieľov určených uznesením Predsedníctva ÚV KSČ z júna 1976 a dokumentom
Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy.
Nové poňatie výchovy a vzdelávania postúpilo uţ do ôsmeho ročníka základnej školy,
a tým sa skončila jej obsahová prestavba. Vyvrcholila príprava na postupné zavedenie novej
koncepcie výchovy a vzdelávania v stredných školách a všeobecne sa zaviedla povinná
desaťročná školská dochádzka.
Výchovnú prácu škôl výrazne ovplyvnilo 40. výročie najvýznamnejšej revolučnej
udalosti v novodobých dejinách našich národov – SNP, 15. výročie schválenia zákona o čš.
federácii a 65. výročie vzniku Československa. Školy sa aktívne zapojili do osláv 35. výročia
vyuţili školy a školské zariadenia na ďalšie prehĺbenie výchovného pôsobenia, najmä
v ideovo-politickej, brannej a mravnej výchove, v upevňovaní socialistického vlastenectva,
socialistického a proletárskeho internacionalizmu. Vo výchovnej práci sa zdôraznilo
komplexné a organicky späté uplatňovanie všetkých zloţiek komunistickej výchovy.
Vyuţívali sa podnety svetového mierového hnutia, vysvetľovali sa ţiakom príčiny
udrţiavania studenej vojny a súčasnej politiky USA, ako aj predpokladané dôsledky
svetového konfliktu s pouţitím moderných jadrových zbraní. Vyuţili sa na to prípravy
a závery praţského svetového zhromaţdenia za mier a ţivot, proti jadrovej vojne.

V popredí pozornosti bola efektívnosť a kvalita procesu výchovy a vzdelávania,
účinnosť pôsobenia jednotlivých výchovných činiteľov na základe spojenia školy so ţivotom,
s aktuálnymi úlohami v oblasti politiky, boja za mier, ekonomiky a kultúry, tak ako vyplynuli
z pozjazdových zasadaní ÚV KSČ, ÚV KSS.
Dňom 1. septembra rozhodlo Federálne ministerstvo hutníctva a ťaţkého strojárstva
zriadiť prostredníctvom Generálneho riaditeľstva hutnej druhovýroby Praha Stredné odborné
učilište strojárske a organizačne ho začlenila do Drôtovne, n.p. Hlohovec. Do funkcie
riaditeľa bol menovaný Ing. Jozef Mandúch.
V dňoch 11. a 12. júna sa konala v Prahe celoštátna konferencia učiteľov. medzi 2995
účastníkmi bola aj Oľga Kudelášová, učiteľka XIV. materskej školy, Hlohova ul., Hlohovec,
najmladšia delegátka z nášho okresu.
Skutočné rozmiestnenie 14 ročných ţiakov si prípravy na povolanie v školskom roku
1983/84 bolo nasledovné:
Základné školy

Výberové školy %

I. Leninova
II. Koperníkova
II. Felcánova
IV. Nerudova
V. Šulekovo

27,1
54,5
42,9
44,1
45,4

Učňovský pomer s
s maturitou %
12,9
8,1
9,5
5,9
6,1

Učňovský pomer bez
maturity %
60,0
37,4
47,6
50,0
48,5

Z uvedeného prehľadu vyplýva, ţe ţiaci boli na ďalšiu prípravu na povolanie dobre
pripravení.
Na úseku detských jaslí máme k dispozícii 515 miest v 12 jasliach. Z tohto počtu sú 4
územné (Nábreţie I., Vinohradská, Závalie, Podzámska) a 8 závodných jaslí ( odevné závody,
Slovakofarma I., Slovakofarma II., Drôtovňa I., Drôtovňa II., Mier, Kozmetika a spoločne
JRD + =SM). Po dlhodobejších problémoch sa odovzdali do prevádzky jasne na Podzámskej
ulici, ktorých investorom bola Drôtovňa, n.p Hlohovec. V poradovníku sa evidovalo 274
ţiadostí o umiestnenie detí vo veku od 1 mesiaca aţ do 2 rokov.
V 15 materských školách je 1298 miest. 11 materských škôl je územných (I. Marxova
– osobitná škola, II. Peterská, IV. Malinovského , VI. Nábreţie I., VII. Vinohradská, VIII.
malinovského 69, IX. Nábreţie II. XII. Šulekovo, XIV. Hlohova, XV. Šafárikova) a 4 sú
závodné )V. Vansovej, X. Švermova, XI. Kalinčiakova a XIII. Fučíkova).
Vyriešili sa všetky ţiadosti, avšak riešilo sa o 31 detí nad povolený nadstav. Jednalo sa
o predškolský vek detí, ktoré doteraz vôbec neboli evidované!
V poslednom období vzniká nový problém v predškolských zariadeniach. Sú
poţiadavky rodičov o umiestnenie detí, ktoré síce navštevujú tieto zariadenia, ale z dôvodu
výpovede zo zamestnania musia si zobrať aj dieťa, ktoré im zamestnávateľ riešil. Doţadujú sa
zaradenia na MsNV, bez ohľadu na poradovník v detských jasliach.
Stály problém je v umiestňovaní čo najbliţšie k trvalému bydlisku. Aj keď je snaha
občanom maximálne vyhovieť, nie vţdy sa to darí z kapacitných dôvodov škôlky. Potom je
potrebné zaradiť deti aj do vzdialenejších škôlok, kde je voľné miesto.

K 31.12. 1984 evidovalo oddelenie starostlivosti o rodinu a deti 530 prípadov. Ide o 71
prípadov narušených rodín, 413 problémových a 46 ostatné rodiny. Z celkového počtu je 29
prípadov cigánskych rodín, z toho 18 narušené, 9 problémové a 2 ostatné.
Vo vykázaných 530 rodinách ţije 763 detí, z ktorých je 130 narušených , 590
problémových a 43 detí z ostatných rodín.
V priebehu roku 1984 pribudlo na oddelenie 93 prípadov so 132 deťmi, z ktorých je 5
rodín narušených s 13 deťmi, 84 problémových so 115 deťmi a 4 ostatné so 4 deťmi.
Z celkového počtu evidovaných rodín bolo prostredníctvom orgánu starostlivosti
o rodinu a deti podaných 29 návrhov o určenie výţivného pre 43 detí a 17 návrhov o zvýšenie
výţivného pre 26 detí.
Oddelenie riešilo 24 prípadov nepriaznivej situácie a 7 rodinám poskytlo príspevok na
výţivu pre 17 detí v sume 10 tis. Kčs. Z uvedeného počtu bolo 9 detí cigánskeho pôvodu.
Dvom rodinám sa poskytuje opakovaný príspevok na výţivu vo výške 500, Kčs mesačne.
V ústavnej výchove sa sleduje 33 detí, z toho 21 cigánskeho pôvodu. V sledovanom
roku bolo umiestnených 5 detí, z toho 1 mladistvý cigánskeho pôvodu.
Ťaţko vychovávateľných detí do 15 rokov sa sleduje 25, z toho 2 deti cigánskeho
pôvodu.
O materský príspevok poţiadalo oddelenie 34 ţien, z nich 6 cigánskeho pôvodu
a okrem 1 bol všetkým priznaný.
Právoplatne rozvedených manţelstiev v meste bolo v roku 1984 25, čo na 217
uzavretých manţelstiev činí 11%.
Z celkového počtu obyvateľov mesta 22300 máme evidovaných 417 občanov
cigánskeho pôvodu, čo činí 1,86%. Z uvedeného počtu je 187 detí do 14 rokov, 198
v produktívnom veku (muţi od 15 do 60, ţeny od 15 do 55 rokov) a 32 v poproduktívnom
veku. Zo 198 občanov produktívneho veku pracuje 79 muţov a 48 ţien. Z 36 detí cigánskeho
pôvodu vo veku 3-6 rokov navštevuje materskú školu, čo je 75% z celkového počtu
cigánskych detí. Základné školy navštevuje 66 ţiakov a osobitnú školu 39 ţiakov.
V decembri 1984 sa z podnetu Okresného osvetového strediska Trnava, Mestského
kultúrneho strediska a V. základnej školy v časti Šulekovo uskutočnilo posedenie s občanmi
cigánskeho pôvodu v časti Šulekovo. Prítomní si so záujmom vypočuli prednášku MUDr.
Majkuta o hygiene bývania a starostlivosti o dieťa. V kultúrnom programe vystúpili ţiaci
cigánskeho pôvodu z V. základnej školy. Na záver besedy sa premietali filmy a diapozitívy.
V Hlohovci bolo v roku 1984 evidovaných 3770 dôchodcov, z toho 3160 priamo
v meste a 610 v časti Šulekovo. Z celkového počtu bolo 853 sociálne odkázaných ( v roku
1983 z celkového počtu 3555 dôchodcov bolo 934 sociálne odkázaných). Na účely hmotnej
podpory sociálne odkázaných dôchodcom bolo vyplatených 371 tis. Kčs z rozpočtu 440 tis.
Kčs. Uvedená suma bola čerpaná na stravovanie dôchodcov, opakujúce sociálne výpomoci,
mesačné a na potraviny.
ČSAD poskytlo 442 dôchodcom starším ako 70 rokov voľný cestovný lístok na
mestskú hromadnú dopravu.
V decembri 1984 bolo 3770 dôchodcom vyplatená čiastka celkom 3706571,- Kčs na
dôchodkoch, čo činí v priemere na jedného dôchodcu 983,-Kčs.
V liečebno-preventívnej starostlivosti sa stále väčšia pozornosť venuje geriatrii. Na
tomto úseku pracujú v meste 4 geriatrické sestry, ktoré v roku 1984 vykonali 6510 návštev, na

ktorých previedli 56 krát odber materiálu, 4125 krát odmerali tlak krvi a teplotu, v 669
prípadoch doniesli lieky, 34 krát previedli rehabilitáciu v rámci domácich moţností, 211 krát
uskutočnili preväzy v domácnosti a v 1483 prípadoch podali injekcie.
Do opatrovateľskej sluţby bolo zapojených 25 opatrovateliek, ktoré opatrovali 28
občanov mesta. Dom dôchodcov má kapacitu 44 lôţok, ktoré sú plne vyuţité.
V oblasti spoločenského a kultúrneho ţivota starých občanov sa venuje náleţitá
pozornosť cestou klubu dôchodcov, kde je evidovaných 95 členov, hoci klub má kapacitu 60
miest. Po rekonštrukcii klubu sa zriadili sociálne zariadenia a kúpeľňa. Členovia klubu majú
moţnosť zúčastniť sa rôznych prednášok, besied, exkurzií, kultúrnych vystúpení a zájazdov.
Primeraná pozornosť sa venuje aj zabezpečovaniu úrovne bývania prideľovaním bytov,
prípadne výmeny bytov väčších za menšie.
Na úseku výchovy k úcte a porozumeniu starších občanov sa venuje pozornosť cestou
Timurovského hnutia na školách. Sú určené 3-4 členné hliadky, ktoré pravidelne navštevujú
starších občanov a pomáhajú im pri nákupoch, pomoci v záhradke, uskladňovaní zemiakov
a podobne. Významná je pomoc pionierov cestou mestskej kniţnice pri poskytovaní
knihovníckych sluţieb prestárlym a imobilným občanom. V roku 1984 sa 17 dôchodcom
vymenilo celkom 259 kníh pri 79 návštevách.
Počet obyvateľov rajónu polikliniky v Hlohovci je 47500, z toho cca. 19300
ekonomicky činných. Počet poistencov je cca. 16400, členov JRD cca 2900.
Na poliklinike v Hlohovci je 12 územných zdravotných obvodov obsadených plne
kvalifikovanými obvodnými lekármi a zdravotnými sestrami. Závodné ambulancie sú tieţ
trvale obsadené kvalifikovanými silami. Taktieţ detská a školsko-zdravotná sluţby je
doriešená. Na stomatologickom oddelení pracuje 16 zubných lekárov so zubnými
inštrumentárkami. Celkove zabezpečuje sluţby v obvode polikliniky 59 lekárov, čo je 805
občanov priemerne na 1 lekára.
Z ochorení spôsobujúcich pracovnú neschopnosť sú na 1. mieste choroby horných
ciest dýchacích a chrípka (počet 4909, čo je 33,20% všetkých ochorení), na 2. mieste ostatné
choroby (2393 a 18,19%), na 3. mieste úrazy (počet 1925 a 13,02 %), na 4. mieste zápal
mandlí (1262 ochorení a 8,54%) a na 5. mieste vertebrogénne syndrómy (1083 tvoria 7,32%
všetkých ochorení).
V klube mládeţe AXA bola dňa 23,6,1984 sprístupnená výstava poţiarneho hnutia na
hlohovsku pri príleţitosti 110. výročia organizovaného poţiarnictva v Hlohovci.
Súčasťou osláv II. ročníka Folklórnych a oberačkových slávností boli dňa 29.9.1984
otvorené 3 výstavy: výstava ovocia a zeleniny v priestoroch TJ Lokomotíva, ktorú pripravila
ZO SZZ, výstava exotického vtáctva a drobného zvieratkárstva klube MO SZD Hlohovec II.
Peterská 39 a výstava „Práca vinohradníka v minulosti“ v klube AXA, ktorú inštalovalo
Okresné múzeum v Hlohovci.
Z príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorý si naša kultúrna verejnosť kaţdoročne
pripomína dňa 18. mája, usporiadalo Okresné múzeum Trnava so sídlom v Hlohovci tradičný
„Deň otvorených dverí“. V rámci neho bolo slávnostné otvorenie výstavy „Sklo a porcelán
v zbierkach múze“, ktorá bola na vysokej estetickej úrovni.
V priestoroch klubu mládeţe AXA bola nainštalovaná výstava prác akademického
maliara Ľudovíta Hološku a akademického sochára Jozefa Sušienku, ţijúceho v Hlohovci.

Pri príleţitosti osláv 40. výročia SNP bola sprístupnená vo výstavných priestoroch
Okresného múzea v Hlohovci výstava pod názvom „Trnavský okres proti fašizmu.“
Vo vstupných priestoroch Empírového divadla bola v septembri otvorená pútavá
výstava hudobných nástrojov, ktorú pripravili Československé hudobné nástroje – odborový
podnik Hradec Králové a obchodný závod Melódie.
Dňa 16.3. bola odovzdaná do uţívania reštauračno-ubytovacia časť pri športovej hale
TJ Drôtovňa Hlohovec. Akcia bola vybudovaná v investičnej časti akcie „Z“ nákladom.
Pri tejto príleţitosti boli vyznamenaní všetci tí, ktorí sa najviac zaslúţili o výstavbu
tohto zariadenia.
V mesiaci jún odovzdali nový výrobný objekt Odevných závodov, ktorého
dodávateľom bola Stavoindustria, n.p. Bratislava, závod Trnava nákladom 71600 tis. Kčs.
ďalších 65 pracovníkov našlo v týchto priestoroch nové pracovné príleţitosti.
Rekonštrukciou starých priestorov získajú sociálne zariadenia a vylepšia
administratívne priestory závodu.
Rekonštrukciou skladových priestorov na Hviezdoslavovej ulici sa zriadila v rámci
poskytovania sluţieb obyvateľstvu Pošta 4, ktorá bude slúţiť najmä obyvateľom za
ţelezničným priecestím.
V mesiaci august, pri príleţitosti 40. výročia SNP odovzdali do uţívania nové 40
miestne nové jasle na Podzámskej ulici, ktorých investorom bola drôtovňa, n.p. Hlohovec.
V n.p. Drôtovňa Hlohovec odovzdali pre zamestnancov podniku nové objekty
zdravotného strediska, kde budú dvaja závodní lekári, krčný a ušný lekár, gynekológ a zubný
lekár.
Dňa 29. augusta slávnostne prestrihol pásku predseda MsNV Ing. Stanislav Hanúsek
v n.p. Drôtovňa Hlohovec – sieň pracovnej slávy. na fotografiách, historických i súčasných
dokumentoch sa odráţa vývoj najväčšieho podniku v našom meste.
V rámci komplexnej bytovej výstavby bolo zahájených 222 bytových jednotiek na
Dolnej Sihoti.
Výstavba rodinných domov sa uskutočňuje v sústredenej individuálnej bytovej
výstavbe Kamenná hora, Svinná hora, ďalej v rozptyle ulíc Šomodskej, kpt. Nálepku,
Sládkovičovej, Peterskej časti, i v časti Šulekovo. Plán zahájenia výstavby v počte 30
rodinných domov, ako i dokončenia 30 rodinných domov, bol splnený. K 31.12.1984 je 102
rodinných domov rozostavaných. odbor výstavby MsNV zabezpečoval výstavbu hromadných
garáţí v Peterskej časti v počte 32 boxov cestou OSP Topoľčany. vybudovaním týchto garáţí
sa iba čiastočne vylepšila situácia na tomto úseku.
V rámci technickej vybavenosti sa uskutočňuje výstavba inţinierskych sietí
v sústredenej IBV kamenná hora. Dodávateľom stavby sú Vodohospodárske stavby Trenčín.
Plánovaný limit pre rok 1984 Kčs 2800 tis. bol prekročený na 2924 tis. Kčs. nateraz sú
vybudované všetky komunikácie bez povrchovej asfaltovej úpravy, okrem Inoveckej ulice.
Ďalej je vybudovaný rozvod vodovodu, kanalizácia vo všetkých uliciach, okrem 100 metrov
na Inoveckej. Plynovod je vybudovaný v celej lokalite Kamennej hory. V mesiaci november
1984 bol vybudovaný a skolaudovaný rozvod dočasného sekundárneho elektrického vedenia
pre rodinné domy v sústredenej IBV Svinná hora.
V rámci technickej vybavenosti bola dokončená výstavba kotolne na sídlisku Nábreţie
II. Hlohovec.

V občianskej vybavenosti sa pokračovalo vo výstavbe 70 miestnych detských jaslí
a 60 miestnej materskej školy, 22 triednej základnej školy na sídlisku Nábreţie II/2 a bola
dobudovaná časť 200 lôţkovej slobodárne pri ţelezničnej stanici.
v účelovej výstavbe sa pokračovalo vo výstavbe školskej stravovne pri I. Základnej
škole, Leninova ulica.
V oblasti rozvoja obchodu a sluţieb sa pokračovalo vo výstavbe nákupného strediska
sústredenej IBV Kamenná hora. Dokončené bolo obchodné centrum na Hollého ulici a Dom
sluţieb a nábytku na Gottwaldovom námestí v hodnote diela 11,5 milióna Kčs.
V decembri 1984 odovzdali do prevádzky unikátne zariadenie regeneračnú stanicu
kyseliny soľnej. Na slávnostnom otvorení v n.p. Drôtovňa Hlohovec boli prítomní Ing.
Kazimír Šárik, zástupca ministra lesného a vodného hospodárstva a ochrany ţivotného
prostrediam Ing. Jaroslav Dvořák, technický riaditeľ generálneho riaditeľstva hutníctva
a ťaţkého strojárstva, Ing. Rudolf Beňo, riaditeľ Hutného projektu v Bratislave, Ing. Bernard
Ozvald, podpredseda ONV Trnava, Jozef Medo, podpredseda MsNV Hlohovec, zástupcovia
firmy z NSR a Rakúska a zástupcovia dodávateľských organizácií. toto zariadenie, jediné
svojho druhu v ČSSR a z ekologického hľadiska jedno z najuznávanejších vo svete, nielenţe
prinesie podstatné zlepšenie pracovného prostredia, ale predovšetkým sa takmer eliminuje
doterajšie znečisťovanie Váhu. Nákladom vyše 40 miliónov korún postavili za dva roky
zariadenie, ktoré umoţní pri rovnakej produkcii aţ 5 násobné zníţenie spotreby kyseliny
soľnej a spotrebu kyseliny sírovej zmenšiť z tohtoročných dvetisíc asi na dvesto ton. Hlavná
časť technologického zariadenia bola zakúpená od firmy Keramqchemie z NSR
prostredníctvom firmy Ösko z Rakúska.
V súčasnej dobe evidujú Technické sluţby mesta 50633 metrov komunikácií, z toho
11300 v časti Šulekovo. štátne cesty, ktoré prechádzajú mestom tvoria 5689 metrov, z toho
1630 v časti Šulekovo. Šírka vozoviek sa pohybuje od 6 do 12 metrov.
Celková dĺţka chodníkov je 88544 metrov, z toho 16940 v časti Šulekovo. V roku
1984 dodávateľským spôsobom previedol asfaltérske práce Doprastav a urobené boli na
ploche 11639 m2 (vysprávky na Zábraní, Hlohovej a Ţelezničnej 1625 m2, Rázusovej 5171
m2, chodník na Švermovej 650 m2, sídlisko na Engelsovej 1446 m2, športový areál 935 m2
a Zámocká záhrada 1812 m2). V roku 1984 sa urobil asfaltový koberec aj na uliciach
Peterskej, Čulenovej, Šoltésovej, Švermovej, Timravy, Váţskej, Fučíkovej, Felcánovej a 9.
mája o výmere 31708 m2 v hodnote cca. 3,3 milióna korún.
V roku 1984 vyasfaltovali 11637 metrov štvorcovým komunikácií v hodnote 1309
tisíc korún.
Dňa 24.2.1984 na počesť 36. výročia Víťazného februára a v rámci plnenia volebného
programu NF v meste Hlohovec boli odovzdané do uţívania moderné, samoobsluţné
obchodné stredisko s odevmi a textilom nákladom 4 milióny korún. kaţdá z predajní má 235
m2 predajnej plochy, 169 m2 skladovej plochy, 108 m2 manipulačných priestorov a ďalšie
priestory, ktoré slúţia ako kancelárie a sociálne zariadenia. Pre porovnanie uvádzame, ţe
doterajšia predajná plocha činila len 165 m2.
V roku 1984 boli zaznamenané 2 bytové poţiare, pri ktorých jedna osoba bola
usmrtená, 2 lesné poţiare, 1 poţiar v sklade a 1 vo vodárni n.p. Slovakofarma, 1 platan
v zámockej záhrade, 1 v sklade OÚNZ v poliklinike, 1 na kotolni na Podzámskej ulici, 2 na

teplovodnom kanále na Podzámskej ulici, 2 autobusov ČSAD a 1 poţiar ďateliny pri sušení
na riadkoch.
V rámci Mesiaca poţiarnej ochrany bolo vykonaných 964 hliadok v obytných
budovách, 24 v rekreačných zariadeniach, 33 v drobných prevádzkarňach, 5 vo výrobných
budovách, 19 v kultúrno-spoločenských zariadeniach a 7 v administratívnych budovách.
celkom bolo uskutočnených 1042 kontrol a prehliadok. Pri prehliadkach bolo zistených 19
závad, ktoré boli z prevaţnej časti odstránené. Prehliadok sa zúčastnilo 24 členov ZO ZPO, 6
poslancov MsNV, 4 príslušníci verejného poţiarneho zboru a 2 členovia PS VB.
V rámci mesiaca bola dokontrolovaná aj hydrantová sieť. Bolo prekontrolovaných 35
podzemných hydrantov, z toho v dobrom stave sa nachádza 33, nevyhovujúce boli dva.
V rámci zimného vykurovacieho obdobia bolo uskutočnených 52 kontrol v drobných
prevádzkarňach a 1920 v obytných budovách.
V rámci letných poľnohospodárskych prác sa nevyskytli ţiadne závaţné nedostatky.
Členovia ZO ZPO uskutočnili 4 prehliadky kombajnov, vybavenie hasičskými prístrojmi
a dodrţiavanie poţiarno-bezpečnostných opatrení, pričom neboli zistené ţiadne závady.
Úlohy na tomto úseku sa plnili podľa komplexných opatrení na zvýšenie účinnosti
bola proti kriminalite a ostatných protispoločenských javoch prijatých na MsNV v Hlohovci
na roky 1981-1985.
Nápad kriminality na území mesta je merítkom, ako sa darí realizovať opatrenia, ktoré
by viedli k stagnácii protispoločenskej činnosti. Na území meste sme zaznamenali 392
trestných skutkov, čo je o 45 menej, ako v roku 1983. je to po prvýkrát od roku 1981, čo sa
podarilo zastaviť rast kriminality a túto i zníţiť. Z počtu 392 trestných skutkov je 194
trestných činov a 198 prečinov. U trestných činov prevláda majetková trestná činnosť.
V meste sa vyskytlo 61 prípadov krádeţí, kde škoda presahovala 1500,- Kčs. Na škodu
socialistického sektora bolo 16 krádeţí a súkromného majetku 45 krádeţí. celkom spôsobená
škoda krádeţami bola 194 tisíc Kčs. išlo o krádeţe vlámaním do obchodov a reštaurácií,
vylámané byty, krádeţe bicyklov, motorových vozidiel, ich súčiastok. v 58 prípadoch bola
násilná trestná činnosť, z toho 44 prípadov ublíţenia na zdraví a 9 výtrţností. U trestných
činností hospodárskeho charakteru –trestných činov sme zaznamenali pokles o 34 prípadov.
Bolo zistených celkom 100 prípadov hospodárskej trestnej činnosti. Išlo o rozkrádanie
hotových výrobkov, liekov, stavebného materiálu a pod. Deti vo veku od 6 do 15 rokov
spáchali 23 trestných skutkov, o 8 menej ako v roku 1983 a mládeţ od 15 do 18 rokov 35
trestných skutkov, o 14 viac ako v roku 1983. Išlo o úmyselné ublíţenie na zdraví , majetková
trestná činnosť, príţivníctvo a opilstvo. Občania cigánskeho pôvodu spáchali 27 trestných
činov a prečinov, čo je o 19 menej ako v minulom roku.
Z celkového počtu 392 trestných skutkov bolo pod vplyvom alkoholu spáchaných 111,
čo je 28,3%. Páchanie trestnej činnosti v opilstve bolo oproti minulému roku vyššie o 4,8%.
Do protialkoholickej záchytnej stanice bolo predvedených 72 opitých, čo je o 44 viac
ako v roku 1983.
V dopravnej nehodovosti sme zaznamenali 48 dopravných nehôd, o 3 menej ako
v roku 1983. Usmrtená bola 1 osoba, 7 ťaţko a 22 ľahko zranených. Spôsobená škoda bola vo
výške 308300,- Kčs. príslušníci VB pokutovali 931 vodičov motorových vozidiel a 339
priestupkov bicyklistov a chodcov. Bolo zadrţaných 55 vodičských preukazov, z toho 45 pre
poţitie alkoholu.

Letný čas sa začal dňom 25. marca 1984 a skončil sa dňom 30. septembra 1984. Prvý
sneh bol zaznamenaný dňa 26. decembra 1984, kedy bola teplota -3°C, dňa 29. decembra
klesla na -13° C.
Naše územie sa nachádza v teplej oblasti s počtom letných dní nad 50 a priemernými
ročnými zráţkami 550-600 mm. V roku 1984 spadlo celkom 558,3 mm zráţok (najviac od
roku 1979, vtedy bolo 732,3 mm), pričom najviac spadlo v septembri 94,1 mm, v máji 81,7
mm, novembri 73,5 mm, najmenej v decembri 14,5 mm a v apríli 24,7 mm.
V dňoch 6.-8. júla 1984 sa uskutočnilo v športovej hale TJ Drôtovňa Hlohovec
významné športové stretnutie – III. ročník stretnutia mladých nádejných moderných
gymnastiek z krajín socialistického spoločenstva v rámci súťaţe DRUŢBA ´84. Tridsaťpäť
pretekárok z ôsmych štátov (ZSSR, BĽR, NDR, MĽR, PĽR, RSR, KĽDR a ČSSR A, B)
súťaţilo s obručou, kuţeľmi, loptou a stuhou. V štvorboji zvíťazila Bianca Panova z BĽR (
prvenstvo získala s loptou a kuţeľmi), druhá skončila Marina Labačová zo ZSSR a tretia
Kamelia Dunavská z BĽR. Z našich pretekárok si najlepšie počínala Andrea Koppová
celkovo 14, v súťaţi s obručou skončila na 8. mieste. Podujatie sa uskutočnilo na vysokej
organizačnej i športovej úrovni, Za vzornú prípravu boli odmenení predseda organizačného
štábu Jozef Medo a predseda TJ Drôtovňa Ing. Jozef Hulín, Csc. Obaja osobne prezvali na
ÚV ČSZTV v Prahe diplom a spartakiádnu medailu za organizáciu súťaţe Druţba´84
v modernej gymnastike, ktoré im udelil ÚV ČSZTV.
Na počesť Víťazného februára sa za účasti 30-tich druţstiev z celej SSR konal 10.
ročník Slovenského pohára v nohejbale. V celoslovenskom finále, ktoré malo najvyššiu
úroveň v desaťročnej histórii si vynikajúco viedli nohejbalisti TJ Odeva Hlohovec, ktorý
obsadili 4. miesto. O výrazný úspech sa zaslúţili Peter Fáber, František Ecler, Vladimír Mikuš
a Dušan Vlnka.
Z príleţitosti osláv 40. výročia SNP usporiadala TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec
XIII. ročník futbalového turnaja ţiakov o pohár „Rady Mestského národného výboru
v Hlohovci“, ktorý je zároveň VI. ročníkom memoriálu Janka Kováča. Za účasti 6 druţstiev
(Plastika Nitra, Tesla Vráble, Koţeluţne Bošany, Calex Zlaté Moravce, Lokomotíva
Leopoldov, Slovan Slovakofarma Hlohovec) si po urputnom boji prvenstvo vybojoval domáci
Slovan pred Plastikou Nitra.
9. augusta prechádzal našim mestom peletón medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska, ktoré patria medzi významné športové podujatia k oslavám výročia
oslobodenia Československa Sovietskou armádou a k výročiu SNP. Na Gottwaldovom
námestí bola prvá rýchlostná prémia.
TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec, oddiel ZRTV v spolupráci s CZV SZM a CZV
ROH Slovakofarma zorganizoval II. ročník diaľkového štafetového behu NON STOP do
Tatranskej Lomnice, spojeného s výstupom na Rysy. Pred odchodom poloţili účastníci behu
kytice kvetov k pamätníku Oslobodenia na Gottwaldovom námestí.
4. októbra pri príleţitosti 40. výročia Karpatsko-dukelskej operácie a pred
spartakiádnej aktivity zorganizovala TJ Lokomotíva Hlohovec, odbor turistiky akciu pod
názvom „Ohňové posolstvo“. Akcie sa zúčastnilo vyše 250 občanov mesta.
10. októbra usporiadalo Stredné odborné učilište pri n.p. Drôtovňa Hlohovec pri
príleţitosti 40. výročia SNP a pred spartakiádnej aktivity štafetový Beh vďaky k pamätníku

SNP v banskej Bystrici. trať dlhú 160 km absolvovalo 40 ţiakov učilišťa, ktorí pred
odchodom poloţili vence k pamätníku Oslobodenia na Gottwaldovom námestí.
Dňa 15. decembra sa v športovej hale TJ Drôtovňa, uskutočnil šachový turnaj 5členných druţstiev v rámci X. ročníka Veľkej ceny ČSSR a II. ročníka Veľkej ceny SSR
o Pohár Mestského výboru ZČSSP v Hlohovci. Za účasti 24 druţstiev získali prvenstvo ţiaci
Slávie Havířov A, pred Slovanom Bratislava a DPM Plameň Handlová. Domáci
z Lokomotívy Hlohovec obsadili 13. miesto.
V meste naďalej pracuje 7 telovýchovných jednôt. Kolkári TJ Slovan hrali
v celoštátnej lige, ţeny TJ Odeva a muţi TJ Drôtovňa v hádzanej hrali v SNL, futbalisti TJ
Slovan v krajskej súťaţi.
Prvým občanom, ktorý sa narodil v roku 1984 bol Martin, syn Marty a Jána
Piňákových. Narodil sa 3. januára (váha 3,48 kg, dĺţka 51 cm) v Trnave a ide o prvorodené
dieťa rodičov.
V mesiaci február sa doţila 99 rokov Magdaléna Vlčková z Drevenej ulice číslo 5.
Indický časopis Shankar vypísal súťaţ o najlepší výtvarný a písomný prejav. Pod
vedením Slavomíry Valachovej, učiteľky ĽŠU v Hlohovci zaslali svoje práce aj piati ţiaci.
Traja z nich Ivana Janegová, Edita Kusyová a Alexandra Bolczeková získali ocenenia, ktoré
prevzal veľvyslanec ČSSR v Indii za prítomnosti prezidenta Indickej republiky.
19. mája poriadal klub zberateľov pri ZK ROH Slovakofarma Hlohovec vo svojich
priestoroch veľkú burzu zberateľských kuriozít. Medzi zberateľskými vecami boli
pohľadnice, odznaky, mince, staré knihy, známky, nálepky, plagáty a pod.
V mesiaci jún sa doţila 102 rokov Margita Nemcová, najstaršia občianka nášho mesta,
bývajúca v časti Šulekovo.
Na Sĺňave v Piešťanoch ulovil dňa 1. júna Michal Kozár rekordný úlovok, kapra
o hmotnosti 12,20 kg o dĺţke 81 cm.
V komplexnej bytovej výstavbe sa začalo stavať 222 bytov, v individuálnej bolo
ukončených 30 bytov.
Pracovníčky telefónnej ústredne sprostredkovali 259 tisíc tuzemských a 373
medzinárodných hovorov. Medzi volanými krajinami bolo Maďarsko, NDR, NSR,
Juhoslávia, ZSSR, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko, USA, Kanada, Izrael, Lýbia a Cejlón.
V priebehu roka poštoví doručovatelia dodali vyše 5 miliónov výtlačkov novín
a časopisov, 64 tisíc doporučených zásielok, 25 tisíc balíkov, vyše milión obyčajných
listových zásielok.
V Slovenskej knihe predali knihy v hodnote 1540 tisíc korún.
V lekárňach vydali lieky za 8992 tisíc korún a zaevidovali 254146 receptov. V zberni
Sazka- Športka TJ Odeva Hlohovec bolo celkom vyplatené na výhrach Kčs 2364585,- z toho
v Matesi prvé poradie 300 tisíc Kčs.

Rok 1985
Valné zhromaţdenie OSN prijalo na 37. zasadnutí dňa 3.12.1982 rozhodnutie vyhlásiť
Medzinárodný rok mládeţe 1985 pod heslom „Účasť, rozvoj, mier.“ Hlavným poslaním
Medzinárodného roku mládeţe 1985 bolo upriamiť pozornosť všetkých zodpovedných
vládnych i nevládnych organizácií a inštitúcií k problematike mladej generácie, zvýšiť ich
úsilie pri riešení hlavných profesionálnych, ţivotných, zdravotných, vzdelanostných,
sociálnych a kultúrnych otázok mládeţe. Cieľom všetkých akcií v rámci Medzinárodného
roku mládeţe je prehlbovať trvalú starostlivosť štátu a celej spoločnosti o všestranný rozvoj
mládeţe v našej vlasti, o koncepčné a plánovité vytváranie politických, ekonomických
a sociálnych podmienok pre jej prípravu a plné uplatnenie jej schopností, potrieb a záujmov.
Dňa 1. Apríla oslávili občania a mládeţ mesta významné 40. výročie oslobodenia
nášho mesta Sovietskou armádou. Po poloţení vencov vďaky k Pamätníku osloboditeľov na
Gottwaldovom námestí sa stretli občania mesta na slávnostnom zhromaţdení v kine Úsmev.
Na slávnosti sa zúčastnili generálporučík Jozef Kovačik a tajomník OV KSS v Trnave
Ladislav Gajderus. Slávnostný prejav predniesol predseda MsV KSS v Hlohovci Rudolf
Košťál. Súčasťou osláv bol pôsobivý kultúrny program, vernisáţ výstavy o socialistických
premenách Hlohovca i večerný lampiónový sprievod.
Za účasti Štefana Mihálika, člena sekretariátu a tajomníka ZsKV KSS v Bratislave
Jozefa Tomašoviča, člena Predsedníctva OV KSS a predsedu ONV v Trnave a Jozefa Karabu,
podpredsedu Okresnej kontrolnej a revíznej komisie OVKSS v Trnave sa uskutočnila dňa
14.12.1985 v kongresovej sále n.p. Drôtovňa Hlohovec Mestská konferencia KSS v Hlohovci.
Delegáti si vypočuli podrobnú analýzu činnosti mestskej organizácie strany na všetkých
úsekoch činnosti a ţivota nášho mesta, ktorú predniesol jej predseda Rudolf Košťál. Dobré
výsledky v oblasti vnútrostraníckeho ţivota, ideologickej práce, plnenia záverov XVI. zjazdu
KSČ, volebného programu Národného frontu a úloh 7. päťročnice nasvedčujú o veľkom
podiele komunistov na dosiahnutých výsledkoch. V závere delegáti zvolili nový Mestský
výbor KSS v Hlohovci, na čele ktorého bol opätovne zvolený Rudolf Košťál a kontrolnú
a revíznu komisiu. Za predsedu bol taktieţ opätovne zvolený Jozef Valovič.
Dňa 24. Marca si občania mesta pripomenuli dvesté výročie narodenia významného
básnika slovenského klasicizmu Jána Hollého, ktorý v meste pôsobil a tvoril od januára 1812
do februára 1814 v jednopodlaţnej budove starej fary na Podzámskej ulici. Z príleţitosti osláv
200. výročia narodenia básnika bola odhalená pamätná tabuľa na mieste jeho bývalého
pôsobenia na Podzámskej ulici. Súčasťou osláv boli i ďalšie kultúrno-výchovné akcie.
V mesiaci apríl si pracujúci n.p. Drôtovňa Hlohovec pripomenuli významné jubileum
– 25 rokov zaloţenia najväčšieho podniku v našom meste. Za toto obdobie nastal v podniku
nebývalý rozmach, vzrástla výroba, produktivita práce, rozšírili sa výrobné priestory. Podnik
získal dobré meno nielen v rámci republiky, ale i za hranicami, kde exportuje výrobky
vysokej kvality (od r. 1962 predstavoval vývoz do socialistických i nesocialistických štátov
sumu 50 miliónov Kčs, v r. 1984 uţ 354 miliónov Kčs, čo činí 25,5 % z celkovej produkcie).
V súlade so závermi príslušných straníckych uznesení, rozpracovaných smerníc a pokynov
štátnych orgánov, venujú v Drôtovni mimoriadnu pozornosť vynálezcovskému
a zlepšovateľskému hnutiu, inovácii výrobkov, ich kvalite, vyuţívaniu vedecko-technického
rozvoja v praxi, čím sa zvyšuje podiel výrobkov I. stupňa akosti na celkovom objeme výroby.
Z príleţitosti 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou bol prijatý pre
rok 1985 celomestský socialistický záväzok s vytvorením hodnoty diela vo výške
10 956 000,- Kčs, pri čerpaní 3 273 000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 659 500
brigádnických hodín. Za hodnotené obdobie bola vytvorená v investičnej a neinvestičnej časti
akcie „Z“ hodnota diela vo výške 12 289 000,- Kčs, pri čerpaní 4 339 000,- Kčs finančných
nákladov a odpracovaní 670 950 brigádnických hodín.

V neinvestičnej časti akcie „Z“ občania, pracujúci a mládeţ svojou bezplatnou
brigádnickou prácou sa prevaţne podieľali na zveľaďovaní a skrášľovaní ţivotného
a pracovného prostredia, úprave a údrţbe verejných zariadení, priestranstiev, zelene, výsadbe
kvetov, kríkov, stromčekov, parkov, ich ošetrovaní a zbere odpadových surovín. V tejto
oblasti bol prijatý celomestský socialistický záväzok vytvoriť hodnotu diela vo výške
6 502 000,- Kčs, pri čerpaní 420 000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 652 000
brigádnických hodín. Za rok 1985 bola vytvorená hodnota diela vo výške 6 669 000,- Kčs pri
čerpaní 422 000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 662 900 brigádnických hodín.
V investičnej časti akcie „Z“ bola plánovaná hodnota diela vo výške 4 454 000,- Kčs,
pri čerpaní 2 853 000,- Kčs finančných nákladov a odpracovaní 7 500 brigádnických hodín.
Za rok 1985 bola vytvorená hodnota diela vyššia, t.j. 5 620 000,- Kčs, pri čerpaní 3 917 000,Kčs a odpracovaní 8 000 brigádnických hodín, čo predstavuje plnenie na 120 %.
Zabezpečovala sa výstavba týchto stavieb:
- umelá ľadová plocha, hodnota diela je 1 629 000,- Kčs (je v skúšobnej prevádzke),
- umelá ľadová plocha – sociálne zariadenie, stavba ukončená, hodnota diela 499 000,Kčs,
- umelá ľadová plocha – spevnené plochy, stavba ukončená, hodnota diela 395 000,Kčs,
- detské dopravné ihrisko – vytvorená hodnota diela za rok 1985: 900 000,- Kčs (plán
500 000,- Kčs)
- autobusové čakárne (10 ks) – stavba ukončená v hodnote 200 000,- Kčs
- sadové úpravy I. ZŠ v hodnote 499 000,- Kčs.
Prezident republiky udelil občanovi nášho mesta pplk. v zálohe Jozefovi Miklánkovi
vysoké vyznamenanie „Rad Červenej hviezdy“, ktoré mu odovzdal plk. Ervín Kumančík,
náčelník Okresnej vojenskej správy v Trnave. Súdruh Miklánek ako príslušník I.
Československého armádneho zboru bol priamym účastníkom Karpatsko - dukelskej
operácie.
Námestník ministra zdravotníctva Pavel Šumichrast
odovzdal v mesiaci jún
podnikovému riaditeľovi Slovakofarmy, n.p. Doc. Ing. Richardovi Frimmovi, CSc.
„Čestné uznanie vlády ČSSR a ÚRO za výsledky pracovnej iniciatívy v r. 1984“. Podnik
zároveň získal Putovnú štandardu generálneho riaditeľa a odborového výboru VHJ
SPOFA a „Čestné uznanie GR SPOFA za úsporu palív a energie v r. 1984“.
ÚV ČSZTV Praha, nositeľ Radu Klementa Gottwalda, za budovanie socialistickej
vlasti, udelil Čestný odznak Letícii Tandlmajerovej za dlhoročnú reprezentáciu v behu
v kategórii veteránov.
Zlatá BSP opravárov ČSAD Hlohovec pod vedením Vojtecha Štefanoviča sa zapísala
do Knihy cti SOR za aktívnu účasť v zlepšovateľskom hnutí, úspory materiálu, renováciu
náhradných dielov a kvalitu opráv motorových vozidiel.
Podnikový riaditeľ Drôtovne n.p. Hlohovec Ing. Jozeg Burcl odovzdal Anne
Kramárovej, baličke klincov a Antonovi Cibuľkovi, dielovedúcemu prevádzky technickej
obsluhy výroby vysoké štátne vyznamenanie „Za pracovnú vernosť“, ktoré im prepoţičal
prezident republiky.
Člen Predsedníctva a tajomník OV KSS v Trnave Anton Nehaj odovzdal robotníčke
Slovakofarmy n.p. Hlohovec Viere Krupovej štátne vyznamenanie „Za obetavú prácu pre
socializmus“, ktoré jej udelil prezident republiky pri príleţitosti významného ţivotného
jubilea.
Pri príleţitosti Dňa učiteľov 1985 obdrţali vyznamenania – medailu Jána Amosa
Komenského PhDr. Vladimír Vachalík, CSc. riaditeľ Výchovného ústavu pre mládeţ,
zaslúţilý pracovník rezortu školstva Helena Burianová, riaditeľka materskej školy

a detských jaslí pri Odevných závodoch a Čestné uznanie rady Západoslovenského KNV
a Krajskej odborovej rady v Bratislave Jozef Jablonický, dielenský učiteľ Výchovného
ústavu pre mládeţ v Hlohovci.
Na návrh ÚV KSČ, ÚV NF SSR, vlády ČSSR, vlády SSR a ÚRO udelil prezident
ČSSR k 1. a 9. máju štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ za dlhoročnú činnosť
v straníckych a verejných funkciách pri výstavbe socializmu Antonovi Kúdelovi,
údrţbárovi Kozmetiky v Hlohovci, za príkladné plnenie pracovných úloh a za mimoriadne
pracovné výsledky Ing. Františkovi Blaţekovi, riaditeľovi Štátneho majetku n.p.
v Hlohovci, Pavlovi Spálovi, robotníkovi závodu Mier v Hlohovci a Jozefíne Vybíralovej,
robotníčke n.p. Slovakofarma v Hlohovci.
67 – členný kolektív pod vedením JUDr. Jaroslava Pavloviča, vedúceho hotela Jeleň
obdrţal za vynikajúce výsledky v práci vysoké ocenenie Čestné uznanie vlády ČSSR
a ÚRO.
Za iniciatívne plnenie úloh a vzornú prípravu ČSS 85 udelil ÚV ČSTV Jozefovi
Barekovi Verejné uznanie I. stupňa a Jozefovi Medovi III. Stupňa Za zásluhy o rozvoj
československej telesnej výchovy, Rudolf Tesár Čestný odznak ČSZTV a všetci tieţ
medaily Za zásluhy o ČSS 85. Ďalších 7 cvičiteľov bolo odmenených diplomami za ČSS
85. Mestský spartakiádny štáb ocenil na záverečnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo na
vieche JRD Balaton celkom 8 jednotlivcov a 1 kolektív plaketou MsNV. Ďalších 108
jednotlivcov a 20 kolektívov prevzali diplomy za ČSS 85.
Dňa 2. apríla sa konal v našom meste celoštátny seminár predstaviteľov
československých národných výborov, ktoré udrţujú druţobné styky s partnermi
v nesocialistických krajinách. Predseda Československej spoločnosti pre medzinárodné
styky Evţen Erban predniesol správu, v ktorej poukázal na význam týchto stykov pri
propagovaní prednosti socialistickej spoločnosti v ČSSR, ich význam pri podpore
mierovej zahraničnej politiky ČSSR a ostatných krajín socialistického spoločenstva.
Semináru sa zúčastnil aj námestník ministra zahraničných vecí ČSSR R. Nároţný, vedúci
odboru medzinárodnej politiky ÚV KSČ I. Fraňa a ďalší.
Pri príleţitosti 40. výročia oslobodenia Hlohovca bola podpísaná zástupcami III.
Základnej školy Felcánova ul. v Hlohovci a zástupcami druţobnej školy v Mikulove,
Valtická ul., druţobná zmluva medzi oboma školami. Druţba trvá uţ 15 rokov a obnovuje
sa vţdy pri príleţitosti výročia oslobodenia našej vlasti.
Pri príleţitosti celomestských osláv 40. výročia oslobodenia zavítala do nášho mesta
Berta Abramovna Varšavskaja z Kyjeva. Okrem iného sa zúčastnila aj slávnostného sľubu
pionierov na Gottwaldovom námestí pri viazaní šatiek pionierom.
Dňa 16. septembra v doprovode člena Predsedníctva ÚV KSČ, vedúceho tajomníka
ZsKV KSS Ignáca Janáka, členov Predsedníctva ZsKV KSS, tajomníka ZsKV KSS Ivana
Knoteka a riaditeľa Krajskej poľnohospodárskej správy Jaromíra Algayera zavítal na JRD
Júliusa Fučíka v Hlohovci člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS Jozef
Lénart. Hostia sa oboznámili s hospodárskymi výsledkami druţstva v poslednom roku 7.
Päťročnice, výsledkami ţatevných prác, prípravou na jesenné poľnohospodárske práce,
prezreli si pridruţenú výrobu a zaujímali sa hlavne o výrobu bielkovinového
vitaminózneho koncentrátu, určeného na prísadu do kŕmnych zmesí, ktorým sa nahradia
dosiaľ dováţané prísady zo zahraničia. Dňa 31.októbra navštívili naše mesto členovia
Ekonomickej komisie OSN pre Európu. Hostia si so záujmom vypočuli kultúrny program
v Empírovom divadle, ktorý im pripravili súbory záujmovo - umeleckej činnosti.
V dňoch 3. – 7. decembra navštívila delegácia mesta Hlohovec v zloţení Ing. Stanislav
Hanúsek, Jozef Medo, Boţena Martoniová, Arpád Németh a tlmočníčka Anna
Kovalčíková druţobné mesto De Panne v Belgicku. Delegácia sa tešila veľkej pozornosti
predstaviteľov mesta De Panne. Najväčší význam tejto návštevy je zvýraznený

v záverečnom protokole, kde sa konštatuje, ţe ďalší rozvoj druţobných stykov
a priateľstva je moţný len za predpokladu trvalého mieru vo svete, o čo sa budú usilovať
obe zúčastnené strany.
V marci sa konala mestská konferencia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva.
Delegáti konferencie zvolili nový Mestský výbor ZČSSP, ktorého predsedom sa stal Jozef
Tittel, podpredseda MsNV v Hlohovci.
V mesiaci jún bol menovaný do funkcie vedúceho lekára a zároveň vedúceho lekára
všeobecného lekárstva Polikliniky v Hlohovci MUDr. Milan Bačík.
Ţatevné práce vzhľadom na prírodné podmienky, ktoré boli veľmi nepriaznivé od
samotnej jari a najmä v júni a júli, kedy bolo chladné počasie a výdatné daţde,
dozrievanie obilia bolo zdĺhavé a nepravidelné.
Úlohou roku 1985 bolo pozberať a vymlátiť:
JRD
ŠM
ozimná pšenica
990 ha
1 488 ha
jarný jačmeň
440 ha
832 ha
repka
40 ha
ovos
24 ha
ozimný jačmeň
40 ha
40 ha
vika
40 ha
Na splnení úlohy sa na JRD Júliusa Fučíka podieľalo 14 vlastných kombajnov a 11
v rámci kooperačných vzťahov zo ŠM Olomouc a STS Lankškroun. Na ŠM zberali úrodu
18 vlastnými kombajnami a 10 v rámci kooperačných vzťahov zo ŠM Bánovce nad
Bebravou, STS Lankškroun a Nový Jičín.
Na Mestskom národnom výbore v Hlohovci, odbore miestneho hospodárstva
a obchodu evidovali ku koncu r. 1985 celkom 401 ţiadostí o pridelenie bytu z komplexnej
bytovej výstavby, z toho v tomto roku bolo podaných 43 ţiadostí. Okrem toho organizácie
v našom meste evidujú 875 ţiadostí o pridelenie bytu. Odbor tieţ eviduje 158 ţiadostí
o výmenu bytu z menšieho za väčší. V r. 1985 nebol odovzdaný ani jeden byt. Výmena
z menšieho za väčší bola v 12 prípadoch a z väčšieho za menší v 3 prípadoch.
Úlohy na úseku kultúry sa plnili v rámci Jednotného plánu kultúrno-výchovnej
činnosti, ktorý vychádzal zo záverov XVI. zjazdu KSČ a uznesení ÚV KSČ a ÚV KSS.
Činnosť všetkých kultúrno-výchovných zariadení v Hlohovci bola v r. 1985 zvýraznená
hlavne oslavami 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, Celoštátnou
spartakiádou 1985 a Medzinárodným rokom mládeţe.
Hlavní nositelia kultúry v r. 1985 boli Mestské kultúrne stredisko, Mestská kniţnica,
kino Úsmev, Dom pionierov a mládeţe, ZK ROH Slovakofarma, ZK ROH Drôtovňa,
Okresné múzeum, Krajská hvezdáreň a kultúrna komisia JRD Júliusa Fučíka v Hlohovci.
Na úseku štátno-politickej výchovy a politickej agitácie sa mimoriadna pozornosť
venovala významným výročiam a udalostiam, ktoré boli organizované formou slávnostných
akadémií (37. výročie Víťazného februára, MDŢ, 40. výročie oslobodenia mesta, 115. výročie
narodenia V.I. Lenina, 41. výročie SNP, 68. výročie VOSR a ukončenie Mesiaca ČSSP).
Uskutočnilo sa 168 rôznych podujatí (prednášky, besedy, kvízy, súťaţe), na ktorých sa
zúčastnilo 21 316 občanov, predovšetkým školskej mládeţe.
Názorná agitácia a propagácia sa realizovala všetkými dostupnými formami –
veľkoplošným panelom na námestí, propagačnými stojanmi, pútačmi, vývesnými skrinkami,
nástenkami, fotonovinami, nástennými novinami, heslami, transparentmi, plagátmi,
pásovkami a rôznymi ďalšími formami. Kladne moţno hodnotiť aj pravidelné vysielanie
v mestskom drôtovom rozhlase. Kultúrne zariadenia pripravili v priebehu roka 87 výstav –
výstaviek, na ktorých sa zúčastnilo 43 230 občanov. V rámci edičnej činnosti vychádzali
pravidelne v meste časopisy Ţivot v Hlohovci, Hlas Drôtovne, Liečivár a Druţstevný ţivot.

V oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania sa venovala pozornosť jednotlivým
vzdelávacím akciám, prednáškam a besedám, pričom sa vyuţívali nové progresívne formy
práce – audiovizuálna technika, magnetofónové záznamy ap. Stálu obľubu medzi občanmi má
kurzová činnosť, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko (strojopis, kurz strihov
a šitia, hudobné kurzy – klavír a gitara a kurz nemčiny pre deti), SPV Slovakofarma
(lyţiarsky kurz, plavecký, branný a technický), ZK ROH Slovakofarma a ZK ROH Drôtovňa
(obe kurz strihov a šitia).
V rozvíjaní nových občianskych zvyklostí, tradícií a vzťahov plní úlohy najmä zbor
pre občianske záleţitosti pri rade Mestského národného výboru v Hlohovci. Pri hodnotení
troch základných občianskych obradov sa vychádzalo z dvoch kritérií. Úroveň občianskych
obradov môţeme označiť za veľmi dobrú. Stabilizovali sa skupiny jednotlivých účinkujúcich
na obradoch. Rozšíril sa a spestril ich repertoár, doriešili sa viaceré organizačné problémy.
Z celkového počtu 380 narodených detí bolo slávnostne individuálne uvítaných 234 t.j. 61 %.
Naďalej sa konštatuje, ţe nie u všetkých občanov je záujem o individuálne uvítanie detí do
ţivota. I keď sme urobili patričné opatrenia, t.j. pri obdrţaní oznámenia o narodení dieťaťa na
matrike, voláme rodičov kaţdého dieťaťa na slávnostné individuálne uvítanie. Rodičia si
prídu potom dohodnúť termín uvítania, alebo toto odmietnu. Spolupracujeme s APOZ-mi
podľa pracoviska rodičov, zverejňujeme uvítanie v Ţivote v Hlohovci ap. Zo 197 sobášov
bolo 88 bez následného cirkevného obradu, čo činilo 45 %. Z počtu 139 zomrelých malo
občiansky pohreb 42 občanov, čo činí 30 %. Treba poznamenať, ţe veľmi záleţí na sociálnom
a politickom zloţení zomrelých. Zbor aj tu úzko spolupracuje s APOZ-mi vo forme
občianskeho pohrebu, ktorý má dôstojný priebeh. Okrem toho organizoval ZPOZ mnoţstvo
ďalších slávností, spomenieme niektoré: ţivotné a pracovné jubileá, odovzdávanie
maturtitných vysvedčení a výročných listov, prijatie pracovníkov pri príleţitosti osláv MDŢ,
Dňa učiteľov, Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov, Deň pamiatky zosnulých, posedenie
s dôchodcami a iné.
V práci s literatúrou, poskytovaní kniţničných a informačných sluţieb pracuje úspešne
Mestská kniţnica. Hlavné ukazovatele činnosti splnili vo všetkých ukazovateľoch, čo ukazuje
na dôslednú individuálnu a kolektívnu prácu s čitateľmi mesta.
Na úseku šírenia umeleckých hodnôt a filmového umenia sa úlohy splnili. Mestské
kultúrne stredisko zabezpečilo 4 koncerty váţnej hudby, 20 výchovných koncertov, 5
divadelných predstavení a 12 zábavných programov, na ktorých sa zúčastnilo 13 977
občanov. Veľmi dobre splnilo plánované ukazovatele kino Úsmev. Všetky sledované
ukazovatele prekročilo. Okrem riadnych predstavení usporiadalo detské filmové predstavenia,
Dni sovietskeho filmu, Dni filmov NDR, Dni českých a slovenských filmov, Festival
sovietskych filmov, prehliadku festivalových filmov a iné akcie.
V záujmovo-umeleckej činnosti si úspešne viedli súbory pri Mestskom kultúrnom
stredisku a to spevácky zbor Mierovan, vokálno-inštrumentálna skupina Pltníci, folklórna
skupina Šulekovo, fotoklub Fókus, divadlo hudby a poézie, dychová hudba Šulekovo
a hudobná skupina Tempo 6. Z ostatnej činnosti je treba spomenúť hudobnú skupinu Akord
klub, folklórnu skupinu Inovec a Inovček, ktoré pôsobia pri ZK ROH Slovakofarma, ďalej
krúţok malých javiskových foriem, recitačný krúţok, dychovú hudbu pri ZK ROH Drôtovňa
Drotár a tanečnú skupinu Junior Septet pri kultúrnej komisii JRD Júliusa Fučíka.
V klubovej a spoločenskej zábave, kultúrnom oddychu a rekreácii zabezpečuje
podujatia mládeţnícky klub AXA, ZK ROH Drôtovňa a Slovakofarma, SOUs Drôtovňa
a SPV Slovakofarma. Pozornosť sa sústredila na rôzne koncerty, večery s dikotékami,
módnymi prehliadkami, veselice, gramiády, tanečné zábavy, mládeţnícke popoludnia ap.
Vo vlastivednej a múzeálnej činnosti a ochrany pamiatok a prírody pracuje Okresné
múzeum so sídlom v Hlohovci. Svoju prácu zamerali na prednáškovú a výstavnú činnosť,
exkurzie, premietanie farebných diapozitívov ap.

V marci toho roku vyhlásila Mestská kniţnica súťaţ „Kaţdý ţiak čitateľom kniţnice“,
do ktorej sa zapojili všetky základné školy. Kaţdý ţiak, ktorý sa prihlásil v oddelení pre deti
a mládeţ, prispel k umiestneniu svojej školy. Prvé miesto a Putovný pohár obdrţala V.
Základná škola, časť Šulekovo, ktorá získala najväčšie percento čitateľov z počtu ţiakov a to
68 %, druhá IV. Základná škola 54 % a tretia I. Základná škola 47 % čitateľov.
Krajské osvetové stredisko, oddelenie filmu so sídlom v Hlohovci poriadalo v dňoch
15. a 16. marca v klube mládeţe AXA školenie filmových amatérov Západoslovenského
kraja. Svoje filmy premietol a prednášal Rudolf Mihle, najlepší amatér v ČSSR.
V dňoch 7.a 9. júna sa uskutočnili v meste Slávnosti mieru a druţby, ktorých súčasťou
bola súťaţ detí materských a základných škôl v maľovaní na chodníky, prehliadka bábik,
súťaţ v zručnosti jazdy na bicykloch, koncert dychovej hudby na Gottwaldovom námestí.
Slávnosti vyvrcholili manifestáciou pracujúcich a mládeţe mesta a okolia, kde v kultúrnom
programe vystúpil SĽUK.
V klube mládeţe AXA sa uskutočnilo v júni vyhodnotenie XI. ročníka literárnodramatickej súťaţe mladých začínajúcich autorov „Hlohovská ruţa“. Súťaţilo 61 autorov
s počtom 209 príspevkov z oblasti poézie a prózy. Práce zhodnotili národný umelec, básnik
Július Lenko a literárny kritik Ivan Sulík, CSc. Do výtvarnej súťaţe sa zapojilo 43 autorov,
ktoré posúdil akademický sochár Jozef Sušienka.
V júli sa uskutočnil v priestoroch Okresného múzea so sídlom v Hlohovci
hudobnoslovný program Ludwig van Beethoven „Lásky a osud“, ktorý pripravili ZK ROH
Drôtovňa v spolupráci s HIFI klubom, Zväzarmom, Slovakofarmou, klubom priateľov hudby
pri Mestskom kultúrnom stredisku a Okresným múzeom v Hlohovci. Autorom scenára a réţie
bol Ing. Jozef Kadlečík. Na krajskom festivale audiovizuálnej tvorby vo Vrábľoch získal
program hlavnú cenu za literárny dramatický program za scenár a dramaturgiu. S programom
sa predstavili aj na celoslovenskej prehliadke audiovizuálnej tvorby.
V septembri sa uskutočnili III. Inovecké folklórne a oberačkové slávnosti, ktorých sa
zúčastnil vedúci tajomník OV KSS RSDr. Anton Nehaj, predseda ONV Jozef Tomašovič,
podpredsedníčka ONV Ing. Viera Ţatková a riaditeľ OPS Ing. Leo Blaţek. V kultúrnom
programe, ktorý sa niesol pod názvom „Dnes ďakujeme v šťastí“, vystúpili folklórna skupina
Šulekovo a dychová hudba Mierovanka, folklórna skupina Ţelezničiar pri UKŢ Depo
Leopoldov a hosť folklórna skupina Ponitran pri Pedagogickej fakulte z Nitry. Tretí ročník
slávností vhodne zapadol do rámca osláv 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou
armádou a Medzinárodného roku mládeţe.
Koncom septembra vyšlo v SOU strojárskom pri n.p. Drôtovňa Hlohovec prvé číslo
časopisu Drotárik. Jeho vydavateľom je celoučilištná organizácia SZM. Redakčnú radu vedie
vychovávateľka Anna Nogová.
V obvode mesta Hlohovec sme v r. 1985 evidovali nasledovné chránené územia:
Sedlisko-poniklecová lúčka (ľudovo Soroš), Lesný porast Veľká hora (Fáneš), Lesné porasty
– Mladý háj, Alúvium Váhu II. a Alúvium Váhu III. Na základe Nariadenia Okresného
národného výboru v Trnave zo dňa 29.1.1985 číslo 79/3/85 bola vyhlásená chránená prírodná
pamiatka – historický park Hlohovec na náučné a kultúrno – výchovné ciele. Chránená
prírodná pamiatka Zámocká záhrada v Hlohovci je o celkovej výmere 35,1277 ha.
V detských jasliach sa evidovalo celkom 515 miest. V rámci poradovníka nebolo
riešených 182 detí. Na tomto úseku sa zaznamenala skutočnosť, ţe sa zniţuje hranica
prijímaných detí. Z poradovníka sa vyriešili poţiadavky o umiestnenie všetkých 2 a 3 ročných
detí a len matky, ktoré sú na materskej dovolenke miesto neprijali.
V materských školách je celkom 1 273 miest. Kapacita oproti minulému roku klesla
o 25 miest a to z toho dôvodu, ţe sa v priebehu roka zrušila 1 trieda na II. materskej škole,
Peterská ul., hoci papierovo sa naplnila. Rodičia detí nemali záujem ich sem vodiť.
V materských školách sa vyriešili všetky poţiadavky, len 11 ostalo v poradovníku, keď matky

sú na materskej dovolenke a deti nie sú predškolského veku. Váţny problém sa zaznamenal
s riešením detí v rámci obvodu. Poţiadavky ďaleko prevyšujú kapacitu materských škôl
(napr. VII. Vinohradská, IX. Nábreţie II/2, IV. Malinovského). Situácia sa podstatne zlepší
odovzdaním spoločného zariadenia detské jasle a materská škola na Nábreţí II/2 s kapacitou
spolu 130 miest.
V uplynulom školskom roku pokračovali školy a školské zariadenia v plnení úloh
vyplývajúcich z dokumentu Ďalší rozvoj československej výchovno-vzdelávacej sústavy
a jeho realizačného programu, z Hlavných úloh rezortu školstva po XVI. zjazde KSČ a zjazde
KSS, z harmonogramu opatrení k uzneseniu Predsedníctva ÚV KSČ z 2. marca 1985 ku
Kontrolnej správe o plnení Dokumentu a z úloh, ktoré vyplynuli z rokovania Celoštátnej
konferencie učiteľov 1984.
V rámci plnenia celoštátnej pionierskej hry „Cestou k slobode a mieru“, ktorá je
súčasťou medzinárodnej mládeţníckej štafety vlasteneckých a internacionálnych činov
„Pamäť“, pripravili pionieri III. Základnej školy Felcánova ul. besedu so sovietskymi
odborníkmi z Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
Dom pionierov a mládeţe v spolupráci s Krajskou hvezdárňou zorganizovali tri
týţdenné mestské pionierske tábory, ktorých sa zúčastnilo 93 pionierov. Celodenný program
bol zameraný na pestrú záujmovú a veku primeranú činnosť: vychádzky do prírody, výlet do
Piešťan (návšteva dopravného ihriska a výlet loďou), výlet do Trnavy (dopravné ihrisko
a múzeum), ukáţky z kynológie, športové a branné odpoludnia s VÚ 4444 v Zámockej
záhrade, premietanie filmov, exkurzie do podnikov a závodov mesta, spoločenské hry ap.
Mestský národný výbor, oddelenie starostlivosti o rodinu a deti v Hlohovci evidovalo
k 31.12.1985 celkom 562 prípadov. Išlo o 79 narušených, 462 problémových a 21 prípadov
ostatných rodín. Z celkového počtu 562 tvorí 35 cigánskych rodín. Vo vykázaných 562
rodinách ţije 834 detí, z ktorých je 144 narušených, 675 problémových a 15 detí z ostatných
rodín.
V priebehu roka 1985 pribudlo na oddelenie starostlivosti o rodinu a deti 66 prípadov
rodín, v ktorých ţije 117 detí. Z počtu 562 rodín bolo prostredníctvom oddelenia podaných 29
návrhov o určenie výţivného pre 60 detí a 19 návrhov o zvýšenie výţivného pre 23 detí.
V rodinách, kde deti nemali zabezpečenú riadnu výchovu a opateru, bolo potrebné
pristúpiť k ich zaradeniu do ústavnej výchovy. V r. 1985 bolo umiestnených 8 detí, z toho 6
cigánskeho pôvodu. Celkovo sleduje oddelenie v ústavnej výchove 32 detí, z toho 20
cigánskeho pôvodu. Na oddelení sa viedol dohľad nad 26 deťmi.
Záujmy maloletých detí sa prejednávali na 51 súdnych pojednávaniach, šetrenie
sociálnych pomerov rodiny, výchovného prostredia detí, ich opatera i v rámci preventívnych
návštev bolo vykonaných v 98 prípadoch.
O materský príspevok poţiadalo 46 ţien ekonomicky nečinných, ktorý bol vo
všetkých prípadoch priznaný.
Právoplatne rozvedených manţelstiev, ktoré prípady sú evidované na oddelení
starostlivosti o rodinu a deti bolo v roku 1985 celkom 25, čo na 203 uzavretých manţelstiev
činilo 12 %.
Úlohy v r. 1985 sa plnili v zmysle uznesenia vlády SSR číslo 91/77 o poskytovaní
starostlivosti starým, chorým a osamelým občanom v meste Hlohovec.
V meste sa evidovalo spolu s časťou Šulekovo 3 650 dôchodcov (3 045 v Hlohovci
a 605 v Šulekove). Sociálne odkázaných bólo 899 dôchodcov, ktorým sa na účely hmotnej
podpory vyplatilo 483 tis. Kčs. Z uvedenej sumy 23 872,- Kčs na stravovanie, 210 050,- Kčs
na opakujúcu sociálnu výpomoc, mesačné na potraviny a 249 343,- Kčs na ostatnú vecnú
výpomoc. Príspevok na bezvládnosť priznala Posudková komisia sociálneho zabezpečenia
v Hlohovci 31 dôchodcom.

Do 30.06.1985 vydalo ČSAD v Hlohovci 451 dôchodcom starším ako 70 rokov voľný
cestovný lístok na hromadnú dopravu v meste. Od 1.7.1985 sa neeviduje vydávanie voľných
lístkov, nakoľko dôchodcom 70 ročným a starším stačí na cestovanie v meste občiansky
preukaz.
V liečebno - preventívnej starostlivosti pracujú 4 geriatrické sestry, z ktorých kaţdá
má dva zdravotné obvody. V r. 1985 uskutočnili 7 112 návštev, podali 1 734 injekcií, v 3 580
prípadoch odmerali tlak krvi, uskutočnili 426 preväzov a iné úkony. Evidovalo sa celkom
4 290 gerontov, z toho 2 667 rizikových. V opatrovateľskej sluţbe sa evidovalo 42
opatrovaných, s počtom 37 opatrovateliek.
Dôleţitou súčasťou poskytovania zdravotníckych sluţieb je aj lekárska sluţba prvej
pomoci. Patrí do nej tieţ dispečing, ktorý prijíma výzvy k poskytovaniu prvej pomoci.
S dispečingom sú spojené sanitné vozidlá prostredníctvom vysielačiek. Tím pracovníkov tvorí
lekár a dispečérka, ktorá zároveň vykonáva prácu zdravotnej sluţby. Ďalší členovia
pracovného tímu sú dvaja vodiči sanitiek, vyškolení v poskytovaní prvej pomoci.
V dňoch pracovného pokoja je lekárska sluţba zabezpečovaná nasledovne:
- zubné oddelenie od 8.00 – 12.00 hod.
- detské oddelenie od 7.00 – 19.00 hod.
- všeobecné oddelenie pre dospelých od 7.00 hod. – nepretrţite.
Okrem toho v dňoch pracovného pokoja od 12.00 hod. na poţiadanie sa uskutočňujú návštevy
detí na byte.
Pre informáciu uvádzame, ţe v mesiaci júl 1985 bolo ambulantne ošetrených 734
pacientov, 436 v byte, uskutočnilo sa 274 prevozov do nemocničného zariadenia a v 112
prípadoch boli podané injekcie. Počet ošetrených úrazov bol 293.
Dňa 15. marca bola v budove Okresného múzea sprístupnená výstava mladých
umelcov Anny Dzianovej a Juraja Saparu z Bratislavy. Akcia bola usporiadaná z príleţitosti
Medzinárodného roku mládeţe. V mesiaci apríl bola v priestoroch klubu mládeţe AXA
otvorená výstava pri príleţitosti 40. Výročia oslobodenia mesta Sovietskou armádou, ktorú
pripravili pracovníci Okresného múzea a Mestského kultúrneho strediska v Hlohovci.
Dňa 17. Septembra bola v Okresnom múzeu v Hlohovci sprístupnená výstava húb pod
názvom „Huby, ako súčasť ţivotného prostredia“. V piatich tematických celkoch priblíţila
návštevníkom ţivot húb, poučila ich o funkcii húb v prírode a poukázala na význam húb pre
človeka. Jedovaté huby boli v samostatnom celku.
V rámci III. ročníka Inoveckých folklórnych a oberačkových slávností bola otvorená
výstava exotického vtáctva a drobného zvieratstva spojená s predajom, obohatená produktami
ovocia a zeleniny v klube základnej organizácie SZD na Peterskej ulici. Okrem toho
v priestoroch klubu mládeţe AXA bola sprístupnená výstava „Minulosť a súčasnosť
vinohradníctva“.
Pri príleţitosti 40. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a 37. výročia
Víťazného februára bol odovzdaný do uţívania nový Dom sluţieb. Na slávnostnom otvorení
sa zúčastnil minister obchodu SSR Ing. Jaroslav Zelko, predseda ONV Trnava Jozef
Tomašovič, stranícki a štátni predstavitelia mesta na čele s predsedom MsNV Ing.
Stanislavom Hanúskom. Dom sluţieb s výstavnou sieňou nábytku predstavuje hodnotu
takmer 11 miliónov Kčs. Priestory tu našli pracovníčky fotosluţby, kaderníctva dámskeho
i pánskeho, pedikúry, kozmetického salónu, na prízemí je kľúčová sluţba, kníhviazačstvo,
kvetinová sieň spojená s predajom záhradníckych potrieb a zberňa bielizne na pranie. Okresný
podnik komunálnych sluţieb vybudovaním týchto nových priestorov získal o 1 207 m2
priestorov viac, vybavených modernou technikou, pohodlím pre zákazníkov i sociálnou
vybavenosťou pre zamestnancov.
Vo februári odovzdali do uţívania obchodné centrum na Hollého ul., ktorého súčasťou
sú textilná galantéria, drogéria, domáce potreby, drobný tovar, potraviny – samoobsluha,

mäso údeniny a ovocie a zelenina. V priestoroch sa poskytujú tieţ platené sluţby holičstvo,
kaderníctvo, zberňa prádla a VKUS. Hodnota diela je 11,5 milióna Kčs. O niečo neskôr v júli
bola odovzdaná predajňa lahôdok a cukrárne.
Za účasti člena Predsedníctva ÚV KSČ, predsedu vlády SSR Petra Colotku, odovzdali
v mesiaci júl 1985 do uţívania vyše 15 km dlhý úsek diaľnice z Hlohovca do Piešťan.
V rámci zimnej údrţby 1984/1985 zabezpečovali Technické sluţby mesta Hlohovec
zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. Zimná údrţba bola
zahájená 15.11.1984 a ukončená 15.3.1985. V meste bolo 50,6 km komunikácií a štátne cesty,
ktoré prechádzajú mestom, tvoria 7,3 km. V priebehu zimnej údrţby sa zasiahlo
mechanizmami (k dispozícii bola malá snehová fréza, veľká snehová fréza, nakladač snehu
GAZ, traktor s vlečkou, nákladné vozidlo S5T s radlicou, plošinový multicar, traktor
s rozmetadlom, malotraktor s radlicou, samozber IFA s radlicou a UNC) celkom 34 krát.
Pluhovanie snehu sa urobilo na 782 km, posyp miestnych komunikácií a chodníkov na 550
km a odviezlo sa 254 m3 snehu. Strojmi sa po zimnej údrţbe očistilo 195 km a umylo 95 km
miestnych komunikácií. Ručne sa urobilo čistenie v dĺţke 220 km – krajnice miestnych
komunikácií a 63 km chodníkov a verejných priestranstiev. V rámci zimnej údrţby sa
spotrebovalo 89 t chemického posypového materiálu (soľ, drť) a 500 m3 inertného materiálu
– škváry.
Vzhľadom na duplicitné názvy ulíc v Hlohovci a časti Šulekovo na rýchlu
a spoľahlivú orientáciu v jednotlivých častiach mesta sa dňom 1.7.1985 zmenili názvy ulíc
nasledovne: v časti Šulekovo z doterajšieho názvu Bernolákova ul. na Ľudmily
Podjavorinskej, zo Štúrovej na 5. mája, z Krátkej na Rybársku, z Váţskej na Pltnícku
a z Hollého na Ladislava Novomeského. V Hlohovci sa zmenil názov Za Drôtovňou na ul.
Františka Lipku.
V r. 1985 bolo zaznamenaných 12 poţiarov a 16 zahorení. Zhoreli dve motorové
vozidlá, jeden poţiar bol evidovaný v n.p. Slovakofarma, zhorel jeden rodinný dom v časti
Šulekovo, vyhorelo bytové jadro činţového domu a zhorelo jedno drevené oplotenie.
V rámci Mesiaca poţiarnej ochrany bolo vykonaných 1 402 prehliadok v obytných
budovách, 5 vo výrobných objektoch, 19 v kultúrno-spoločenských zariadeniach a 1 v kine
Úsmev. Celkom bolo uskutočnených 1 427 kontrol a prehliadok. Pri prehliadkach bolo
zistených 14 závad, ktoré boli v 12 prípadoch odstránené. Dva prípady boli odovzdané
správnej komisii pre riešenie priestupkov proti občianskemu spoluţitiu k postihu za
opakované zistenie tých istých závad.
Na poţiarnu ochranu bolo v roku 1985 vynaloţených 78 tis. Kčs. Výročná členská
schôdza ZO ZPO konaná v októbri 1985 znovu potvrdila do funkcie veliteľa VPÚ Milana
Sanigu.
V priestupkovosti bol v roku 1985 zaznamenaný mierny nárast priestupkov, zatiaľ čo
v r. 1984 sa evidovalo 269 priestupkov, v r. 1985 to je 296 priestupkov. Z celkového počtu
bolo 193 na úseku socialistického spoluţitia, čo je 65,1 %. Na spáchaných priestupkoch sa
občania cigánskeho pôvodu podieľali 16,4 %, mladiství 0,01 percentami. Priestupkovosť na
úseku boja proti alkoholizmu sa dopustilo 56 osôb, čo je 19,9 %. Je to takmer dvojnásobok
oproti minulému roku. U prejednávaných priestupkoch boli uloţené opatrenia: 10 sa odstúpilo
na prerokovanie spoločenským organizáciám, 15 bolo prerokovaných bez uloţenia opatrenia,
122 uloţené napomenutie, 10 verejné pokarhanie, 88 pokuta (v hodnote 17 950,- Kčs) a v 46
prípadoch bolo konanie zastavené.
Na území mesta a jeho katastru došlo k 357 protispoločenským skutkom, ktoré boli
kvalifikované buď ako trestný čin alebo prečin. Je to o 35 trestných skutkov menej oproti r.
1984, čo je 9 %.
Naďalej pretrvávajú problémy u kriminality mládeţe. Deti a mládeţ do 18 rokov
spáchali 48 trestných skutkov, čo oproti minulému roku je o 25 viac. Podstatne stúpla trestná

činnosť cigánov z 27 aţ na 67 trestných skutkov. Cigánski obyvatelia sa podieľajú na trestnej
činnosti 18,8 %, čím sa pribliţujeme k celoslovenskému priemeru 19,2 %.
V roku 1985 z 357 prípadov spáchali páchatelia v opilosti 77 prípadov, čo je 21,5 %.
Na úseku dopravy došlo k 69 dopravným nehodám, pričom jedna osoba zahynula, 20 bolo
zranených a spôsobená škoda činí 310 tis. Kčs. Na úseku represie blokovou pokutou bolo
postihnutých 1 041 vodičov motorových vozidiel na sumu 54 970,- Kčs, iných účastníkov
cestnej premávky bolo postihnutých 393 na sumu 16 440,- Kčs. Za alkohol bolo zadrţaných
36 vodičských preukazov.
Letný čas sa zaviedol sa 31. marca. V tento deň o druhej hodine stredoeurópskeho
času sa posunuli hodiny na tretiu hodinu letného času. Dňa 29. septembra o tretej hodine
letného času sa posunuli hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času. Letný čas má veľký
význam predovšetkým pre našu energetiku, ale umoţňuje tieţ pracujúcim lepšie vyuţívať
svoj voľný čas.
Najväčšie mrazy sme v lete zaznamenali: 4. januára – 20°C, 6. a 7. januára - 24°C
a dňa 8. januára - 22°C.
V januári sa uskutočnili v Bratislave majstrovstvá kraja dvojíc a trojíc v nohejbale,
ktoré boli kvalifikáciou pre Slovenský pohár. Vo finále zvíťazila TJ Odeva Hlohovec nad TJ
Kúpele Piešťany na body 40:39. Dvojica František Ecler a Peter Fáber zvíťazila vo všetkých
zápasoch so skóre 8:0, ďalej sa o titul zaslúţili Jozef Pavlík a Vladimír Mikuš.
Československé spartakiády sú významnou súčasťou socialistického systému telesnej
kultúry, prispievajú k získavaniu tisícov pracujúcich, hlavne mládeţe, pre telesnú výchovu,
šport, turistiku a vedú ich k angaţovaným postojom k potrebám socialistickej spoločnosti.
Tohtoročná spartakiáda je súčasťou osláv 40. výročia vyvrcholenia
národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu a oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
Obvodné kolo, ako prvé v okrese, sa uskutočnilo 18. mája na štadióne TJ Slovan
Slovakofarma Hlohovec a vystúpil na ňom rekordný počet 3 800 cvičencov. Okrem cvičencov
z Hlohovca vystúpili aj cvičenci z Trnavy, Piešťan, Leopoldova, Vrbového a ďalších obcí
nášho okresu. Do nácviku dvanástich skladieb sa zapojili ţiaci všetkých základných škôl,
gymnázia, učňovská mládeţ, muţi, ţeny i rodičia s deťmi – celkom 2 032 cvičencov a 63
cvičiteľov. Návštevníci videli jedinečnú pestrofarebnú prehliadku pohybu, krásy, zdatnosti
a odniesli si nezabudnuteľný estetický záţitok. Vynaloţená námaha cvičencov i cvičiteľov
bola odmenená mohutným búrlivým potleskom. Vrelé poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
pričinili o toto nádherné športové popoludnie. O to väčšie, ţe ich neodradilo ani nepriaznivé
počasie. Vyše 200 cvičencov sa zúčastnilo aj na celoštátnej spartakiáde v Prahe na Strahove.
V auguste sa uskutočnil na štadióne TJ Slovan XIV. ročník ţiackeho
futbalového turnaja, pod patronátom MsNV v Hlohovci a zároveň VII. ročníkom
Memoriálu Janka Kováča, bývalého hráča a trénera ţiackej základne TJ Slovan. Zo
šiestich účastníkov si prvenstvo odniesli ţiaci Plastiky Nitra pred Slovanom Bratislava
a Slováckou Sláviou Uherské Hradište.
Dňa 5. septembra sa uskutočnil za účasti riaditeľov a učiteľov telesnej výchovy
základných škôl, funkcionárov TJ Odeva a TJ Drôtovňa, zástupcu ONV odboru
školstva Trnava, zástupcu gymnázia, OV ČSZTV Trnava, podpredsedu MsNV
a členov komisie pre mládeţ a telesnú výchovu aktív k problematike analýzy
súčasného stavu a perspektívach v hádzanej v našom meste. Z aktívu vyplynuli závery
rozšíriť členskú základňu a naďalej systematicky zabezpečovať náväznosť
jednotlivých kategórií.
Na počesť 41. výročia SNP sa v dňoch 24. a 25. augusta uskutočnil III. ročník
hádzanárskeho turnaja ţien o Pohár riaditeľa a ZV ROH Odevných závodov
v Hlohovci. Prvenstvo si suverénne odniesli hráčky Sošnice Gliwice z PĽR, ktoré

postupne zvíťazili nad druhou Zorou Olomouc 20:18, Iskrou Partizánske „B“ 22:15
a Odevou Hlohovec 23:15. Najlepšou hráčkou turnaja bola domáca Mária Boháčiková.
TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec usporiadala v septembri prvé medzištátne
futbalové stretnutie výberov do 16 rokov v rámci súťaţe UEFA medzi reprezentantmi
ČSSR a NDR. Hostia zvíťazili 2:1.
Koncom októbra sa uskutočnila ustanovujúca konferencia Mestského výboru
Zväzarmu v Hlohovci. Jej základnou úlohou bude pomáhať OV Zväzarmu pri dennom
riadení a usmerňovaní činnosti základných organizácií pri plnení hlavných úloh, pri
príprave ich funkcionárov a pri zovšeobecňovaní najlepších skúseností. Delegáti
konferencie si zvolili 7 – členný výbor na čele s JUDr. Jaroslavom Pavlovičom.
Významný úspech zaznamenal na majstrovstvách ČSSR člen oddielu
kulturistiky TJ Drôtovňa Hlohovec Slavomír Dračik, ktorý získal titul majstra ČSSR
v športovej kulturistike dorastencov pre rok 1985.
Nohejbalisti TJ Odeva Hlohovec dosiahli v celej svojej histórii najlepšie
výsledky, keď na majstrovstvách ČSSR v súťaţi dvojíc obsadili tretie miesto a tým
bronzové medaily (Peter Fáber, František Ecler a Jozef Pavlík) a v súťaţi trojíc 5.
Miesto (okrem spomínaných ešte Mikuláš Hanzlik a Jozef Vranovič).
V decembri sa v športovej hale SOU strojárskeho pri n.p. Drôtovňa Hlohovec
uskutočnili medzinárodné halové chodecké preteky za účasti 56 pretekárov z ČSSR,
NDR a Rakúska. V hlavnej kategórii na 3 000 metrov obsadili domáci chodci SOUs
Miloš Mojţiš 7. a Ľuboš Štrba 9. miesto.
V celoslovenskom finále odborárskeho turnaja neregistrovaných hráčov
o Pohár ÚRO v Novej Dubnici v stolnom tenise zvíťazilo druţstvo Drôtovne
Hlohovec v kategórii nad 35 rokov a postúpilo do celoštátneho turnaja, ktorý sa konal
v Kladne. Tu obsadili 3. miesto. Za najlepšieho hráča uvedenej kategórie bol
vyhlásený Ing. Jozef Hulín, CSc. Druţstvo ďalej tvorili Ján Lackovič, Timotej Kokeš
a Peter Gavura.
V športovej hale SOUs pri n.p. Drôtovňa Hlohovec usporiadala TJ Drôtovňa
stolnotenisové stretnutie v rámci Európskej ligy seniorov medzi ČSSR (reprezentovali
Panský, Grman, Javurek a Hrachová) a Francúzskom. Naši zvíťazili 5:2. Stretnutie
bolo zorganizované na vysokej organizačnej úrovni.
V januári sa dostala na kniţný trh nová publikácia kolektívu autorov
s jednoduchým názvom Hlohovec. Je to v poradí uţ štvrtá kniha o meste ruţí, ako
Hlohovec v 60-tych rokoch nazvali. Prvá z nich, od učiteľa a komunistu Arpáda
Felcána, bola vydaná v r. 1932, ďalšia monografia Hlohovec a jeho okolie je rovnako
ako predchádzajúca, uţ rozobraná. Posledná z tohto radu publikácia Revolučný
Hlohovec, zobrazuje mesto ako regionálne stredisko revolučného a komunistického
hnutia. Najnovšia kniţka Hlohovec zhrňuje poznatky zo všetkých štyroch publikácií
a jej cieľom je oboznámiť čitateľov o prírode, histórii, revolučnom hnutí, súčasnosti,
pamiatkach a perspektívach mesta Hlohovec. Publikácia je bohato ilustrovaná čiernobielymi a farebnými fotografiami, dokumentujúc všetky uvedené oblasti histórie
a súčasnosti mesta. Na publikácii sa podieľali autori Jozef Medo, RNDr. Anton
Mutkovič, Ivan Pastorek a Ing. Ján Tassy.
V mesiaci jún sa doţila významného ţivotného jubilea 103 rokov, najstaršia
občianka nášho mesta Margita Nemcová. Pri tejto príleţitosti jej zablahoţelal predseda
ZPOZ a podpredseda MsNV Jozef Medo. Menovaná sa podpísala do pamätnej knihy
ZPOZ.
Miloš Herda, predseda celoučilištnej organizácie SZM, učeň 4. Ročníka SOU –
chemického n.p. Slovakofarma Hlohovec, bol jedným z 13-tich delegátov nášho

okresu na XII. Svetovom festivale mládeţe a študenstva, ktorý sa konal v dňoch 27.
júla aţ 3. augusta v Moskve.
V zberni Sazka – Športka sa usmialo šťastie na 25 965 výhercov. Celková
suma predstavovala 2 998 tis. Kčs, z toho dve druhé poradia Kčs 200 tis.
V našich lekárňach vydali lieky za 10 336 794,- Kčs a zaevidovali 239 767
receptov. Celkový obrat v Slovenskej knihe predstavoval 2 250 tis. Kčs, z toho knihy
Kčs 1 600 tis., gramoplatne 300 tis. Kčs a ostatný materiál 350 tis. Kčs.
Mestské kultúrne stredisko v Hlohovci uskutočnilo celkom 48 zábavných
programov na ktorých sa zúčastnilo 16 817 občanov.
Rukami poštových doručovateľov prešlo 66 275 doporučených zásielok,
27 056 balíkov, 5 598 909 výtlačkov novín a časopisov. Pracovníčky telefónnej
ústredne sprostredkovali 223 tisíc medzimestských a 286 medzinárodných hovorov.
Medzi volané krajiny patrili: NDR, ZSSR, PĽR, MĽR, BĽR, NSR, Juhoslávia,
Francúzsko, Taliansko, Kanada, Austrália, Izrael, USA, Irán, Švajčiarsko a Líbia.
Cestovná kancelária Čedok Hlohovec poskytla sluţby 588 občanom na
zahraničné dovolenky do socialistických, 15-tim do kapitalistických štátov a pre 101
záujemcov z katalógu domáci cestovný ruch. Okrem toho vybavili valutami 6 492
občanov do socialistických štátov.
V Pamätníku národného písomníctva v Prahe na Strahove bola inštalovaná
výstava Veľká Morava a slovanské písomníctvo. Pripomína tohtoročné významné
svetové výročie UNESCA- 110 rokov od smrti Metoda. Návštevníci sa tu mali
moţnosť zoznámiť so vzácnou staroslovienskou literárnou pamiatkou, objavenou
v Hlohovci. Ide o tzv. „Hlohovské zlomky“ – dva pergamenové listy chorvátsko –
hlaholského pôvodu. Pochádzajú z konca 13. storočia. Obsahujú starosloviensky
literárny text písaný hranatou chorvátskou hlaholikou staršieho typu. Uloţené sú
v literárnom archíve Matice slovenskej v Martine.
Začiatkom roka mal Hlohovec 22 781 obyvateľov. Z tohto počtu je 11 734
ţien, čo predstavuje viac ako 51 %. V meste je 12 150 pracovných príleţitostí, najviac
v priemysle.
Vzhľadom k tomu, ţe v roku 1984 zmenil trvalý pobyt doterajší kronikár
Vojtech Maňák presťahovaním sa do Prievidze, rada MsNV v Hlohovci poverila
vedením kroniky za r. 1984 a 1985 Ing. Jána Tassyho, vedúceho odboru školstva,
kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva MsNV v Hlohovci.
Rada MsNV vyslovila Vojtechovi Maňákovi poďakovanie za vzorné vedenie
kroniky.
Na základe uznesenia Rady MsNV v Hlohovci bola vedením kroniky poverená
PaedDr. Alţbeta Lukšicová. Súčasne bolo predchádzajúcemu kronikárovi Ing. Jánovi
Tassymu vyslovené poďakovanie za vzorné vedenie kroniky.

