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Presne o polnoci 1.januára 1972 sa v šaĺanskej nemocnici narodila manželom Kochanovým dcéra
Martina.Obaja rodičia sú zamestnani v Niklovej hute v Seredi a bývaju v Šoporni.
Malá Martinaje desiate diet´a,ktorej narodenie vzbudilo záujem celej verejnosti.Na oficiálnych oslavách
privítania prvej československej občianky r.1972 sa z´častnili poprední´predstavitelia MsNV Šaĺa,riaditeĺka
OUNZ z Galanty,predstavitelia závodu,v ktorom pracujú rodičia,lekár a sestra,ktorí dietátú pomáhali na
svet u zástupca detskľho obchodného domu z Prahy.
Slávnostných osláv a odovzdávania darov pre malú Martinu sa zúčastnil aj pracovník
českosl.televízie.Martina dostala celú kompletnú výbavičku,kočiarik,vkladné knižky a mnohé iné
spomienkové dary.
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Za realizáciu volebných programov
I ked´ rok 1971 je za nami,predsa ostáva v mnohých smeroch východiskom pre prácu v tomto
roku.Ved´uplynulý rok bol bohatý na politické a spoločenské udalosti,ktoré sa stali dobrou príležitos´tou k
socialistickej aktivizácii výborov a zložiek NF.Teraz,ked´sa zhodnotila práca za uplynulé obdobie,môžeme
konštatovat´,že výbory a zložky NF pod vedením straníckych organizácií zohrali veĺmi pozitívnu úlohu v
plnení tak náročných úloh aké boli oslavy50. výročia založenia KSč,príprava a uskutočnenie všeobecných
volieb do zástupiteĺských zborov a dálšie .
Cestou Národného frontu,v duchu jeho povstania sa najmä v predvolebnom období zapojili tisíce
občanov okresu do tvorby,kontroly a relizácie politiky v obciach i v celom okrese.Zároveň sa zvýšila
celková aktivita občanov,najmä členov
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spoločenských organizácií v záujme rišenia našich spoločných záležitostí.Prejavilo sa to najmä na

verejných schôdzkach voličov,kde občania nielen kritizovali,ale mali aj veĺmi podnetné návrhy a zároveň
prejavili ochotu svojím podielom prispiet´k realizácii volebných programov NF,najmä v oblasti tvorby
krajšieho životného prostrediaTento záujem na základe Výzvy OVNF podchytili spoločenské organizácie
NF,ktoré doteeraz prijali 285 konkrétnych socialistických záväzkov na podporu volebných programov NF.
Tieto záväzky znamenajú odpracovat´296.000 brigádnických hodín ,,Z" na úseku zveĺad´ovania a
skrášĺovania prostredia,vysadenie 14.800 kusov stromkov a 11.500 okrasných kríkov a pod.
Samozrejme,dôležité miesto v našej činnosti by malo byt´ ustrážit´to,čo vybudujeme.často je
paradoxné,že jední občania budujú zelené pásy,upravujú parčíky,budujú autobusové čakárne a druhíčasto mladí výrostkovia,ale i dospelí ĺudia to ničia bud´nevšímavostou a často i vandalsky.A takéto
neúmyselné,či úmyselné ničenie spoločne vytvorených hodnôt nie je postihované ani orgánmi,
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ale ani občania sa veĺmi nestarajú,najmä konkrétnym zásahom.Verejná mienka,verejný tlak je veĺmi
účinnou zbraňou proti nespratníkom,používajme ho lepšie,ved´nespratníkov či vandalov je omnoho
menej,je to len mizivé percento oproti česným a statočným občanom,tak prečo to máme trpiet´?
Vo volebných volebných programoch NF sú stanovené veĺmi závažné úlohy a ciele,ktoré sa
dotýkajú všetkých občanov,všetkých zložiek NF,NV i závodov.Napríklad v komplexnej bytovej výstavbe v
roku 1972 začneme stavat´ 596 bytov a dá sa do užívania 471 bytov.V individuálnej bytovej výstavbe sa v
tomto roku začne stavat´380 rodinných domkov a do užívania sa odovzdá 440 domkov.
Na zabezbečenie technickej vybavenosti v ústrednej výstavbe sa počíta preinvestova´t
12,256.000 Ksč a na občiansku vybavenost´12,046.000 korún.
Veĺkú pozornost´venujeme svojpomocným zveĺa´dovacím prácam tak v investičnej časti ako aj v
neinvestičnej časti.V investičnej časti sa počíta preinvestovat´3,356.000Ksč.V rámci svojpomocných
zveĺadóvacích prác v neinvestičnej
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časti sa počíta ukončením v roku 1972 :37,7 km chodníkov,z detských ihrísk,upravením 10.700 m2
mirstnych komunik
ácií a dálšie akcie v hodnote 36.780.000 korún. Práve v tejto oblasti bude potrebná dobrovoĺná
činnost´občanov.
Prijali sa záväzky,to však ešte nestačí treba dálej vytvárat podmienky pre aktívnu účast´občanov
na riešení verejných záležitostí najmä prostredníctvom zložiek NF.
Ked´skoro každý občan je členom niektorej spoloočenskej organizácie NF,dobrovoĺne sme na
seba zobrali aj určité záväzky voči svojej organizácii a rok 1972 dáva veĺké možnosti k tomu ,aby sa každý
člen zležiek NF mohol v plnej miere uplatnit´.Isté je,že toto uplatňovanie sa musí byt´organizačne
podchytené výbormi a zložkami NF.
V záujme riešenia týchto a ´dalších úloh zložiek NF a zlepšenia politicko-organizátorskej práce
mestských a miestnych výborov NF sa na základe uvznesenia OV-NF Galanta v mesiaci január a február
uskutočnia na veĺkých obciach okresu celoobecné akívi NF.Na týchto aktívoch sa zhodnotí doterajšia
práca a prerokujú sa úlohy na rok 1972.Hlavným cieĺom týchto aktív NF je konkétne
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v každodennej práci naplnit´úlohu NF tak ako ona je charakterizovaná v dokumente úV NF čSR,ktorý bol
prijatý na celoštátnej konferencii NF.
,,Národný front v duchu marxisticko-leninskej politiky KSč zjednocuje všetkých socializmu
oddaných občanov ,ktorých životným záujmom a cieĺom je rozvíjanie socializmu v našej spoločnosti.Tomu
národný front napomáha vytváraním optimálnych predpokladov k aktívnej účasti občanov na správe a
riadení štátu,na procese socialistických spoločenských premien a na výstavbe politicky a kultúrne
vyspelého socialistického československa."
Aby sa toto poslanie NF naplnilo všade,potrebujeme dobre fungujúce spoločenské organizácie a
výbory NF.Preto na celoobecných aktívich kolektívne treba zhodnotit doterajšiu činnost´a stanovit´postup
v dálších prácach.Dôležitým bodom rokovania aktívov bude prerokovanie prijatie ,,Celoobecných
socialistických záväzkov NV a NF na rok 1972."Tak ako ako volebné programy NF,tak aj socialistické

záväzky sa musia stat´záležitostóu celého Národného frontu,teda všetkých občanov.Preto záväzky
nemôžu byt´záležitos´tou úzkeho okruhu funkcionárov,ale širokého NF,samozrejme zastupiteĺského
str.11
orgánuNF,ktorí zastupujú všetkých občanov.Záväzky budú len vtedy reálne,ak budú podložené
skutočným odhodlaním občanov podielat´sa dobrovolńou činnostóu na tvorbe nových honôt.
Národné výbory už teraz musia vytvorit´ materiálne,technické a organizačné predpoklady pre
realizáciu socialistických záväzkov,aby sa prijaté záväzky mohli premenit´vo vytvorené hodnoty.
Do práce v orgánoch a zložkách NF chceme zapojit dálších schopných občanov.V tomto smere
očakávame väčiu angažovanos´t robotníkov zo závodov,ktorí bývajú na obciach,potrebujeme väčšiu
aktivitu tak technickej ako aj humánnej inteligencie.Mnohí z nich sú do verejného života zapojení,ale ešte
je stále dost´tých,čo stoja bokom.Voláme všetkých na aktívy NF a do práce v zložkách a orgánoch NF.
Aktivizácie výborov a zložiek NF spolu s dobrou prácou nedávno zvolených poslancov a nárondných
výborov celkom vytvárajú dobrú základňu pre realizáciu volebných programov NF.
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-Zasadalo plénum MsNVPlénum MsNV v šali prerokovalo na svojom prvom pracovnom zasadnutí rad materiálov.Najprv
bolo oboznámenie s činnos´tou rady MsNV od jej zvolenia a potom predseda MsNVs.Lipovský predniesol
správu o hospodárení MsNV v šali za rok 1971.
V správe návrhu plánu a rozpočtu na rok 1972 sa poslanci dozvedeli o tom,aké finančné
prostriedky sú predbežne k dispozícii pre toto obdobie.Je to suma 7,5 mil.Ksč,z toho najviacej pre miestne
hospodárstvo a školstvo.Zbývajúce prostriedky sú rozpočtované na investičné výdavky.
V dálšej časti rokovania boli ptrerdnesené správy o plánoch práce pléna a rady MsNV ako i
Výboru ĺudovej kontroly na I.polrok 1972.Podlá týchto materiálov sa budú pléna zaoberat´otázkami
plnenia celomestského socialistického záväzku,rozvoja obchodnej siete,zásobovaním
obyvateĺstva,hygienickej situácie
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v meste i službami poskytovanými hospodárskym zariadením MsNV.
V diskusii k predneseným referátom vystúpilo viacej poslancov.Svojimi pripomienkami upozornili
na rôzne okolnosti,ktoré boli bud´informatívneho rázu,alebo uviedli,ako existujúce problémy riešit´.
čestne splnili záväzky k XIV.zjazdu strany.
Družstevníci v šali prilali k XIV:zjazdu KSč socialistický záväzok pdoda´t navyše plánu 100
metrákov bravčového mäsa,10g jatočnej hydiny a 10.000 vajec.Svoj záväzok v ulynulom roku čestne
splnili ,kedžedodali navyše plánu až 213 g bravčového mäsa,16g hydiny a 70.000 kusov vajec.
Strojná a traktorová-prevádzka v šali vyrába cisterny pre mliekarenské závody v celej ľSR.Roľne sa tu
vyrobí 200kusov.Sú to dvaapoltisícolitrové nádrže a štyritisíclitrové,no vyrábajú i väčšie na
objednávku.Súčasne tu vyrábajú aj náhradné diely a robia generálne opravy.
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Sovietska delegácia v Dusle.
Pri príležitosti inštalovania výstavy ,,úspechy učňovského školstva zo Sovietskeho zväzu.čas´t
delegácie navštívila nár,podnik Duslo-šaĺaaujímal ich život učňovskej mládeže v ZSSR,dozvedeli sa ,aké
majú učni vreckové,aké dlhé majú prázdniny,koĺôko trvá výuka učňov.
Výchovných pracovníkov zaujímali otázky týkajúce sa výchovy,discipliny a poridku v učňovských
zariadeniach.Sovietsky súdruhovia ochotne odpovedali na
str.15

všetky dotazy.Vedúci delegácie sa podákoval hostiteĺom za srdečné privítanie a prítomných ubezpečil,že
bude svoje dojmy tlmoči´t svojim spolupracovníkom a učňovskej mládeži v ZSSR.
Rnesančný kaštel´zo 16.stor. sa renovuje,aby mohol slúžit´kultyúrnym účelom.Opravu kaštieĺ
financuje Mnisterstvo vnútra SSR a renováciu uskutočňuje prevádzkareň MNV Neded.Do konca júna sa
predpokladá opravenie pravého krídla aje reálna perspektíva,že všetky hrubé práce sa skončia ešte v
tomto roku.
V novom zrenovovanom kaštieli bude sídlit´Oblastný archív.šaĺanský renesančný kaštiĺ je
významnou stavbou predovšetkým pre súvislost´ s kaštielóm vo Veĺkej Bytči,ktorého je replikou.V
16.storočí tu rád jezuitov z Kláštora pod Znievom založil ,,Vysoké učenie,"ktoré bolo akýmsi
pokračovaním Académie Istroúpolitany.
Netradičný komín.Skupina montážnikov z Montasu Hradec Králové postavila v n.p.Duslo
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90m vysoký komín pre odvod nitróznych plynov z novej výrobne kyseliny dusičnej stavanej v rámci
IV,etapy výstavby podniku.Netradičný komín má samonosnú oceĺovú konštrukciu a je jediným tohto druhu
u nás.
Samotná príprava komína na postavenie trvala vyše štyroch mesiacov,napriek tomu,že montážni
pracovníci s týmto druhom zariadenia nemali potrebné skúsenosti.Konštrukciu komína dvíhali do výški
žeriavy typu Coles z Usla a Slovnaftu.
Zasadala rada MsNV
Podĺa plánu práce zasadala dňa 3.III.1972 Rada Mestského národného výboru v šali.Zaoberala
sa výchvno-vyučovacími výsledkamiza 1.šk.polrok.Rada konštantovala,že hoci sú študijné výsledky lepšie
,ako okresný priemer,chovanie žiakov,najmä v ročnikoch 6.-9. nie je na žiaducej úrovni.Veĺmi krikĺavé sú
nedostatky v správaní sa žiakov mimo školi.Badat´časté túlanie sa žiakov i vo večerných hodinách.
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S osobitnou pozornos´tou poslanci riešili problľm kriminality v našom meste.Ved´len za minulí rok
museli komisie MsNV riešit´66 priestupkovaných oznámení.Najviac bolo priestupkov porušovania pravidiel
občianskeho splunažívania,či už hádky,bitky alebo poškodzovanie majetku v súkromnom alebo osobnom
vlastníctve.
Celkove v priebehu roku bolo v obvode mesta šaĺa u OO-VB
zaevidovaných 330 prípadov trestnej činosti.Páchatelia sa zamerali najviac na majetkovú,hospodársku
ako i násilnú trestnú činnost´.Osobitným problémom sú vodiči motorových vozidiel.Ved´len na pokutách
bolo vybratých 18.200 Kčs.
Pretože sú to čísla
alarmujúce,prijala Rada MsNV rad konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie.Okrem iných i
zlepšit´výchovno-osvetovú prácu medzi občanmi nášho mesta.Rada MsNV potom schválila predložený
návrh celomestského soc. záväzku na rok 1972 ako aj komisiu poverenú tieto záväzku organizovat´a
hodnotit´.
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Na záver poslanci schválili správu o vykonaní inventarizácie hospodárskych prostriedkov ku dňu
31.XII. na MsNV v šali a ustanovili spávcov kapitol rozpočtu výdavkov a poukazovacích orgánov.
Dňa 17.marca členovia rady MsNV rozoberali správu vedúceho odboru výstavby s.Guliša o
územnej príprave a stave zabezpečenia projektových podkladov pre výstavbu sídliska šaĺa-Vlčanská
cesta.Nesúhlasili s výstavbou dálších kotolní a uložili predsedovi MsNV s.Lipovskému,aby v spolupráci s
nár. pod. Duslo uplatňoval vo výhĺadových plánoch požiadavky výstavby centrálnej teplárne.
Rada sa potom zaoberala zásobovaním a prípravou veĺkonočného trhu.Spolu s prizvanými
zástupcami Jednoty SD Galanta s. Pappom,s.Močkom a predsedom komisie MH ,obchodu a cestovného
ruchu MsNV v šali s. Vagovičom riešila pripomienky občanov ku problémom chleba,mlieka,mäsa,ale i ku
kultúrnosti a poctivosti predaja.Vzhládom na nepriaznivé situáciu v zásobovaní vody vložila predsedovi
komisie
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vodného hospodárstva,baníctva a poĺnohospodárstva urýchlene prijat´konkrétne opatrenia na zlepšenie.
Správu o plnení úloh a
rozpočtu MsNV v šali ako i o investičnej výstavbe a akciách ,,Z" predpokladal vedúci finančného odboru
s.štefánek.
Na záver Rada prejednala za účati náčelníka
železničnej stanice s.Kollára a predsedu ZoKSS s. Páldyho postup pre zabezpečenie opravy zariadení
železničnej stanice v šali.
Dom pracujúcich v šali
O dome pracujúcich v šali sa hovorí často a z najrôznejších pozícií.Ak chceme
byt´úprimní,musíme si priznat´,že kritika nie je nijako priaznivá i ked´je oprávnená.Aby sme si mohli
priblížit´celkový obraz tejto temer 20-miliónovej stavby,je potrebné aspon´čiastočne nazriet´do blízkej a
žiaĺ aj vzdialenejšej minulosti.
Nič na veci nemôže
zmenit´fakt,že úvodný projekt bol schválený už 28.VIII.1964.Od tých čias sa datuje tr´nistá
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cesta clej stavby.Prvý jasnejší paprštek prenikol v r. 1968,ked´Pozemné stavby Nitra podlá uzavretej
hospodárskej zmluvy prisl´úbili ukončenie stavby do 30.X.1971.
Práce boli skutočne bezprostredne zahájené po uzavretí zmluvy,avšak krátko nato celková
činnost´znovu ochabla pre nedostatok stavebných kapacít PS Nitra.Stagnácia trvala po celý rok 1969 a
nebolo sily,ktorá by mohla stavebného dodávateĺ prinútit k pokračovaniu v začatých prácach.
Naš´tastie v r.1970 Hydrostav šaĺa,vidiac našu beznádejnú situáciu,podal nám pomocnú ruku
napriek vlastným problémom a prisĺúbil previest´ železobetónovú kostru stavby.Pomoc prisĺúbil,a čo je
hlavné úlohu i splnil.Vdáka tomuto šĺachetnému činu HDS-šaĺa možno povedat´,že stavba sa začala
dvíhat´nad úroveň okolitej buriny a postupne nadobúdala obrysy budúceho Domu pracujúcich,s ktorým
treba už vážnejšie rátat´.S týmto darúom nastáhovali PS Nitra do r.1971 a všetci sa domnievali,že už nič
nestojí v ceste k ukončeniu stavby v zmluvnom termíne 30-x-71 Lenže PS Nitra namiest toho,aby sa
pustili s plným elánom do
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práce začali rokovatá navrhli nový termín ukončenia stavby 30.x.1972,čiže vznikol sklz o celý rok.toto bala
zhruba celá činnost´na stavbe za rok 1971,napriek všetkým snahám z našej strany a objekt zostal viacmenej opustený.
Až v septembri 1971 na zásah OV KSS Galanta začali sa PS Nitravážnejšie zaoberatśo
stanovením konečného termínu,avšak navrhnutý termín 30.x.1972 už zmenený nebol.
Skutočne v októbri 1971 PS Nitra prehlásili 30.x.1972 ako reálny termín ukončenia stavby a
prisĺúbili potvrdit´i dodatok HZ.I ked´uvedený dodatok dosiaĺ nieje potvrdený,práce na stavbe dostávajú
lepší kurz,pracovníkov je dostatok a zdá sa,že sa skutočne,, blýska na lepšie časy."Potvrdzuje to i snaha
všetkých subdodávateĺov odsúhlasit´vypracovaný harmonogram temer bez pripomienok.Ak uvážime,že na
stavbe je zainteresovaných okrem PS Nitra sedem dálších priamych dodávateĺov ivestora,j to stav viac
ako potešiteĺný.
I ked´termín 30.x.72 je k dnešnému dňu z technického pohĺdu veĺmi tvrdý a odvážny,nie je
neuskutočniteĺný.
Viac-menej hmlistá silueta Domu pracujúcich nadobúda každým dňom konkrétnejšie obrysy a nič
už nemôže od nás odvrátit´deň,kedy sa nám predstavý v plnej kráse.
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27 slobodných rokov v meste šaĺaV živote každého národa sú nezabudnutelńé historické udalosti,ktoré majú rozhodujúci význam
pre jeho dálší vývoj,pre jeho budúcnost´.Takouto historickou udalostóu pre národy i národnosti čSSR je
oslobodenie československa slávnou Sovietskou armádou od nadvlády nemeckého i domáceho fašizmu v

roku 1945.
Deviaty máj r.1945 sa stal dňom slobody a mieru a v tento deň sme si mohli vo svojej
znovuobnovenej republike po tiesnivých rokoch zasa slobodne vydýchnut´a zača´t tvorit´vlastné
dejiny,ktorých podobu určujú ideály socializmu.
Pri tejto príležitosti,ked´si chceme pripomenút´27.výročie oslobodenia nášho okresu vojskami
slávnej Sovietskej armády,
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si znovu plne uvedomujeme,že maják socializmu v reálnej podobe bol vytýčený vítázstvom Vel´kej
októbrovej socialistickej revolúcie v roku 1917 a že reálna perspektíva socalizmu pre naše národy sa
naskytla po ví´tazstve ZSSR nad fašizmom a po oslobodení našej vlasti Sovietskou armádou v roku 1945.
Preto znovu dévame hold národom Sovietskho zväzu za vyše 20 miliońov ĺudskýck životov,ktoré
obetovali v boji proti fašizmu,za slobodu národov,za mier.S úctou a vdákou sú zaviazané naše národy
sovietskemu ĺudu za vyše 140.000 životov,ktoré vyhasli v boji za naše oslobodenie priamo na území
československa.
Pracujúci ĺud slovenskej i madárskej národnosti na území nášho okresu pred 27 rokmi prvýkrát vo
svojej histórii privítal skutočnú slobodnú jar,ked´v dňoch 29.marca až 1.apríla 1945 vojská druhého
ukrajinského frontu pod velením maršala Malinovského oslobodili územianášho okresu.Oslobodili okres
nielen od nadvlády nemeckého fašizmu,ale aj od ich domácich prisluhovačov z tisovského
klárofašistického režimu tzv. Slovenského štátu,ktorí si obliekli uniformy.HG,aby vraždili vlastný
národ.Južnú čast´okresu oslobodili od hortyovsko-szálasiovského feudálno-fašistického režimu,ktorý aj tie
najmenšie prejavy
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slobody od krutej porážky Madárskej republiky ráa až do oslobodenia kruto trestal.Nie je potrebné širšie
rozvádzat´bezohĺadnost´ba častokrát zverskost´vo vyčínaní príslušníkov HG či madárských ,,šípových
krížov."A biedne socialne postavenie slovenského či ma´darského robotníka,bezzemka,či malého roĺníka
pripomíname z toho dvôvodu,aby sme nezabúdali aby sme porovnávali a vážili si toho,čo nám prinieslo
oslobodenie a čo sme si vlastnou prácou v procese výstavby socializmu vybudovali.Na jar roku 1945 boli
položené základy nového života tých,ktorí boli stáročia utláčaní a vykoris´tovaní,ktorí častokrát zápasili o
holú existenciu.
Tak ako sa postupne oslobodzovala naša republika,začal sa aj nový život na
všetkých úsekoch spoločenskej činnosti.Pri takejto príležitosti býva dobrým zvykom bilancova´t.V našom
prípade táto bilancia je veĺmi radostná.Ved´naša republika od oslobodenia v roku 1945 prešla
významnými spoločenskými premenami a etapami socialistickej výstavby.Ved´napriek rôznym táškostiam
sa podarilo hned´v prvých rokoch odstánit´ vojnou zavinené škody,vybudovali sa stovky nových
závodov,zlepšila sa životná úroven´pracujúcich,odstránila sa sociálna zaostalost´,bieda a neistota ĺudí.
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V týchto dnóch,ked´si pripomíname 27. výročie oslobodenia okresu Galanta,si
zvlášt´uvedomujeme tú skutočnost´,že vdáka oslobodeniu a budovaniu socializmu prešiel náš okres
možno povedat´historickými zmenami.Náš okres mal výlučne polnóhospodársky charakter,väčšinu pôdy
ovládali veĺkostatkári,šĺachtici,cirkevní odnostári,kulaci.Túto pôdu za mizerných podmienok obrábali
bezzemkoví poĺnohospodárski proletári.
V okrese bola veĺmi nízka životná
úroveň,dôkazom čoho sú veĺmi časté boje poĺnohospodárskych robotníkov na zlepšenie svôjho
postavenia.Medzi najväčšie boje patrí štrajk poĺnohospodárskeho proletariátu organizovaný KSč v máji
1931 v Košútoch,kedy vládnuca trieda miesto väčšieho kúsku chleba dala do robotníkov strielat´.
V období socialistickej výstavby sa však náš okres svojím charakterom premenil zo zaostalého
poĺnohospodárskeho okresu na vyspelí priemyseĺno-poĺnohospodársky s dobrým životným
štandardom.Vyše polovica pracujúcich našla svoje uplatnenie v novovybudovanom priemysle.
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Máme dobre prosperujúce socialistické závody-JRD a šM,v ktorýchpoĺnohospodári v plnom rozsahu našli
svoje uplatnenie.

Náš okres patril medzi prvé v republike,ktoré ukončili kolektivizáciu poĺnohospodárstva.Táto
skutočnost´sa odráža i v súčasnom dobrom ekonomickom postavení naších JRD.Z roka na rok sa
vylepšuje materiálno-technická základňa našich JRD a šM.Počt vysokovýkonných mechanizmov sa
rozširuje,vklady do pôdy cestou aplikácie vyšších dávok umelých hnojív sa neustále zvyšujú.
Na jeden hektár používame takmer 250kg umelých hnojív v čistých živinách.Hrubá tržná
produkcia sa za posledných 10 rokov zdvojnásobila.V týchto ukazovateĺoch sú naši poĺnohospodári medzi
prvými v republike.Na nepoznanie sa zmenil charakter práce v polńohospodárstve.Táto sa vyznačuje
vysokou mechanizáciou chemizáciou a novou agrotechnikou.
Veĺmi podstatná je skutočnost´,že sa úplne zmenilo myslenie roĺníkov,ich postojom ku
kolektívnemu
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hospodáreniu vyrástlo nová trieda družstevných roĺníkov s vysokou úrovňou socialistického
uvedomenia.Uvedomelí prístup družstevníkov k socialistickému zriadeniu sa prejavil nielen v období rokov
1968-69,kedy naši družstevníci zostali verní zásadám socializmu,ale aj uvedomelom prístupe k plneniu
úloh.
Svedčia o tom výsledky v prijímaní a
plnení socialistických záveskou na počest´ 50.výročia založenia KSč v roku 1971,kedy pôvodný závezok v
hodnote 13,660.170 Kčs splnili a vysoko prekročili,tím,že zvýšili trhovú produkciu v hodnote o
29,367.369.-Ksč a vnadpláne dodali 3720g bravčového a 3321g hovädzieho mäsa,45.000g obilovím.
V rámci socialistickej industrializácie Slovenska sa náš okres podstatne
zmenil,vybudovaním nových závodou celoštátneho významu ako Duslo,n.p.šala,Niklová huta n.p.
Sered´,ako i dálšímí menšími či väčšími podnikmi a závodmi v okrese.
Na nepoznanie
sa zmenila tvár našich miest;obci,školská a zdravotnícka siet´,poskytovanie služieb a pod.Gradiózne
zmeny nastali v úrovni bývania.O neustále zlepšovanie svojho životného prostredia sa starajú aj občania
dobrovolnou činnostóu,uvedomujúc si,že ide o našu spoločnú záležitost´.
str.30
Na popčes´t 50.výročia založenia KSč občania ,zložky NF,NV prijali záväzky v hodnote
60,718.000 na úseku zveĺadóvania a skrášĺovania životného prostredia.Zvýšenou pracovnou
iniciatívou,odpracovaním 6,718.000 brigádnickych hodín boli vytvorené hodnoty vo výške
105,780.600Ksč.V konkrétnej podobe to sú nové kultúrne domy,sociálne zariadenia,materské
škôlky,jasle,kluby mládeže,nové betónové chodníky,zelené pásy,parky a pod.
Občania nášho okresu,zložky NF,NV vítajú 27.výročie oslobodenia okresu ako aj československa
Sovietskou armádou ´dalšími hodnotnýmisocialistickými záväzkami i na úseku zveĺa´dovania a
skrášĺovania našich obcí.
V takomto pracovnom a občianskom ruchu oslávime 27.výročie oslobodenia nášho okresu
slávnou sovietskou armádou.Najlepším prínosom k týmto oslavám bude naša budovatelśká práca v
realizovaní uvznesení XIV.zjazdu KSč a volebných programov NF,neustále upevňovanie prateĺských
vztáhov k národom Sovietskeho zväzu a ostatných socialistických krajín v záujme dálších vítázstiev
socializmu a komunizmu.
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Mestský výbor KSS zvolal dňa 18.mája funkcionárom mesta a obcí,ktrí sa zúčastnili na zabespečení
1.májových osláv.Predseda MVKSS s.Eliáš vo svojom príhovore vizdvihol iniciatívu učiteĺov a žiakov,ktorí
tvorili usporiadané čelo sprievodu.Pochválne sa zmienil o účasti a príprave sprievodu pracovníkov
Dusla.Bez povšimnutia nezostali ani účastníci osláv zo spádových obcí a závodov,ktorí svojou účas´tou
podporili myšlienku solidarity pracujúcich na celom svete.
Tohoroční 1.máj predčil všetký doterajšie máje v šali.Dôkazom
toho bola pestrá výzdoba nášho mesta a samotná účast´19.820 účastníkov týchto osláv.Vizdvihnutá bola
činnost´všetkých organizátorov,ktorí obetovali veĺa času na to,aby sa oslavy vydarili.
Na základe záverov XIV. zjazdu KSč sa na aktíve vedúci pracovníkov konanom dňa 3.mája
rozhodlo,že zamestnanci nemocnice s poliklinikov šalá,poskytnú rožšírenú zdravotnú starostlivost´pre

občanov nášho mesta.
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Hi-Fi klub: Závodná organizácia Zväzarmu pri n.p.Dusla šaĺa v spolupráci so slovenským Hi-Fi klubom
pri úV Zväzarmu založila v šali Hi-Fi klub.Ustanovujúca schôdza bola dňa 21.júna o 19.hod.v klube
mladých.Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnil predseda Slovenského Hi-Fi klubu pri úV Zväzarmu
Ing.Pavel Blahút.Za predsedu miestnej odbočky Hi-Fi klubu bol zvolený Ing.Anton Patek.
športový štadión:Dňa 18.júna za účasti zástupcov úVSTO,OV-KSS,MsNV a n.p.Duslo bol slávnostne
položený základný kameň výstavby II.etapy štaiońa TJ Slovan Duslo šaĺa.II.etapa naväzuje na pôvodne
spracované projekty a dosiaĺ prevedené práce,t.j. hracie plochy a tribúny na státie.
Dostavba štadióna je rozložená na 3 roky,v priebehu ktrých sa má vybudovat´sociálna
čast´,t.j.obliekarne,sprchy,kabíny pre rozhodcov,hygienické zariadenia,spoločenské miestnosti a byt pre
správcu štadiońa,čítane tribúny na sedenie pre 600 divákov a atletickej dráhy.Celkový limit stavby
predstavuje čiastku 3 miliońy 207000Ksč-ktorý je rozdelený na krytie vo forme svojpomoci a na priame
financovanie.
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Podlá spracovaného harmonogramu a predbežne odsúhlaseného s dodávatél´mi,celé ukončenie
stavby II.etapy je plánované do konca roku 1974.
S ohĺadom na
celkovú perspektívu rozvoja mesta šaĺa a prudkým rastom obyvatéĺstva,najmä mladých,uvažuje sa aj s
dáĺšími športovými oddielmi.Pre tieto športy v priestoroch terajšieho stadiońa na voĺných plochách sa
postavia v budúcnosti volejbalové ihriská a tenisové dvorce,čím by celá výstavba v tomto areáli bola
ukončená a mesto šaĺa,najmä jeho mladí občania získajú podmienky pre všestranný športový rozvoj.
Vzácna návšteva v šali.
20.júla naštívila JRD v šali vzácna návšteva -predseda vlády SSR prof.dr. Peter Colotka,člen
predsedníctva a tajomník úV KSS Ing. Václav Vačok a minister poĺnohospodárstva a výživy SSR Ing. Ján
Janovic.
Vzácni hostia sa zaujímali o stav a priebeh
tohoročných žatevých prác.
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Zasadala Rada
-MsNVPodĺa plánu práce uskutočnilo sa zasadanie Rady MsNV v šali.
Poslanci si vypočuli správu výchovno-vyučovacích výsledkov v uplynulom školskom roku,ktorú
predniesol vedúci odboru školstva a kultúry s.Urban.Zároveň
Rada uložila vedúcemu odboru preverit´stav dokončenia novej 22-triednej ZDš na sídlisku Váh.
Ďalej Rada vzala na vedomie správu o zabezpečení asanácie pre sídlisko šaĺ-Juhovýchod
predloženú vedúcim odboru výstavby s.Gulišom.Poslanci tiež prerokovali predloženú správu o
poskytovaní bezúročne podmienené návratných pôžičiek na výstavbu rodinných domov svojpomocou a
odsúhlasil pôžičky v celkovej výške 65tisíc Ksč.Potom bolprerokovaný návrh poradovníka uchádzačov o
stavebné pozemky na výstavbu súkromných garáží a sídlisk Váh a schválený s pripomienkami.
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Nové sídlisko-Vlčanská
Neustály rozvoj priemyslu v meste šaĺa kladie postupne vyššie nároky na rozvoj
bytovej,občianskej a technickej výstavbe.Po neúplnom dokončení sídliska šaĺa-Váh I.,zahájení výstavby
sídliska šalá-Váh II. sa v tomto roku zahájí výstavba dálšieho sídliska šaĺa-Vlčanská o celkovom počte
bytov 1219 plus občianska a technická vybavenost´.
Prvá etapa výstavby,ktorá sa zahájí toho
r. v júli,je vyprojektovaná,povolená tunajším odborom výstavby a zahrňuje nasledovné stavby:483
bytových jednotiek,centrum obchodnej vybavenosti,materskú škôlku T-90,detské jasle T-35,Provizorná

kotolňa,energoblok,trafostanice a inžinierske siete.
Z pléna MsNV v šali:
Nová
pekáreň,ktorá je t.č vo výstavbe,bude zásobovat´samotné mesto,ako aj okolie pečivárskymi výrobkami asi
45 tisíc lúdí.
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Most, ktrý ma spájat´naše mesto bude 300m dlhý a 14.5m široký.S jeho výstavbou sa začne v
roku 1973.Predpoklad ukončenia výstavby mostu je plánovaný na rok 1975.Náklady na výstavbu činia
41mil.Ksč.
Za I.polrok 1972 boli v meste šalá vybudované chodníky s nákladom 117.000 korún.Dˇalej bolo
prevedené asfaltovanie medziinternatnej cesty s nákladom 76 tisíc korún.
Do konca roku 1972 odovzdávajú PS Trnava 170 bytových jednotiek do užívania obyvateĺom
mesta.
Otázka ženskej zamestnanosti sa rieši výstavbou závodu n.p.TRIKOTA,kde vznikne 813
pracovných príležitostí pre obyvateĺov mesta a blízkeho okolia.Celková hodnota stavby činí 81 mil.korún,z
toho na stavebnú čast´pripadá 41 mil.korún.
Výstavbou nového odborného učilištá rieši n.p.Duslo rast odborných kádrov.OU má pojat´ 750
učňov.Stavia sa celkovým stavebným nákladom 36 mil.korún.Dodávateĺom je OSP Galanta.
str.37
Stavba komplex odborného učilištá
Za prítomnosti námestníka Ministerstva práce a socialných vecí Ing.Kozára,zástupcu KV KSS
s.Brezníka,ako i zástupcov GR Slovchémia,ONV v Galante,MsVKSS a MsNV,dodávatelóv a projektantov
uskutočnil sa v piatok dňa 29.Septembra slávnostný akt kladenia základného kameňa nového Odborného
učilištá pri n.p.Duslo šaĺa.
Slávnostného aktu sa zúčastnil i pedagogickí pracovníci
a takmer 600 učňov.Slávnostným rečníkom bol riaditeĺ podniku s. Ing Stefan Urban.
Na základe plánu na II.polrok uskutočnila sa dňa 29.septembra zasadnutie Rady MsNV v šali:
Rada posúdila predloženú správu vedúceho odboru školstva a kultúry s.Urbana o všeobecnej
starostlivosti o občanov cigánskeho pôvodu žijúcich v našom meste a konštatovala,že zo strany MsNV
bola tejto otázke
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venovaná pozornost ,najmä výchove detí na školách a sociálnej i zdravotnej pomoci a prijala opatrenia na
zlepšenie hygiény.
Potom poslanci prejednali správu o poskytovaných službách Komunálnymi službami okresu
Galanta,Okresným priemyselným podnikom,Slovodenom,Očnou optikou a Novodevom.Hoci celkove je
spokojnost´so službami ,vyskytli sa i nedostatky,najmä v kvalite čistenia a žehlenia šatstva.Riešia sa i
požiadavka občanov zaviest´výrobu farebnej fotografie,novej práčovne na sídlisku Váh, i zníženie
cenového zariadenia bufetu v DS.
Občania tiež kritizovali dlhé výrobné lehoty a pomerne vysoké ceny za šitie odevov u Slovodevu
Galanta a prijala opatrenie na zlepšenie.
Potom Rada zobrala na vedomie návrh na zostavu poradovníka uchádzačov o byty a tento
schválila,overila vedúceho odboru výstavby s.Guliša,aby objednal projektovú a rozpočtovú dokumentáciu
na Robotnícku a Jesenského ulicu a cestu Killíč-Žiharec,prerokovala správu o výsledkoch prihlasovania
žiakov na náboženskú výchovu a niektoré dálšie otázky.
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Podĺa plánu práce zasadalo dňa 30.okto´bra plénum MsNV.Za účasti poslancov MsNV,ONV a
zástupcov Jednoty ĽSD Galanta,zobralo na vedomie správu o plnení úloh investičnej
výstavby,zásobovacej situácii mesta a správu o činnosti Rady MsNV.
Poslanci konštatovali,že rada MsNV zabezpečovala plnenie úloh opd posledného zasadnutia

pléna MsNV v súlade s plánom práce MsNV.Dˇalej konštatovali,že súčasná zásobovacia situácia v meste
je najmä v zásobovaní chlebom mliekom neuspokojivá a súčasná obchodná vybavenost´na sídlisku Váh
nevyhovujúca.
Plénum schválilo správu o splnení úloh investičnej výstavby v meste Sˇaĺa,správu obchodnej
vybavenosti v mrste a zásobovacichy situáciía správu očinnostim Rady MsNV.
Plénum uložilo funkcionárom MsNV prerokovat´otázku zásobovania mesta chlebom a mliekom
spríslušnými dodávateĺmi za účasti Jednoty SD.
Uložilo vedúcemu odboru výstavby s.Gulišovi zdolat´kontrolný deň na akcie vykonávané
dodávfatelóm vodohospodárske stavby SS Sˇaĺa.
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Funkcionári rozpracujú podnetné návrhy z diskusie na riešenie do príslušných komisií.
Rada MsNV v súvislosti s výstavbou nákupného strediska Jednoty musí
zabezpečit´premiestnenie kožušníctva,kuchynského tovaru,pohrebného ústavu,opravovne rádioelektra,Cedoku a poistóvne tak,abz stavenisko bolo pripravené v II.polroku 1973.
-Manifestácia priateśtva a družbyMestský výbor KSS,NF a mestský nár.výbor vSˇali yvolali dňa 6.novemra s príležitosti
osláv 55.výročia Veĺkej okto´brovej socialistickej revolúcie a 50.výročia vyniku Sovietskeho štátu spoločné
slávnostné yasadanie svojich orgánov a členov.Slávnostný referát prednesiol tajomník OU KSS v Galante
s.Horváth.-Po kultúrnom programe bolo slávnostné kladenie vencov yávodobv s podnikov organiyácií
mesta Sˇaĺa na novoodhalenom pomníku na Gottwaldovej ulici,ktoré vzústilov mohutnú manifestáciu
priateĺstva a družbz.Uˇčastníci jednomzselńe prijali ydravicu sovietskemu ĺudu,adresovanému do
družobnej saratovskej oíblasti.
str.40
Vytvárajme a chráňme
Hned´prvé čo si každý návštevník šale všimne, je vel´mi rozsiahla a pritom vkusná parková
úprava.Je to názorná ukážka správneho prístupu MsNV k tvorbe a udržiavaniu životného prostredia v
meste.
V tomto roku bolo vysadených vyše 8000 okrasných kríkov a 1200 stromkov.Bolo tiež vysadených
1500 trvaliek na štúrovu,Gottwaldovu,ul.sov.armády a približne 35.000 sadeníc letničiek.Tieto môžete
vidiet´po celom meste a súskutočnou ozdobou nášho mesta,ulíc a sídlisk.
Žiaĺ,nie všetci občania si vážiavysadenú zeleň a častokrát úmyselne ničia to,čo má slúžit´pre
všetkých.Dochádza tiež k odcudzovaniu najmä na jar vysadených kvetín a ruží.Na mnohých uliciach a
sidliskách si sami občania upravujú zeleň.Dnes už rozloha zelene predstavuje 48 hektárov.Je to nalmä
zeleň na sídliskách a zelené pásy vedlá povrchov upravených ciest.
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Sovietski komsomolci v šali
Socialistický zväz mládeže v spolupráci so Zväzom československo-sovietskeho priateĺstva
zorganizoval v rámci osláv 56.výročia Veĺkej októbrovej socialistickej revolúcie a 50.výročia vzniku ZSSR
v dňoch 5.-14. decembra ,,Dni družby československej a sovietskej mládeže.
Na prácu bohatý a úspešný rok MsNV v šali:
Akcie zakotvené vo volebnom programe,ktoré sa v priebehu r. 1972 uskutočnili:
Začalo
sa s výstavbou športového areálu o celkovej hodnote 3,207.000 Kčs,plánový objem 900.000 Kčs na tento
rok je splený.
Pamätník oslobodenia na Gottwaldovej ul. v hodnote 750 tisíc Ksč bol dňa 7.novembra na počest´
Veĺkej októbrovej socialistickej revolúcie slávnostne odhalený.
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Fontána pred nákupným stredisko Jednota v hodnote 150 tisíc Ksč je ukončená,tiež tribúna na

státie na športovom štadióne v hodnote 459.000 Kčs.
Obdobne je
odovzdaná do úžívania akcia úpravy dvora na ZDŠmad´. s objemom 112 tisíc korún,ako i školské dielne
na ZDŠ Pionierskej ul. s objemom 224 tis. Kčs.
V druhej polovici t.r. začalo sa s
rekonštrukciou amfiteátra s celkovým nákladom 477 tisíc Kčs a do 30. decembra plánovaný objem
380.000 Kčs bude realizovaný.
Na úseku účelovej výstavby časové plnenie dáva všetký predpoklady,že pridelené finančné
objemy budú preinvestované v tomto roku,čím prispejeme i na tomto rokúseku k realizácii volebného
programu nášho mesta.
Z uvedeného vyplýva,že v priebehu r. 1972 sú,potážné budú dané do úžívania do konca roku
akcie Murgašova ul. s plánovaným objemom 1,179.000 Kčs,požiarna stanica-zbrojnica s plánovaným
objemom 1,847 tisíc Kčs,Vinohradnícka ul. s nákladmy 889 tisíc Kčs,Družstevná ul. s nákladom 850 a
Švermova s 885 tisíc Kčs.
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V rámci komplexnej bytovej výstanby v piatom 5RP naše mesto má dosť 1106 bytových jednotiek,
z toho v r. 1972 bolo odovzdaných do užívania 164 b.j.
Po ukončení výstavby na sídlisku Váh I.a II. bude pokračovať na sídlisku Vlčanská.Celkove tu má
byť postavených 1.219 b.j. Na zabezpečenie hladkého priebehu výstavby už t.r bol prevedený výkup
rodinných domov a t.č. prebieha asanácia a s výstavbou sa bude môcť začať v plánových termínoch,čím
sa uskutoční realizácia volebného programu. na úseku bytovej kultúry.
Záverom treba podotknúť, že sa vyskytli i ťažkosti a niektoré akcie včas podľa plánu neboli dané
do užívania,ako napr.22 tr. ZDŠ na sídlisku Váh I s celím vybavením,kultúrny dom,detské jasle a
materská škôlka.Nie je predpoklad,že by táto akcia do konca roka bola daná do užívania.Komplexná
bytová výstavba nie je riadená Mestským národným výborom,ale Okresným národným výborom.
Bude potrebne,aby dodávateľské organizácie včas,v plánovaných termínoch odovzdávali do
užívania akcie,čím pomôžu plniť vytýčený volebný program a prijaté socialistické záväzky nášho mesta.
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Plenárne zasadnutie MsNV v Šali,uskutočnené dňa 20.decembra rokovalo o poskytovaní služieb
v meste podnikmi OPP a KSOG,plnenie volebného programu a správu o činnosti rady MsNV od
posledného zasadnutia pléna MsNV.
Plénum MsNV konštatovalo,že služby sa v tomto roku v jednotlivých oboroch rižšírili a co do
obsadenia jednotlivých druhov služieb,môžeme poveďať,že je dobré.S celkovou úrovňou a kvalitou
poskytovaných služieb múžeme byť až na nejaké výnimky,spokojný.
Veľa sa už hovorilo,popísalo o nutnosti zriadenia kancelárie Čedoku v Šali.Tento problém sa
konečne doriešil a v najbližších dňoch začne táto organizácia svoje pôsobenie a to v priestoroch
uvoľnených vo Výkupnom podniku na Vlčanskej ulici.Zahájením tejto činnosti dosiahneme,aby naši
občania nemuseli cestovať do iných miest za vybavovaním formalít pre cesty do zahraničia,prípadne pri
organizovaný tuzemských zájazdov.
Plénum MsNV konštatovalo,že plnenie úloh na úseku investičnej výstavby v meste je dobré,no
zostáva však
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údržba miestnych komunikáciía to hlavne v tých častiach mesta,kde ešt nie sú vybudované pevné
betónové,či asfaltové cesty.Na túto skutočnost´poukazovali v diskusii i poslanci MsNV,ako i na
nedostatočné verejné osvetlenie v niektorých uliciach.Aby i yento problém mohol byt´v budúcnosti
riešený,plénum MsNV uložilo odboru miestneho hospodárstva,dopravy a obchodu v spolupráci s
poslancamijednotlivých obvodov skontrolovat´stav miestnych komunikácií,stanovit´ poradie dôležitosti ich
úpravy a zaradit´ich do plánu údržby v I.polroku 1973,taktiež zabezpečit´realizáciu verejného osvetlenia
na ul.Nemocničnej a Robotníckej v I.polroku 1973.
I rada MsNV sa dňa 28.decembra zišla na svoje posldné zasadnutie v roku 1972,kde prerokovala
správu o vybavovaní stážností,,správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti,schválila poskytovanie
bezúročných,podmienene nenávratných pôžičiek navýstavbu rodinných domkov v meste Šaĺa.

Rada MsNV schválila žiados´t,aby zlúčené JRDŠaĺa,JRD Kráĺová n/V a JRD Dlhá n/V,od
1.januára 1973 hospodárilispoločne pod názvom:JRD Družba.
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1973
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Mestský národný výbor a Zbor pre občianske záležitosti v Šali pripravil pre prvého občana 1973
mesta Šalemilú pozornosť -slávnostný zápis do Pamätnej knihy ZPOZ a MsNV.
Stala sa ňou Zuzka Miháliková,ktorá sa narodila 1.januára večer o 22:30 hod. v pôrodnici v
Šali.Rodičmi sú Ľudmila a ing.Stefan Mihalko,ktorý pracuje ako vedúci prevádzky v podniku Povodie
Váhu.
Slávnostný Zápis sa uskutočnil 4.januára za prítomnosti predsedu MsNV Aládára
Lipovského,predsedu ZPOZ Jána Vicenu,riad.Povodia Váhu ing.Banása,primára pôrodníckeho oddelenia
MUDr.Vojtecha Vojtašáka.
Vo svojom Príhovore predseda MsNV v Šali s.Lipovský z poverenia MsNV prívítal prvého občana
mesta roku 1973,poprial malej Zuzke hodne zdravia,šťastia a vyjadril presvedčenie ,že vyrastie z nej nový
socialistický človk.A ako dobrý ,,kmotor"odovzdal jej darček-zlaté naušnice a plaketu mesta s venovaním.
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Čedok v Šali.
16.februára t.r začala činnosť v našom meste expozitúra cestovnej kancelárie Čedok.Pracujúci
nášho mesta už nebudú musieť cestovať do Galanty,ale všetko okolo dovolenky budú môcť vybaviť
priamo v Šali.
Expozitúra Čedok zabezpečuje všetky zájazdy do socialistických a tiež do rozvojových krajín,ako
aj všetky tuzemské zájazdy tak pre kolektívy,ako aj pre jednotlivcov,rekreácií a liečebných
pobytov.Zabezpečuje tiež všetky druhy cestovných lístkov a valuty do socialistických štátov.
Nové sídliská v Šali už dostávajú skutočne peknú tvár.Popri stromkovej výsadbe sa na sídliskách
nezabudlo ani na sochy.Na novom sídlisku Váh sa objavili tri takéto diela.Autorom je i akademický
sochár,pôvodom zo Šale Hučko.Týmito tromi sochami výzdobu v Šali nekončí.
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HOLD HISTORICKéMU FEBRUáRU
Pri príležitosti osláv 25.výročia Februárového víťazstva pracujúcich usporiadal okresný výbor KSS
Mestský výbor KSS v Šali.Mestský národný výbor a Mestský výbor Národného fondu slávnostné
yhromaždenie.
Slavnostný prejav predniesol tajomník OV-KSS s. Ľudovít Csomor.Pripomenul dni,ktoré ostanú
navždy zapísané v kronike revolučných víťazstiev robotníckej triedy a všetkých pracujúcich
Československa ako medznik nového obdobia novodobých dejín našich národov-etapy budovania
socializmu.
Prvý tajomník OV-KSS ing.Ivan Knotek CSc., odovzdal na návrh Predsedníctva úVKSS
zaslúžilým členom KSS,bezpečností,armády a nulície Pamätné medaili pri príležitosti 25.výročia víťazstva
pracujúceho ľudu v roku 1948.
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Kultúrny dom pracujúcich
Hoci výstavba Domu psacujúcich pokračuje t. r.slimačím tempom,závodný výbor ROH už sa
zamýśĺa nad jeho činnos´tou i obsahovou náplňou.Tietokroky treba len víta´t.Ve´d stánok kultúry svojou
celkovou kapacitou,hrubou ročnou tržbou a počtom návštevníkov bude zatriedený do II.kategórie,čo
predpokladá hrubú ročnú tržbu nad 1.milión Ksč.Celková kapacita je vyše 1.200miest,čo predpokladá
návštevnos´t 300.000 ročne.
Priestory a vybavenie umožňujú naozaj bohatú a keltúrnu činnos´t:divadelná sála-kino s kapacitou

370 miest,spoločenská sála pre 480 miest ,bábkováí scéna pre 220 detí a reštaurácia pre 60
návštevníkov.Okrem toho bude zariadenia knižnica s čitáräou ,malá zasadačka,atelier,pä´t klubových
miestností,nácvikové učebne s celkovou kapacitou 200 miest.Napriek tomu,že zariadenie umožäuje
hospodársku činnos´t,hlavnou nápläou Domu pracujúcich bude rozsiahla
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výchovno-vzdelávacia a politická činnos´t,starostlivos´t o záujmovú činnos´t pracujúcich,mláídeže a
detí,starostlivos´t o agitáciu a propagáciu.
Vzhĺadom k tejto rozmanitej činnosti je potrebné,aby sa zástupcovia ZV ROH a vedenie n.p.Duslo
posadili spoločne za jeden stôl spolu s funkcionármi mesta,a dohodli,ako bude celá táto činnos´t
realizovaná.
Konferencia mala urobit´jasno aj v kádrovom obsadení,najmä vo funkcii riaditelá a technického
pracovníka,ale i ďalších pracovníkov treba už pripravovať na túto v našich podmienkach dosť neobvyklú
prácu.
Je až prekvapujúce,koľko nejasností je ešte okolo celkovej činnopstiDomu pracujúcich.Preto
závodný výbor ROH v spolupráci s vedením n.p. musia vynaložiť už teraz všetko úsilie na urýchlené
doriešenie všetkých sporných otázok.
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OBČANIA SVOJMU MESTU
13.februára sa zišli poslanci a občania mesta Šaľa,aby vyhodnotili socialistické záväzky za rok
1972,prijaté občanmi a organizáciami mesta,rozpracovali závery ideologických plén úV KSČ a úVKSS v
podmienkach mesta a prijali celomestský socialistický záväzok mesta Šaľa na počesť 25.výročia febr.
viťazstva.
V oblasti zlepšenia životného prostredia v akcii ,,Z" bolo odpracovaných vyše 37.000
brigádnických hodín a vytvorená hodnota dila takmer 3.5 milióna korún.Z akcií hodno spomenúť výstavbu
tribúny na štadióne,pomník osloboditeľov,úpravu školského dvora maďarskej ZDŠ,zavedenie plynu do
štyroch ulíc a ďaľšie akcie.
Pre skrášlenie ulíc mesta bolo vysadených t.r 1.196 orasných stromkov a 3796 okrasných kríkov
a vyše 20 tisíc sadeníc kvetín,vybudovali sa ďaľšie chodníky,parky,ale i
str.55
priekopy a iné akcie, v hodnote 2 milióny 745 tisíc korún.
Na rok 1973 prijali občania celomestský socialistický zaväzok v hodnote vyše 6 miliónov korún a
chcú odpracovať bezplatne vyše 275 tisíc hodín a pozdraviť tak 25.výročie februárového víťazstva.Tento
rok sa bude pokračovať vo výstavbe futbalového štadióna,ukončí sa rekonštrukcia
amfiteátra,kolkárne,začne sa výstavba detského dopravného ihriska na sídlisku Váh,výstavba kultúrneho
domu Šali-Veči a ďaľšie akcie v neinvestičnej časti,ale prijali i záväzky na rozvoj masovopolitickej
kultúrno-výchovnej práce spoločnej činnosti.
NAŠE MESTO BUDE STáLE KRAJŠIE
Naše mesto rastie do krásy,staré ustupuje novému.Tam,kde čupeli nízke domčeky,týčia sa k
nebu niekoľkoposchodové činžiaky.Výstavba sa zo sídliska Váh posúva smerom do mesta.Spolu so
sídliskom Váh II,sa prikročí k výstavbe sídliska Šaľa-Vlčanská.Pracovníci Pozemných stavieb
Trnava,4.marca začali pracovať už na tomto sídlisku.
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Na novom sídlisku bude 1219 bytov.Jeho výstavba je však rozdelená na dve časti. V tej prvej
dokončia do r. 1978 Pozemné stavby Trnava 483 bytov vrátane devätdesiatmiestnej materskej
škôlky,tridsaťpäťmiestnych jaslí,centra obchodnej vybavenosti,kotolne,energobloku a trafostanice.No načo
sa majú možnosť tešiť aj majitelia automobilov,sú tu pre nich vyhradené priestory pre výstavbu

individuálnych garáží.
O druhej časti sídliska,v ktorej bude 736 bytov je ešte predčasné písať,to až potom keď práce na
nej budú zahájené.
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ODIŠIEL PRIATEĽ ĽUDU
Zomrel akademický sochár
Ján Hučko
sa narodil 8.VII.1910 v Seredi,ale jeho roodičia pochádzajú zo Šale.K tomuto pôvodu sa Ján Hučko vždy
hrdo hlásil.Jeho výtvarný názor sa formoval na akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora
O.Španiela.Po okupácii Prahy r. 1939 sa vracia na Slovensko.Pôsobil ako profesor na gymnáziách v
Brataislave a Trnave.V Šali je jeho pamätník osloboditeľom,i súsošie Matky s deťmi,v Galante pomník
V.J.Lenina.Zomrel 22.marca 1973.Česť jeho pamiatke!
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ŠAĽA- MESTO BUDUCNOSTI
Komisia výstavby a Rada MsNV v Šali prerokovala urbanistickú štúdiu mesta Šaľa-stred
priemyselného areálu.Pohľad na štúdiu podáva ucelený obraz,ako bude mesto Šaľa v budúcnosti vyzerať.
Výstavba mesta predpokladá vytvoriť centrálnu vybavenosť pre vyše 50 tisíc obyvateľov
spádového územia.Prestavba centra mesta je územne rozdelená na dve časti.
1.časť-Územie ohraničené ulicou Sovietskej armády,Štúrovou a Mlynskou a rieši náhradu za
asanové domy na pravej strane(od predajne RYBA až po Galantériu) a uspokojenie požiadaviek na
dostavbu nemocnice s nevyhnutným príslušenstvom:parkoviskami,lekárňou,hygienickou stanicou.Od
hlavnej mestskej komunikácie bude vytvorená súvislá stavebná clona z nasledujúcich stavebných
objektov:štvorpodlažný obchodný dom,so zásobovaním a vybavením špičkového štandardu,dom služieb
so službami nadmestského
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významu,kino-divadlo s koncertnou sieňou,osvetové zariadenie(knižnice,čítarne,klubovne a ľudová škôlka
umenia) a združená administratívna budova mestských oranizácií,mestskej správy a peňažných útvarov.V
pásme obytno-školskom,ktoré bude oddelené nízkou zeleňou od nemocnice,bude postavená 18 triedna
SVŠ a 2 vežové 13 podlažné obytné domy,ktoré spolu s ďaľšími 13 poschodovými budovami budú tvoriť
dominantu tejto časti mesta.
2.časť- Na územie ohraničené ulicou Sovietskej armády,Tučíkovou,Novou Mlynskou a terajším
cintorínom-smerom k stanici.Dominantou územia bude skupina 13-podlažných obytných domov so
škôlkou pre 90 detí a detskými jaslami pre 35 detí.Ďalej to bude v Šali tak prepotrebný dom
dôchdcov,nákupné stredisko s reštauráciou.
V študii je pamätné i na rozvoj motorizmu,čo potvrdzujú i parkoviská pre vyše 870 áut.Architekti
nezabudli na zeleň.Len v centre mesta jej bude na plochách vyše desať hektárov.
Aby sa mohli i obyvatelia oboznámiť s touto koncepciou rozvoja stredu mesta,bude spolu s
príslušnou
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textovou časťou vystavená v hoteli Centrál výkresová dokumentácia.
Je na mieste otázka-kedy?Začiatok výstavby počíta zároveň s výstavbou 1400 bytového sídliska
Veča v roku 1976 s perspektívou desať až dvadsať rokov výstavby podľa finančných a stavebných
možností.
VÝSTAVBA MOSTA ZAĆALA
Investorom stavby nového mostu cez Váh v Šali je:Cestný investorský útvar Bratislava.

Doba výstavby mosta v hodnote 41 miliónov Ksč sa skráti z pôvodných 44 mesiacov na 33. teda
na celé tri roky,s termínom ukončenia v roku 1976.
Výstavba bude moderným spôsobom posuvného debnenia a bude určite atrakciou pre obyvateľov
mesta.7.augusta 1973 stavenisko bolo odovzdané podniku Doprastav a tým prakticky začne celá stavba.V
prvej etape to bude výstavba žeriavovej dráhy.
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NOVÝ MOST-PÝCHA NÁŚho MESTA
Je všeobecne známe,že široké usporiadanie terajšieho mosta cez Váh v Šali nevyhovuje
výhľadom k stále rastúcej intenzite dopravy na štátnej ceste II-508 a nevyhovuje ani bezpečnosti cestnej
premávky na uvedenom moste.
Cestný ťah je v úseku Sladkovičovo-Šaľa-Nové Zámky zaradený do základnej siete štátnych ciest
a tvorí tzv. ,, južnú magistrálu" a je dôležitý dopravný spoj nadkrajového významu.Terajší nadpriehradový
most cez Váh je vážnou bodovou závadou,ktorá značne narušuje plynulosť cestnej premávky.Vzhľadom k
uvedeným skutočnostiam i ďalším politicko-hospodárskym aspektom naliehavosti problému cestnej
dopravy cez Váh v Šali,predložil už v júni 1965 vtedajší Krajský investorský útvar Bratislava(úsek cestných
a mostných stavieb) investičnú úlohu na výstavbu mostu cez Váh na štátnej ceste II.tr.č.508 v
Šali.Investičná úloha obsahovala textovú a dokladovú časť a samostatný zväzok ekonomického
zdôvodnenia stavby
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nového mostu cez Váh v Šali.V tomto zväzku okrem iného sa dočítate,že celkové priemerné straty v
cestnej premávke,vrátane údržby terajšej konštrukcie mostu činia 818.000Kčs ročne,co iste nie je
zanedbateľná položka.
Predprojektová príprava nového mosta cez Váh však nebola v roku 1965 komlexne zabezpečená
natoľko,aby mohla byť zaradená do zoznamu menovitých stavieb pre 4.päťročnicu(1966-1970).O to
potešujúcejšou pre pracovníkov n.p.Duslo-Šaľa denne cestujúcich cez most na Váhu a obyvateľov Šale a
okolia vôbec je skutočnosť,že dňa 7.augusta sa v Šali odovzdalo stavenisko pre výstavbu nového mosta
cez Váh.
Ćitateľov kroniky bude iste zaujímať niektoré podrobnosti nového mesta,preto sa o nich
zmieňujem.
Projekt nového mostu v Šali vypracoval Dopravoprojekt Bratislava,stredisko cesty-mosty.Autorom
súhrného projektového riešenia je ing.Zajíček,konečné projektové riešenie vypracoval ing.Reska.Most
bude železobetónový,budovaný systémomletnej betonáže posuvným debnením.Široké usporiadanie je
navrhnuté so súhlasom strediska pre rozvoj
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ciest a dialníc.Šírka mostu medzi zvýšenými obrubníkmi bude 10.5m,šírka medzi zábradlím je navrhnutá
na 14.5 metra.Šírka chodníka je 2m.Pre bezpečnosť chodcov budú na moste inštalované obojstranné
zvodidlá,oddelujúce peších a mobilných účastníkov cestnej premávky.
Navrhovaná rýchlosť na novom moste je 80km za hodinu.Most bude mať obojstranné žiarivkové
osvetlenie so stožiarmi v línii zábradlia.V moste je počítané s priestormi pre líniové rozvody zemného
plynu,vody,pary,telekomunikačných káblov a ďaľšich rozvodov budovaných súčasne s novým
mostom,alebo vo výhľade.
Celková dlžka budovaného úseku v rámci nového mosta je 1.078 metrov.Úsek začína pri vežovej
slobodárni a končí pred čerpacou stanicou pohonných hmôt v Šali-Veči.Úsek má z oboch koncov nábehu
budované ako násypové telesá,vlastnú konštrukciu mosta so siedmimi piliermi a celkovou
dlžkou,estakádu(mimoúrovňovú cestnú križovatku) o dlžke 60 metrov a násypného telesa medzi
estakádou a novým mostom.
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Mimoúrovňová križovatka je navrhnutá v krížení hlavného ťahu štátnej cesty II-508 a cesty
budovanej súbežne s ochrannou hrádzou Váhu.
Nový most je navrhnutý s ohľadom na splavnenie Váhu.Stavebná dráha je 2 x 40m po oboch
stranách jedného z pilierov mostu.Maximálna plavebná hladina zabezpečí prejazdnú výšku 6,5m pre
riečne ľode a ostatné plavidlá.
Most má byť odovzdaný do užívania v druhej polovici roka 1976 a jeho celkové investičné náklady
predstavujú pre cely budovaný úsek 41.5 milióna korún.
Nový most okrem vyriešenia plynulosti cestovného prieťahu cez Šaľu,bude vhodnou
architektonickou pýchou mesta.
OSLAVY HÁDZANEJ V ŠALI
Medzinárodný hádzanársky zápas žien s 1.ligovým družstvom z Maďarska sa zohral v rámci
športového programu osláv 15.výročia založenia n.p. Dusla a zároveň ako súčasť osláv 30.výročia
založenia hádzanej v našom meste.
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MIEROVĚ OSLAVY na AMFITEÁTRI
V prírodnom amfiteátri v Šali sa uskutočnili dňa 8.septembra Letné mierové slávnostni spojené s
oslavou 15.výročia založenia n.p.Duslo.
Slávnostným rečníkom bol minister priemyslu SSR Ing.ALOJZ KUSALÍK
V rámci osláv 15.výročia založenia n.p.Duslo uskutočnilo sa 11.sept. v Klube mladých slávnostné
zasadnutie CZV SZM.
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Rada MsNV na svojom zasadnutí uskstočnenom dňa 1.novembra prerokovala plnenie úloh
štátneho vykonávacieho plánu štátneho rozpočtuna rok 1973 za hospodárstvo riadené MsNV k
30.IX.1973,organizačné vyhotovenia komplexných rozborov za rok 1973 a urobenie inventarizácie a
ochrany národného majetku spravovaného MsNV,ukončovanie individuálnej bytovej výstavby v roku
1973,zaoberala sa žiadosťami o stavebné pozemky a stavebnými povoleniami,prerokovala perspektívny
výhľadový plán zvyšovania tried a počtu žiakov do roku 1980 v meste Šaľa aschválila profesie v rámci
prevádzkarní MsNV.
Rozpočtové príjmy MsNV sa za I.až III.štvrťrok73 plnia na 96%,čo je priaznivé a je predpoklad,že
do konca roku sa tieto zvýšia a budú splnené nad 100%.Priaznivé je plnenie i výdavkovej časti rozpočtu
MsNV a je predpoklad ,že i výdavky MsNV budú v investičnej i neinvestičnej časti splnené.
Rada MsNV konštyatovala,že prevádzkareň MsNV dosahuje dobré výsledky,avšak tržby od
obyvateľstva sú iba 8,3% čo je veľmi neuspokojivé a svedčí o tom,že prevádzkareň vo
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väčšej miere pre socialistický sektor.Ďalej Rada MsNV súhlasila so zariadením ´dalších služieb pre
obyuvateľstvo a tieto sú i občanmi vyhľadávané ato údržbársku skupinu s odbornosťou zámočník,zvárač
a inštalatér,´dalej upratovaciu službu,ktorá bude poskytovať služby pre obyvateľstvo.
V krátkej budúcnosti sa vyrieši jeden z problémov a to dokompletizovaním strážneho
parkoviska,osobných áut na ulici Sovietskej armády smerom na Galantu.Po uvedení parkoviska do
prevádzky odbremení sa časť ulice Sovietskej armády a to v úseku medzi Galvanom a bývalou budovou
ONV kde sa zakáže státie všetkých motorových vozidiel.
Rada MsNV vychádzajúc z požiadaviek obyvateľov schválila vybudovanie umývacej rampy pre
osobné vozidlá pri prevádzkarni MsNV na Vlčanskej ulici.
Individuálna bytová výstavba v meste pokračuje vsúlade so schválenými zásadami smerného
územného plánu.Prvoradá pozornosť úpri prideĺovaní pozemkov sa venuje hlavne tým žiadateľom.,ktorým

z titulu komplexnej bytovej výstavby sa asanujú rodinné domky.V ´dalších rokoch sa výstavba
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bude uskutočňovať v súbore na ulici Jesenského a za ulicou Leninovou.V roku 1974 sa prikročí k
spracovaniu štúdia súboru stavieb rodinných domkov pre idividuálnu bytovú výstavbu v Šali-Veči.
Rada MsNV prijala uvznesenie ,aby na rok 1974 pri spracovaní poradovníka uchádzačov o
stavebné povolenie sa v prvom rade uprednostnili asananti zo sídliska Vlčanská,aby sa tak mohlo včas
pripraviť stavenisko pre novobudované sídlisko.Rada tiež schválila vybudovanie ďalšj materskej školy
pre150 detí na sídlisku Váh.Školu buduje Duslo v hodnote 1,5milióna korún a odovzdanie sa predpokladá
v budúcom roku.
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1974
SNP 30
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Rok 1974
bol rokom osláv 25.výročia snemovania historického IX.zjazdu KSČ-vyhlásenia generálnej výstavby
socializmu v Československu a osobitne 25.výročia prestavby pĺnohospodárstva a jeho prechid na
socialistické veĺkovýrobné formy.Rok 1974 bol predovšetkým i rokom 30.výročia Slovenského
národného povstania -najsvetlešie epopeje novodobých dejín našich národov.
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V našom meste si osobitnú pozornosť zasluhuje národný podnik DUSLO,ktorý úspešne uviedol
do prevádzky IV.etapu výstavby.
Významným faktorom,ktorý pozitívne ovplyvňoval r.1974 výsledky na poli ekonomickom,bola
pracovná iniciatíva robotníkov a technikov,sprevádzaná rozsiahlym záväzkovým hnutím,zakladným Brigád
socialistickej práce,zlepšovateľského hnutia ap.
O dosiahnutie ďaľších výsledkov v tomto roku sa v nemalej miere pričinili tiež naši
poľnohospodári-družstevníci,ako aj pracovníci ostatných podnikov na území nášho mesta.Dobré výsledky
dosiahli tiež pracujúci v oblasti služieb a obchodu.
Popri týchto výrazných kladov
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treba pripomenúť,že naďalej pretrhávajú problémy niekrorých podnikov v nedostatočnom využívaní
pracovnej doby a v neefektívnom využívaní materiálu.
Nedarí sa nám riešiť otázky komplexnej vybavenosti našich sídlisk a nedodržujúca sa
harmonogramy výstavby.No i napriek týmto nedostatkom pri bilancovaní dosiahnutých výsledkov môžeme
konštatovať,že sme v rámci kompletnej bytovej výstavby začali výstavbu 262 bytových jednotiek,z ktorých
bolo ukončené 201.Tieto sú vo veľkej miere podnikové a družstevné a len v malom percente komunálne.
Ďalej sme v rámci technickej vybavenosti a údržby ukončili novú cestu na ulici Smetanovej v
hodnote molión sto tisíc korún ana ulici Robotníckej s nákladmy 600.000 Kčs.
V rámci akcie Z bola ukončená
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prestavba amfiteátra,prístavba budovy IIIsIIV,pakkovisko pre osobné vozidlá,ďalej sa pokračovalo vo
výstavbe na akciách štadióna TJ Slavan Duslo Šaľa,kolkáreň a v druhom polroku sa dostali do plánu
akcie ako je streľnica pre malórážne zbrane,hadzanársky areál u Spločenský dom vo Veči.
V rámci akcie Z bola vytvorená hodnota štyri milióny dvestotisíc korún.
Okrem akcií investičného charakteru vytvorili sme značné hodnoty tiež na úseku skrašľovania
mesta a vylepšovania životného prostredia,či už vo forme budovania nových parkov,údržby verejnej
zelene,budovanie chodníkov,rožšírenia verejného osvetlenia ap.
Výsledky sú to skutočne pekné a za ich dosiahnutie sa musíme poďakovať všetkým

občanom,spoločným organizáciám,
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podnikom ako aj školám,ktorí sa plnením svojich socialistických záväzkov
pričinili o tento úspech.
Keď sme zhodnotili výsledky doteraz dosiahnuté,pripadá nám povinnosť pozrieť sa i do konca
tohto roku,ktorý je rokom 30.výročia Slovenského národného povstania,na počesť ktorého všetci naši
občania prijímali socialistické záväzky,ktoré boli zamerané hlavne na plnenie úloh na akciách v ďaľšom
roku piatej päťročnice a na plnenie volebného programu Národného fondu.
Boli to hlavne tieto úlohy:V rámci komplexnej bytovej výstavby ukončiť 400 bytovéch jednotiek a
začať s výstavbou ďaľších 315.Pokračovať vo výstavbe štadióna v hodnote tri miliońy dvestotisíc
korún,kolkáreň za milión 490 tisíc,detsk´dopravného
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ihriska v hodnote päťstotisíc korún a strelnice v hodnote 500 tisíc Ksč.Bude sa pokračovať vo výstavbe
Spločenského domu vo Veči a začne sa s výstavbou meterskej škôlky pre 140 detí.
Tak ako v minulosti,bude sa aj v tomto roku pokračovať v budovaní chodníkov a ciest,v budovaní
a rožširovaní verejnej zelene a vo vylepšovaní životného prostredia našich občanov.
STRETNUTIE S PIONIERMI
Okresný výbor Socialistického mládeže pripravil dňa 14.januára t.r. v Kultúrnom dome V Šali
novoročné stretnutie pionierov s predstaviteľmi stranických a štátnych orgánov v okrese.Stretnutia,
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ktorého sa zúčastnilo 300 najlepších pionierov okresu bolo rozdelené na dve časti.V prvej sa pionierom
prihovorili hostia a v druhej bola beseda o rozvoji mesta Šaľa a okresu za posledné obdobie.Slávnosť sa
zakončila pionierskym popoludním.
POZOROVANIE KOHOUTKOVEJ
KOMĚTY
V mesiaci januári t.r. bolo možné sledovať voľným okom Kohoutkovu kométu a to na západnej
oblohe večer po západe slnka v čase po 18.hod.
športová strelnica
V tomto roku pribudol mestu Šaľa ďalší športový areál je to športová strelmica.
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MESTSKˇA ORGANIZÁCIA SOCIALISTICKÉHO
ZVäZU MLÁDEZE
Dňa 19.januára v spoločenskej sále JRD v Šali sa uskutočnila v poradí už tretia konferencia
SZM,ktorá zhodnotila činnosť mestskej organizácie za uplynuklá obdobie a vytýčila ´dalšie úlohy do
II.zjazdu SZM.
V minulom roku usporiadali mládežníci v Šali 132 śportových podujatí.Hlavný podiel na
organiázácií majú zväzáci z Dusla,ktorí pravidelne usporiadúvajú podnikové turnaje vo
futbale,hádzanej,badmintone.Mladí sa starajú aj o svojich nástupcov-pionierov,vedú oddiely,krúžky najmä
turisticko-branné a športové.V krúžkoch sa pripravujú na súťaže v plávaní,
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na Beh Smeny.V meste Šaĺa už má niekoĺko rokov dobrú tradíciu futbalová Interliga,do ktorej je
zapojených 94 mládežníkov.
SUŤˇAZˇDODAˇVATEĽSKYČH ORGANIZACIIˇ,ZUČˇASTNENYČH NA VYŠTAVBE DUSLA

Stalo sa už dobrou tradícoou na výstavbe,že pri budovaní tak rozsiahlej stavby stojí na
poprednom mieste socialistická súťaž ,ako významný činiteĺ ,najmä pri záverečnej fáze stavby.Montážne
organizácie sa umiestnili nasledovne:
I.miesto-Montas n.p.Hrad.Králové
II.miesto-Potrubí Praha
III.miesto-Hutné montáže-Ostrava
Stavebné organizácie boli vyhodnotené takto:
I.miesto HDS ŠAĺa,stredisko 03
II.miesto HDS Šaĺa,stredisko 12
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II.miesto HDS OSP Galanta
III.miesto HDS Šaĺa stredisko 01
každá z miestnych organizácií prevzala zrúk námestníka pre výstavbu diplom a okrem
toho,organizácia,ktorá sa umiestnila na I.mieste prevzala i putovnú štandardu podnikového riaditeĺa.
NOVĚ OBCHODNEˇSTREDISKO
Jednota .SD v Galante otvorila 13.februára na sídlisku Váh 1 v Šali prvú časť nového,moderného
nákupného strediska,na ktoré obyvatelia tohto sídliska tak dlho čakali.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili s.Aladár Lipovský,predseda MsNV ,A.Astaloš,predseda
Jednoty,Ing.L.Petro,podpr.Otvorením nákupného strediska sa zčasti vyriešil dlhodobý problém
nedostatočnej obchodnej
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vybavenosti tohto,takmer päťtisícového sídliska.
Karneval pionierov
Okresná rada POSZM v spolupráci s domom pionierov a mládeže v Šali pripravila okresný
karneval pionierov.Pod heslom,,Z národom hoc sme rôznych..."sa už od rána zapĺňala sála Domu kultúry
v Šali najrozmanitejšími-pestrofarebnými maskami.Deväťdesiatdva pionierov z celého okresu tu súťažilo v
dômiselnosti,fantízii a šikovnosti pri zhotovovaní kostýmov.Odborná porota ,ktorá vyhodnotila najlepšie
masky mala neĺahkú úlohu.Víťazov odmenili peknými cenami.
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UČASŤ OBČANOV
NA ZVEĽADˇOVANIˇ MESTA
Dňa 2.marca sa uskutočnil v Dome Kultúry celomestský aktív komunistov,ktorého sa zúčastnili
tajomník OV KSS v Galante s.Horváth.Za predsednícky stôl ´dalej zasadli predseda MsVKSS Jozef
Buran,predseda NF SSR Frant.Eláš,predseda MsNV Aladár Lipovský a ekonomický námestok riaditeĺa
n.p. Duslo Ing.Štefan Šťastný a iní.
Aktívu sa zúčastnilo 200 komunistov,ktorí si vypočuli správu o plnení politicko-hospodárskych
úloh mesta v minulom období,zhodnotenie kontrolných členských schôdzí a rozbor úloh ,ktoré komunistov
a obyvateĺov mesta čakajú v najbližšom oíbdobí.
Tajomník OV-KSS s.Horváth na margo kontrolných členských schôdzí povedal,že splnili
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svoje poslanie,lebo objektívne posúdili ako sa v praxi realizujú uvznesenia XIV.zjazdu strany a určili ´další
program.Aj úloku tohto aktívu -povedal s.Horváth-je ukázať a povedať si,ako skvalitniť svoju prácu a ako
získať pre ňu všetkých pracujúcich.
Predseda MsNV s.Aladár Lipovský dňkladne rozobral činnosť mestskej organizácie,plnenie
volebného programu a prípravu na šiestu päťročnicu,spomenul akcie,ktoré naše mesto v tomto roku
dokončí v akcii,,Z",informoval o ´dalšej výstavbe mesta i o plánoch na najbližšie obdobie,ktoré zapojením

sa do práce všetkých občanov splníme i v tomto roku.
Aktív potvrdil,že obyvatelia mesta sú odhodlané a zapálení urobiť všetko preto,aby ich mesto bolo
stále bohatšie a krajšie.
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U PRIATEĽOV V LENINGRADE
Výskumný ústav PLASTPOLIMER v Leningrade navštívili pracovníci technického úseku n.p.
Duslo-Šaĺa.
So sovietskymi odborníkmi si navzájom vymenili skúsenosti vo výrobe a kvalite latexových
disperzií.Po spoločných konzultáciách dospeli k záveru.že v tejto výrobnej oblasti majú mnoho
vzájomných problémov,ktoré sa dajú odstrániť spoluprácou.Rozhodli sa preto nadviazať bližšie kontakty a
vypracovať program spolupráce pre najbližšie roky.
-FO SLOVAN Duslo ŠaĺaDňa 2.marca t.r. sa stretli futbalisti TJ Slovan Duslo Šaĺa na výročnej schôdzi futbalového
oddielu.Medzi
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sebou privítali aj predsedu MsVKSS Jozefa Burana,zástupcu OV CSZ Karola Jobbagya,tajomníka MsNV
Ernesta Mikláša a obchodného námestníka Dusla Ing.Alexandra Bekényho a ´dalších zástupcov
šaĺanských podnikov a závodov.
Predseda FO Ing.Št.Hrubý poukázal na úspechy v jarnej časti futbalových súťaží a príčiny,ktoré
ovplyvnili zlé postavenie šaĺanských futbalistov v divíznej jeseni.
V diskusii odzneli viaceré pripomienky ako zlepšiťprácu futbalového oddielu.Prijaté uvznesenie je
zamerané na zlepšenie výchovy futbalovej mládeže,výchove hráčov,vzdelávania funkcionárov a zlepšenie
politicko-výchovného pôsobenia vo futbalovom oddiele.
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HIFI klub v Šali
Ešte celkom mladý klub milovníkov hudby sa stal v našom meste veĺmi populárny.Svojím
pestrým repertoárom uspokojí aj tých najnáročnejších.Mladej verejnosti predstavuje nových interpretov z
oblasti hudby beatovej,džezovej,country music,no i vážnej hudby.
Dňa 12.marca t.r. v centre mesta na križovatke pred kostolom nezvládol riadenie vodič nákladného auta
Ferdinand Jobbagy,obyvateĺ nášho mesta.V rýchlosti vošiel na trojuholník križovatky s parčíkom,kde
narazil do historickej pamiatky-súsošia,ktoré úplne zdeformoval.Podĺa predbežného odhadu škoda na
súsoší je asi 170.000 Kčs.
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PRVÁ MLÁDEŽNICKÁ SVADBA
v n. p. DUSLO
Celozávodný výbor SZM n.p. Duslo v Šalio spolu so ZO č4 na cechu AMR za účinnej pomoci
vedenia podniku pripravil pre Emíliu Škucovú a Ing.Tibora Kalmára malé prekvapenie -prvú mládežnícku
svadbu v podniku.
Po slávnostnom sobášnom akte mladomanželom blahoželal predseda MsNV v Šali s. aladár
Lipovský a odovzdal im pamätnú plaketu mesta.
Svadobný sprievod sa potom odobral k pomníku osloboditeĺov,kde nevesta položila kyticu
červných klinčekov.Svadobná hostina bola v podnikovej lodenici.Skôr ako mladomanželia zasadli za
stôl,museli prekonať niekoľko skúšok-pozametať črepy rozbitého taniera,dokázať mužnosť prenesením
manželky,
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prebaliť bábiku a preseknúť poleno.Po skúške manželom odovzdali pekné vecné dary,ktoré im budú aj
neskôr pripomínať tento slávnostný deň.
NOVÝ MOST
Vzrastajúci počet dopravných prostiedkov zákonite zvyšuje nároky na kvalitu ciest,nadjazdov a
mostov.Aj šalanský most cez Váh už nevyhovuje súčastným podmienkam na rýchlu a hlavne bezpečnú
premávku.Preto v tomto roku začali s výstavbou nového moderného mostu,ktorý bude široký 14,5m a
samotná vozovka bude široká 10,5m.Projektanti počítali aj s chodníkmi na oboch stranách cesty.
Výstavba nového mostu si vyžiada náklad 41 miliónov korún.Má sa odovzdať v druhej polovici
r.1976.
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DAR NAJVZÁCNEJŠÍ
Medzi najlepších v darcovstve krvi v našom meste sa v minulích rokoch zaradili n.p. Duslo.
V nastúpenej ceste chcú pokračovať i v tomto roku.Potvrdil to aj posledný odber krvi pracovníkov
Dusla,ktorého sa zúčastnilo 110 bezplatných darcov.
ŠACHOVÝ TURNAJ
V šachvom turnaji v rámci ,,Signalu" ktorý usporiadal v Šali Okresný výbor SZM koncom
marca;zvíťazil Daniš z Dusla a 3.miesto získal študent Zimmermann z gymnázia v Šali.
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SKRÁŠĹOVANIE-VEC VŠETKÝCH OBČANOV MESTA
Źijeme v znamení usilovných príprav na oslavy 1. a 9.mája i 30. výročia Slovenského národného
povstania.
Na počesť týchto jubilejných výročí výbory a zložky Národného frontu spolu s národnými výbormi
uskutočňujú širokú masovo-politickú a organizátorskú prácu pri rozvíjaní zväzkového hnutia a
socialistickej súťaže.
V snahe docieliť širokú účasť občanov v zložkách Národného frontu,závodov,škôl a učilíšť na
plnení prijatých zväzkov pri skrášlovaní a zveľaďovaním nášho mesta.Mestský výbor
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Národného frontu a MsNV vyhlasujú na deň 20.-27.apríla 1974 JARNÚ SMENU NÁR.FRONTU
MsVNF,MsNV,spoločenské organizácie,závody a školy prijali patričné politicko organizačné opatrenia,aby
jarná smena splnila svôj cieĺ.
PRE ODDYCH A ZÁBAVU
Mládežnícke organizácie Socialistického zväzu mládeže sa úspešne zapojili do hnutia,,Signal 30"
na počesť 30.výročia SNP.Ústredný štáb vyhlásil ďaľšiu krátkodobú úlohu-vybudovať nenáročné
volejbalové ihriská.Pretože v Šali ich prakticky nemáme,CZV SZM pri podniku Duslo v spolupráci s MsVSZM si dal záväzok vybudovať štyri
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volejbalové ihriská na sídlisku Váh(jedno v priestore C bloku,dve pri bloku B2,jedno pri bloku A6) ďaľšie
pri slobodárni vežiaka A a na Kukučínovej ulici.Tri volejbalové ihriská sa budujú vo Veči.
ŽENSKÝ SPEVOKOL-pri slovenskom zväze žien.Myšlienka o založení ženského speváckeho telesa v
našom meste je stará už niekoĺko rokov.Vedúcim je riaditeľ Ĺudovej školy umenia Jozef Bránsky.
V repertoari spevokolu sú Ĺudové slovenské,české,ruské a budovateĺské piesne.

NA NÁVŠTEVE U PRIATEĹOV
Vďaka družbe,ktorú viazal OV-KSS v Galante s Okresným nástr.92
-rodným výborom Jednotnej socialistickej strany Nemecka vo Wittenbergu.Cieľom návštevy bolo
podpísanie družobnej zmluvy medzi šaľanským gymnáziom a Strednou školou Karola Marxa vo
Wittenbergu.
VZÁCNA HISTORICKÁ PAMIATKA,
jediná svojho druhu na Slovensku,ktorá zdobý naše mesto.
Je to starý,trstinou pokrytý prízemný domček zo 17.storočia,sochového typu,ktorý je dôležitým
kultúrno-historickým i vedeckým dokumentom starého slovanského staviteľstva a zároveň dôkazom
slovanského osídlenia tejto oblasti.
V súčastnosti je táto vzácna pamiatka,,učupená" v objatí niekoľkoposchodových činžiakov a
prezíva naizaj rušné
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dni.Odborníci robia v nej generálnu opravu.Do konca tohto roku má byť v domčeku otvorená izba
revolučných tradícií,inštalovaná bodovým zariadením.
OSLAVY 1.MÁJA
V celej našej oblasti bol tohoročný 1.máj prehliadkov pracovných úspechov a prejavom vďaky
nášmu socialistickému zriadeniu za to,že poskytuje všetky možnosti rozvíjania a rozkvetu našej
socialistickej spoločnosti,že je zárukou rastu životnej úrovne,šťastia a spokojnosti nášho ľudu.
Noví pionieri.
Pre 112 žiakov ZDŠ na sídlisku Váh bol deň 25.výročia založenia PO dňom skutočne
sviatočným.Za prítomstr.94
-nosti predsedu MsNV s.Aladára Lipovského a ďaľších hostí zložili bývalé iskry pred pomníkom padlých
osloboditeľov pioniersky sľub.
ÚSPEŠNÁ VÝSTAVA HIFI AMA KLUBU
V dome kultúry ROH otvoril v piatok 2.apríla okresnú výstavu HI-FI AMA Šaĺa 74.Bola to svojho
druhá akcia podobného druhu na Slovensku.
Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili:technický námestník riad .n.p.Duslo Ing.Tibor
Marek,predseda MsNV aladár Lipovský,podpr:CZV-KSS Ing Vojtech Barus,taj. OV-NF V.Muzlaymu
podplukovník Húščava,predseda MsNV NF F.Eliáš.
Úvofné slovo pred otvorením výstavby mal predseda HI-FI klubu Ing.Anton Patek.Vlastné
otvorenie výstavy urobil predseda MsNV Alabár Lipovský,ktorý vo svojom prejave okrem iného postr.95
-vedal:Činnosť HI-FI klubu je orientovaná na formovanie socialistického vlastenectva a proletárskeho
internacionalizmu,ideovú,polytechnickú a odbornú výchovu v odboroch zvukovej,televíznej a rozhlasovej
techniky včítane jej spoločenského vyžitia.Vedecko-technický rozvoj rožširuje význam audiovyzuálnej
techniky pre budavanie a ochranu socialistickej spoločnosti.
Potom si účastníci prezreli vystavované exponáty doplnené i ukážkami farebnej hudby.
Výstava vzbudila veľký záujem najmä u mládeže a jej usporiadateĺ HI-FI klub Duslo Šaľa si
zaslúži skutočne to najväčšie ocenenie za to,že sprístupnili verejnosti oblasť,ktorá jej bola dosiaľ
neznáma.

VIAC ZELENE
V rámci osláv 25.výročia založenia pionierskej organizácie vysadili pionieri ZDŠ sídlisko Váh
takmer tisíc stromčekov.Tým sa za niekoľko rokov stane areál ich školy zelenou záhradou,
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ktorá im bude pripomínať nástup pionierskej organizácie do druhej štvrťročnice úspešnej práce.
SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE ORGÁNOV MESTA ŠAĽA
OSLAVA NAJPAMATNEJŠIEHO DŇA
Dňa 8.mája bolo v dome kultúry ROH slávnostne zhromaždenie pracujúcich nášho mesta pri
príležitosti 29.výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.Organizátormi zhromaždenia boli MsV
KSS,MsV NF a MsNV.Za predsednícky stôl zasadli:vedúci tajomník OV KSS Ing. Ivan Knotek csc,riaditeľ
n.p. Duslo Ing.Štefan Urban,predseda MsV KSS a CZV KSS Jozek Buran,predseda MsNV Aladár
Lipovský a ďaľší súdruhovia.
Na záver slávnostného zhromaždenia pracujúcich schválili jeho účatníci zdravicu sovietskému
ĺudu a odobrali sa k pomníku oslobotiteľov,kde zástupcovia šaľanských podnikov položili vence.
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POŽIAR SKLADU a IZOLAČNÉHO MATERIÁLU
Vodohospodárskych stavieb v Šali upozornil na nedobrý stav v protipožiarnej ochrane nášho
mesta.
Rada MsNV prerokovala dňa 3.mája správu predsedu výboru Ľudovej kontroly.Správa poukazuje
na nedostatočnú pohotovosť požiarneho zboru,nedostatok potrebnej techniky i obsluhujúceho personálu
protipožiarnej techniky.Rada preto uvítala iniciatívu komisie verejného poriadku a zaradí do programu
júnového zasadnutia opäť túto otázku s tým,že prerokuje podrobnú správu o súčasnom stave i o návrhoch
na opatrenia.Situácia je vážna,stačí spomenúť,že celý galantský okres nemá k dispozícii vhodný rebrík na
likvidovanie požiaru výškových budou ani na záchranu obyvaťeľov.
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ZIMNÝ ŠTADIÓN V ŠALI
Prudký rozvoj nášho mesta predpokladá dosiahnuť v roku 1980 celkove 31000 obyvateľov,čo si
vyžaduje ďaľšie požiadavky na výstavbu príslušnej nadsídlišnej vybavenosti.
Odbor výstavby objednal vypracovanie objemovej štúdie na stavbu zimného štadióna v meste
Šaľa.Investičným zámerom sa predpokladá výstavba krytého zimného štadióna s regulárnou umelou
ľadovou plochou o rozmeroch 60x30m a kapacitou hľadiska 3200 divákov s patričnou vybavenosťou,v
celkovej hodnote takmer 30 miliónov korún.Umiestnenie štadióna sa predpokladá v dvoch alternatívach-v
priestoroch terajšej hidinárskej farmy,alebo v priestore športového aerálu vo Veči.
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HISTORICKÁ PAMIATKA ZACHRÁNENÁ
Cenným,historicky významným objektom nášho mesta je kaštiel,o ktorý sme mali ešte pred
niekoľkými rokmi hodne strachu,lebo ho nemilosrdne ohlodával zub času.Ťažko sa hľadala inštitúcia,ktorá
by mala oň záujem.I keď ťažko,ale predsa sa našla.V roku 1972 začal kašieľ removovať Oblastný archív.
Za dva roky sa preinvestovalp už niekoľko miliónov korún a v pekne vybielených miestnostiach s
krásnymi lustrami našlo svoje miesto niekoľko tisíc ton cenných historických písomností od roku 1340 až
po súčasť.Toho roku sa pracuje na úprave dvorany a robí sa omietka.
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VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ĽŠU
V duchu hesla ;, Idey povstania žijú v práci mládeže" sa v dňoch 30.mája-1.júňa uskutočnila
výstava výtvarných prác žiakov Ľudovej školy umenia v Šali.
VZÁCNA NÁVŠTEVA V MAT.ŠKOLE
Počas trojdennej návštevy v našom okrese zavítala do materskej škôlky vzácna nášteva-vedúca
tajomníčka Socialistickej strany z Portorika Mária Dolores Gonzales,Jana Horáková,pracovníčka
ÚVČSZŽ,Katarína Lukáčová,pracovníčka ÚVSZŽ ako i pracovníčky OV v Galante.Delegácia si prevzala
priestory a zariadenia školy,oboznámila sa s režimom dňa ako i s výchovnou prácou s deťmi
predškolského veku.
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PRIATEĽSTVO NA VEČNÉ ČASY
V rámci dní družby ČSSR-ZSSR Západoslovenského kraja a Saratovskej oblasti navštívila
saratovskí hostia MsNV v Šali,n.p.Duslo a Veľkoplošnú závlahu Šaľa-Kolárovo.
Na počesť 30.výročia Slvenského národného povstania boli zriadené v Šali na školách,v
kultúrnych zariadeniach,úradoch a podnikoch IZBY REVOLUČNÝCH TRADÍCIÍ,ktoré dokumentujú vývoj
robotníckeho hnutia v meste Šaľa.Boli v nich sústredené materiáli ,ktoré poukazujú na boje a ťažký život
nášho ľudu za kapitalizamu.
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ŠAĽANSKÍ TURISTI NA POĹANE
Na Kyslinkách pod Poĺanou sa konal počiatkom júla t.r. XXI.ročník československého zrazu
turistov.Medzi vyše 4000 turistami boli aj šaĺanského turistického oddielu ,z ktorých 18vystúpilo na Poĺanu
ležiacu 1459m nad morom.Zraz mal popri turistickej a spoločenskej náplni aj vážny politický význam.Zraz
sa konal na mieste,kde sa pred 30 rokmi začalo slávne SNP.
VEĆER ANGAŹOVANEJ POÉZIE
Pri príležitosti 30.výročia Slovenského národného povstania usporiadal VZV-SZM dňa 21.augusta
v Dome kultúry ROH,,Večer angažovanej poézie"spojený so súťažou.Porota vyhodnotila ako najlepšiu v
prednese poézie Ing.Máriu Záhorcovú.
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Veĺkolepé oslavy slávneho jubilea
Slovenského národného povstania
Krásny slnečný deň umocnil sviatočnú atmosféru,v ktorej sa v našom meste uskutočnili oslavy 30.výročia
Slovenského národného povstania.Zúčastnila sa ich stranícka delegácia,ktorú viedol vedúci tajomník
OV_KSS Ing.Ivan Knotek CSc a politickí a hospodárski predstavitelia okresu a mesta,zástupcovia
Strednej skupiny sovietskych vojsk a hostia z družobných miest z Ma´darskej ĺudovej republiky a Ćeskej
socialistickej republiky.
Oslavy začali pietnymaktom kladenia vencov k pamätníku osloboditeĺov,ktorého sa zúčastnili
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zástupcovia jednotlivých podnikov a závodov nmášho mesta.Slávnostný prejav mal predseda MsNV
súdr.Aladár Lipovský.Vyzdvihol v ňom význam SNP a zdôraznil jeho odkaz pre budúce generácie.Potom
sa účastníci odobrali na amfiteáter ,kde sa uskutočnila manifestácia pracujúcich.Na nej prehovoril vedúci
tajomník OV-KSS Ing.J.Knotek.
Do programu manifestácie pracujúcich nášho mesta vhodne zapadli i vystúpenie Vojenského

umeleckého súboru.
Vyvrcholením osláv Slovenského národného povstania bol slávnostný ohňostrj.
105.
ZO ZASADNUTIA RADY MsNV
Po´la plánu práce zasadala 20.septembra Rada MsNV.Poslanci prerokovali rozpracované
uvznesenia Rady ONV za mesiac august a september na podmienky nášho mesta.Správa o úposkytovaní
zdravotníckej srarostivosti vypracovaná riaditeĺom Nemocnice s poliklinikou v Śali obsahuje okrem
konštatovacej časti i konkrétne návrhy na zlepšenie situácie lekárskej starostlivosti.
Veĺkú diskusiu vyvolala spáva o činnosti a hospodárení hospopdárskeho zariadeniaza prvý
polrok.I ke´d pracovníciá hospodárskeho zariadenia vynaložili veĺa úsilia pri udržiavaní čistoty
mesta,predsa sú problémi,ktoré sa budú musieť odstrániť.Ďalej bol prerokovaný váhĺadový plán
rozširovania činnosti prevádzkarní MsNV do roku 1976,so zameraním na poskytovanie služieb
obyvaťeĺstvu.
K doprave,murárstvu,stolárstvu,sadovým úpravám,stráženému parkovisku,pribudne
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upravovacia služba,maliarstvo a zámočníctvo,čo je v súlade s pažiadavkami občanov.Plánovací a
finančný odbor MsNV predložil správu o predbežnom rozpise úloh plánu a rozpočtu na rok 1975 za
hospodársku riadné MsNV.
HOLD DUKELSKÝM HRDINOM
V deň 30.výročia pamätnej Karpatsko-dukelskej operácie uskutočnilo sa v Šali slávnostné
zasadanie Mestského výboru KSS a Mestského národného výboru.Po hymnách Československa a
Sovietskeho zväzu slávnostný referát predniesol náčelník Okresnej vojenskej správy v Galante plukovník
Jozef Lackovič.Vo svojom prejave zdôraznil nesmierne úsilie Sovietskej armády pomôcť bojujúcim
povstalcom na Slovensku.Dukla predstavuje nevädnúci symbol priateľstva národov Československa s
národmi Sovietskeho zväzu a bojovú družbu našich armád.Pod Duklov,kde každý
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meler pôdy je presiaknutý spoločne preliatou krvou zapúšťalo trvalé a hlboké korene hesla:So Sovietskym
zväzom na večné časy a nikdy inak! Záverom sa plukovník Lackovič zaoberal odkazom bojovníkov z
Dukly pre dnešok a významom spojenectva so Sovietskym zväzom.Slávnostné zasadnutie sa skončilo
Internacionálou.Delegácia Mestského výboru KSS a MsNV sa poklonili pamiatke padlým hrdinom a
položili pri pamätníku Osloboditeľov červené vence vďaky.
Zo zasadnutia Rady MsNV
Členovia Rady na svojom zasadnutí dňa 4.októbra prerokovali priebežné plnenie volebného programu.S
uspokojením sa konštatovalo,že volebný pragram Národného frontu sa plní viac ako na 100%.Čo občania
určite pociťujú,je realizované 17 akcií navyše v celkovej hodnote vyše 7 miliónov korún.Radostné bolo
rokovanie o
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inrormatívnej správe o plnení celomestského záväzku za deväť mesiacou roka.Veď keď záväzky
jednotlivcou,podnikov a organizácií na rok 1974 predstavovali hodnotu 5 miliónov 924 tisíc korún,za deväť
mesiacov bola vytvorená hodntota vyše 7 miliónov 275 tisíc korún,čo predstavuje plnenie na takmer 123
percent!Tieto čísla dokumentujú,ako sa mení vzťah občanov k svojmu mestu,že ho považujú za svoje a
majú záujem,aby bolo krajšie a život v ňom spokojnejší a radostnejší.
Na zasadnutí Rady MsNV dňa 18.októbra bolo rozhodnutie dočasne umiestniť trhovisko v
terajšom areáli Okresnej správy ciest-pri Verejnej bezpečnosti.Konečné umiestnenie trhoviska je

plánované na ulici Sovietskej armády po asanácii doterajších domov.
Rada sa tiež zaoberala s celkovou úrovňou pomenovania sídlisk,ulíc a predajní v meste a poverila
tajomníka MsNV vytvoriť komisiu,ktorá pripraví návrhy priliehavých a dôstojných názvov.
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Na zasadnuýtí Rady MsNV dňa 1.nov..poslanci prerokovali plnenie plánu a rozpočtu MsNV od
začiatku roku.Konštatovalo sa,že plnenie ukazovateĺov štátneho plánu a rozpočtu je priaznivé,zaostáva sa
však pri dokončovaní bytov,občianskej a technickej vybavenosti.Na úseku akcii ,,Z" boli odovzdané do
užívania sociálne a hygienické zariadenia futbalového štadióna,strelnica,hádzanársky areál,príjazdová
cesta k smetisku,volejbalové ihrisko-Veča a elektroinštalácia pri ZDŠ.Ostáva dohotoviť kolkáreň,detské
dopravné ihrisko,materskú školu a spoločenský dom na Veči.Členovia Rady zobrali na vedomie správu o
opatreniach zameraných na realizáciu uvznesení plén ˇUV-KSČ,ˇUV-KSS a OV-KSS o socialistickej
výchove mladého pokolenia a jeho (výchove príprave pre život a prácu v rozvinutej socialistickej
spoločnosti.Rada uložila riditeĺom škôl uplatôovať úzke spojenie školy so životom a zapájať žiakov
mimovyučovacíé proces do verejnoprospešnej práce a to pri úprave okolia školy,skrášĺovania
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mesta a podobne.Rada rozhodla zrušiť doterajší názov Mlynskej ulice a pomenovať ju názvom-ulica
Slovenského národného povstania.Názov platí od železničnej stanice až po most.
OSLAVY 57.VˇYRČIA VEĽKEJ OKTÓBROVEJ SOCIALISTICKEJ REVOLÚCIE A MESIAC
ČESKOSLOVENSKO-SOVIETSKEHO PRIATEĽSTVA
6.novembra

Lampiónový sprievod mestom
Premietanie sovietskeho filmu
7.novembra Slávnostná akadémia v Dome kultúry
Prednáška o kozmonautike " "
13.novembra I.časť
16.
20.novembra Festival detských filmov
21.novembra Večer otázok a odpovedí
2.-decembra Týždeň sovietskeho filmu
8.
Literárno-hudobný večer s prednesom
10.decembra sovietskej prózy v Dome kultúry
12.decembra Slávnostný večer na ukončenie Mesiaca
V rámci osláv boli inštalované tieto výstavy:
5.nov.-12.dec.,,Sovietsky zväz vo fotografii" v DK.
ZSSR očami detí-súťažná výstava
13.-20.nov.
detských výtvarných prác v DK.
16.nov.12.dec. Výstava sovietskej knihy a časopisov
16.nov.-12.dec. Mesiac sovietskej knihy spojený s výstavou v Mestskej ĺudovej knižnici.
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OCENENIE STATOČNEJ PRÁCE
Člen Predsedníctva ZsKV KSS a predseda Zs KNV Ján Králik odovzdal tajomníhovi MsNV v Šali
ERNESTOVI
MIKLÁŚOVI
vyznamenanie ,,Za vynikajúcu prácu" pri príležitosti jeho 50.narodenín.Jubilantovi toto vysoké štátne
vyznamenanie udelil prezident republiky za obetavú prácu v strne a vo verejných funkciách pri výstavbe

socializmu.Pri tejto pri tejto príležitosti mu blahoželali a po´dakovali za doterajšiu dlhoročnú prácu
vMestskom národnom výbore i predstavitelia mestských orgánov,podnikov a závodov.
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1975
str.114
Mestské oslavy pamätných dní
Rok 1975 je 30.výročím viacerých pamätných dní.Dňa 1.apríla boli oslavy oslobodenia nášho
mesta Sovietskou armádou na pristranstve pred sochou Slobody.Zúčastnil sa jej veĺký počet pracujúcich a
mládeže.
Medzi pravidelné významné udalosti každoročne patria oslavy:Februárového víťazstva,1.a 9.
mája,Slovenskégho národného povstania a Veĺkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Rozvoj mesta
Najväčšou mierou k rozvoju mesta prispievajú naše závody,podniky a organizácie.V prvom rade
je to závod Duslo Šaĺa,ktrý v tomto roku úspešne zabezpečuje výstavbu V.etapy závodu pre gumárenský
priemysel.Uvedením tejto etapy do prevádzky sa podstatne
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zvýšia nároky na bytovú výstavbu a ´dalšie spoločensky potrebné zariadenia v našom meste,čím sa
značne obohatí mestský životný štandard.
V tomto sa uskutočňuje a uvádza do prevádzky nový konfekčný závod Trikota.Jeho celková
stavebná hodnota i so strjovým vybavením činí 60. miliónov Kčs.Poskytuje sa tu pracovná príležitosť pre
viac ako 900 žien.
Po dokončení I.etapy výstavby Odborného učilišťa v Šalio-Veči v hodnote 35 miliónov Kčs sa
zároveň zahájila II.etapa.V učilišti sa bude odborne školioť vyše 1000 žiakov pre závod Duslo Šaĺa.
Výstavbou mostu cez Váh v ohdnote 38 miliónov Kčs sa rieši nepriaznivá dopravná situácia v
našom meste.Most má byť dokončený v júli roku 1977.
Dôležitá je aj výstavba Skupinového vodovodu Jelka-Galanta-Šaĺa,ktorá má byť aj s čerpacou
stanicou v Šali ukončená v roku 1977.
V súčasnom období jestvujú v Šali
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sídliská Váh I. a Váh II. a buduje sa sídlisko Vlčanská.Pripravuje sa výstavba sídliska Šaĺa-Stred a ŠaĺaVeča.
Sídlisko Šaĺa.Stred sa člení na dve časti,a to na časť zabezpečovanú v rámci komplexnej bytovej
výstavby v počte 494 bytov so základnou vybavenosťou,a na časť nadsídliskovej vybavenosti,kde budú
umiestnené služby,obchody,kultúrne a spoločenské zariadenia akom i centrum administratívy.Uvedená
časť komplexnej bytovej výstavby je spracovaná podrobným územným plánom,ktorý je už schválený
Radou ONV Galanta.K realizácii dôjde v roku 1977.
Obvodná spartakiáda 1975
Dňa 24.mája 1975 sa na štadióne TJ Slovan Duslo Šaĺa uskutočnilo obvodné spartakiádne
vystúpenie cvičencov,ktorých celkový počet bol asi1200.Toto obvodné spartakiádne vystúpenie bolo
akoby generálkou na okresnú spartakiádu,ktorá bola o týždeň neskôr v Galante. str.117
Plnenie celomestského socialiostického zväzku
Celomestský socialistický zväzok na rok 1975 v hodnote 7 181000 Kčs schválený radou MsNV sa
realizoval v jarnej,letnej a jesennej smene NF, do ktorej boli zapojené všetky významnejšie
podniky,závody,miestne školy a spoločenské organizácie.
K najväčším akciám,ktoré sa previedli patria:úprava plôch pri Dome kultúry,pri železničnj
stanici,na Nešporovej ulici,vybudovanie parkoviska prwe autá na sídlisku Váh,chodníkov na ulici

Fučíkovej a Bernolákovej.Pracovalo sa na Dome smútku v Hetméne,spoločenskom dome vo Veči ,na
detskom dopravnom ihrisku.Tak boli závääzky na rok 1975 splnené na 100%.
Výsledky na úseku hospodárstva MsNV
V hospodárstve riadenom MsNV v Šali v roku 1975 pri neustálom rozvoji a raste nášho mesta v
konečnom výsledku záverečného účtu k dňu 31.XII.1975 sa vykazujú v tisícoch Kčs:príjmy 23
664,výdavky 23 204.
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Vzácne návštevy
Dňa 23.januára 1975 bola v Dusle,n.p.Šaĺa návšteva 4-člennej delegácie saratovskej oblasti v rámci
družby so Západoslovenským krajom.Hostia sa zaujímali o výrobné úspechy Dusla a konštatovali,že sú
vynikajúce.
Dňa 25.septembra 1975 navštívila Duslo n.p.Šaĺa stranícka i družobná delegácia z chemického
závodu Wittenberg-Piesteritz z NDR s cieĺom výmeny skúseností a vzájomných poznatkov vo
výrobe.Vedúci delegácie bol s.Schulz.
Dňa 15.decenbra 1975 navštívila naše JRD Družba v Šali delegácia zo saratovskej oblasti
ZSSR.Vedúcim bol s. Jankin.Vyslovila obdiv a uznanie vynikajúcim úspechom v organizácii i v
produltivite práce.
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1976
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Významné udalosti vroku 1976
Život v meste Šaĺa sa v roku 1976 niesol v znamení úspešného vstupu do prvého roku
6.5RP;príprav XV.zjazdu KSČ;55.výročia založenia KSČ;v znamení osláv 32.výročia SNP;celoštátnych
volieb do zastupiteĺských orgánov všetkých stupňov ako aj v oboznámení občianstva s volebným
programom NF SSR na roky 1976-81.
Celomestský socialistickýn zväzok na počesť XV.zjazdu KSČ a 55.výročia založenia KSČ
Mestský výbor KSS,MsNV,MsVNFSSR v Šali na počesť XV.zjazdu KSČ a 55.výročia založenia
KSČ prijali nasledovný celomestský socialistický záväzok v hodnote 6 106 950 Kčs.
Počet prijatých socialistických záväzkov:
-individuálnych
1650
-kolektívnych
55
Spolu
1705
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Občania,spoločenské organizácie,podniky a závody odpracovali bezplatne 207 345 brigádnických hodín.
Socialistický záväzok a pracovná iniciatíva občanov a podnikov v roku 1976 bopli zamerané v
investičnej ako i v neinvestičnej časti na rôzne druhy akcií:skleníky HZ,garáže DS MsNV,dielne HZ
MsNV spoločenský dom BVeča ,cesty,chodníky v medzihrádzovom priestore,športový areál ZDŠ
Pionierska a ZDŠ Váh,výstavba šatní gymnázia,skrášĺovanie ulíc,budovanie nových parkov,údržba
parkov,výsadba kvetov,stromkov,kríkov,oprava chodníkov a ihrísk a mnohé iné potreby skrašĺenia mesta.
Ďalší rozvoj mesta
Na úseku vlastných investícií sa pozornosť venovala dokončeniu inžinierskych
sietí(cesty,chodníky,elektrina a terénne úpravy/ na sídlisku individuálnej bytovej výstavby za ulicou
Orechovou v hodnote 3 885 000 Kčs.Na sídlisku individuálnej bytovej výstavby na ulici Jesenského sa v
tomto roku dokončí výstavba kanalizácie,vodovodu a rozvodu elektrickej
str.122

energie v hodnote 819 tisíc Kčs a zabezpečila sa projektová pripravenosť na výstavbu rozvodu
plynu.Ďalej sa v tomto roku zahajuje výstavba inžinierskych sietí na sídlisku individuálnej bytovej
výstavby za ulicou Leninovou s odsúhlasenou hodnotou 1300 000 Kčs.Na úseku akcie,,Z" sa v tomto
roku dokončuje výstavba Spoločenského domu v Šali-Veča s nákladom Kčs 400 000,taktiež garáže
Domovej správy MsNV v hodnote 275 000 Kčs,zaháji sa ukončí výstavba štadiónu na ZDŠ sídlisko Váh I.
v hodnote 226 000 Kčs a výstavba viacúčelového ihriska na ZDŠ Pionierska v hodnote 249 000
Kčs,´dalej sa zaháji prístavba šatní gymnázia v hodnote 1 249 000 Kčs , zahájená a uskutočnená bola
prístavba dielní HZ MsNV v hodnote 435 tisíc Kčs a výstavba skleníkov tohto zariadenia v hodnote 633
000 Kčs s uskutočnením v roku 1977.Za účelom spríjemnenie životného prostredia našich obyvateĺov
zahájila sa výstavba ciest,chodníkov a osvetlenia v rekreačnom areály v medzihrádzovom priestore Váhu
v hodnote 1278000 Kčs s ukončením v roku 1977.
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Riešenie problematiky občanov cigánskeho pôvodu
V Šali býva podĺa najnovšej evidencie cca 770 občanov cigánskeho pôvodu v 208 rodinách,z toho
len vo Veči 331 občanov v 79 rodinách.V samotnom meste sa problém z hĺadiska bývania dorišil už v
tomto roku.Dšlo k asanácii cigánskej osady na Makarenkovej ulici ako i na uliciach prĺahlých.Rodiny tu
bývajúce dostli pridelené náhradné byty či už v činžiakoch alebo v predčasne vykúpených
domoch,takže v tomto smere došlo k rozptylu občanov cigánskeho pôvodu.Z celkového počtu 770
občanov cigánskeho pôvodu bývav činžiakoch 73 rodín s počtom 334 osôb,čo predstavuje
43,3%.Zbývajúca časť býva vo vlastných rodinných domoch.Horšia situácia je vo Veči,kde existuje
cigánska osada ,v ktrej v 76 rodinách býva celkom 318 osôb.Táto osada spadá do asanačného plánu
Šaĺa-Veča a s jej likvoidáciou sa počíta až koncom šiestej päťročnice.MsNV venuje patričnú pozornosť i
problematike školskej dochádzky 142 žiakov cigánskeho pôvodu.Zaoberajú sa ňou i učiteĺské zbory na
pedagogických radách.
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Oslavy 1.mája-Sviatku práce
Oslavy 1.mája sa konali v znamení úspešného nástupu do 6.päťročnice,za realizovanie záverov
XV.zjazdu KSČ a volebných prgramov,a to v jubilejnom roku 55.výročia založenia KSČ a 31.výročia
oslobodenia Československa Sovietskou armádou.
Tohtoročné oslavy boli mohutnou demonštráciou síl socializmu a prehliadka našich buovateĺských
úspechov.Prvomájového sprievodu v našom mestezúčastnili sa pracujúci závodov ,inštitúcií a škôl z
mesta ako i občania z gravitujúcich
obcí:Diakovce,Trnovec,Selice,Neded,Vlčany,Žiharec,Tešedíkovo,Diakovce a Kráĺová.Prehliadková
hlavná tribúna stála pred kultúrnym domom ROH na sídlisku Váh,odkiaĺ boli prenesené i slávnostné
prejavy.V sprievode sa zúčastnilo 23 000 manifestantov ,25 alegorických vozov.O 14:00 hod začalo sa
športové popoĺudnie a večer o 19:00 hod ĺudové veselice v hoteli Centrál a na amfiteátri.
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Schválenie volebného programu
Rada Mestského národného výboru na spoločnom zasadnutí s predsedníctvom MsV NF SSR
dňa 20.mája 1976 prerokovala a schválila volebný program NF mesta Šaĺa na roky 1976-1980.
Volebný program NF obsahuje älohy na úseku investičnej výstavby,na úseku,,Z",na úseku
vlastných investícií,úloh v oblasti služieb a obchodu,v oblasti ideovo-politickej a kultúrno-výchovnej
činnosti,na úseku zariadení MsNV úloh JRD Družba Šaĺa ,ako i úloh v oblasti záväzkov jednotlivých
podnikov a závodov v priebehu volebného obdobia.MsNV a MsV NF SSR oboznámili občanov s
volebným programom na verejnej schôdzi občanov v meste.
Letná okresná smena NF v Šali
V dňoch 19.až 26.júna 1976 sa konala v Šali letná okresná smena NF pod názvom ,,Týždeň
budovania a zveĺadovania Galantského okresu."pre úspešný priebeh letnej smeny bol spracovaný

harmonogram
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prác v investičnej a neinvestičnej časti akcie ,,Z.O neinvestičnej časti akcie ,,Z" bola hlavná pozornosť
sústredená na budovanie nových parkov,oprava detských a športových ihrísk ako aj na budovanie
nových chodníkov z dlaždíc,pričom bola vytvorená hodnota diela vo výške 650.920 Kčs počas 12625
odpracovaných brigádnických hodinách.V investičnej časti akcie ,,Z" sa pracovalo na nasledovných
akciách:Spoločenský dom Veča,garáže pre Domovú správu MsNV,dielne hospodárskeho zariadenia
MsNV,prístavba šatní Gymnázia -betónovanie základov,výstavba športového areálu ZDŠ
Váh,viacúčelové ihrisko ZDŠ Pioniersko.
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Hlavným znečisťovania nielen Šale,ale aj Trnava a Sladkovičova je n.p.Duslo.Technickými
opatrenia boli dosiahnuté kladné výsledky pri zamedzovaní množstva a kvaliti vypúšťaných exhalátov do
ovzdušia,čo je možno konštatovať štatistickými ukazovateľmi z roku 1968,kedy podnik odovzdával
poplatky vo výške 1400 000 Kčs,ale v roku 1976 iba 500 000 Kčs.
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Ďaľšími zdrojmi znečistenia sú Bytové hospodárstvo Duslo Šaľa a Domová správa MsNV v Šali,ktoré v
zmysle zákona č.35/67 Zb,podliehajú poplatkom,ktorých výška je závislá na množstve spaľovaného
materiálu.MsNV v Šali získané poplatky za znečistenie ovzdušia využíva výlučne na tvorbu životného
prostredia formou výstavby verejnej zelene.V roku 1976 finančné prostriedky za poplatky vykazujú
hodnotu 100 000 Kčs.
Voľby do FZ,SNR a národných výborov všetkých stupňou v roku 1976
Podľa ústavy ČSSR uplynie v tomto roku päťročné volebné obdobie.V dôsledku toho sa voľby do
FZ,SNRa do národných výborov všetkých stupňou konajú v roku 1976.Územie mesta Šale bolo
rozdelené do 66 volebných obvodov s priemerných počtov voličou 150.V Šali máme 10 500
voličov.Zvolených má byť 66 poslancou pre MsNV v Šali.Z celkového počtu musí byť 60% členov
strany,30%žien,20% mládeže do 30 rokov,60% robotníkov a členov JRD.Tieto zásady boli stanovené
vyšším orgánom v záujme zodpovedajúceho zloženia MsNV.
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Voľby sa konali v dňoch 22.a23.októbra 1976
Za poslancov Mestského národného výboru v Šali právoplatne bolo zvolených 66,a to menovite:Kozár
František,Petrová Katarína,Szabová Helena,Eliáš František,Sedláková Mária,Félix Juraj,Ing.Lisý
František,Mikláš Ernest,Ing. Pleidel Imrich,MUDr. Šilhan Vladimír,Bošnák Peter,Lipovský Aladár,Farkaš
Ondrej,Marek Tibor,Žitňák František,kpt. Horňák Milan,Horváthová Mária,Pappová Klára,Tóth Ján,Ing
Miškovič Július,Zelmanová Antónia,Ing. Alfoldi Mikuláš,Vargová Júlia,Harmathová Mária,Ižo Ján,Braun
Štefan,Petrová Mária,Ing. Jankovič Jozef,Ing. Cegledi Karol,Eliášová Alžbeta,Odrážková Eva,Ujhelpi
Ján,Chovanec Štefan,Nemčoková Mária,Ing. Semora Pavol,Papp Ladislav,Jankech Imrich,Dobrý
Koloman,Puterová Mária,Ing. Hlavatý František,Buran Jozef,Ing. Gažík Ondrej,Veselý Vincent,Ing. Pán
Imrich,Karlubík Jozef,Porhajáč Anton,Kladík František,Petrušková Božena,Baláž Ján,Sedlák
Rudolf,Kollárik František,Ing. Banás Jozef,Tóth Daniel,Száraz Július
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Lušťáková Eva,Chromek Ferdinand,Takáčová Helena,Valeková Mária,Kuna Ladislav,Koyš
Ľudovít,Farkaš Pavel,Szabó Jozef,Hrnčár Štefan,Mészároš Ján.

Na plenárnom zasadnutí MsNV v Šali dňa 19.novembra 1976 bol zvolený za predsedu MsNV
s.Aladár Lipovský,za podpredsedu s. Ing. Lisý František,za tajomníka s. Ernest Mikuláš.Za členov rady
MsNV v Šali ďalej plénum zvolilo:Jozefa Burana,Evu Žušťákovú,Máriu Petrovú,Ing. Júliusa
Miškoviča,MUDr. Vladimíra Šillana,Štefana Hrnčára,Ing. Andrea Gazíka,Ing. Františka Hlavatého.
zložení

Plénum MsNV zriadilo 11 komisií a zvolilo za ich predsedov jednotlivých poslancov MsNV v tomto
komisia
predseda

-plánovacia
-finančná
-MH a byty
-obchodu a cestovného ruchu
-dopravy
-výstavby

-Imrich Jankech
-Ladislav Papp
-Peter Bošňák
-Božena Petrušková
-František Žitňák
-Ing.Mikuláš Alfoldi
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komisia

predseda

-poľnohospodárstvo
a vodného hospodárstva
-Ing. Jozef Banás
-školstvo a kultúry
-Ľudovít Koyš
-sociálneho zariadenia
a zdravotníctva
-Katarína Petrová
-na ochranu verejného poriadku -Ján Tóth
-pre mládež a telovýchvu
-Mária Harmathová
Plénum MsNV tiež zriadilo Výbor ľudovej kontroli MsNV v Šali a za predsedu zvolilo Ing. Imricha
Pleidela.
Plénum MsNV potvrdilo odbory Mestského národného výboru v Šali takto:
odbor
-organizačno-vnútorný
-plánovaco-finančný
-výstavby
-komunálneho hospodárstva
a služieb

vedúci
-Juliana Melišková
-Ing. Pavol Krč
-Michal Guliš
-Koloman Barlok

Odbor školstva a kultúri,socialného zabezpečenia a zdravotníctva-vedúci nebol zvolený.
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Stredná chemická škola v Šali
Dňom 1.septembra 1976 zahajujú činnosť v našom meste Sredná priemzselná škola chemická.Je
umiestnená v budove bývalého ONV.Riaditeľom sa stal s. Július Morávek,yástupcom s. Gabriel
Major.Štúdium je štvorročné.Začína sa štyrmi triedami prvého ročníka,každým ďaľším rokom budú
pribúdať štyri triedy.Nároky na počesť učební bude narastať.
Nová rajonizácia základných škôl
Novým prílivom obyvateľstva sa neustále zvyšujú počty žiakov v triedach,ba vznikajú nové
triedy,pre ktoré nie sú učebne,i keď odovzdanie novej ZDŠ na sídlisku Váh situácia zlepšila.Na všetkých
ZDŠ sú priestory kapacitne využité,ale na ZDŠ Šaľa-Veča sú voľné štyri učebne a budúcom školskom

roku sa uvolní ďaľšia učebňa.Preto Rada MsNV schválila novú ralonízáciu a vytvorila školský
rajón:Štúrova ul. SNP,Sovietskej armády,sídliskoVáh II.Školopovinné deti z tohto rajónu budú chodit´od
1.septembra 1977 na Základnú deväťročnú školu Šaľa-Veča.
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Plnenie úloh plánu a rozpočtu za rok 1976
Rok 1976 je prvým rokom 6.päťročnice.Možno konštatovať,že základné ciele a úlohy plánu na rok
1976 v hospodárstve riadenom MsNV v Šali boli splenené.Konečný výsledok rozpočtového hospodárenia
MsNV za rok 1976 a záverečného účtu k 31.12.1976 v tisícoroch Kčs je:Príjmi 18 637; Výdavky 17 958.
Vzácne návštevy na JRD Družba
Dňa 3.apríla 1976 navšívil z príležitosti národnej smeny JRD Družba v Šali Ing. Ján Janík,tajomník
ÚV KSS.Bol doprevádzaný vedúcim tajomníkom OV KSS v Galante s. Knotekom.Prezrel si novú
veľkovýkrmňu a novovybudovaný areál JRD.
Dňa 16.júna 1976 navšívil naše JRD konzul Maďarskej ľudovej republiky.
Dňa 18.októbra 1976 navšívil naše JRD minister poľnohospodárstva ZSSR s.A.Ježevskij,ktorého
doprevádzal s. Janovic,minister poľnohospodárstva SSR,prejavil hlboké uznanie za vzorné vedenie JRD
vedúcim pracovníkom i za dosahovanie vysoké hektárové výnosy.
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1977
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Významné výročia v roku 1977
Rok 1976 je za nami,predsa ostáva v mnohých smeroích východiskom pre správu v druhom roku
šiestej päťročnice.
Pracovnú občiansku aktivitu podnecujú také významné výročia ako 60. výročie Veĺkej októbrovej
socialistickej revolúcie,29.výročie Februára,33.výročie Slovenského národného povstania.
Celomestský socialistiký zväzok v roku 1977
na počesť 60.výročia VOSR
Plénum MsNV v Šali prejednalo a schválilo na svojom zasadnutí 24.januára 1977 návrh
celomestského socialistického záväzku.Jeho hodnota predstavuje 6 190 000Kčs,z toho 3 641 000 Kčs
na investičnú časť a 2 549 000 na neinvestičnú časť.Na počesť 60.výročia VOSR bolo prijatých 1850
individuálnych a 42 kolektívnych záväzkov.Občania,spoločenské organizácie,podniky a závody
odpracovali
str.135
bezplatne 90 000 brigádnickýchhodín.Plnenie záväzkov sa hodnotilo mesačne v pracovnej komisii pre
,,socialistickú súťaž",štvrťročne v rade MsNV a v predsedníctve MsV NF SSR a raz polročne na
plenárnom zasadnutí.
Slávnostné zasadnutie plína MsNV
Slávnostnézasadnutie Mestského národného výboru v Šali sa konalo 24.februára 1977 pri
príležitosti 29.výročia osláv Februárového víťazstva pracujúceho ĺudu.Zúčastnili sa na ňom okrem
poslancov MsNV a ONV za mesto Šaĺu aj riaditeĺa ZDŠ,MŠ,vedúce školských jedální,vedúci odborov
MsNV a predsednícvo NF.Tajomník MsNV s. Ernest Mikláš prítomných privítal a oboznámil ich s
programom.Slávnostný prejav mal predseda MsV KSS s. Jozef Buran.Potom nasledoval kultúrny
program.Počas slávnostného rokovania plénum vyslalo delegáciu k pomníku padlých hrdinov,aby položili

vence na znak v´daky,úcty a oddanosti k slávnym februárovým dňom.
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Výstavba mesta
V tomto roku sa zahájila výstavba nového sídliska Šaĺa-Stred o počte 494 bytov s príslušnou
občianskou a technickou vybavenosťou,v rámci ktorej sa vybudujú nasledovné objekty:predajňa
základných potravín a služieb,materská škola pre 60 detí,detské jasle pre 35
detí,cukráreň,trafostanica,zosilňovacia stanica vody,podacia pošta a kompletný objekt kotolne.Ďalej sa
zahajuje výstavba 144 bytových jednotiek s ukončením v roku 1978,centrálňa kotolňa a
trafostanica,vodovod a kanalizácia.
V Štádiu územníckej príprava sú aj nové sídliská individuálnej bytovej výstavby Orechová II. a ŠaĺaVeča.Sídlisko Orechová II. sa bude nachádzať v pristore terajšieho areálu JRD,ktorý sa postupne
likviduje.Počet stavebných pozemkov tu bude 324.Sídlisko IBV v Šali-Veči sa bude nachádzať v priestre
medzi ulicou Dóžovou a Nitrianskou cestou a uvažuje sa tu s výstavbou cca 35-40 rodinných domkov,z
toho 16-20 štorbytovky.
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Koĺko máme maloobchodných predajní
Šaĺa má celkom 17976 obyvateĺov,z toho je trvale prihlásených 17051.Na tento počet pripadá 66
maloobchodných predajní, 39 priemyselných predajní,21 závodov verejného stravovania s 32 odbytovými
strediskami vrátane bufetov.V minulom roku pribudli v Šali tri nové predajne štátneho obchodu, a
to:domáce potreby,drobný tovar a drogéria,v tomto roku predajňa závodu Trikota Vrbové na ulici
Sovietskej armády a samoobsluha potravín Jednota SD na Vinohradníckej ulici.
Zásobovanie obyvateĺstva pitnou vodou
v súčasnom období sa odber vody na jedného obyvateĺa pohybuje od 400-600 litrov za deň,čo má
za následok,že bolo vmeste nedostatok vody.V máji minulého roku došlo k prepojeniu galantského
vodného zdroja do siete v Šali cez už vybudovanú sieť v rámci stavby Jelka-Galanta-Šaĺa.Naprie tejto
skutočnosti sa i tohot roku objavil nedostatok vody v objektoch s vyššími podlažiami.
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Nadviazanie družobných stykov
Sekretár ÚV KSČ,Ministersvo zahraničných vecí ČSSR aoko i vládna komisia pre reguláciu
stykov so zahraničím schválili nadviazanie družomných stykov medzi MsNV Šaĺa a správou obce Kuhmo
vo Fínsku. Družobná obec Kuhmo má 5 tisíc obyvateĺov a so združenými obcami v počte 16 má 14019
obyvateĺov.Prevláda v nej poĺnohospodárstvo a lesné hospodárstvo okrem menšieho priemyslu.Obec sa
nachádza v blízkosti hraníc so ZSSR.Návšteva dedlegácie MsNV Šaĺa na pozvanie obce Kuhmu sa
uskutočnila dňa 27.6.1977.Pobyt sa stanovil na 5-6.dní.Delegáciu tvorili súdruhovia Aladár Lipovský
predseda MsNV,Jozef Buran- člen rady MsNV,Ing.Andrej Gažík-poslanec MsNV.
Súťaž,,Pomôž svojmu mestu"
Súťaž medzi mestami Šaľa Vranov vrámci súťažného cyklu,,Pomôž svojmu mestu"sa začala
29.októbra v sobotu ráno o 8.hodine a skončila sa 30.októbra o 18.hodine.Cieľom súťaže bolo pomôcť
odstrániť drobné nedostatky,ktoré neraz strpčujú život našim občanom.
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Išlo predovšetkým o skrášlovanie životného prostredia,o úpravu verejných priestranstiev,výsadku
stromkov,kríkov a podobne.Pri uskutočnení súťaže vyhralo mesto Šaľa nad Vranovom.
Voľba občianskych výborov
Občianske výbory sa stali dobrými pomocníkmi národných výborov pri plnení náročných úloh

volebného programu.Pre budúce obdobie sa zvolilo 10 občianskych výborov pre mesto Šaľu.Vytvoril sa
samostatný obvod pre osadu Hetmín a Kilič.Voľby sa uskutočnili v čase od 9.-15.marca 1977 na
verejných schôdzach občanov,ktoré boli organizované v rámci obvodov jednotlivých občianskych
výborov.
Oslavy 60.výročia VOSR a 55.výročia vzniku ZSSR
Dňa 7.novembra 1977 o 14.hod. sa pri pomníku Víťazstva na Gottwaldovej ulici konala
manifestácia pracujúcich.Program:Hymna ČSSR a ZSSR,otvorenie,kultúrny program,slávnostný
prejav,kladenie vencov,Internaciónála.V rámci osláv sa uskutočnil lampiónový sprievod,ohňostroj a
slávnostná akadémia.
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Trestná činnosť
V dobe od 1.januára do 30.novembra 1977 bolo spáchaných v Šali 107 známych a 29
neznámych trestných činnov,123 známych a 41 neznámych prečinov,211 priestupkov.Od rušiteľov
verejného poriadku bolo za pokuty vybraných 20 760Kčs,v cestnej doprave 35 040Kčs.Podnapitých
občanov odovzdali do záchytnej stanice v Galante celkom 75,čo z celookresného priemeru tvorí 2/3.
Hodnotenie hospodárstva MsNV Šaľa
Výsledky v rozpočtovom hospodárení riadené Mestským národným výborom v Šali za rok 1977
hodnotíme nasledovne:príjmy 22 393 000,výdavky 22 281 000,prebytok 112 000 Kčs.
Vzácne návštevy v Dusle a JRD Družba
31.mája navšívil vedenie Dusla s Walter Gampe,generálny konzul NRD v Bratislave za účelom
prehlbenia družobných vzťahov s chemickým závodom v Piesteritz v NDR.
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1.júla navštívila Duslo stranícka delegácia zo Saratovskej oblasti ZSSR v rámci družby so
Západosloveským krajom v sprievod krajských a okresných straníckych funkcionárov SSR.
15.júla navštívila Duslo delegácia Ministerstva vnútra MĽR,ktorá sa zaujímala o výrobné úspechy
podniku.
23.júna navštívila Duslo vládna delegácia ČSSR na čele so s. Záhradníkom.
28.júna navštívila Duslo vládna delegácia ministerstva chemického priemyslu ZSSR,vedená
zástupcom ministerstva Miljutinom.
28.apríla navštívila JRD vládna delegácia NDR.Oboznámila sa s poznatkami z oblasti politickej a
hospodárskej činnosti nášho JRD.
14.septembra prezreli si hospodárske objekty JRD.predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej
komisie M.Jakeš v sprievode s.Janáka,s.Minaroviča.
25.novembra sme privítali 41 družstevníkov,ktorých viedol predseda LPG z Eutsch okres
Leipzig.Bola to družobná výmenná rekreácia.
1978
Významné výročia v roku 1978
Politický,hospodársky i spoločenský život v našom meste ovplyvnený významnými výročiami
štátneho a medzinárodného charakteru.Oslávili sme 60.výročie vzniku samostatného
Československa,61.výročie VOSR,pripomenuli sme si 40.výročie hanebnej mníchovskej zrady,35.výročie
podpísania zmluvy o priateĺstve medzi Československom a Sovietskym zväzom,30.výročie Februárového
víťazstva,10.výročie Československej federácie.Rok 1978 nadväzuje na hospodársky a sociálny program
6. päťročnice jej 3. rokom.

Celomestský socialistický záväzok na úpočesť 30.výročia Februárového víťazstva
Pracujúci mesta Šaĺa prijali na verejnom zhromaždení celomestský socialistický záväzok na
počesť 30. výročia Februárového víťazstva.Hodnota predstavuje finančný objem 7 631 500 Kčs pri
odpracovaní 136 160 brigádnických hodín.Do investičnej časti akcie,,Z" boli zahrnuté
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v záväzkoch:Meterská škola 6 o,kotolňa HZ,prevádzkáreň MsNV a športová hala.
Plénum MsNV schvaľuje rozpis plánu a rozpočtu na rok 1978
Plénum Mestského národného výboru v Šali na svojom zasadnutí 28.februára 1978 prerokovalo a
schválilo rozpis plánu a rozpočtu na rok 1978.Celkové príjmi na rok 1978 sú vo výške 13 559 000
Kčs,výdavky vo výške 13 599 000 Kčs.V pláne a rozpočte nie sú zahrnuté výdavky na individuálnu
bytovú výstavbu a akciu ,,Z" cca 7,5 milióna Kčs.
Ďaľšia výstavba mesta
V tomto roku sa majú dokončiť inžinierske siete na sídlisku IBV za ulicou Leninovou v hodnote 3
milióny Kčs,ako i dokončenie výstavby komunikácie na ulici Jánošíkovej v hodnote 1 792 000 Kčs.Na
úseku vlastných investícií sa prevedie výstavba mestskej ľudovej knižnice na ulici Sovietskej armády
vedľa predajne Hračky.Ďalej sa prevedie výstavba kabelizácie telefónnych
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rozvodov na sídlisku IBV Orechová v hodnote 500 tisíc Kčs.Na úseku ,,Z" sa bude pokračovať na
výstavbe materskej školy pre 60 detí v hodnote prác za 850 tisíc Kčs,dokončí sa kotoľna hospodárskeho
zariadenia MsNV za 751 tisíc Kčs.Zaháji sa výstavba športovej haly za 3 milióny Kčs a prevádzkáreň
MsNV.
Poľnohospodárske úspechy JRD Družba
Na úseku rastlinnej výroby hektárové výnosy u hlavných plodín boli nasledovné:pšenica
57q,jačmeň 50q,kukurica 65q,cukrovka 400q.Na úseku živočíšnej výroby bola daná do prevádzky farma
ošípaných s priemerným stavom 8500 kusov s ročnou produkciou 1650 ton bravčového mäsa.V tomto
roku sa započalo s výstavbou veľkokapacitného kravína pre 1000 kusov dojníc.
Zriadil sa ,,Dom s opatrovateľskou službou"
MsNV v Šali vyčlenil na sídlisku Vlčanská III/11 16 jednoizbových bytov,v ktorých sa zriadďuje
,,Dom s opatrovateľskou službou" v snahe pomôcť starým občanom
str.146
a pomocou opatrovateľky im poskytovať pomoc pri nákupoch,donášky stravy,zdravotnícke
služby.Opatrovateľská služba je zabezpečovaná piatimi opatrovateľkami,ktoré sú odmeňované Odborom
socialných vecí ONV.
Zriadenie 22 miestnych územných detských jaslí
Vzhľadom na veľký nedostatok jaselských miest Rada MsNV k 1.februára 1978 v rámci hnutia
,,Všetko pre človeka" vyčlenila dve trojizbové jednotky na Gottwaldovej ulici v bloku B/53-A,kde sa
zriadila 22 miestne územie detské jasle.
Názvy ulíc na nových sídliskách

Plénum MsNV dňa 24.októbra 1978 pomenovalo novovytvorené ulice takto:Na sídlisku Váh II:ulica
1.mája,ulica 9.mája,ulica Hurbanova,ulica Petrovská.Na sídlisku Šaľa-Stred:ulica Ladislava
Novomestského,ulica Vladimíra Clementisa.Na sídlisku Vlčanská:ulica Vavra Šrobára,ulica
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Juraja Dimitrova,ulica Marka Čulena,ulica Jána Palárika,ulica Boženy Nemcovej a ulica Pavla Jozefa
Šafárika.
Technické služby mesta Šaĺa
Plénum MsNV v Šali na svojom dasadnutí dňa 24.októbra 1978 prejednalo návrh na
zriadenie Technických služieb mesta Šaĺa s prevádzkou od 1.januára 1979.Hospodárske zariadenie
MsNV ,ktoré nepostačovalo pre zabezpečenie požadovaných úloh,bolo zriadené v roku 1962.Počas 16ročnej existencie sa vyvinulo,tak že mohlo byť pretvorené na Technické služby mesta Šaĺa ako vyuššiu
formu organizácie,ktirá zabezpečuje rôzne platené i neplatené služby pre mesto i obaveĺstvo.
O činnosťi Klubu dôchodcov
Klub dôchodcov je umiestnený v Červenom kútiku,má 170 členov.Klubové miestnosti sú
príjemne esteticky zariadené.Celková hodnota zariadenia činí 143 tisíc KčsCinnosť klubu organizuje
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vedenie klubu ako aj 11-členná samospráva.Na mesačných členských schôdzach sa konajú i politické a
zdravotné prednášky.Členovia klubu sa zúčastňujú aktívnou prácou na plnení volebného programu a
smien Národného frontu.Pravielne sa schádzajú aj na krúžku šikovných rúk,na speváckom i recitačnom
krúžku.Patronát nad klubom dôchodcov má ZH.ROH pri n.p. Duslo Šaľa,ktorý tohto roku umožnil 31
členom klubu zúčastniť sa týždennej rekreácie v Štiavnických Baniach.
20.výročie n.p. Duslo Šaľa
Národný podnik Duslo Šaĺa si pripomína v tomto roku 20.výročie od položenia
základného kameňa.Za 20 rokov tento podnik zrealizoval fondy za 40 miliardy Kčs.Výrobou dusikatých
hnojív je popredným podnikom v celej Európe.Zabezpečuje dusikaté hnojivá preCSSR na 60%,vývoz
tvorí pol miliardy Kčs.Môžeme byť všetci hrdí na výsledky tohto podniku.
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Otužovanie detí z detských jesieľ saunou
V meste máme 5 územných,2 závodné detské jasle a 1 spoločné zariadenie s materskou školou
spolu s 314 miestami.Otužovanie etí saunou sa začalo v územných jasliach II.,odkiaĺ sa raz týždenne
autobusom dopravia do rekreačného strediska n.p. Duslo-na lodenicu.Deti si na saunu veľmi zvykli.
Stav školských a predškolských zariadení
V našom meste je v školskom roku 1977-1978 na školách I,cyklu 1740 žiakov,na školách
II.cyklu 1789 žiakov.Celkový počet učební na všetkých štyroch ZDŠ je 66,počet tried je 93.Pri norme 30
žiakov na 1 učebňu chýba nášmu mestu 25 učební.Nedostatok priestoru majú aj školské družiny s
celodennou starostlivosťou.Pri počte 27 oddelení školských družín majú školy k dispozícii len 7
učební.Osobitná škola má vytvorené 4 triedy s 54 žiakmi.Chýba 1 učebňa a miestnosti pre družinu a
dielňu.Ľudová škola umenia,ktorá má 440 žiakov,sa nachádza v provizórnych učebniach staršieho domu.
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V oblasti predškolskej výchovy má mesto v súčastnosti 5 územných materských škôl so 16 triedami,3
podnikové so 14 triedami a 1 spločné zariadenie s 2 triedami.Celkový počet detí je 924,pričom kapacita
je 850 miest,čo je 53% z 1580 žiadostí rodičov.
O pobyte fínskej družobnej delegácie v Šali

17.júla 1978 sme v našom meste privítali Fínsku delegáciu z mesta Kuhmo.Počas 5 dní
oboznámili sa so živitom v našej vlasti.Navštívili Bratislavu,Pieštany,v Šali si pozreli nemocnicu s
poliklinikou,Trikotu a položili kvety k pomníku víťazstva.Delegáciu privítali aj na JDR Družba v Šali,na
ONV v Galante a v Dusle.Nakoniec prebehlo podpísanie protokolu o družobných vzťahoch medzi Šaľou
a Kuhmom a po srdečnej rozlúčke delegácia odcestovala do svojej vlasti.
Ustanovenie kronikára mesta Šale
Do roku 1976 vykonával funkciu kronikára mesta Šaľa s. František Patek.Pretože
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menovaný v uvedenom roku zomrel,bolo potrebné zvoliť nového kronikára.Predseda MsNV rade MsNV
odporúčil s. Antona Rusinu.Menovaný sa narodil 6.2.1912 v Bobrovci,okres Liptovský Mikuláš.Do služieb
učiteľstva nastúpil v roku 1933,pôsobil na viacerých školách.Do tunajšieho mesta sa nasťahoval v roku
1955 a pôsobil tu do roku 1978 ako stredoškolský profesor na gymnáziu.Toho času je na dôchodku.Rada
MsNV v Šali na svojom zasadnutí 20.10.1978 prejednala a schválila návrh na ustanovenie kronikára
Antona Rusína.
Vzácne návštevy v roku 1978
12.októbra navštívil Duslo prvý Československý letec kozmonaut major Vladimír Remek.
12.apríla navštívil JRD Družba v Šali delegácia ÚV KSS,vedená prvým tajomníkom s. Jozefom
Lenártom,Jánom Janíkom a akademikom P.Špaldonom.
8.septembra navštívila JRD Družba sovietska stranícka delegácia,vedená členom
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ÚV KSSZ a prvým tajomníkom ÚV KS Moldavskej republiky Ivanom Boďulom v sprievode s Jána
Janíka,tajomníka ÚV KSS.Delegácia sa zaujímala o oblasť riadenia a plánovania v poľnohospodárskom
združení JRD Šaľa s ďaľsími poľnohospodárskymi podnikmi.
Kronikár mesta Šaľa
Uznesením Rady MsNV v Šali bol s platnosťou od 1.1.1979 poverený vedením Kroniky mesta
Šaľa.
uč.dôch.Karol Šmida
Narodil sa 11.januára 1915 v Šali.Pochádza z roľnickej rodiny.Ľudovú školu vychodil v
Šali,gymnázium v Trnave.Odborne sa vydával na Pedagogickej akadémie v Bratislave.Promovaný na
Vys.škole pedagogickej v Tranave.Študoval matematiku a výtvarnú výchovu.Učil 41 rokov,z toho 30
rokov v Šali na školách všetkých stupňov.
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1979
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Výkonný orgán
MSNV ŠAĽA
Predseda:Aladár Lipovský
Podpredseda:Ing. František Lisý
Tajomník:Ernest Mikláš

Ved.odb.orgán.vnútor:Juliana Melišková
Ved.odb.výstavby:Michal Guliš
Ved.odb.fin.plán:Ing. Pavol Krč
Ved.odb.KH,služ. a obch:Vladimír Kosáč
Ved.odb.šk.kult.sociál.a zdrav:Jarolín Varga
Ved.prevádzkarní:Ján Molnár
Ved.techn.služieb:Ing. Božena Kurucová
Ved.MsOB:Ľudovít Csikós.
Pohyb obyvateľstva
stav 1.1.1979
narodení
prisťahovaný
zomrelí
odsťahovaní
stav 31.12.1979

: 18160
: 408
: 937
: 192
: 435
: 18 857
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Technické služby mesta.
Ešte dňa 19.12.1978 schválilo plénum MsNV Šaĺa organizačný štatút a pracovný poriadokpre
novozariadenú organizáciu:Technické služby mesta Šaľa.Táto organizácia dňom 2.1.1979 začína svoju
činnosť.Kádrovo bolo doriešené aj obsdenie vo funkcii vedúcich jednotlivých stredísk a ekonomického
útvaru,čím bol položený základ činnosti organizácie.
Stredisko 01.Zabezpečuje čistenie a údržbu mestských komunikácií v dĺžke 30,3km,verejné
priestranstvá,10autobusových zastávok,čistenia oklo nádob na smeti,vyprázdňovanie smetných
košov.Činnosť zabezpečuje 10 pracovníkov kategórie R + 1 technický pracovník apríslušné
mechanizmy.Zametacie vozidlo je denne v plnej prevádzke.Kropiace auto zaisťuje umývanie
ciest,kropenie komunikácií a polievanie výsadby.Sredisko prevádza údržbu mestských komunikácií aj v
zimnom období v dobrom technickom stave odhrňovačmi snehu a posypovým materiálom.
Stredisko 02.Obhospodáruje 27ha mestskej zelene,parky,lesopark,21 ihrísk a 675m2 pieskovísk.Na
výsadbu kvetinových záhonov používa
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vlastný výsadbový materiál z vlastnej množiarne kvetín.
Stredisko 03.Prevádza odvoz domových odpadkov kukavozmi a vozidlami Bobor so stálimi posádkami
ato nielen v meste ale aj v okolitých obciach,z kúpaliska Termál v Diakovciach.Frekvencia odvozu 1,5-2,5
krát týždenne.
Stredisko 04.Zabezpečuje verejné osvetlenie 1650 svetelných bodov a prevádza ich údržbu.Má k
dispozícii vozidlo s výsuvným rebríkom.Zabezpečená je aj osádka na odbornej úrovni.Okrem uvedeného
prevádza aj výzdibu mesta pri slávnostiach alebo slávnostných dňoch.
Kádrové obsadenie.
Stredisko 01103 riadi vedúca:Helena Jurčíková.
Stredisko 02 riadi vedúci: Tibor Karafa.
Stredisko 04 riadi vedúci: Ján Júhás.
Ekonom.útvar riadi vedúca:Ing.Božena Kurucová.
Od 1.4.1979 nastúpil do funkcie
riaditeľa Zdenék Švéda,
ktrý bol do tejto funkcie schválený Plénom MsNV v Šali dňa 17.4.1979 pod č.88/79.
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Rozpis úloh
štátneho vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok
1979.
Na plenárnom zasadnutí MsNV v Šali dňa 19.februára 1979 bol prerokovaný rozpis plánu a rozpočtu v

súlade s potrebami na rok 1979 a schválený takto:
Príjmy:(v tisícoch)
Dane a poplatky
500.-Kčs.
Príjmy rozpoľt.organizácií
4431.- "
Vlastné príjmy spolu
4931.- "
Dotácie z ONV
7450.- "
Rozpočet.pre neinvest.výdavky 12381.-"
Účelové subvencie
2776.- "
Rozpočtové príjmi spolu
15157.- ô
Doplnkové príjmy
1323.- "
Príjmy spolu
16480.-"
Výdabky:
Neinvestičné výdavky
Investičné výdavky
Výdavky spolu

13704.- "
2776.- "
16480.-Kčs.

str.158
Akcie ,,Z".
Plénum MsNV v Šali dňa 19.6.1979 prerokovalo správu o dokončených a započatých akciách
,,Z".V bežnom roku sa dobudovali 2 projekty pre materské školy.V septembri sa dáva do prevádzky IV.
podniková materská škola s kapacitou 120 detí,ktorú vybudovalo Duslo nákladom 4 milióny korún.Škôlka
je postavená na Ulici SNP pre deti zamestnancov Dusla.Druhá materská škola je dohotovená na
Družobnej ulici a po kolaudácii sa dá do prevádzky v decembri.Škola je združených podnikov
Vodohospo.stavieb Šaľa,jednota,Pekárne,OPBH,Trikota a JRD Družba,Šaľa.Budova bola postavená
nákladom 1 a pol milióna korún s kapacitou 60 detí zamestnancou uvedených podnikov.priebeh výstavby
tohoto diela bol pod zvýšeným dohľadom československého rozhlasu,ktorý o tom podával správy o
sobotňajšom ,, Dobrom ráne."
Na tomto zasadnutí pléna boli prerokované a schválené ďaľšia nové akcie ,,Z" ktoré sa tohoto
roku začnú realizovať.
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Oplotenie cintorína.
Je to nová akcia,ktorá sa začne v apríli 1979 a práce na tomto diele potrvajú 2 roky.ohrada sa bude
prevádzať z betónovej podmurovky do výšky 60-70cm nad úrovňou terénu.Na murovanie vlastnej ohrady
sa použijú keramické plotové tvarovky ukladané medzi betónové nosné stĺpy.Hodnota diela bude 1,326
tisíc Kčs.
Umelá ľadová plocha
Bola schválená ako dlhodobá akcia,ktorá bude mať konečnú hodnotu 5 miliónov korún.Perspektíva sa
počíta ja so zakrytím.Umelá ľadová plocha má slúžiť zimným športom,krasokorčuľovaniu a hokeju.Už sa
aj začalo s úpravou staveniska,asanáciou časti záhradkovej osady a výkopovými prácami.Zimný štadión
sa buduje v priestore medzi terajším kúpaliskom a hrádzou Váhu.V I.etape výstavby sa počíta s
vyhotovením strojovne príslušným chladiacim zariadením.
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Plenárne zasadnutia MsNV v Šali súčasne schválilo aj ďaľšiu akciu ,,Z"-výstavbu
športovej haly
Táto hala má byť súčasne vstupným a prepojovacím objektom k zimnému štadiónu.Konečná hodnota

diela bude 4,998 tisíc korún.S akciou sa započne o júni 1979 a už 1.rok výstavby sa preinvestuje 1,500
tisíc korún.Bude slúžiť halovým športom a akcia potrvá viac rokov.
Prehľad plnenie akcie ,,Z"
prevádzkáreň
mat.škola
špor.hala
oplot.
um.ľad.plocha

Termín
0378/379
777/1279
479/1280
479/1280
679/0182

Hodnota
Preinvest.
1406
475
ukonč.
1556
606
ukonč.
4998
1877
nová
325
325
nová
4999
587
nová
spolu 3870 Kčs.

str.161
Rada MsNV v Šali
schválila rozdelenie obchodných priestorov KBV na sídlisku Vlčanská II.takto:
Jednota-Galanta: predajňa potravín
144 m2
reštaurácia
140 m2
pred.mäsa
34 m2
Zelenina-Bratislava:pred.zeleniny
34 m2
KSOG-Galanta:
kaderníctvo
50 m2
MsNV-Šaĺa:
čitáreň-klub.
102 m2
a k tomu prislúchajúce vedlajšie potrebné sklady a sociálne priestory.
KBV Šaĺa Veča.
Rada MsNV v Šali prerokovala 22.6..1979 započatie výstavby,,Komplexnej bytovej výstavby"na ĺavom
brehu Váhu nového sídliska Šaľa-Veča.V rámci zásad schváleného úvodného projektu 733 bytov má sa
táto akcia zahájiť v júni 1979.Po niekoľkých pripomienkach a výhradách štátnej expertízy a ich
zohľadnení v úvodnom projekte sa prikročilo ku asanácii a pripravenosti staveniska odkanalizovaním
T.stavby,ktorej ukončenie je plánované v marci 1981.Rada zahájenie prác schválila.
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KULTÚRNA PAMIATKA
V ŚALI.
V auguste pristúpilo okr.vlastivedné múzeum v Galante expozíciu ľud.bývania v sochom dome v
Šali č.p.722 na Štúrovej ulici.Predstavuje typ slovanského domu,ktorý bol rozšírený u všetkých Slovanov
a za klasickú a súvislú oblasť je pokladaná Hercegovina.V súčasnosti je tento šslský dom chránený
Pamiatkovým úradom.Dom má drevenú sochu,ktorá nesie kliešťovú konštrukciu krovu.Krytinou je slama
a trstina.Múry sú zhotovené z vŕbovej pletenice,ktorá je obložená mazom(hlina,plavy,voda).Steny sú
okresané a na hladko omazované a olíčené vápnom.Dom nebol povodňami zničený,pretože jeho
konšrukcia je stavaná tak,že odolávala náporu vody a ak aj murivo bolo odnesené vodou,krov zostal
neporušený.Vo vnútri domu možno ešte aj dnes vidieť na nosných brvnách označenie,pokiaľ siahala
voda.Na prednej hrade je nápis:Vybudované roku Pána 1730.V r.1962 bol dom renovovaný nákladom 42
000 korún a je chránený ako historicko-kultúrny dokument nielen slovenský ale aj slovanský,pretože je
dnes už unikátnou raritou ľudového stavebníctva.Zariadenie je zozbierané na tomto území a niektoré
kusy sú už tiež unikátne.
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PLÉNUM MsNV
nma svojom zasadnutí 4.9..1979 prerokovalo správu o stave a údržbe bytového fondu v OPBH v
prevádzke Šaľa a konštatovalo,že bytový fond spravuje 47 bytových a nebytových jednotiek.Nebytové
jednotky v meste užívajú organizácie:Jednota,KSOG,OPS,Pečivárne,Slovenská kniha,Mototechna a
Čedok,ZDA Partizánske,Slovakotex.Tieto jednotky sú v správe prevádzky bytového hospodárstva v Šali
a sú v plnej miere využívané.Technický stav je na dobrej úrovni.Plán tržieb sa plní a s plánom nákladov

je pomerne vyrovnaný.Prevádzka bytového hospodárstva v Šali poskytuje a zabezpečuje pre obyvateľov
dodávku tepla a teplej vody po celý rok.Tieto služby sú poskytované pre 749 bytových jednotiek a pre 9
organizácií v nebytových jednotkách.Technický stav bytového majetku je na dobrej úrovni a vyhovuje
nerušenému bývaniu.Veľká je spotreba vody.Normovaná spotreba vody je 280l na deň.Skutočnosť je
320l/deň.
Pozitívnou stránkou je,že technický personál a údržbári bytového podniku sa angažujú
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aj v zlepšovateľskom hnutí a dosahujú dobré výsledky.Dobrý technický a údržbársky kolektív
zabezpečuje úroveň bytového fondu ku spokojnosti nájomníkov.Dôkazom toho je aj vyznamenanie
Vynikajúci kolektív,ktoré ocenenia mu bolo schválené vládou ČSSR a ÚRO.
Správa
o plnení úloh sociálnej politiky a zdravotníctva bola prejednaná na zasadnutí Pléna MsNV v
Šali dňa 30.10.1979 a zistilo sa,že úlohy vyplývajúce z uznesení 11.pléna ÚVKSČ v oblasti sociálnej
politiky a zdravotníctva sa zabezpečujú a zlepšujú sa životné podmienky starých občanov,ale je treba
venovať sústavnú pozornosť otázke,bývania starých občanov.Prvoradou úlohou národného výboru je
rožširovanie opatrovateľskej činnosti,rozvoj signalizačnej činnosti v osamelých občanoch a
zabezpečovania ich životných potrieb.V meste je 1893 dôchodcov.Napriek všetkej pozornosti sa
dostávajú niektorí občania do situácie,kedy z dôvodov choroby,staroby,osamotenia alebo nezáujmu
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roku bol 34 členov Klubu dôchodcov v Šali umožnený týždenný pobyt v rekreačných zariadeniach.V
zmysle uznesenia vlády SSR č.51/77 bol mesiac október vyhlásený za mesiac úcty k starším a v
dôsledku toho sa prevedú cestou SPOZ,v závodoch,podnikoch a v spoločenských organizáciach rôzne
akcie ako pozornosť voči starým občanom.
Prečíslovanie domov.
Uznesením vlády SSR č.105/78 bol stanovený termín vykonania sčítania ľudu,domov a bytov k
1.nov.1980.V zmysle tohoto uznesenia treba urobiť previerku a prečíslovanie domov a bytov v tom
zmysle,aby všetky budovy v meste mali súpisné aj orientačné čísla.Kedže v posledných rokoch,bola
realizovaná rozsiahla investičná výstavba,kde došlo k narušeniu číselného radu domových čísel,bolo
treba vykonať prečíslovanim všetkých budov v meste.Touto problematikou sa zaoberala plenáru
zasadnutia,MsNV v Šali dňa 4.9.1979 a rozhodlo,aby prečíslovanie a stým súvisiace práce previedol
odbor výstavby
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tak,aby každá budova mala dve čísla.Súpisné čísla vyjadrujú celkový počet obytných a iných
budov.Orientačné čísla sú samostatné pre každú ulicu.Akcia bola realizovaná.Bolo vydaných celkom
1753 súpisných čísel a všetky zmeny boli oznámené obyvateľom v týchto domoch a prevedené boli aj
záznamy v občianskych preukazoch ako i vo všetkých evidenciách na MsNV ana Okresnej správe VB v
Galante.V záväznosti na nové očíslovanie mesta bolo potrebné aj ulice novovzniknutá alebo
prebudovaná opatriť novým názvom tak,aby orientácia bola čo najľahšia.Bolo potrebné upozorniť
podniky,školy a inšitúcie,aby v korenšpondencii používali nové pomenovania ulív a orientačných čísel a v
tomto zmysle previedly aj opravy firemných pečiatok.
Plnenie vole.programu.
Správa o plnení volebného programu bola prerokovaná na plenárnom zasadnutí
30.10.1979.Správu o plnení programu TYF za uplynulé 4 roky predniesol podpredseda MsNV v Šali Ing.
František Lisý.Plénum konštatuje,že úlohy na úseku vlastných investícií
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ako aj všetky akcie,,Z" sa plnia v súlade s plánom.Vysoká angažovanosť a aktivita občanov,podnikov a
zariadení sa prejavila aj pri organizovaní súťažného cyklu usporiadaného medzi mestami
Šaľa-Vranov,
kde sa naše mesto umiestnilo ako lepšie -na I.mieste.Aj v rámci okresnej socialistickej súťaže medzi
mestami Galanta,Sere´d,Šaľa obsadilo naše
mesto Šaľa I.miestoVeľmi dobre a podľa plánu pokračuje výstavba KBV a JBV.Zaostáva technická a občianska vybavenosť
sídlisk,zriadenie vzorkovej predajne nábytku,doriešenie činnosti autoservisu-hlavne problém umývania
automobilových a motocyklových vozidiel.Volebným programom prijaté úlohy-ukončiť 1680 bytov KBV do
roku 1980 si preto vyžaduje ešte maximálne úsilie a pozornosť všetkých zainteresovaných zložiek a preto
sa ukladá predsedovi MsNV avedúcim odborov doriešiť problémy a nedostatky odstrániť v tom
zmysle,aby prijatý volebný program NF bol do konca r. 1980 splnený.
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Hodnotenie celomestského socialistického záväzku
na počesť 35.výročia SNP sa previedlo na zasadnutí pléna MsNV v Šali dňa 18.dec.1979.Pracujúci
nášho mesta sa na celomestskom aktíve NF dňa 5.II.79 zaviazali na počesť 35.výr.SNP skrášliť,vylepšiť
a ozdraviť prostredie,v ktorom žijeme,vo forme celomestského socialistického záväzku.Tento záväzok
vznikol zo 1560 indioviduálnych a 76 kolektívnych záväzkov,ktoré budú realizované na dokončovacích
prácach prevádzkarní mesta Šaľa,materskej školy,oplotenia cintorínu,športovej haly,umelej ľadovej
plochy,skrášlení parkov,ulíc a priestranstiev a tiež na úseku kultúrnom.Celková ekonomická hodnota bola
vyčíslená sumou 12,448.370Kčs,čo reprezentuje 526 650 brigádnických hodín.
Plénum MsNV v Šali na záver roka zhodnotilo výsledky dosiahnuté splnením záväzku a vzalo
na vedomie;celomestský socialistický záväzok bol splnený takto:
I.na úseku masovopol. a kultúrnej činnosti:
1.)verejných zhromaždení občanov
8 akcií,
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2.)vystúpenie vlastných súborov
602
3.)prednášok
10
4.)podujatie s knihou
137
5.)hovory s mládežou
12
6.)akcie výchovné,kultúrne a záujmové
1719
Spolu
2488
II. v akcii ,,Z" bola vytvorená hodnota dieľa
1.)v invest.časti
4,800tis,čo je 12380br.hodín
2.)v neinv.časti
7,455.736,čo je 259254 br.hodín
3.)v ekonom.časti
278.000
Spolu
13,033.736 pri 271 634 br.hod.
Na tomto diele sa podielali občania mesta,kolektívy
BSP,závody,podniky,organizácie a školy.Dokončili sa prevádzkarne MsNV v Šali a materská škola.V
ostatných akciách sa bude ďalej pokračovať.Najviac aktivity prejavili:
Duslo np.Šaľa,Vodohospod.stavby,Povodia Váhu,OSP Galanta,OPBH Galanta,Hydrostav,JRD
Družba,ČSAD,STS,PNZZ a školy.Upravilo 140 000 m2 priestranstiev,vysadilo sa 7200 stromkov,kríkov a
ruží.Nazbieralo sa 51021 kg odpad.surovín.Občania odpracovali na skrášlení 160 000 br.hodín v
hodnote 2,542 000 Kčs.za iniciatívy poslancov a obč.výborov.Plénum MsNV v Šali vyslovilo všetkým
srdečnú vďaku.
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RADA MsNV
prerokovala 7.decembra 1979 návrh rozvoja infraštruktúry a terciálnej sféry mesta do roku 1990.O

ďaľšom postupe tohoto návrhu a realizácii rozvoja mesta Šaľa uložila Rada mesta predsedovi MsNV
predložiť podklady s určením naliehavosti vubudovať.
na úrovni ONV:
1. Lekáreň
2.Autoservis-umýv.aut
3.Dom služieb
na úrovni ZsKTYV:
1.Budova MsNV
2.Centrálna tepláreň
3.Obchvatná komunikácia
na úrovni centrá.orgánov:
1.Výstavba železničej stanice
2.Výstavba obch.siete-prior.
3.Dom služieb.Slovodcu-Novodev.
a uložila komisii výstavby podrobne zdôvodniť naliehavosť a potrebu výstavby jednotlivých akcií.
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Záverečný účet za rok 1979
Plnenie plánu príjmov:(v tis.)
Zdroj príjimov
plán
Dane a poplatky
500Z rozpočt.organizácií
4431Vlastné príjmy celkom
4931Dotácie z OTYV
7450Rozpočt.príjmy celkom
12 381Účelové subvencie
2776Rozpočt.príj.celkom
15157Doplukové príjmy
1323Príjmy celkom
16480-

skutočnosť
50747105217749612686787120557532625883-

%
112106105,8100,2102,4283135,6402,5
157-

Výdavky:
Neinvestičné výd.
Investičné výd.
Výdavky spolu

Schválené upravené plnenie
1238116017- 16602277688438843151572486025446-

%
103,6
100
102,5

Prebytok 438 tisíc korún previesť do FR a R.
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V priebehu rozpočtového roku bolo čerpané na odkanalizovanie artéskych studní,za architektonické
riešenie mesta,na údržbu miestnych komunikácií,plynofikácia,rekonštrukcia ulíc,chodníkov-ročne 6-505
Kčs Veľkú časť čerpalo školstvo.Mesto má dnes 4 základné a 6 materských škôl,1 spoločenské
zariadenia,5 územných detských jaslí,1 ľud.škola umenia,1 osobitná škola,dom pion.a mládeže a 14 škôl
jedálni.Z tejto kapitoly sa čerpalo 8,128 Kčs.Na úseku zdravotníctva sa čerpalo na
mzdy,potraviny,údržbu,nákup ošatenia a hračiek pre DJ 1,457 Kčs.V dôsledku prebudovania letného kina
na panoramatické sa prebudovalo premietacia kabína za 180tisíc korún.Na úseku socialných vecí sa z
rozpočtu čerpalo na výpomoc prestarým občanom 302 tisíc korún.Prečíslovanie domov-nové čísla a
uličné tabule si-vyžiadali náklad 150 tisíc Kčs.Z kap.miestneho hospod.sa čerpali náklady vo výške 3-744
tisíc na dokončovacie práce na prevádzkarni a na materiálové vybavenie a zariadenie jak prevádzkarne
tak aj technických služieb mesta.Z voľných finančných prostriedkov boli poskytnuté finančné podpory:
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MaV SZM Šaľa
20 000.-Kčs
MO PO Šaľa-Veča
7 000.-Kčs
Zväzarm Šaľa
2 000.-Kčs
000Filatelisti
500.- Kčs
Zväz invalid.Šaľa-Veča
800.-Kčs
Strelecký klub Šaľa
10 000.-Kčs
ZPFB Šaľa
2 500.-Kčs
TJ SlovanŠaľa
85 000.-Kčs
Slov. zväz žien Saľa
2 000.-Kčs
Spolu
129 800.-Kčs
Plnenie plánu Akcie Z
Z plánovanej hodnoty diela pre rok 1979 vo výške 3 381 tisíc korún bolo prestavané 3 870 tisíc
korún,t.j. plnenie na 114%.Z piatich akcií boli dve akcie a to MŠ 60 a prevádzkareň MsNV ukončené a
skolaudované a ako rozostavané do ďalšieho roka prechádzajú zbývajúce tri akcie:
oplotenie cintorína
športová hala
umelá ľadová plocha
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Akcia Z 79
Akcia

celková

celkový

preinvest.hod.diela

hodnota
%
1556
100
1406
100
4998
105
1326
106
4999
105

fin.limit

plán

skutoč. %

plán

1089

606

606

100

210

984

475

475

100

82

3499

1500

1877

123

500

796

300

325

108

150

3499

500

587

111

200

3381

3870

114

1142

svojpom.práca
skut.
Mat.škola 60
210
Prevádzkarne MsNV
82
Športová hala
523
Oplotenie cintorína
160
Umelá ľad.plocha
211
Celkom
1186

103
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1980
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VÝKONNÝ ORGÁN MsNV
Predseda:Aladár Lipovský
Podpredseda:Ing.František Lisý
Tajomník:Ernest Mikláš
Ved.odboru orga.vnút:Julianna Melišková
Ved.odboru výstavby:Michal Guliš
Ved.odboru plán-finanč:Ing.Pavol Krč

Ved.odboru KH služieb a obch:Vladimír Kosáč
Ved.odboru škol.kult.sociál.vecí,zdrav:Jarolim Varga
Ved.prevádzkarní:Ján Molnár
Ved.techn.služieb:Zdenek Švéda
Ved.MsNO:Ľudovít Csikós.
Pohyb obyvateľstva.
stav 1.1.1980
narodení:
prisťahovaný
zomrelí
odsťahovaný
stav 31.12.1980:

18857 obyvateľov
412 obyvateľov
1004 obyvateľov
131 obyvateľov
339 obyvateľov
19213 obyvateľov
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Doplňovacie voľby
Na zasadnutí Rady MsNV v Šali dňa 25.1.1980 sa prerokovali doplňovacie voľby do nár.výboru
v Šali.V dôsledku úmrtia Márie Horváthovej-poslankyňa MsNV v Šali navrhla Rada MsNV v Šali ONV
Galanta vypísať doplňovacie voľby vo volebnom obvode č.18 a uložila tajomníkovi MsNV Šaľa
zabezpečiť vykonanie všetkých opatrení na uskutočnenie týchto volieb.
Doplňovacie voľby vyhlásil ONV v Galante na deň 29.3.1980,kedy boli voľby aj skutočne
prevedené.Plénum MsNV v Šali na návrh mandátovej komisie a po overení výsledkov hlasovania v
doplňovacích voľbách konaných v Šali vo volebnom obvode č.18 uznesením č.113/80 konštatuje,že za
poslankyňu MsNV v Šali v tomto volebnom obvode bola právoplatne zvolená Juliana Ferenceová,ktorá
dňa 22.apríla 1980 zložila predpísaný sľub do rúk predsedu MsNv v Šali a volí ju za členku komisie
obchodu a cestovného ruchu.
Rada MsNV
na zasadnutí dňa 8.februára 1980 prejednala správu o zabezpečení štátneho vykonávacieho
str.179
plánu a rozpočtu na rok 1980 a túto v plnom rozsahu schválila.
ROZPOČET na rok 1980
Zdroj príjimov:(v tis.)
Dane a poplatky
Z pozpočt.organizácií
Vlastné príjmi splu
Dotácie z ONV
Rozpočtové príjmy
Účelové subvencie
Rozpočtové príjmy spolu
Doplukové príjmy
Príjmy celkom

520.-Kčs
4926.-Kčs
5482.-Kčs
6947.-Kčs
12429.-Kčs
2260.-Kčs
14689.-Kčs
551.-Kčs
15240.-Kčs

Výdavky:
Neinvestičné výdavky
Investičné výdavky
vádavky spolu

plán
12429.2260.14689.-

upravený
12980.2260.15240.-
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Plán rozpočtu akcie Z.
akcia

plán preinvest.
hod.diela fin.limit
Oplotenie cintorína 831631.Športová hala
1254885.Umelá ľad.plocha
18001260.Dom smútku
300200.Predajňa
10070.Celkom
58884650.-

prostr.
svojpomoc
200.368.540.100.30.1258.-

Rozpočet prerokovaný a schválený vo výške 15 240 tisíc korún na príjmoch a výdavkoch zabezpečuje
zdroje príjmov v súlade s potrebami jak pre neinvestičné tak aj investičné úlohy a ostatné výdavky r.1980.
Súčasne Rada prejednala a schválila správu o rozdelení stavebných pozemkov na výstavbu hromadných
súkromných garáži na sídlisku Vlčanská a schválila aj pridelenie stavebných pozemkov na výstavbu 103
individuálnych rodin.domkov za Leninovou ulicou a dáva príkaz vedúcemu odboru výstavby na
vydanie stavebných povolení.
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Program akcii Z v r.1980.
bol schválený rozhodnutím Rady o úlohách vyplívajúcich z rozpisu štát.vykonávacieho plánu a rozpočtu a
prerokovaná a odsúhlasený na zasadnutí Pléna 26.2.1980 v takomto poradí:
športová hala
umelá ľadová plocha
oplotenie cintorína
dom smútku
predajňa potravín
Športová hala bude v júni pred dokončením.Kapacita haly bude 2400 sedadiel a má slúžiť halovým
športom;hádzanej,košíkovej,odbíjanej a ľahkej atletike.V športovej hale bude posilovňa,vodoliečba a
sauna.
Umelá ľadová plocha sa pripravuje na montáž technologického zariadenia.
Oplotenie cintorína prebieha poďla plánu.
Dom smútku je nová akcia.Stará márnica už v mestskom cintoríne dávno nevyhovovala ani po stránke
technického vybavenia,ani po stránke kapacitnej,
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hygienickej a estetickej.Bolo rozhodnuté,aby sa na novozískanej ploche po asanácii obytných domov a v
novoohradenom areáli cintorína vybudoval Dom smútku,ktrí by po každej stránke spĺňal požiadavky a
stal sa dôstojným miestom rozlúčky so zomrelými občanmi.Rada aj Plénum MsNV v Šali schválilo
vypracovaný projekt nového Domu smútku,ktorý sa od decembra 1980 nákladom 3.5 milióna korún
začne budovať v akcii Z a ukončí sa v júni 1983.
Predajňa potravín pre JBV na Orechovej je ´dalšou akciou v poradí naliehavosti.Toto sídlisko nemalo
doteraz nijakú občiansku vybavenosť.V akcii z sa tu nákladom 752 tisíc korún postavý nová moderná
predajňa potravín so skladovými priestormi.So stavbou sa začne v októbri 1980 a má byť ukončená do
konca roku 1981.Občania tohoto sídliska sa zaviazali pod vedením Občianskeho výboru odpracovať
všetky manuálne práce ku zdarnému a skorému ukončeniu tohoto diela.Už tohoto roku sa počíta
preinvestovať 70 tisíc Kčs a 30 tisíc korún svojpomocné brigádnické práce.
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VÝSTAVBA MESTA
KBV na ľavom brehu Váhu bola prerokovaná na zasadnutí Pléna 16.6.1980 púrejednaním projektovej
úlohy.Podľa tejto prípravné práce boli prevedené v plánovanom termíne a výkopové zemné práce sa
začali v apríli 1980 a celá výstavba sa ukončí v decembri 1986.Úlohou je vybudovať na tomto sídlisku
916 bytov s príslušnou technickou a občianskou vybavenosťou s celkovým nákladom 170 miliónov
korún.Okrem bytov sa tu vybuduje nová 24 triedna základná škola,detské jasle pre 35 detí,materská
škola pre 120 detí,telocvičňa,centrálna kotolňa,energobloky s trafostanicami,zdravotné stredisko,detské
ihriská,parkoviská a parková výsadba.Toto sídlisko má spĺňať všetky nároky moderného socialistického
človeka a má byť najkrajším komplexom mesta.
za 6. 5RP sa má odovzdať do užívania 1576 bytov.
Z toho už bolo odovzdaných:
V roku 16976- 124 bytov
1977- 234 bytov
1978- 520 bytov
1979- 564 bytov
1980- 134 bytov.
V individuálnej výstavbe sa postaví 214 bytov.
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SLUŽBY OBYVATEĽSTVU
Rada MsNV
prerokovala 22.augusta 1980 správu o službách obyvateľstvu,ich úroveň,rozvoj a poskytovanie od
KSOS,OPP,Novodev,Slobodev,prevádzkarne MsNV a technické služby mesta.
Komunálne služby okresu Galanta poskytujú pranie
bielizne,rýchločistenie,holičstvo,kaderníctvo,sklenárstvo,čalúnictvo,cukrárenská
výroba,kozmetika,fotoslužba,kvetinárstvo,autoservis a pedikúra.Okresný priemyselný podnik prevádza
rádiotelevízne opravy,opravu elektrospotrebičov,opravu obuvi,zámočníctvo a stolárstvo.
Prevádzkarne mesta prevádzajú 9druhov činnosti ako služby
obyvateľstvu:doprava,murárstvo,maliarstvo,stolárstvo,zámočníctvo,upratovacia služba,sadová
úprva,výroba a predaj zmrzliny,oprava bicyklov a rybárskeho náčinia.Májú 61 zamestnancov a v
novovybudovaných objektoch nákladom 4 998 tis.korún a všetko potrebné zariadenie.Ročná tržba je
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700 tisíc rorún.Úroveň poskytovaných služieb je dobrá.Aj keď hodnotenie poskytovania služieb možno
klasifikovať ako dobrú,bolo konštatované,že ešte stále sa vyskytujú nedostatky v poskytovaní služieb
autoservisu,pohrebníctvo a klúčová služba.
Dnes si už mesto vyžaduje viac pozornosti zo strany podnikov či už z hľadiska kvality alebo
územného rozloženia.V Šali je najhustejšia koncentrácia obyvateľstva v okrese a to nielen čo do
počtu,ale aj hustoty osídlenia.Na 1km štvorcový pripadá 400 obyvateľov.Niektoré sídliská sú úplne bez
služieb a zberní.Najviac sa pociťuje nedostatok umývaciej linky pre motorové vozidlá,komplexná
pohrebová služba,taxislužba,opravovňa automatických práčok a rožšírenie zberní bielizne.
Rada MsNV žiada uvedená podniky riešiť a vyriešiť pripomienky a nedostatky na rožšírenie a
skvalitnenie služieb,o lepšie rozloženia zberní na sídliskách,zrušenie bufetu KS na Mierovom námestí a
využitie týchto priestorov na služby viac požadované.
Plénum konštatuje,že s úrovňou služieb sa nemožno uspokojiť pre stále a pretrvávajúce
nedostatky a ukladá Rade mesta zabezpečiť realizáciu všetkých uznesení a sledovanie činnosti a úrovne
služieb v meste.
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ERB MESTA

Prvým erbom mesta je štít,na ktorom je v prostriedku pluhový lemoš a po jeho obidvoch
stranách je obilný klas.Tento znak sa používal na richtárskej pečati.Touto pečaťou sú overené listy z
r.1543 až 1610.Nová vylepšené pečať z r.1629 má už kruhopis s nápisom.
Sigillum oppidi Sellyense
čo znamená ,, Znak mesta Šaľa".právo vypoužívať tento erb dostalo mesto Šaľa výsadnou listinou krála
Ferdinanda I.-vydanou vo Viedni 4.januára 1536,ktorou poddanskú dedinu (pagus,possesio) povýšil na
zemepánske poddanské mestečko-oppidum.Mestečko dostalo touto výsadou listinu aj právo na
vydržiavanie týždenných trhov a výročných jarmokov.
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Druhý erb mesta je z polovice 17.storočia a právo jeho používania udeľuje mestu kráľ Matej II.Symbolom
mesta je teraz rakúsky dvojhlavý orol s korunou a kruhopisom Sigillum oppidi liberi et regii Sceliansis
,,Znak slobodného a Kráľovského mesta Šaľa".Nachádza sa na písomnosti z 13.júla 1850.
Tretí znak mesta vznikol v rokoch 60-tich,keď Šaľa dostáva štatút mesta SSR.Erb pozostáva zo
štylizivaného štítu so štyrmi poľami.V nich sú charakteristické znaky.V hornom ľavom poli je silneta
Kaštiela,v pravom silneta Dusla,v ľavom dolnon je zväzok obilných klasov a v pravom silneta cestného
mostu cez Váh.Tento znak je vyobrazený na 3 strane tejto kroniky.Znak dal vyhotoviť MsNV.Autorom je
akad.maliarka Etela Tirindová z Dlhej.
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Tento nový erb mesta Šale
schválila Rada MsNV dňa 26.9.1980 ako návrh heraldickej komisie Slovenskej akadémie vied v
Bratislave.Do pôvodného štítu zo 16.storočia sú do modrého poľa vsadené charakteristické znaky nášho
mesta.
pšenica a chémia.
v hornej časti je zlatý pšeničný klas-symbol poľnohospodárstva-v dolnej časti je chemická baučka-symbol
výroby umelého hnojiva v Dusle.
Erb bol aj vyhotovený Slovenským fondom výtvarných umení v Bratislave.Jeho autorom je
akademický sochár Rastislav Miklánek.
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SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA V ŠALI
V zmysle nariadenia vlády ČSSR sa dňa 1.nov.1980 preveidlo sčítanie obyvateľstva,domov a
bytov aj v našom meste.Je to už 18.sčítanie ľudu,ktoré sa v obci previedlo podľa historických dokladov.Aj
keď tie prvé nie sú presné,ale predsa zaujímavé.Kedysi sa spisovali len usadlosti a majetok.Najstarší
súpis usadlostí pochádza z roku 1570.Usadlosť (sessia) bola celodomová.Táto mala fundus-stavebný
pozemok vo výmere 2 holdov,kde bol postavený dom s hospodárskymi budovami,kumnom a
záhradou.Za domom mal celodomovník 20 holdov pôdy.Tu bývala pôvodne jedna rodina.Usadlosť sa
dedením a súatkom menil na poldomovú alebo štvrťdomovú.Najviac bolo osminových-oktálových-a
neskoršie až dvaatridsaťinových podieľov.Od r.1787 sa okrem domov-usadlostí sčítajú aj
obyvatelia.Prehľad rastu obyvateľov v Šali je aj presvedčivým dôkazom a ukazovateľom rozvoja a
ekonomického potenciálu mesta,hlavne v posledných rokoch.
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Prehľad rastu obyvateľov
Rok 1570
1572
1715

79 usadlostí
64 usadlostí
29 usadlostí

1720
1787
1828
1869
1880
1891
1900
1910
1921
1930
1940
1948
1961
1970
1980

39 usadlostí
220 usadlostí,1569 obyvateľov
310 usadlostí,2172 obyvateľov
2839 obyvateľov
3053 obyvateľov
3213 obyvateľov
3581 obyvateľov
3812 obyvateľov
4046 obyvateľov
4673 obyvateľov
4528 obyvateľov
4835 obyvateľov
7711 obyvateľov
12974 obyvateľov
19095 obyvateľov
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RADA MsNV
veľmi starostlivo pripravila sčítanie obyvateľstva v Šali.Bolo vybraných 59 sčítacích komisárov a 13
revízorov.Všetci boli oboznámení a inštruovaný o problematike sčítania.Vyžaduje sa
jasnosť,zrozumiteľnosť,prehľadnosť a hlavne presnosť zápisov.Nariadeným orgánom nešlo len o
jednoduché matematické sčítanie domov a osôb,ale sčítaním sa sledoval cieľ,dosiahnuť čo najvernejší
obraz aj celkovej životnej úrovni ľudu.Tieto zápisy majú byť podkladom ďalšieho plánovania potrieb
obyvateľov a rozvoj socialistickej spoločnosti pre ďalšie obdobie.Samotná technická prevedenosť sčítania
sa previedlo v etapách za niekoľko dní,ale súpis osôb sa previedol k 1.novembru 1980.
Domy:V meste bolo sčítaných
1753 domov
z toho neobývaných
9 domov
družstevných
151 domov
rodinných
1319 domov
ostatných
262 domov
ubytov zariadení
12 domov
V ubytov zariadeniach je 990 miestostí a v nich bolo sčítaných 412 občanov.
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Bytový fond:
V hore uvedených domoch bolo
6266 bytov
z toho obývaných
5933 bytov
neobývaných
63 bytov
Veľkosť bytov podľa miestností:
s 1 izbou
954 bytov
s 2 izbami
1769 bytov
s 3 izbami
2633 bytov
s 4 izbami
426 bytov
s 5 izbami
151 bytov
Počet miestností nad 8m štvorc. je v meste 14880.
Celková obytná plocha v bytovom fonde je 249512m štvorc.,podlahová plocha 401456m štvorc.
Vybavenie domácností:
5437
chladničiek
4354
pračiek(z toho 800 automat)
5351
televízorou(z toho 332 farebn)
94
rekreačných chát
318
motocyklov
1868
osobných automobilou
z toho 601 negarážových.
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Osoby:
sčítaných bolo
z toho dočasne neprítom.
dačas prít.(prechodn)
Z uvedeného počtu je
Ekonomicky aktívnych
z toho mužov
žien
Priamo v meste pracuje
čo je 78,5%.
Národnostná štruktúra:
slovenskej národnosti
českej
ukrainskej
poľskej
maďarskej
nemeckej
inej

19095 osôb
690 osôb
606 osôb
9766 mužov
9329 žien
5143 osôb
4483 osôb
7554 občanov
15 144 občanov
261 občanov
4 občania
31 občanov
3642 občanov
6 občanov
7 občanov

Číselné údaje sú čerpané zo správy predloženej Rade MsNV v Šali.
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ZÁVEREČNÝ ÚČET
štátneho vykonávacieho plánu a rozpisu na r.1980
Dane a polatky
plán
520
skut.
Príjmy z rozpoč.organizácií
4926
Dotácia z ONV
6947
Mimoriadne dotácie
Účelove subvencie
2260
Doplnkové príjmy
551
Príjmy celkom
15240
Neinvestičné výdavky:
vodné hospodárstvo
stavebníctvo
doprava
školstvo
zdravotníctvo
kultúra
vnútorná správa
práca a soc.vecí
miest.hospodárstvo
komplex.byt,výstavba
poklad.správa
akcia ,,Z"
všetko spolu
Invest.výdavky:strojné
stavebné
iné investície

547 (tis)
5342
6947
880
4765
4047
22526
97
226
1297
5595
891
401
1080
302
3668
39
100
3076
17262
876
2849
1130

spolu
Výdavky celkom

4855
22117.-
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Investičná výstavba riadená MsNV.Vlastná investičná výstavba má ťažisko v budovaní nových
komunikácií rozrajtajúceho sa mesta alebo rekonštrukcia už jestvujúcich
ulíc,chodníkov,kanalizácie,elektrickej siete apod.
Tak sa preinvestovalo na
ulica kpt Jaroša
475.-tisíc
ulica Sládkovičova
321.ulica Plurgašova
349.ulica Nálepkova
115.ulica Smetanova
122.ulica Družstevná
1048.stožiar na Jazernej
38.predľženie Váhovej
201.asfalt.Jesenského
100.trafostanica
81.Všetko spolu

2850.-tis.Kčs

Plnenie akcie,,Z".
športová hala
oplotenie cintorína
umelá ľad.plocha
spojovací objekt
predajňa potravín
dom smútku
všetko spolu

plán

889
631
600
125
70
130
2445
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1981
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Výkonný orgán MsNV
Predsedsa:Aladár Lipovský
Podpredseda:Ing.František Lisý
Tajomník:Ernest Mikláš
Ved.odboru výstavbu:Michal Guliš
Ved.organ.vnút:Julianna Mališková
Ved.odboru plán.a finanč.:Ing.Povol Krč
Ved.odboru KH,služieb a obch:Vladimír Kosáč
Ved.odboru soc.vecí,škôl. a zdrav:Jarolím Varga
Ved.prevádzkarní:Ján Molnár
Ved.techn.služieb:Zdeněk Švéda
Ved.MsOB:Ľudovít Csikós
Pohyb obyvateľstva
stav 1.1.1981

19213 obyvateľov

skut.

889(v tis)
631
830
398
20
158
2926

narodení
prisťahovaní
zomrelí
odsťahovaní
stav 31.12.1981

425 obyvateľov
585 obyvateľov
95 obyvateľov
463 obyvateľov
19790 obyvateľov
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PLÁN PRÍJMOV ROZPOČTU MsNV 1981
Zdroj príjmov.
plán 1981
Dane a poplatky:(v tis)
daň poľnohospodárstva
daň z príjimov obyvateľov
daň domová
správne popolatky
poplatky za psov
Dane a poplatky spolu
Príjmy z rozpoč.organizácií:
ľudová škola umenie
školská jedáleň
príspevky na deti v jasliach
tržby z kina
odvod z prevádzkarne
pohrebníctvo
verejná zeleň od obyv.
verejná zeleň od organ.
odvoz odpadkov od obyv.
odvoz odpadkov od organ.
stavebné pozemky
Rozpočtové organizácie spolu
Vlastné príjmy spolu
Dotácia z ONV
Príjmy pre neinves.výdavky spolu
Subvencia invest.stroje
iné investície-pozemky
Účelové subvencie spolu
Rozpočtové príjmy spolu
Doplukové príjmy:
prevod z FR a R
prevod zo združ.prostr.
Doplukové príjmy spolu
Všetky príjmy spolu

130.60.270.30.40.530.120.2700.410.230.120.50.50.200.65.735.200.4880.5410.7641.13081.189.50.239.13320.669.306.975.14295.-
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Poslanci-volebné obvody
Plénum MsNV v Šali na svojom zasadnutí 24.2.1981 prerokovalo návrh na určenie počtu poslancov a
volebných obvodou pre voľby do MsNV vŠali a uznesením č 147/81 Pl a v zmysle §-u 13 zákona č.27/72
Zb určuje:
a.66 poslancov MsNV na volebné obdobie 1981-1985
b.66 volebných obvodou pre voľby do MsNV v Šali.
Celomestský socialistický záväzok na r.1981
MsV-NF a MsNV v Šali prijímajú celomestský socialistický záväzok na počesť XVI. zjazdu KSĆ a

60.výročia založenia komunistickej strany Ćeskoslovenska v celkovej hodnote 9.755.360Kčs.
Je zostavený na zákalde 1166 individuálnych a 86 kolektívnych záväzkov.
Hodnota soc.záväzku
úsek
Invest.časť akcie Z
Neinvestičná časť
Ekonomická časť
Všetko spolu

Hodnota
3,100.000
6,194.360
461.000
9,755.000

Fin.nákl.
2,700.000
352.000

Brig.hod.
93.000
116.170

2,522.000

209.170
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Rada MsNV v Šali
na svojom zasadnutí 27.marca1981 navrhal a schválila udelenie ocenení za rozvoj a obetovanú prácu-v
meste Šaľa.
Farebné plakety:
RsDr Štefan Viciam
Ing. Jozef Horváth
Plaketu,, Za rozvoj mesta":
Ing. Vladimír Kopáček
Karol Polák
Alojz Heštara
Ing. Samuel Turzák
Ján Molnár
Plaketu,, Za obetovanú prácu":
Ing. Ĺadislav Ižay
Ján Vejo
Jozef Heubauer
Ondrej Orlíček
Ján Farkaš ml.
Ľudovít Vimi
Ján Cisdr
Śtefan Sénkár
Gustav Śtefkovič
Peter Palacka
Plakety vyznamenaným odovzdal predseda MsNV Aladár Lipovský.
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Úlohy volebného programu na r. 1981-85
Prudký rozvoj mesta si na úseku komplexnej bytovej výstavby vyžaduje náročné investičné práce.V tomto
volebnom období je v pláne 1033 bytov a budú sa stavať na sídlisku Veča.Na úseku individuálnej bytovej
výstavby je v pláne 125 rod.bytov.Účelová investičná výstavba bude:
Združený objekt služieb a MsNV za 13 mil.korún
služby motoristom za 4mil.korún
odľahčovania stoka za 2mil.korún
plynofikácia-Veča za 100.000 korún
ozvučenie cintorína za 300.000 korún
rekonštrukcia vodovodu,nákupné stredisko,
ZVS pri stanici ĆSD,administratívna budova ZNB
budova pošty,autoservis,umývacia linka,
18 triedna ZDŚ,rekonštrukcia železničnej stanice,

predajňa potravín na Orechovej ulici,športová hala,výstavba umelej ľadovej plochy,
dom smútku,inž.siete vo Veči,benzínová stanica,budovanie chodníkov,predĺžovanie ciest,budovanie
parkov a zelene,parkoviská atď.
Značná časť volebného programu je podieľom podnikov a organizácií,ktoré majú bezprostredný
vzťah k rozvoju mesta.Budú sa podielať na meste formou rôznych záväzkov.
Aj v oblasti ideovýchodnej činnosti sú vytýčené úlohy na skvalitnenie štátno-občianskej
výchovy,na usmerňovanie svetonázorovej,internacionálnej a morálno-estetickej výchovy obyvateľstva.
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VOĽBY.
Podľa zákona o voľbách do NV č.56/1971 Zb. boli v dňoch 5.a6.júna 1981 prevedené voľby všetkých
poslancov národných výborov.Voľbám predchádzala široká predvolebná kampaň,kde na verejných
pohovoroch občanov-voličov s kandidátmi do volieb sa prerokúval volebný program na celú
7.päťročnicu.A je to program náročný.Aj podniky a organizácie vypracovali svoj rozvojový program,ktorý
bol predmetom diskusie na predvolebných pohovoroch s kandidátmi NF.
Voľby sa v meste Šaľa konali v 9 okrskoch.Do voličských zoznamov bolo zapísaných 11831
voličov.Volieb sa zúčastnilo 11831 voličov čo je 99,97%.Z odovzdaných 11831 platných hlasovacích
lístkov bolo pre kandidátov NF odovzdaných 11826 hlasov,čo je 99,95%.V meste bolo 66 volebných
obvodov MsNV a bolo zaregistrovaných 66 kandidátov NF a aj bolo právoplatne zvolených 66 poslancov
do MsNV v Šali.
sociálne zloženie:
30 robotníkov
5 členov JRD
25 z radov inteligencie
6 ostatných
vekové zloženie:od 21-35r.
19 poslancov
36-405 poslancov
41-50
5 poslancov
51-609 poslancov
nad 601 poslanec
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politické zloženie:členovia KSČ-42 poslancov
neorganizovaní-24 poslancov
národnostné zloženie:národ.slovenská-52 poslancov
národ.maďarská-12 poslancov
národ.česká-2 poslanci
mužov-46,žien-20.
Poslanci MsNV v Šali
1.Anton Osvald
2.RsDr. Jozef Buran
3.František Hladík
4.Božena Petrušková
5.Anna Štefančíková
6.Izabela Jobbágyová
7.Vincent Veselý
8.Ján Martinek
9.Júlia Baloghová
10.Ján Francisci
11.Mária Iľaščíková
12.Ján Baláž

21.Etela Vargová
22.Ernest Mikláš
23.Ladislav Petro
24.Ing. Imrich Pleidel
25.Ing. Tibor Marek
26.Júlia Ferenceová
27.Ondrej Farkaš
28.Eva Zušťáková
29.František Žitňák
30.Mária Nemčoková
31.Ing. Karol Ceglédi
32.Mária Harmatová

13.Ján Tóth
14.Ing. Ľadislav Vráblik
15.Ľudovít Herák
16.Klára Pappová
17.Ing. Jozef Banas
18.Peter Bošňák
19.Imrich Jankech
20.MUDr. Vladimír Šilhan

33.Marta Bajerová
34.Štefan Braun
35.Jolana Fattincovučová
36.Karol Miklóš
37.Ing. František Lisý
38.Terézia Mikulová
39.Ladislav Papp
40.Štefan Chovanec
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41.Imrich Čemez
42.Vladimír Popelka
43.Rudolf Ritter
44.Helena Szabová
45.Juraj Félic
46.František Kozár
47.František Eliáš
48.RnDr. Andrej Gažík
49.Ing. Mikuláš Alfoldi
50.Ing. Pavol Šemora
51Katarína Petrová
52.Darina Braunová
53.Štefan Furješ

54.Ján Farkaš
55.Ing. František Hlavatý
56.Mária Molnárová
57.Jozef Karlubík
58.Ján Rehák
59.Ján Meszároš
60.Mária Szabová
61.Ing. Terézia Papayová
62.Štefan Hručár
63.Karol Száraz
64.Ján Šoltík
65.Ladislav Kuna
66.Ľudovít Koyš.

Poslanci do ONV za mesto Šaľa
1.Gabriel baluška
2.Helena Šindlerová
3.Ing. František Lisý
4.Dr. Mária Kumičíková
5.Ing.Rudolf Husár
6.Veronika Janíková
7.Ing. Erich Sloboda
8.Jozef Hamar
9.Zuzana Vejová
Do KNV Bratislava:
Ľadislav Melichér
Do SNR Bratislava:
Ing. Alexander Bekény
Do suemovne národov:
Silvester Ács.
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Mestský národný výbor v Šali
na svojom prvom zasadnutí 24.júna 1981 na základe §-u 47 zákona o voľbách do NV č.56/71 Zb. uznáva
právoplatnosť voľby všetkých poslancov MsNV v Šali zvolených vo voľbách v dňoch 5.a6.júla 1981.Na
tomto plenárnom zasadnutí sa previedla voľba funkcionárov MsNV v Šali takto:
Predseda MsNV Ing. František Lisý
Podpredseda MsNV Ing.Ladislav Vráblik
Tajomník MsNV Ernest Mikláš

Plénum MsNV v Šali potvrdilo a schválilo vedúcich jednotlivých odborov:
odbor organizačno-vnútorný:Julianna Mališková
plánovaco-finančný:Ing. Pavol Krč
výstavby:Michal Guliš
škol.kult.zdrav.soc.vecí:Jarolím Varga
miest.hosp.dopr.obchodu:Zoltán Szendrody
technické služby:Zdeněk Švéda
prevádzkarne:Ján Molnár
MsOB:Csikós Ľudovít
Rada MsNV v Šali
1.Ing František Lisý
6.Mária Molnárová
2.Ing.Ladislav Vráblik
7.Štefan Hručár
3.Ernest Mikláš
8.Ľudovít Herák
4.RsDr Jozef Buran
9.RUDr. Ondrej Gažík
5.Eva Zušťáková
10.Štefan Chovanec
11.RsDr. Ján Rehák.
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Zriaďuje sa výbor ľudovej kontroly (VĽK) s počtom 9 členov a boli doň zvolený:
1.Ing. Imrich Pleidel,predseda
2.Vincent Veselý
3.Štefan Chovanec
4.Helena Szabová
5.Štefan Furješ
6.Ján Pšeuko
7.Marián Sínatták
8.Ján Líška
9.Zuzana Tóthová
Komisie:
Plánovaco-finančná:Imrich Jankech,predseda
Eva Piklerová,tajomníčka
Bytového hopodárstva:Peter Bošňák,predseda
Margita Barecová,tajom.
Obchodu:Mária Harmatová,predsedníčka
Margita Barecová,tajom.
Dopravy:František Žitňák,predseda
Veronika Keszeliová
Výstavby:Ing. Pavol Šemora,predseda
Margita Barecová,tajomníčka
Poľno.vod.ales.hosp:Ing. František Hlavatý,predseda
Rozália Kopáčiková,tajomn.
Školstva a kult:Ľudovít Koyš,predseda
Vrbovský Michal,tajomník
Zdravotníctvo a soc.vecí:Katerina Petrová,predsedníčka
Mária Šetterová,tajomn.
Ochrana verj.poriadku:Ján Tóth,predseda
Irena Ďurišová,tajomn.
Mládeže a tel.výchovy:Rudolf Ritter,predseda
Gabriela Dušeková,tajomníčka
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VOĽBY
do občianskeho výboru.
Právne postavenie občianskych výborov vymedzuje § 64 zák.č.69/67 Zb.Občianske výbory pomáhajú NV
hlbšie z poznávať potreby a záujmy občanov a prispievajú tak k riešeniu otázok,ktoré vyžadujú
všestranné posúdenie,a svojou politicko-organizátorskou prácou zabezpečujú účasť občanov na riešení
verejných záležitostí a plnení úloh národného výboru.Voľbám do OV predchádzala predvolebná kampaň
na zvýšenie politickej aktivity občanov cestou verejných zhromaždení tak,aby sa stali významnou
udalosťou v meste.
V zmysle ustanovení sa v Šali zriadilo 12 občianskych výborov a to:
a.v meste Šaľa 10 občianských výborov,
b.Šaľa-Veča 1 občiansky výbor
c.Hetmín-Killič 1 občiansky výbor
Pre OV XII. bolo stanovených 5 členov
XI. bolo stanovených 13 členov
III. bolo stanovených 10 členov
pre ostatné 15 členov.
Voľby do občianskych výborov sa vykonali v dňoch 5.6.12 a 16. októbra 1981.Účasť občanov na
verejných pohovoroch bola zabezpečovaná poznámkami a cestou mesteského rozhlasu.Voľby sa
prevádzali po predstavení navrhovaných členov OV.Zvolený bol ten,kto získal nadpolovičnú väčšinu
prítomných občanov.
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Na obdobie 1981-1985 boli zvolený členovia nových OV s predsedami:
Obvod č.1.predseda
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alexander Jašík,OV má 15 členov
Vincent Veselý OV má 15 členov
Štefan Furješ
10 členov
Ján Martínek
15
Ľudovít Wenciller
15
Michal Jurina
15
Tibor Dubiš
15
Ján Miklóš
15
Michal Husvéty
15
Vojtech Foltin
15
Michal Vrbovský
13
Šimon Nagy
5 členov OV

Novozvolené občianske výbory prerokovali plán práce podľa zásad pre zriaďovanie a činnosť OV s
prihliadaním na špecifické podmienky a potreby v rámci svojho obvodu.
str.209
ING.FRANTIŠEK LISÝ
Predseda MsNV v Šali.
Narodil sa v robotníckej rodine 8.7.1938 V Tomášikove,okres Galanta.Základnú školu vychdil v Dolnom
Oháji a v r.1957 maturoval na strednej stavebnej škole v Nitre.Po skončení vojenskej prezeučnej služby
pracoval ako stavbyvedúci v Hydrostave,závod Šaľa.Aktívne pracoval vo zväze socialistickej mládeže a v
roku 1960 vstúpil do KSS.V tom samom roku začal popri zamestnaní študovať na stavebnej fakulte
SRŠT v Bratislave,kde bol v roku 1966 promovaný na stavebného inžiniera.Počas pracovnej činnosti
pôsobil v investičnej výstavbe.Do OSP nastupuje ako výrobný inšpektor.Po roku sa stáva vedúcim STÁSu PSV v Galante.V roku 1970 je vymenovaný za výrobného námestníka riaditeľa OSP a v tejto funkcii

zotrváva do roku 1976,kedy bol zvolený do funkcie podpredsedu a v roku 1981 za predsedu MsNV v
Šali.Pôsobil aktívne v ZČSSP ako podpredseda základnej organizácie,V ROH sa zúčastňoval
socialistického súťaženia.V stranických funkciách pôsobil ako lektor a aktivista strany.V rokoch 1973-76
absolvoval VÚML s vyznamenaním.
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ING.LADISLAV VRÁBLIK
Podpredseda MsNV v Šali.
Pochádza z robotníckej rodiny.Narodil sa v. Radome,okres Svidník.Základnú školu vychodil v
Radome,5.-9. ročník ZDŠ Okrúhle.Do SVŠ chodil v Giráltovciach,ktorú ukončil maturitou.Do roku 1968
bol organizovaný v ČSM.Počas rokov 1968-69 sa nezúčastňoval nijakých protisovietskych a
protisocialistických akcií.Od roku 1970 študoval na agronomickej fakulte VŠP v Nitre,kde bol v roku 1975
promovaný na inžiniera.Počas štúdia v r.1970 sa stal členom SZM,kde pracoval vo viacerých funkciách.V
roku 1973 vstúpil do KSS ako kandidát v r.1975 ako člen strany.Vykonával funkciu pomocníka
straníckeho vzdelávania a zástupcu vedúceho.Od roku 1975 pracoval v JRD Družba Šaľa ako agronóm
na úseku ochrany a výživy rastlín.V základnej organizácii pracoval ako predseda EPA.Od r.1981
pracoval v MsV KSS.Vo voľbách do NV bol v r.1981 zvolený za poslanca MsNV v Šali a zastáva funkciu
podredsedu MsNV.V roku 1981 ukobčil VUML.
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ERNEST MIKLÁŠ
Tajomník MsNV v Šali.
Pochádza z Kynaku,okr. Nitra,kde sa narodil 26.nov.1924.Rodičia boli robotníci na grófskom
veľkostatku.Ľudovú školu vychodil Kyneku a meštiansku školu v Nitre.Pre zlé sociálne pomery školu
predčasne ukončil a odišiel pracovať tiež ako robotník,aby pomáhal otcovi pri výchove 8 súrodencov.Od
roku 1945 až 47 koná základnú strednú vojenskú službu.Po nej pracuje ako robotník v cukrovárne v NItre
a mimo ľampane na rôznych parkoviskách.V roku 1950 absolvoval 3 mesačné telovýchovné školenie pre
robotnícke kádre a bol pridelený ako telovýchovný inšpektor na ONV v Šali.Do KSČ vstúpil v r.1954.Od
roku 1956 bol vedúcim odboru prac.síl a iných odborov až do územnej reorganizácií 1960.Vo voľbách bol
v r.1960 zvolený za predsedu MsNV v Šali a v roku 1964 za tajomníka MsNV úspešne absolvoval
Ústrednú stranícku školu v Bratislave a v 69.jednoročný inštitút Minis.vnútra pre NV a v r.1978-79
cyklické školenie funkcionárov NV.Zastával aj mnohé iné funkcie stranícke a aj v spoločenských
organizáciách.V roku 1974 pri príležitosti 50.výročia narodenín bol mu prezidentom republiky udelené
štátne vyznamenanie ,,Za vynikajúcu prácu".
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Plenie príjmov a výdavkov za rok 1981.
Príjmy:(tis.Kčs)
Dane a poplatky
Rozpoč.organizácie
Vlastné príjmy
Dotácie z ONV
Príjmy pre neinv.výd.
Účelové subvencie
Rozpočt.príjmy spolu
Doplukové príjmy
Príjmy celkom
Výdavky:

skut.
583
4821
5404
7682
13086
942
14028
5645
19043

%
111.98,8
99,98
100,1
100
394
105,3
517
133,2

Neinvest.výdavky
Invest.výdavky
Výdavky spolu
Akcia,,Z".
Umelá ľad.plocha
Vstup.objekt k šp.hale
Predajňa potravín
Dom smútku

17556
942
18498
celk.hod.
4999
1994
732
3500

100,5
98,8
100,4
r.1981
1212
998
506
937

%
101100100104-

Celkový plán prijímov bol uspokojivo splnený,čím sa vytvoril dobrý predpoklad na plenie úloh.
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Investičné výdavky MsNV boli plené na 98,8%,čo čím 942 tisíc korún.Z týchto prostriedkov sa pre TS
zakúpili stroje za 224583Kčs,ozvučenie cintorína za 183362Kčs,stroje a zariadenie pre prevádzkarne
115551Kčs,pračky pre detské jasle za 23000 Kčs,a manažérska súprava pre vnút.správu za 11500Kčs.
Prevádzkarne MsNV v Šali majú 7 druhov činnosti:
1.nákladná doprava,6 pracovníkov,tržba 531 tisíc korún,
2.murárstvo,10 pracovníkov,tržba 399 tisíc korún,
3.maliarstvo,4 pracovníkov,tržba 145 tisíc korún,
4.stolárstvo,3 pracovníkov,tržba 173 tisíc,
5.upratovanie,2 pracovníkov,tržba 32 tisíc korún,
6.údržba,5 pracovníkov,tržba 277 tisíc korún,
7.sadová úprava,17 prac.,tržba 562 tisíc korún
správa,4 pracovníkov,tržba 155 tisíc korún
Celkový hospodársky výsledok 458 271 korún.
Konečný výsledok rozpočtového hospodárenie
MsNV v Šali za rok 1981 a záverečný účet 31.12.81.
Rozp.schválený
Príjmy:
13320
Výdavky:
13320
Rozdiel-prebytok hosop.
Zostatok FR a R
Spolu prebytok hopodárenia

rozp.upravený
18422
18422

čerpania
%
19043
103,4
18498
100,4
545 Kčs
36Kčs
581Kčs

Akcia,,Z"
Upravený plán ukladal prestavať 4,828 tis.Kčs:
1.Umelá ľad.plocha:výstavba strojovne a kompresorovne ako aj ľad.plochy.Montáž technolog.zariadenia.
2.Sojovací objekt ŠH bol skolaudovaný.Prechádza sa prístavba k ŠH nákladom 1,994 tis.korún.
3.Predajňa potravín skolaudovaná.Hodnota 732 tis.Kčs.
4.Dom smútku,-výmurovka prízemia,a kladenie stropných panelov.
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1982
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Výkonný orgán MsNV

Predseda:Ing. František Lisý.
Podpredseda:Ing. Ladislav Vráblik.
Tajomník:Ernest Mikláš.
Ved.odboru organ.vnút:Julianna Melišková.
Ved.odboru výstavby:Michal Guliš.
Ved.odboru plán.-fin:Ing. Pavol Krč.
Ved.odboru KH,služieb a obch:Zoltán Szendrodi.
Ved.odb.škol.soc.vecí a zdrav:Jarolím Varga.
Ved.prevádzkarní:Ján Molnár.
Ved.technic.služieb:Zdeněk Švéda.
Ved.MsOB:
Pohyb obyvateľstva.
stav 1.1.1982:
narodených
prisťahovaných
zomrelých
odsťahovaných
stav 31.12.1982

19 790 obyvateľov
428 obyvateľov
841 obyvateľov
125 obyvateľov
486 obyvateľov
204448 obyvateľov
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ROZPOČET príjmov na r.1982

Dane a poplatky
Rozpočt.organizácií
Vlastné príjmy spolu
Dotácie z ONV
Príjmy pre neinv.výstavbu
Účelové subvencie
Rozpoč.príjmy spolu
Doplukové príjmy
Príjmy celkom

Plán na r.1982 (tis.)
462 Kčs
5130 Kčs
5592 Kčs
7553 Kčs
13 145 Kčs
320 Kčs
13 465 Kčs
3438 Kčs
16 903 Kčs

Výdavky
Neinvest.výdavky
Invest.výdavky
Spolu

Plán
13 145
320
13456

Upr.plán
16 483 Kčs
320 Kčs
16803 Kčs

Akcie,,Z"
Umelá ľadová plocha
Dom smútku
Prístavba ku ŠH
Spolu
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Plán hodn.
4999
3500
1994
10 493

Plán 1982
1457 Kčs
1000 Kčs
400 Kčs
2857 Kčs

Celomestský socialistický záväzok
Na počesť 65.výročia VOSR bol na plenárnom zasadnutí MsNV v Šali 20.4.1982 prijatý celomestský
socialistický záväzok v celkovej hodnote 10,061.440Kčs a je zostavený na základe 2790 individuálnych a
53 kolektínych záväzkov pri odpracovaní 256.886 brigad.hodín.
Je zameraný na tieto úlohy:
1.masovopolitická a kultúrnovýchovná činnosť
2.pracovná aktivita v akcií ,,Z"
3.úsek ekonomickej činnosti
4.podiel spoloč.organizácií NF na celomest.záväzku.
Hodnota social.záväzku
Inv.časť Z
Neinves.časť
Ekonom.úsek
Celkom

Hodn.záv.
2,857.0006,771.440433.00010,061.440-

Finanč.nákl.
1,981.000350.000-

Brig.hod.
87.600169.286-

Z toho mlád.
12.00036.420-

2,331.000-

256.886-

48.420-

I.úsek masovopol.a kult.výchov.činnosti
Verejné zhromaždenie občanov
20 akcií
Vystúpenie vlastného súboru
800 akcií
Prednášky a besedy organizované NV
500 akcií
Podujatia s knihou
200 akcií
Hovory s mládežou
20 akcií
Výchovné akcie,kult.záujmové
2700 akcií
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II.Pracovná aktivita
a.Umelá ľad.plocha
Dom smútku
Prístavba ku ŠH
Spolu

Hodnota
145710004002857-

b.Neinvest.časť a ,,Z"

Fin.nákl.
10817002001981-

6,771.440-

III Ekonomická časť
Prekročiť plánované príjmy o
plánované tržby o
Odovzdať odpadové suroviny za
Spolu

Brig.hod.
3760030000200087600169 286-

58.00050.000325.000433.000-

Splnením prijatého celomestského socialistického záväzku na počesť 65.výročia VOSR prispieť k
zabezpečovaniu úloh rozvoja národného hospodárstva v VII. päťročnici a k plneniu úloh volebného
programu NF mesta Šale.
Sad novorodencov
Z iniciatívy OV a za spolupráce mestských orgánov sa prevedie podľa uznesenia pléna zo dňa 20.apríla
1982 akcia zriadenia Sadu novorodencov na Gottwaldovej ulici v parku.Podľa tohoto uznesenia rodičia
pri narodení dieťaťa si v sade novorodencov zasadia strom ako symbol života a radosti.ktorý potom
ochraňujú v zmysle idey tejto akcie ??Zasaď strom a staraj sa oň".
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BUDOVATEĽ MESTA
Rada MsNV v Šali schválila návrh na zaktivizovanie občanov,ktorí si nezapájajú do celospoločenských
akcií pri budovaní mesta.Podľa týchto kritérií každý občan,ktorý požiada o pridelenie miesta v detských
jasliach pre svoje dieťa,či do materskej školy,pridelenie stavebného pozemku pre rodinný dom,pre
garáže,vybavenie bytovej záležitosti atď,má odpracovať určitý počet brigádnických hodín na investičných
a neinvestičných akciách,,Z".Občan dostane preukaz ,,Budovateľ mesta".Po splnení povinnosti predloží
preukaz na MsNV a tento preukaz bude dôležitým dokladom pri riešení jako žiadostí:Na zasadnutí pléna
20.apríla 1982 bolo uznesené a vedúcim odborom výstavby,MH a obchodu,odboru škôl.kult. a
sociál.zabezpečenia a zdravotníctva prikázané realizovať požiadavku:,, Za pridelenie stav.pozemku
odpracovať 20 brig.hodín v akcií ,,Z".Za pridelenie miesta v mater.škôlke 20 brig.hodín a miesto v
jasliach-30 brigádnických hodín.
Dvadsattisíc občan mesta
Dňa 29.mája 1982 bola v Šali významná udalosť mesta.Mestský národný výbor a Zbor pre občianske
záležitosti v Šali privítali do života dvadsaťtisíceho občana mesta Šaľa.Je nim Marcela Kováčová,ktorá
sa narodila 24.mája 1982 v Šali rodičom Ing. Ivanovi Kováčovi a Márii Kováčovej.
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Slávnostný akt privítania do života previedol predseda MsNV v Šali Ind. František Lisý.Za ONV v Galante
o okresný výbor ZPOZ-u novú občianku privítal s.Molnár,predseda OV-Zboru pre občianske záležitosti.Za
miestny ZPOZ pozdravila malú Marcelku učiteľka Eva Zušťáková.Pri slávnostnom prípitku,ktorý na
počesť dvadsaťtisíceho občana predniesol predseda MsNV Ing. František Lisý účinkoval aj Detský
spevácky súbor pri ZDŠ sídlisko Váh pod vedením učiteľky Valérie Šemorovej.Prajeme novej
abčianke,ktorá prekročila hranicu počtu 20 tisíc obyvateľov mesta Šaľa,stáleho a pevného zdravia,pokoja
mieru a v budúcnosti aj osobných a pracovných úspechov.
Družobná návšteva z Fínska.
Družobné styky s Fínskom sa datujú od roku 1970,ale upevnené boli zmluvou 18.augusta 1977,kedy sa
obe strany zaviazali usilovať sa o širší rozvoj vzťahov na zákalde v zájomnej dôvery a dodržovania zásad
a smerníc pre udržovanie a prevádzanie kontaktov a rešpektovania rozdielneho spoločenského zriadenia
družobného partnera.Hlavným politickým zámerom z našej strany je propagovať prednosti socialistického
zriadenia,dosiahnuté výsledky rozvoja nášho mesta a sociálnej politiky.V tomto zmysle sa každoročne
vzájomne navštevujú predstavitelia mesta Šaľa a Kuhmo z Fínska.
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V och 20.-24.júla 1982 navšívila delegácia s Kuhma naše mesto.V delegácii boli:
Tauno Rautiainen-riadetiľ obce Kuhmo
Vaino Karna-poľu.taj.a preds.obec.rady
Tauno Malinen-les.robotník,člen rady
Auti Alanko-štud.radca,člen rady
Delegáciu privítal predseda MsNV v Šali Ing. František Lisý,predseda MV-KSS RsDr Jozef
Buran,podpredseda MsNV v Šali Ing. Ladislav Vráblik,tajomník MsNV v Šali Ernest Mikláš a predseda
MV-NF Ľudovít Koyš.
Hostia navštívili Trikotu,Polikliniku SOU,JRD Družbu,Duslo.Boli prijatí aj na SNR v Bratislave a na
ministerstve vnútra.O návšteve bol podpísaný protokol,v ktorom sa konštatuje,že návšteva z Kuhmo
prispela k ďaľšiemu vývoju v spolupráci a prehlbovaniu družobných stykov a tým aj upevnenia priateľstva
medzi obyvateľmi oboch miest a v spoločnom boji za upevnenie mieru medzi národmi.
Dom opatrovateľskej služby.

Rada MsNv v Šali na svojom zasadnutí 23.4.1982 sa zaoberala starostlivosťou o starých občanov,ktorým
má byť venovaná zvýšená pozornosť a preto kladne hodnotila aj starostlivosť o týchto občanov v
novozriadenom Dome opatrovateľskej služby,ktorý je pripravený na oficíalne otvorenie v bytovke na
Vlčanskej ulici.Otvorenie Domu opatrovateľskej služby v Šali prevedie OV-socialných služieb.
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980.VÝROČIE ZALOŽENIA MESTA ŠALE.
dňa 14.septembra 1982 o 13.hodine sa zišli občania mesta Šale,aby oslávili 980.výročie
založenia mesta.Na slávnostne vyzdobenej tribúne vo veľkej sále Domu kultúry ROH zasadli hostia a
gratulanti na čele s vedúcim tajomníkom OV-KSS v Galante s.Ondrejom Šalingom.Po
hmynách,úvodnom zahájení Ing.Jozefom Buranom,predseda MV-KSS a po pozdrave pionierov privítal
hostí a občanov mesta predseda MsNv v Šali Ing. František Lisý.
V slávnostnom a veľmi obsiahlom prejave načrel do bohatej minulosti tohoto mesta od
prvopočiatkov,cez vojny,povstania,povodne,choleru až do socialistického dneška a poukázal na búrlivý
rozvoj mesta za posledných 20 rokov.Za stranícku a štátnu delegáciu pozdravil jubilujúcu Šaľu predseda
ONV v Galante Alexander Bollo.Občanom,ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta bolo odovzdaných 75
vyznamenaní a 25 čestných uznaní.Vyznamenaním sa namiesto diplomu odovzdáva kópia zakladajúcej
listiny opátstva na Pannonskej hore(MĽR),kde sa v r.1002 prvýktrát spomína dnešná Šaľa ako majetok
,,villa Wág".
Toho samého dňa o 17.hod. bol v amfiteátri promenády koncert Dychového súboru Duslanka
ZV-ROH Šaľa a vystúpenie folklórneho súboru Dimitrovák z Bratislavy.
Pri príležitosti 980.výročia mesta bola vydaná knižná publikácia ,,Šaľa" v dvojtisícovom náklade
zásluhou MsNv v Šali.V Hlase Dusla a vo Víťaznej ceste vyšla séria článkov z histórie mesta a v DKROH bola usporiadaná výstava ,,Šaľa v histórii a socialistickej súčasnosti".
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KRÁTKE DEJINY MESTA ŚALE.
Šaľa a jej okolie bola osídléná už v praveku.Bohatévykopávky pri stavbe cesty z okoliaHorného Jatova
alebo pri výstavbe Dusla ako aj na Śtrkovci sú toho najlepším dôkazom.Nálezy pochádzajú až z doby
kamenej,bronzovej a železnej.Sú to pracovné nástroje,šperky,mince,nádoby a rôzne predmety dennej
potreby,´dalej gombíky,pracky,sponky a keramika.V riečisti Váhu,ne´daleko lodenice sa našla prekrásna
zachovaná čelusť nosorožca srstnatého a tamtiež sa našla horná časť lebky ženy neandertálskeho
človeka,čo aj vo vedeckých kruhoch vyvolalo veľkú pozornosť a a lokalita Šaľla sa dostala do svetovej
literatúry.Ako všade inde ,aj tadiaľto nprešli národy a vymenili sa tu mnohé generácie.Zostali tu po nich
pamiatky a písomnosti.Z nich sa dozvedáme,že zem a všetko na nej,ako majetok,patril kráľovi,ktorý ho
daroval ako benefícium cirkvi alebo šľachte.Šaľa mala viacej pomenovaní:Terra Wag,Iusula Wag,alebo
len Wag,potom sala,Scene,Sellye a napokon Šaľa.Doložený je záznam z listiny vydanej pri založení
opátstva benediktínov na Panonskej Hore(v Ma´darsku)-Panonkalma v roku 1002.Táto listina má
dodatok s vymenovaním 9 obcí,ktoré kráľ Štefan T. daruje opátstvu.Medzi vymenovanými obcami je aj
obec Wag,čo je dnešná Šaľa.Spomenutá listina je najstarší dokument písomný
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o našom meste.Takýchto darovacích listín bolo aj viac.najvýznamnejšia z nich bola listina Belu
IV.,ktorýpo tatarskom pustošení ozdravoval,kriesil a budoval krajinu.Vroku 1952 zakladá trenčianske
prepošstvo premonštrátov a daruje im majetky v Kláštore pod Znievom a v Šali.Premonštráti sa v Šali aj
skutočne usadili.Z tohto obdobia sú už známe aj osady Bilic,Hetmín,Veča,Udvorec a Purad.Spomína sa
aj broda most cez Váh,kadiaľ viedla známa česká cesta,,via Bohemica".V čase tureckej okupácie
obyvateľstvo ˇˇSale mnoho vytrpelo nájazdami,drancovaním a ničením.Šaľa bola okrajovápohraničná
obec tureckého panstva.Dostáva od kráľa právo opevnenia,je povýšená na mesto(opidum) a má
vojenskú posádku.Kráľ MatejII. daruje mestu 2 delá,erb a udeľuje aj právo vydražovať jarmoky. Z
tureckého obdobia zostali tu ešte aj dnes viditeľné pozostatky kolového mosta(poniže lodenice)a jediný

kopec v extraviláne mesta ,,Vršky" zrejme umelého pôvodu;doteraz nepreskúmaný.
Šaľský majetok(polia,lúky,lesy)a tým aj mesto s obyvateľstvom prechádzalo viacerými
rukami.Boli tu Révayovci,Pogányovci,Illésházyovci a napokon jezuiti.Títo na príkaz v roku 1586 majetok
turčianskeho prpošstva a s ním aj Šalu.Zo Znieva preniesli sem aj školu a v roku 1598 otvorili v Šali
kollégium-gymnázium,ktorú navštevovalo 400 študentov z celej krajiny.Škola bola umiestnená v
,,kaštieli".Bola významným učilišťom,mala vysokú ú roveň a veľkú popularitu v krajine.Mala ráz vysokej
školy
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a Peter pázman tu zamýšľal pôvodne založiť univerzitu,ale pre časté nájazdy tureckých vojsk sa tak
nestalo a škola prešla do Trnavy.Význam mesta tým poklesol.V 16. a 17.storočí je krajina plná politických
zmätkov,povstaní,bojov a drancovania.Mnohí obyvatelia pre nepokoje,biedu a hlad miesto opustili.Aj
majetky panstva zostali opustené.Mesto sa pomaly a ťažko doosídlovalo.Treba spomenúť,že v roku 1665
tu v Šali bola zriadená prvá kynologická stanica pre výcvik psov k armádnym účelom.Viedol ju jezuita
Czeglády.
Zo záznamov z roku 1661 sa dozvedáme o šaľských cechoch.Bolo ich sedem.Cech
krajčírov,čižmárov,kováčov,tkáčov,kožušníkom,remenárov a ševcov.Na Váhu bolo až 10 vodných
mlynov.Po zrušení jezuitského rádu v r.1773 bol majetok jeznitov daný univerzitnej základine do
Budapešti.Z majetku sa komasáciou a úpravou urbáru dostala pôde aj občanom,ktorý za to museli na
panskom pracovať.Toto boli sedliaci-coloni.Okrem nich tu žili želiari-nemajetní,ktorí pracovali na panstve
ako remeselníci,kočiši,ošetrovatelia dobytka a záhradníci.
Živelných pohrôm je dlhý rad.Najviac škody narobili povodne.Váh nemal nejaké násypy ani
ochranné hrádze a tiekol často mimo koryta cez polia a dediny.Okrem toho zúrili požiare,mor a cholera v
roku 1831 si vyžiadala za 2 mesiace 182 ľudí.
Prvá škola bola farská v r.1251/52.Treba spomenúť aj záznam z roku 1564,kedy bola škola
renomovaná a rožšírená.Budova pôvodnej školy (terajšej-maďarskej) bola postavená v r.1905.
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Matrika vedená od roku 1693.Na prelome 19.a20.storočia sa pomerne dosť budovalo.V roku 1885 sa
postavila želeyničná stanica,v 1897 želeyničný most,v 1898 jednokolnajná želeynica v 1908-12.
ydvojkolajnená.Odbočka Šaľa-Neded bola postavená v roku 1909 a o 3 rokz neskôr cestný most ŠaľaVeča.
Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami je aj v Šali poznačená bojom robotníckej triedy za
prácu sociálnu spravodlivosť.Boj so všetkými sprievodnými znakmi svetovej hospodárskej
krízy,biedou,haldom,nezamestnanosťou a hospodárskym útlakom.
Až nástupom socializmu sa udalosti pohlyi dopredu,keď sa začalo pod vedením KSČ
spriemyselňovanie krajiny,socializácia dediny a nebývalý rozvoj mesta v dôsledku vybudovania
Dusla,Trikoty,Hydrostavu a vodného diela na Váhu.Dnes má mesto 20 000 obyvateľov a od základov
zmenilo svoju tvár,keď z malého poľnohospodárskeho mestečka vyrástla Šaľa ako
pekné,výstavné,moderné a omladené socialistické mesto.
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Záverečný účet 1982.
Príjmy: (v tis.)
Plán
Dane a poplatky
462
Rozpočt.organizácie 5130
Vlastné príjmy spolu 5592
Dotácie z ONV
8999
Príjmy pre neinv.výst. 14591

Plnenie
469
5181
5652
8999
14651

%
101,5
101.101.100.100,4

Účelové subvencie
1686
Rozpoč.príjmy spolu 16277
Doplnkové príjmy
3708
Príjmy spolu
19986

1807
16336
4128
20464

107,1
100,6
119,6
1025,4

Výdavky:
Neinvest.výdavky
Invest.výdavky
Výdavky spolu

Plán
13145
320
13465

uprav.rozp.
18178
1807
19985

plnenie
17954
1807
19761

%
98,7
10098,8

fin.limit
1057
989
725
2771

%
89.115.103.100,6

Akcia,,Z".
Umelá ľad.plocha
Prístavba k ŠH
Dom smútku
Celkom

Termín
celk.hod.
0979/0382 5153
0482/0683 1396
1280/0683 3001

Plnenie plánu vlastných príjmov v priebehu roka prebiehalo rovnomerne s časovým obdobím.Dane a
poplatky boli prekročené oproti plánu o 1,5%.Z rozpočtových organizácií najlepšie bolo plnenie na
školských a jaselských zariadeniach a u kultúry za tržby z kina.Nadplánované príjmy boli ako prebytok
hospodárenia z prevádzkarne a
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sankčné poplatky za znečisťovanie ovzdušia.celkové výdavky sa čerpali úmerne s plánom.Dotovaná bola
doprava a školstvo.Z celkového rozpočtu na kapitolu,,školstvo"6,234 tis.Kčs sa podielali jedálne 3772
Kčs.Návratnosť nákladov u školstva je 3001 tis. Kčs t.j. 46,4% všetkých nákladov.Na údržbu školských
zariadení sa vynaložilo z rozpočtu 302 tis. Kčs a z rozpočtu ONV 800tis. Kčs.Za 2 kusy mestské erby
bolo Slov.fondu výtvarných umení vyplatené 170 tisíc korún.
Z kap.miest.hospodárstva treba spomenúť náklady na verejnú zeleň mesta,ktorá činila ročne
1191 tisíc korún,čistenie a údržba mestských komunikácií 1,083 tisíc Kčs.
investičné výdavky boli po úprave termínu plánu čerpané do výšky 1807 tisíc korún na
zakúpenie strojov a zariadenia pre TS a prevádzkarne.
Prevádzkarne rozšírili činnosť o 2 druhy:
1.)Výroba a predaj zmrzliny s 3 pracovníkmi s celkovou tržbou 331400Kčs,náklady činili
323969Kčs.(aj mzdové aj materiál.náklady)
2.)Oprava bicyklov s 2 pracovníkmi.Tržba bola len 1116 Kčs.Celkové náklady na zariadenie a
vybavenie činnosti 22945 Kčs.
Celková tržba prevádzkarne so 46 pracovníkmi bola 2628.840Kčs.z toho od obyv.557.949Kčs.
súvaha hospodárenia:
schvál.
uprav.
plnenie
%
Príjmy:
13465
19985
20464
102,4
Výdavky:
13465
19985
19761
98,8
Rozdiel-prebytok
703
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1983
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VÝKONNÝ ORGÁN MESTA
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:

Ing.František Lisý
Ing.Ladislav Vráblik
Ernest Mikláš

Vedúci odboru organ.-vnút..
Inlianna Melišková
Ved.odboruvýstavby:
Michal Guliš
Ved.odboru plán.-fin.:
Ing.Pavel Krč
Ved.odboru KH,služ. a obchodu: Zoltán Szendrody
Ved.odboru škol.soc.vecí,zdrav.: Jarolím Varga
Vedúci prevádzkarne: Ján Molnár
Vedúci tech.služieb:
Zdenek Švéeda
Vedúci MsOB:
Katerina Bodocká
Pohyb obyvateľov
Stav 1.1.1983
20448
narodení
411
prisťahovaní
864
zomrelí
120
odsťahovaní
406
stav 31.12.1983
21197
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Celomestský socialistický záväzok .
Vychádzajúc z individuálnych a kolektívnych socialistických záväzkov,z rozvíjajúcej sa
pracovnej iniciatívy a občianskej aktivity mesta Šaľa
MsVNF SSR a MsNV v Šali
prijímajú celomestský socialistický záväzok na počesť 35.výročia Februárového víťazstva čsl.pracujúceho
ľudu.
Celomestský socialistický záväzok je postavený na základe 2464 individuálnych a 68
kolektívnych záväzkov pri odpracovaní 155.740 brigádnických hodín a je zameraný na tieto úlohy:
1. úsek masovopolitickej a kult.vých.činnosti
2. úsek pracovnej iniciatívy a aktivity v plnení akcie,,Z" a z toho čsť investična a
neinvest.
3. úsek ekonomickej činnosti
4. podieľ spoločenských organizácií
5. podieľ podnikov v celomest.záväzku.
Hodnota záväzku.
Hodnota v tis. Fin.náklady Brig.hod. z toho mladež
Investičná časť akcie,,Z"
2,693
2,557
43.600
13.600
Neinvest.časť akcie,,Z"
4.124
180
112.140
21.500
Ekonomická činnosť
620
Celkom
7,437
2,737
155.740
35.100
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Plnenie príjmov
rozpočtu MsNV v Šali ku 31.12.1982
Zdroj príjmov v tis. Kčs
Dane a poplatky
Príjmy z rozp.organizácií
Vlastné príjmy spolu
Dotácia z ONV
Príjmy pre neinv.výdavky spolu
Subvencie
Odvod do ústred.rozpočtu
Rozpočtové príjmy spolu
Doplnkové príjmy

Plán
462
5,130
5,592
8,999
14,591
1,686
16,277
3,708

Plnenie
469
5,183
5,652
8,999
14,651
1.807
122
16,336
4,128

%
101,5
95,3
101.100.100,4
107,1
100,6
119,6

Príjmy celkom

19,985

20,464

102,4

Plnenie výdavkov
rozpočtu MsNV v Šali ku dňu 31.12.1982
Plán

Zmeny po
úprave
ONV MsNV INÉ
Neinvest.výd.spolu 13,145 4,069 571
393
Invest.výd.spolu
320 1,477 10
Výdavky celkom
13,465 5,546 581
393

Upravený

Plnenie

18,478
1,807
19,985

17,954
1,807
19,761

%
98,7
100,98,8
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Mestská
inšpekcia
verejného poriadku
Uvznesenie Rady MsNV v Šali č.51/1983 bolo predložiť plenárnemu zasadnutia MsNV v Šali
návrh na zriadenie
Mestskej inšpekcie verejného poriadku
pri MsNV v Šali
ako i organizačný poriadok a doporučuje zriadiť v zmysle -n1 vlád.nar.SSR č.18/1972 Zb. Mestskú
inšpekciu verejného poriadku (MIVP) s platnosťou od 1.5.1983.
Zdôvodnenie:Mesto Šaľa má 20560 obyvateľov,1200montérov z PĹR,400 pracovmíkov
Váhostavu pri budovaní vodného diela Kráľová,prevádzku letného kina s veľkou návštevnosťou z celej
spádovej oblasti,veľkú návštevnosť termálneko kúpaliska v Diakovciach z celého územia republiky
,osídlenie nového sídliska Šaľa-Veča s bytmi pre 733 rodín,čo všetko predstavuje ´další rast
obyvateľstva.
Rada MsNV v Šali prerokovala aj organizačný poriadok Mestskej inšpekcie verejného poriadku
a doporučuje ho schváíliť na plenárnom zasadnutí v zmysle zákona tak,že :
1.)MIVP je osobitným útvarom MsNV v Šali.
2.)MIVP tvoria 3 pracovníci inšpekcie.
3.)Činnosť MIVP riadi náčelník inšpekcie.
4.)Pri plnení úloh sú pracovníci MIVP verejnými činiteľmi a prislúcha im ochrana v
zmysle
ustanovenia trest.zákona č.140/1961Z6.
Toto uvznesenie bolo predložené plenárnemu zasadnutiu MsNV v Šali dňa 19.apríla 1983 a bolo
jednohlasne schválené.
Za prvého náčelníka MIVP bol menovaný občan jozef Palacka.
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Komplexné pohrebné služby
Uznesením Rady MsNV v Šali č.62/83-R sa zriaďuje v meste Šaľa-komplexné pohrebné služby-ako
samostatný útvar Prevádzarní MsNV v Šali.
Rada MsNV pristúpila k tomuto rozhodnutiu,pretože Komunálne služby okresu Galanta neboli na
žiaducej úrovni a samotné zabezpečenie pohrebov bolo spojené s veľkými starosťami,čo občania
odsugovali.V súčastnosti sa dokončuje Dom smútku-jeho výstavba je pred kolaudáciou a jeho daním do
prevádzky sa vytvoria dôvstojné priestory pre vykonávanie pohrebov.Je len samozrejmé,že sem patria aj
komplexné pohrebné služby na patričnej úrovni.Rada MsNV preto rozhodla na žiadosť občanov zriadiť
komplexné pohrebné služby ako samostatný útvar,ktorý bude mať tieto strediská:
správa cintorína
pohrebná služba
dopravná služba
administratívna služba
kancelárstvo

úprava a údržba hrobov.
Pohrebné služby zarhňujú informácie všetkého druhu.V administratívnej službe je zahlásenie
úmrtia,matrika,ohlásenie dôchodku,zabezpečenie pohrebného príspevku,zariadenie prevozu atď.Do
obchodných služieb je zahrnutí predaj rakiev,vencov,stúh,sviečok,kvetov.A v ostatných službáchhudba,rečník,spopolnenie.Komplexné pohrebné služby začnú svoju činnosť od 1.júna 1983 a podľa
dožadovania občanov budú rožširované.Nateraz majú 4 stálych pracovníkov,ktorí všetky služby
zabezpečia.
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MESTSKÝ DOM
Na hlavnej (teraz ul.Sov.armády) vedľa strednej priemyselnej školy chemickej stála prvá vlastná a
rozsiahlejšia obecná budova,ktorú šaĺania volali Mestský dom.Táto dlhá prízemná budova z polovice
19.storočia bola centrom obce.Z ulice sa vchádzalo veľkou širokou bránou do mestského dvora,kde boli
kedysi postavené aj maštale pre golemenných býkov,kancov a bol tam aj hasičský sklad.Zpod brány
viedla dlhá,arkádová,klenbová chodba.Z nej sa vchádzalo do piatich miestností,kde bol mestský
úrad.Úradoval tu starosta-richtár-,podriektár a úradníci.Tu bola matrika,vyberali sa dane,poplatky,vydávali
sa rôzne povilenia,potvrdenia a dobytčie pasy.Tu zasadalo aj obecné predstaviteľstvo.Budova
Mestekého domu slúžila svojmu účelu až do II.svetovej vojny.Cez vojmu tu bola umiestnená maďarská a
po vojne slovenská meštianska škola.V šesťdesiatich rokoch bola budova asanovaná a na jej mieste bol
postavený činžiak.
Obecný dom
Šaľa dola sídlom okresu.Hlavný slúžny-foszolgabíró-mal svoju razidenciu v Dolnej ulici,vedľa
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chemickej školy.Bola to prízemná trocha homosnejšia budova.Bol tam v štyroch miestnostiach
slúžnovský úrad a naturálny byt hl.slúžneho.Keď sa po I.svetovej vojne zriadil v Šali okresný úrad a jeho
agenda sa rozrastala postavil na rohu Hlavnej a Dolnej ulici v roku 19 architekt M.Harminc trojpodlažnú
budovu.Tu sa umiestnil okresný úrad,okresný súd a pozemkoknižný úrad(grunduch).Počas II.svetovej
vojmz maďarské úradz yaujali miesto v tejto budove.Tu býval a úradoval aj fosyolgabíró,-hlavný
slúžnz.Obecný úrad sa yariadil v bývalom služnovskom úrade vedľa okresného úradu.
Po skončení okupácie v tejto starej slúžnovskej budove yahájil svoju činnosť obvodný notársky úrad a
Miestny národný výbor.Šaľania hovorili tejto budove ,,Obecný dom".Tu vo veľmi skromných a schátralých
priestoroch sa riešili najťažšie pvojnové problémy-znárodňovanie,socialigácie,JRD,Duslo a asanácia a
výstavba mesta.V tejto budove sa úradovalo až do začiatku šesťdesiatich rokov,keď sa previedla územná
reorganizácia okresov a okres so sídlom Šali bol zrušený.Jeho agenda sa preniesla do Galanty a s ním
bola prevedená aj okresná správa zboru národnej bezpečnosti-do Galanty.
Tým sa v Šali uvolnili dve budovy.V budove bývalého okresného národného výboru (ONV) sa zriadila
stredná poľnohospodárska škola,neskôr stredná priemyselná škola chemická.
Budovu okresnej správy zboru národnej bezpečnosti prevzal Mestský národný výbor v Šali,pretože po
územnej reorganizácii okresu dostala Šaľa štatút mesta.
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MESTSKÝ NÁRODNÝ VÝBOR
Tretia budova je novostavba,v ktorej je umiestnený Mestský národný výbor.Bola postavená v
päťdesiatych rokoch pre účely zboru národnej bezpečnosti ako jednoposchodová budova s malými
miestnosťami.Po územnej reorganizácii okresu sa sem presťahoval MsNV.Stará budova obecného domu
(bývalý starý slúžnovský úrad) bola asanovaná pre výstavbu komunálnych služieb.V nových priestoroch
boli zriadené mestské výkonné orgány.Tu je úrad predsedu,podpredsedu a tajomníka.Sú tu dosť v

stiesnených priestoroch odbory:ordanizačno-vnútorný,finančno-plánovací,výstavby,komunálneho
hospodárstva,služieb a obchodu,odbor školstva,soc.vecí a zdravotníctva,evidencia obyvateĺstva,matrika
a malá zasadacia sieň.
Agenda MsNV každoročne vyrástla jednak búrlivou výstavbou mesta pre prudký rast počtu obyvateĺovhlavne pracovníkov Dusla,Hydrostavu a Vodného diela Kráľová.S tým je spojené zabezpečovanie
zásobovanie obyvateĺstva,rožširovanie obchodnej siete,služieb a vôbec občianskej vybavenostijesle,školy,zdravotníctvo atď.Náročná práca národného výboru si vyžaduje väčšie priestory a preto sa po
dlhších prieťahoch prikročilo k výberom najlepšej projektovej úlohy a Rada Mestského národného výboru
v Šali predložila plenárnemu zasadnutiu NV ku schváleniu výstavby nových prevádzkových objektov
MsNV v Šali.
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PREVÁDZKOVÉ OBJEKTY ?sNV
MESTSKÝ DOM
Dňa 22.apríla 1983bolo komisionálne vybraté stanovisko pre nové prevádzkové objekty MsNV v
Šali.Úpenie stanoviska je vymedzené ulicou Sov.armády,hl.Śtúrovej,areálom nemocnice a areálom
materskej školy a detských jasiel.Samotný objekt podľa projektovej dokumentácie inž. architekta Jarabicu
a inž.Holejšovského bude štvorpodlažná budova so suterénom.
1.podlažie: vstupný foyer,jedáleň,veľká zasadacia sieň,malá zasadacia
sieň,sobášna
sieň a hospodárske príslušenstvo.
2.podlažie: pracovňa predsedu,zasadačka podpredsedu,pracovňa
tajomníka,odbor
vnútra,sklad.kanc.potrieb,inšpekcia verejn.poriadku,malá
zasadačka,matrika a evidenvia obyvateľov,telefón.ústredňa.
3.podlažie: malá zasadačka,odbor výstavby,hlavný architekt,odbor školstva- soc.vecí a
zdravotníctva,zbor pre obč.príležitosti,knižnica,archív.
4.podlažie: zasadačka,agitačné stredisko,odbor komunálneho
hospodárstva,finančno-plánovací odbor,účtáreň,mestské
kult.stredisko,atelier,sklad CO,štáb CO,rozhlas.
Finančný náklad bude 13 mil.korún.Celková plocha staveniska 4898 m2,zastavaná plocha 1298
m2.Projektová úloha bola prejednaná a schválená aj ONV v Galante.Po uzavretí zmluvy so stavebnou
organizáciou sa prikročí ihne´d k výstavbe.
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DOM SMÚTKU
Výstavba domu smútku sa prevádzala v akcii,,Z".Dňa 30.júla 1983 bola táto stavba dokončená a
skolaudovaná a daná do prevádzky.Celková hodnota diela je 3,751.000 Kčs.Je to dôstojný stánok pre
poslednú rozl´účku s mŕtvym príbuzným či priateľom.V budove je administratívna časť,komplexné
pohrebné služby,mraziace boxy,sklad a rozlúčková hala.Dom smútku ako aj celý cintorín je
ozvučený.Prevádzkateľom je Prevádzkareň MsNV v Šali.
Štatút zimného štadióna.
Rada MsNV prerokovala dňa 8.júla 1983 návrh štatútu ,,Umelej ľadovej plochy"(zimný štadión) a
konštatovala,že sú vytvorené priaznivé podmienky pre uvedenie športového zariadenia do prevádzky v
IV.štvrťroku 1983.Podľa tohoto štatútu riadiacim orgánom ZŠ sú Technické služby mesta Šaľa.Náklady
prevádzkovania a údržba sa riadi rozpočtom.Stanovené boli podmienky prenajímania ZŠ,náhrada za
prenájom(poplatky),bezpečnostné opatrenia,služby a kádrové obsadenie.
Riaditeľ MsNV v Šali-obsadenie.
Dňa 8.júla 1983 bola do funkcie riaditeľa MsOB menovaná Katerina Bodocká,nar. v Topoľčanoch dňa
5.7.1959.Má vysokoškolské vzdelanie,odbor teória kultúry,výtv.kultúry,dejiny hudby a filmu.Do funkcie je
schválená od 1.9.1983.
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Družobná návšteva vo Fínsku.

V čase od 29.7.do 5.8.1983 sa uskutočnila návšteva delegácie mesta Šaľa v družobnom meste Kuhmo
vo Fínsku.Ćlenmi delegácie boli inž.František Lisýpredseda MsNV,Erich Sloboda,poslanec MsNV
,inž.Ladislav Vráblik,podpredseda MsNV a Helena Psitová,profesorka ako tlmočníčka.
Účelom návštevy bolo komplexné prerokovanie obsahu a úrovne družobných stykov udržiavaných od r.
1977 a prehĺbenie poznatkov a výmenu skúseností v ekonomickej a sociálnej politiky
štatútu,zdravotníctva,komunálneho hospodárstva,výstavby,poľnohospodárstva,starostlivosti o mládež a
telesnú výchovu.
Delegácia informovala fínskych partnerov o význame rokovania Svetového zhromaždenia,,Za život a
mier proti jadrovej vojne"v Prahe.delegácia si prezrela výstavbu mesta Kuhmo drevospracujúci
priemyseľ,športový areál,festival komornej hudby a poľnohospodárskej usadlosti.Ćlenovia delegácie sa
stretli na diskusiách predstaviteľov rôznych politických strán,s robotníkmi,učiteľmi,farmármi a
predstaviteľmi mesta.Na záver návštevy podpísali protokol o návšteve.
Hospodárenie Prevádzkarní MsNV.
Celkove sa Prevádzkarne zameriavali na poskytovanie služieb v prvom rade obyvateľstvu,pre vlastný
NV a potom pre soc.organizácie,ktoré poskytujú služby pre obyvateľov.Dosiahnuté tržby za rok 1983 boli
3,081.907 Kčs,čo je o 453.017 Kčs viac ako v r. 1982
z toho od obyvateľov
1,038.121.-KčS,to je 33,68%
od MsNV
1,281.817.-Kčs,to je 41,60%
od soc.sektotu
761.969.-Kčs,to je 24,72%
Prevádzkarne majú 11pracovných činností a počet pracovníkov je 44.
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Plnenie celomestského socialistického záväzku
prijatého na počesť 35.výroč.Febr.víťazstva.

Invest.časť akcie Z
Neinvest časť akcie Z
Ekonomická časť
Spolu

Hodnota v Kčs
záväzok
plnenie
2,693.0003,934.000
4,190.6901,500.300
620.0001,316.537
7,503.6906,750.837

Brigád.hodiny
záväzok
plnenie
48.000
38.700
115.286
173.166
158.286

261.866

Na úseku inv.časti akcie Z bol prijatý soc.záväzok na týchto akciách:umelá ľadová
plocha,prístavba k športovej hale,dom smútku,spevnené plochy a inž.siete.Plenie je na 146%.Podiel na
tom majú podniky Duslo,Hydrostav,gymnázium,školy,Povodie Váhu a občania mesta.Podniky poskytovali
aj materiálnu pomoc a pomoc mechanizmami:
Neinvestičná časť bola plnená počas smien NF.Práce sa prevádzali na úprave verejných
priestranstiev,medziblokovej zelene,úpravu ihrísk a oprava verejných zariadení.
V celomestskom soc.záväzku bolo podchytaných 68 kolektívnych soc.záväzkov,z ktorých bolo splených
37 a z počtu 2621 individuálnych soc.záväzkov bolo splených 2314 záväzkov.
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Plnenie príjmov rozpočtu MsNV v Šali ku 31.12.1983.(v tis)
Zdroj prijímov
Dane a poplatky
Príjmy z rozpočt.organ.akcií
Vlastné príjmy spolu
Dotácie z ONV
Príjmy pre neinv.výdavky
Účelové subvencie spolu
Odvod do ústr.rozpočtu

Plán
460.000
5,347
5,807
8,841
14,648
350

Plnenie
4575,455
5,912
9,600
15,512
1,399
4

%
99,3
102
101,8
108,5
105,9
399,7

Rozpočtové príjmy spolu
Doplukové príjmy
Príjmy spolu

14,998
2,075
17,073

16,907
5,008
21,915

112,7
241,4
128,3

Plnenie výdavkou rozpočtu MsNV v Šali ku 31.12.1983
Kapitola

Plán

Neinvest.výdavky
Invest.výdavky
Výdavky spolu

14,648
350
14,998

zmeny po úprave
ONV
MsNV
organ.
3,606
941
649
1,049
4,655
941
649

úprav.
%
19,884
100,4
1,399
100
21,333
100,4

Súvaha
Príjmy
Výdavky
Rozdiel-prebytok hospod.
Zostatok na účte FR a R
Spolu prebytok hospod.

21,915
21,333
582
115
697
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Plnenie plánu akcie ,,Z" 31.12.1983
Akcia
Hod.diela
Umelá ľad.plocha
5,133
Prístavba ku šport.hale 1,994
Dom smútku
3,751
Soc.poriad.UĹP
1,405
Trafostanica
636

Fin.limit
3,607
1,396
3,001
984
445

1984
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Výkonný orgán mesta.
Predseda: Ing. František Lisý
Podredseda:Ing. Ladislav Vráblik
Tajomník:Ernest Mikláš
Vedúci odboru organ-vnút:Julianna Melišková
výstavby:Michal Guliš
plán-fin:Ing. Pavol Krč
KH,služ.a obch:Ing. Iveta Pulcová
Vedúci prevádzkarní:Ladislav Szocz
Riaditeľ technic.služieb:Ján farkaš
Riaditeľ MsOB:Katerina Bodocká
Pohyb obyvateĺstva

Plán.hodn.
144
559
1,190
1,405
150

skut.hod.
144
559
1,190
1,405
635

%
100
100
100
100
424

stav 1.1.1984
narodených
prisťahovalých
zomrelých
odsťahovaných
stav 31.12.1984

21 197
399
816
123
480
21809
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Celomestský soc.záväzok
na rok 1984.
V investičnej časti akcie ,,Z" ide o:
1.spevnené plochy a inž.siete
v športovej hale hodnota v tis.Kčs
1,296.z toho fin.náklad
900.brigád.hodiny
39600.2.teréne a sadové úpravy
a urnový háj
1,999.z toho finančný nákald
1,399.brigád.hodín
60.000.V neinvestičnej časti akcie ,,Z"
súčet individuálnych a kolektívnych
záväzkov v odpracovaní 322.555
brig.hodín a hodnote dieĺa 3,132.800.Využité budú pracovné smeny NF,patronátne zmluvy na údržbu a úpravu verejných priestranstiev a
zariadení,plnenie volebného programu a zlepšenie živ.prostredia:
podľa jednotlivých častí
úsek
hodn. v tis.
invest.časť akcie Z
3,295neinvest.časť akcie Z 3,132ekonomická činnosť 205spolu
6,632-

fin.nákl.
2,2999203,219-

brig.hod. z toho mlád.
99.600
15.000
322.25519.990
422.155-

34.900
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Rozpočet príjmov MsNV v Šali na r.1984.
Zdroj príjmov
Dane a poplatky
Rozpočtové organizácie
Vlastné príjmy spolu
Dotácie z ONV
Príjmy pre neinvest.výdavky spolu
Účelové subvencie
Rozpočtové príjmy spolu
Doplukové príjmy
Príjmy spolu

Plán 1984
430.5,499.5,929.11,050.16,979.1,195.18,174.1,479.19,671.

Rozpis plánu výdavkov ropočtu
na rok 1984
Plán 1984
Upravený
neinvestičné výdavky spolu
16,97918,476-

investičné výdavky spolu
Výdavky celkom

1,19518,174-

1,19519,671-
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Organizačný poriadok
Rada MsNV v Šali prerokovala podrobne dňa 3.februára 1984 návrh organizačného poriadku MsNV v
Šali a konštatovalo,že organizačný poriadok bol spracovaný v zmysle uznesenia vlády SSR č.287/1983
ako aj v zmysle zákona o NV a dňa 20.februára 1984 bol predložený plenárnemu zasadnutiu MsNV v
Šali,kde bol prerokovaný a v plnom rozsahu schválený,čím nadobudla platnosť.
Kolektívna zmluva
Kolektívnu zmluvu na rok 1984 uzavreli z jednej strany Rada MsNV v Šali zastúpená Ernestom Miklášom
a na druhej strane MV-ROH pri MsNV zastúpený predsedom MO-ROH Ing. Pavlom Krčom.
Zmluva bola schválená uznesením Rady MsNV v Šali dňa 10.februára 1984,výborom ROH 3.februára
1984 a celočlenskou schôdzou ROH dňa 13.februára 1984.
Nová budova pošty
V júli 1984 sa začalo s výstavbou novej poštovej budovy dvojpodlažnej,pretože stará budova už ani
kapacitou nestačila ani nezodpovedala.Náklad na novú poštu bude 12,5 mil.Kčs.Dodávateľom stav.prác
je Okresný stavebný podnik Galanta.Ukončenie v r.1986.
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ŠTATÚT RADY RIADITEĽOV
V zmysle ustanovenia § 7 odst.2 a 3 zákona o NV sa ustavuje Rada riaditeľov,ktorá je poradným a
iniciatívnym zborom Rady MsNV.V zmysle tohoto ustanovenia všetky ústredné riadené
hospodárske,družstevné a ostatné organizácie riedené a spravované národnými výbormi vyšších
stupňov sa podielajú na zabezpečení komplexného,ekonomického a sociálneho rozvoja územných
obvodov NV,na plnenie úloh v oblasti služieb,bytovej výstavby,na tvorbe a ochrane životného
prostredia,na verejnom stravovaní,rozvoji telesnej výchovy,športu a rekreácie.Rada riadeteľov je zložená
z riaditeĺov podnikov,vedúcich pracovníkov podnikov,JRD,škôl a inštitúcií.
Štatút Rady riaditeĺov schválila Rada MsNV v Šali po dôkladnom prerokovaní na svojom zasadnutí dňa
6.apríla 1984.
KLUBY DôCHODCOV
Mesto Šaľa má 4 kluby dôchodcov pre 2000 občanov,ktorí sú na ,,zaslúženom odpočinku".
Klub č.1 bol založený v roku 1976.Keď sa v dôsledku uvolnenia priestorov bývalého,,červeného kútika"
na Budovateĺskej ulici royhodla Rada MsNV v Šali prideliť túto monotovanú budovu novému klubu
dôchodcov,yačal tu čulý život.Celospoločenská schôdya je štvorročne a je spojená s prednáškami
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z príležitosti významných výročí,odborné zo zdravotníctva,dopravnej nehodovosti,CO a pod.Klub
organizuje čajové popoludnie,slávnosť pre 75,80,85 ročných jubilantov,vlastivedné a kult.zájazdy,na
výstavu kvetov,na Slavín ,do Dudiniec,Santovky a do Podhájskej.Patronát nad klubom č.1 máZV-ROH
Duslo Šaľa aten umožnil pre 37 členov týždňovú rekreáciu vo vlastnom rekreačnom zariadení.ONV-OSV
Galanta umožnila účasť 26 členom na Domaši a 9 členom rekreáciu v Liptovskom Jáne.ZČSSP má tu 86
členov.
Veľmi bohatá je činnosť krúžkov.Majú tu krúžok
recitačný,čitateľský,spevácky,hudobný,divadeľný,fotografický,folflórny a šikovných rúk.V brigádnickej
činnosti v r. 1983 odpracovali 1622 brigádnych hodín,odovzdali 983 kg papieru,52kg skla,103kg
textilu,čím splnili svoj záväzok.

Klub č.2 je umiestnený vo vykúpenom rodinnom dome na Fučíkovej ulici a pracuje od 21.mája 1982.Má
81 členov s 9 člennou samosprávou.Je na dobrej úrovni. Má
krúžky:spevácky,recitačný,čitateľský,spoločenských hier,varenia,pečenia,šikovných
rúk(pletenie,háčkovanie,šitie).Zorganizoval verejné vystúpenie speváckeho krúžku,usporiadal výstavu
kuchárskeho umenia,cukroviniek a zákuskov,vyšiviek a detského oblečenia.Usporiadali čajové posedenie
a oslavu SNP pri vatre.Oganizovali oslavyMDŽ,1,máj,oslobodenie ČSSR,SNP,VOSR,oslavy jubilantov
klubu at´d.Boli na zájazdoch po stopách SNP,Komárno,Patince,Štúrovo.ONV-OSV Galanta umožnil 14
členom zájazd do Gyóru-MĽR a 14 členom týždennú rekreáciu na Slňave.Tento
str.250
Klub odpracoval v rámci smeny NF 2003 brigádnických hodín čím svoj záväzok splnil na 351%.
Klub č3. je na Veči v rodinnom dome na Dószovej ulici.Adaptáciu previedol MsNV.J veľmi vkusne
zaeiadený ako útulný stínok pre dôchodcov.Má 72 členov so 62 člennou samosprávou.Klub je v
prevádzke od 8.septembra 1983.Má krúžok spoločenských hier,šikovných rúk a sprvácky.Je tu aj
stredisko osobnej hygieny smožnosťou kúpania a sprchovania tých,ktorí bývajú v domoch bez tohoto
zariadenia.Zorganizovali si aj zájazdy-po stopách SNP a do Štúrova na termálne kúpalisko
Dom opatrovateľskej služby(DOS) je umiestnený na Ul.V.Šrobára.Je tojeden vchod bytovky so 16
bytmi.Dobrovoľnú opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky v 10prípadochOkrem toho sú 4 prípady
platenej oparovateľskej služby.Na prízemí je zariadená spoločenská miestnosť,ktorá tu slúži ako klub
dôchodcov pre obyvateľov DOS.V súčasnosti sa začalo ubytovanie starých občanov už aj do ´dalšieho
vchodu čím je obsadených 18 bytov.Toto sociálne zariadenie podlieha ONV-OSV v Galante ako aj
OÚSS.Aj tu je stredisko osobnej hygieny slúžiace len pre obyvateľov DOS.Dom opatrovateľskej služby je
v prevádzke od r. 1978.
Nový riaditeľ TS
Rada MsNV v Šali číslom uvznesenia 119/1984-R zo dňa 15.6.1984 prerokovala a schválila do funkcia
riaditeľa Technických služieb mesta Šľa s. Jána Farkaša,nar.29.9.1937,s nástupom 1.10.1984.
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Nová základná škola
V dôsledku búrlivej výstavby mesta sa školské pomery od roku 1960 ustavične zhoršovali,lebo okrem
pracovnmíkov Dusla pribudli aj pracovníci Hydrostavu,Jednoty,Agrostavu,Trikoty,Komunálu a iných
podnikov.Pribúdalo aj školopovinných detí.Školy boli preplnené s veľkou smennosťou.Túto ťarchu niesla
Základná škola na Pionierskej a neskôr aj nová ZŠ vybudovaná na sídlisku Váh.Kapacita týchto dvoch
škôl nestačila prílevu detí a tak sa prikročilo k výstavbe ´dalšej Základnej školy na Krátkej ulici.Priebeh
výstavby tejto školy sa zapísal do pamäti občanov mesta akostavba nikdy nedokončená.Práce na
výstavbe trvali skoro 10 rokov.Pozemné stavby-ako dodávateľ-predlžovali jeden termín za druhým.
V tomto roku konečne práce dospeli do štádia dobudovania učební.Telocvičňa a terénne úpravy až v
´dalšom ,,termíne".Rada MsNV v Šali mohla konečne schváliť aspoň dokončenie učební a dať súhlas
,aby sa vyučovanie na novej škole začalo 1.septembra 1984.
Na zasadnutí Rady MsNV v Šali dňa 29.júna 1984 sa prejednala rajonizácia pre Základnú školu v Šali
na Krátkej ulici,túto schvaľuje a ukladá Jánovi Šipickému,riaditeľovi školy ,vytviriť materiálno-technické
podmienky pre úspešné zahájenie vyučovania dňa 1.septembra1984 a riaditeľom ostatných ZŠ v Šali
prikazuje zabezpečiť presun žiakov inklinujúcich do novoutvoreného rajónu ZŠ na ul.Krátkej a
súčasnevybaviť žiakov učebnicami.Škola bude mať 22 tried s približným počtom žiakov 700.
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Družobné styky s mestom
Telč
V rámci družobných stykov medzi okresmi Galanta-Jihlava nadviazalo mesto Šaľa družobný styk s
mestom Telč.Predstavitelia oboch miest si vzájomne vymenili niekoľko listov.Mesto Šľa pozvalo
predstaviteľov mesta Telč na návštevu.Tá sa uskutočnila v dňoch 11. a 12. júla 1984.Delegáciu tvorili:
predseda MsNV-Telč,predseda JZD a predseda MsV-KSČ.Počas pobytu navštívili naše JRD,Duslo a
športové objekty.Na záver návštevy podpísali spoločný protokol o nadviazaní družobných stykov v oblasti

kultúry,školstva,zdravotníctva a v plnení volebných prohramov.
Kádrové zmeny
Vedúci Prevádzkarní MsNV v Šali Ján Molnár odchádza do dôchodku.Rada MsNV do tejto funkcie
prijíma Ladislava Szócsa,nar.27.5.1948,s platnosťou od 1.októbra 1984.Do funkcie ved.odboru MH z
obchodu po odchode Zoltána Szendródiho prijíma Ing.Ivetu Pulcovú,nar. 17.3.1959,s nástupom od
1.septembra 1984.
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DOM
pionierov a mládeže
Na zasadnutí Rady MsNV v Šali dňa 13.júla 1984 sa prejednávala činnosť Domu pionierov a mládeže
za uplynulý školský rok 1983/1984.Správu predložil riaditeľ DPaM v Šali Ľudovít Gábor.Podľa nej
prevádza Dom pionierov tieto činnosti:
1.)Pravideľná záujmová činnosť zariadenia:záujmových krúžkov.Každý krúžok navštevovalo
priemerne 15 členov.V krúžkoch pracuje 23 externých pracovníkov.Dobré výsledky dosiahli
krúžky:šachový,kanoistický,elektrotechnický,letecko-modelársky a raketo-modelársky.
2.)Príležitostná záujmová činnosť je charakterizovaná súťažami,exkurziami a významnými
výročiami.Takýchto akcií sa uskutočnilo 35.
B. Metodická činnosť zahrňuje osobné stretnuta na riešenie problémov,podujatí,vysvetlenie
propozícií,hodnotenie súťaže,alebo pion.aktívu.
C. Kádrové zabezpečenie činnosti:Interných pracovníkov je 5 na čele s riaditeľom
ĽudovítomGáborom.Okrem nich pracuje káder externých pracovníkov z radov učiteľov,technikov a
robotníkov,ktorí vedú krúžok elektrotechnický,akvaristický,letecko-modelársky,raketomodelársky,fotografický,rybársky,automodelársky,výpočtový,filatelistický,folklórny,tanečný,divadelný,arch
eologický,zberateľský,tenisový,strelecký,voleybalový,kanoistický,šachový,stolnotenisový a ochrany
prírody.
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D. Záväzkové hnutie na počesť 35 výročia založenia pionierskej organizácie bolospojené s adaptáciou a
rekonštrukciou DPaM a budovaním areálu.Táto práca sa prevádzala postupne.Treba zaznamenať,že
Dom pionierov a mládeže v Šali bol vlastne jeden byt a suterén v bytovke na Zápotockého ulici.Ke´dže
záujem pionierov vzrastal,záujmové knižky sa množili bolo potrebné zabezpečiť ´dalšie priestory.MsNV v
Šali postupne premiestnil obyvateľov celej bytovky a všetky miestnosti dal k dispozícii pionierom.Za
výdatnej finančnej a materiálnej pomoci ako aj brigádnickymi prácami sa previedla vnútorná adaptácia
a rekonštrukcia v hodnote 80.000Kčs a v areáli Domu práce v hodnote 25.000 Kčs.Yriadili sa tu
klubovne,šatne,boli vzbudované sprchz,umývadlá,Wc,royptzlová plocha,lavice a postavené 3 pingpongové stolz.Na rekonštrukčných prácach pionieri so yamestnancami odpracovali 3200 brigádnických
hodín.
Slávnostné otvorenie royšíreného DPaM v Šali bolo 29.júna 1984.
Aj letná činnosťDPaM je bohatá.Pripravené sú pionierske táborz putovné aj
výmenné,exkuryie,výletz a rekreácie ya pomoci ROH podnikov.
Rada MsNV v Šali správu o činnosti DPaM v Šali schválila.
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MESTSKÁ ĽUDOVÁ KNIŽNICA
(Trocha histórie)
Ke´d sa v roku 1592 v Kláštore pod Znievom pobili jezuiti s protestantmi,prenieslo kolégium
inventár a knižnicu do Šale.Podľa zápisníc bola knižnica rozsekaná a hodená do vody.Z nej sa do Šale
dostalo 23 zväzkov,35 zväzkov pribudlo,5 zväzkov došlo z iných prameňov a arcibiskup Forgách daroval
knižnici 5 zväzkov.V roku 1600 vyplatili za knihy 2000 zlatých.Tieto knihy sa potom stali základným
knižným fondom trnavskej univerzity.Inak vznikali malé knižnice na každej fare,ale k tým pospolitý ľud
nemal ani prístup ani záujem.Až na prelome 19. a 20. storočia v časoch vlády ma´darského predsedu

vlády Koloman Tiszu za za bezohľadnej ma´darizácie Slovákov vznikali vo väčších obciach knižnice.Do
tohoto obdobia treba položiť aj vznik ma´darskej knižnice v Šali.Po I.svetovej vojne,ked´bol v Šali
založený,,Katolikus gazda kor" a postavil si aj vlastnú budovu.umiestnili v nej aj madárskú knižnicu.Mala
asi 200 zväzkov madárskej beletrie pôvodnej a prekladovj a niekoľko zväzkov odbornej
poľnohospodárskej literatúry.Bola tu tiež veľká a hojne navštevovaná čitáreň so všetkými hlavnýmí
novinami madárskými aj slovenskými.Knihy sa vydávali v nedeľu odpoludnia.Návštevnosť bola veľká.
Slovenská knižnica mala veľmi ťažký začiatok.Po I.svetovej vojne bola v ,,Óvode"(MŠ v v
dnešnej budove mad´.školy)jedna malá skriňa s asi 200 zväzkami beletrie-hlavne
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pre školskú mládež.Knižnica sa však rozrástla a bola prenesená na Starý mestský dom.Počas okupácie
zmizla,alebo bola zničená.
Po II.svetovej vojne vznikla v Šali Okresná ľudová knižnica,ktorá bola umiestnená v
adaptovanom ľudovom dome na Fučíkovej ulici.Mala oddelenie detskej literatúry,beletrie,odbornej a
politickej literatúry.Po územnej reorganizácii okresov v 60-ich rokoch bola po čiastočnej demilitácii a
asanácii budovy prenesená do kultúrneho domu ROH ako Mestská ľudová knižnica.Po vybudovaní
vlastnéhostánku na ul.Sov.armády v rokoch 1978/9 bola prenesená do vlastných dôstojných a
reprezentačných priestorov.
Rada MsNV v Šali prerokovala činnosť MĽK v Šali na zasadnutí dňa 13.júla 1984 a
konštatovala,žeMestská ľudová knižnica má oddelenie detskej literatúry,beletriu,odborno-technickú
literatúru a odd.ma´darskej literatúry.Je tu zariadená pekná moderná čitáreň s možnosťou periodickej
tlače a stálou výstavou knižných noviniek.
Knižnica disponuje 54.937 zväzkami kníh a má evidovaných 4.727 čitateľov.Značná pozornosť
sa venuje kolektívnym prácam s Knihou čitateľskými besedami a literárnymi večierkami.Do týchto akcií
sú stále zainteresované aj spoločenské organizácie a školy.Kádrové obsadenie je na dobrej a odbornej
úrovni.
Rada MsNV činnosť MĽK schválila.
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Plnenie volebného programu
Rada MsNV v Šali na zsadnutí dňa 1.9.1984 prerokovala plnenia volebného
programu,dokončené a rozostavané akcie 7.5RP a konštatovala,že:
V 7.päťročnici v rámci komplexnej bytovej výstavby,ktorá je sústredená na sídlisku Veča je
akcia 913 bytov pred dokončením.K občianskej vybavenosti patrí aj MŠ pre 120 detí a DJ pre 35 detí a je
predpoklad,že bude splnená.
-Na sídlisku Vlčanská-obytný súbor-,,konečne"bola dokončená a daná do prevádzky Základná škola na
Krátkej ulici dňom 1.9.1984.
-Na tom samom sídlisku sa dokončuje COV-centrálna obchodná vybavenosť a do nového volebného
obdobia bude v prevádzke.
-Reštaurácia,,Kazačok bola dokončená a daná do prevádzky.Terénna a sadová úprava prevedená.
-Staničná reštaurácia Lipa daná do prevádzky.
-Obchodné stredisko(bývalý Galvan)už 10 rokov rozostavané je pred dokončením.
-Na sídlisku 1BV za Leninovou ulicou bol vybudovaný obchod s potravinamia daný do prevádzky.
-Budova ZNB na ulici SNP dokončená a odovzdaná do prevádzky.
-Benzínová stanica na konci Štúrovej ulice bola dokončená a slúži motoristickej verejnosti.
-Začala sa výstavba novej pošty.
-Pri 1BV na sídlisku Veča-Hliník sa dokončuje vodovod a prevádza sa plynofikácia.
-Vylúčená bola nákladná doprava z centra mesta.
-Sídlisko Veča dostalo novú predajňu potravín
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Stravovacie zariadenia

Vedúci odboru plánovania a fin.Ing.Pavel Krč predložil Rade MsNV v Šali dňa 14.12.1984
správu o stavestravovacích zariadení,ktoré spravuje MsNV v Šali.Podľa správy je to celkom 25
stravovacích zariadení.Z toho je 7 v DJ,11 v predškolských zariadenach MŠ a DJ a 4 školské jedálne.V
zmysle úpravy Ministerstva školstva SSR a Min.zdravotníctvaSSR sa od 1.sept.1983 v škol. stravovacích
zaeiadeniach jednotne prešlo na prechodnú výživovú normu vo všetkých kategóriách žiakov.Po
uvedených úpravách predstavujú jednotlivé záväzné normy nasledujúce čiastky:
-v materských školách 6,40 Kčs
- v ZŠ-kateg.6-11.roč. 5,60Kčs
.veková skup. 11-14roč 6,60Kčs
Mesačné náklady MsNV na nákup potravín činia 500tisíc korún pre všetky strav.zariadenia.
Za ročné obdobie sa stravovalo 40.017 stravníkov a to:
v DJ- 3.713 detí-1049 dospelých
v MŠ- 12.669 detí-1948 dospelých
v ZŠ-22.632 detí-1706 dospelých
Priemerne za 1 mesiac sa stravovalo
v DJ-397 stravníkov
v MŠ-1218 stravníkov
v ZŠ-2102 stravníkov
Za ročné obdobie činia skutočné náklady na stravnú normu 4,335.452 Kčs.
Správu o stravovacích zariadeniach Rada MsNV schválila.
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1985
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Výkonný orgán mesta
predseda: Ing.František Lisý
podpredseda:Ing.Ladislav Vráblik
tajomník:Ernest Mikláš
vedúca odboru organizačno-vnútorného:
Juliana Melišková
vedúci odboru plánovaco-finančného:
Ing.Pavol Krč
vedúci odboru výstavby:
Michal Guliš
vedúca odboru MHOaD:
Judr.Beáta Gúziková
vedúca odboru školstva a kultúry:
Ing.Iveta Pulcová
vedúcich Drobných prevádzkarní:
Ladislav Socs
riaditeľ Technických služieb:
Ján Farkaš
riaditeľ MSKS :
Tibor Kováč
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Pohyb obyvateľstva
stav k 1.1.1985
narodených

21 809 obyvateľov
456

zomrelých
odsťahovaných
prisťahovaných
stav k 31.12.1985
Počet bytových jednotiek
v meste Šaľa
stav k 31.12.1984
sídlisko Vlčanská II
Vlčanská III
Váh I
Váh II
Pohotovostné
MsNV
Šaľa-Stred
Šaľa-Veča
KBV-rozptyl
JBV
Spolu

121
549
740
22339 obyv.

483 bytov
734 bytov
1747 bytov
508 bytov
186 bytov
622 bytov
494 bytov
733 bytov
524 bytov
1444 bytov
7202 bytov
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Radou Mestského národného výboru v Šali bola do funkcie kronikára mesta menovaná na obdobie rokov
1985-1986,Ing. Iveta Pulcová,vedúca odboru školstva,kultúry,socialistického zabezpečenia a
zdravtotníctva.
Dňa 26.februára bol uznesením číslo 152/1985 schválený na Plenárnom zasadnutí MsNV.
Štatút o zdravom životnom prostredí mesta Šaľa
Štatút sa skladá zo štyroch častí a Poriadku pre pohrebiská.
I.časť venuje pozornosť udržiavaniu čistoty,zhromaždeniu,odvozu a likvidácii pevného domového
odpadu.
II.časť obsahuje ustanovenie o mestskej zeleni.
III.časť obsahuje Poriadok na trhoch a tržniciach.
IV.časť je venovaná chovu a držaniu domácich a úžitkových zvierat.
Štatút Mestského národného výboru je významým dokumentom,ktorým MsNV v rámci svojej právomoci a
v súlade s platnými právnymi predpismi usmerňuje vytváranie a zabezpečenie životného prostredia v
meste.
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Čs.spartak 85
V máji sa na futbalovom štadióne TJ Slovan Duslo uskutočnila mestská prehliadka skladieb
Československej spartakiády 1985.Svoje skladby previedli rodičia s deťmi,žiaci základných
škôl,muži,ženy,učňovská mládež,zväzarmovci,dorastenky a dorastenci.
Na prehliadke sa zúčastnili celé rodiny nášho mesta zastúpením v jednotlivých skladbách.Na štadióne sa
tak konala pestrofarebná manifestácia zdravia,krásy,dobrej pohody a hlavne túžby po miery.
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Od 1.mája začala premávať nová linka mestskej hromadnej prepravy,ktorá je prínosom hlavne pre
obyvateľov nového sídliska v Šali-Veči.Lihka premáva po
trase:žel.stanica,ul.SNP,K.Marxa,Hollého,Steizerova,nákupné stredisko a späť.

Nové sídlisko v Šali-Veči bolo pri príležitosti 40.výročia oslobodenia našej vlasti pomenované hrdým
názvom:Sídlisko Mapového povstania českého ľudu.
Slavnostného aktu sa zúčastnili popredné predstavitelia okresných a mestských stranických a štátnych
orgánov.
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Na základe oficiálneho pozvania predstaviteľov mesta Kuhmo vo Fínsku,uskutočnila sa oficiálna
priateľská návšteva delegátov zo Šale, v dňoch 15.7.-21.7.1985.Členmi delegácie boli:
Ernest Mikláš,tajomník MsNV
RNDr.Radovan Mužlay,tajomník ONV
Štefan Hrnčiar,člen Rady MsNV
Ing.Milan Psota,ekonomický nam.DUSLO
Účelom návštevy bolo komplexné prerokovanie obsahu a úrovne družobných stykov udržiavaných od
roku 1977.
Naša delegácia si počas návštevy vo Fínsku prezrela zariadenia drevospracujúceho
priemyslu,pekáreň,uskutočnila prekliadku učňovskej školy,domova mládeže a škôlky.
Zaujímavé bolo stretnutie s obyvateľmi obce pri vystúpení folklórnych skupín.Na záver návštevy bol
podpísaný protokol o vykonaní návštevy.
Zo strany hostiteľov bola našej delegácii venovaná mimoriadna pozornosť a možno konštatovať,že došlo
k prehĺbeniu vzájomných vzťahov a priateľstva.
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Nový výrobok Dusla-24.júna bol vyrobený prvý výrobok na novej kapacite gumárenských chemikáliíDusantox.
Táto výrobná kapacita bola postavená ako integračná stavba za pomoci robotníkov a technikov z
viacerých socialistických krajín,členov RVHP.
V rámci kádrových zmien na MsNV,dňom 1.úla 1985 bola do funkcie vedúcej odboru miestneho
hospodárstva,obchodu a dopravy,menovaná Judr.Beáta Gúziková.Narodila sa 23.3.1961 v
Šali,pochádza z robotníckej rodiny.Do menovania pracovala na MsNV ako samostatný referent.
dňom 1.júla bola presunutá z funkcie vedúcej odboru MHOaD Ing.Iveta Pulcová do funkcie vedúcej
odboru školstva,kultúry,sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva.Do funkcie riaditeľa Mestskej osvetovej
besedy bol menovaný Tibor Kováč nar.,ktorý pracoval na úseku ZUČ v DK ROH Chemik.
V tomto období došlo tiež k zmene názvu MsOB na Mestské kultúrne stredisko
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Za krajšie životné prostredie
Mestský národný výbor v snahe zachovať dôležité zdroje pitnej vody -artézske
studne,spracovať harmonogram obnovy a architektonického dotvorenia studní.
V tomto roku boli takto realizované:studňa na ul. Gottwaldovej,Vlčanskej,ktarej súčasťou je aj malé
jazierko,Studňa na ul.Sov.armády bola premiestnená na pôvodné miesto do ochranného trojuholníka
križovatky Gottwaldova-Sov.armády.
Tieto tri studne boli rekonštruované v rámci neinvestičnej časti akcie,,Z"O ´dalšiu údržbu a čistenie sa budú starať žiaci patronálnych základných škôl.
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V septembri sa uskutočnil XV.ročník.
Dni dedinskej a poľnohospodárskej mládeže
Zúčastnilo sa ich do 400 mladých chlapcov a dievčat z celého slovenska.Počas štyroch dní bol pre nich

pripravený bohatý program:Celoslovenský aktív na tému "Podiel SZM sa pripravuje a plnení volebných
programov NF".Ďalej to boli športové súťaže,návšteva podniku Duslo,JRD Družba a ďaľších
poľnohospodárskych podnikov v okrese.Stretnutie vyvrcholilo večerným galaprogramom v DK ROH,kde
sa predstavili najlepší jednotlivci a kolektívny z umeleckých súťaží.
V októbri sa v kine DK ROH Chemik uskutočnila celoštátna premiera filmu ,,Tretí šarkan".Ide o prvý
slovenský vedecko-fantastický film,ktorý režíroval Peter Hledík.Pri tejto príležitosti zavítal medzi divákov
generálny riaditeľ Slovenskej požičovne filmov Martin Filipek,režisér filmu,dramaturgička a štyria mladí
predstavitelia hlavných úloh vo filme.
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Výstavba v meste.
Na úseku kpmplexnej bytovej výstavby bolo pre 7.5RP zaradené do plánu postaviť 913 bytov s
príslušnou technickou a občianskou vybavenosťou.
Výstavba v roku 1985 prebiehala na dvoch sídlaskách a to Vlčanská III OS a sídlisko Veča 1.a 2.stavba.
Plnenie za tento rok bolo vcelku priaznivé,keď plán 21,8mil.Kčs bol splnení na 27,9 mil.Kčs,čo je
128%.Bolo to najvyššie plnenie za celú 7.päťročnicu,ktoré však v podstate len vyrovnávalo slzy z
predchádzajúcich rokov:
Najlepšie plnenie plánu bolo na úseku bytov,keď byty v plánovanom počte 913 boli ukončené ešte v roku
1984.V roku 1985 boli zahájené ďaľšie byty v počte 256 b.j.
Ukončená bola stavba ZŠ na ul.Krátkej,kde zostávalo ešte dobudovať telocvičňu.V realizácii sú stavby
COV Vlčanská,MŠ-120,DJ 35 vo Veči,budova novej pošty,budova MsNV,nákupné stredisko
Jednota,predajňa Zbroj-LBV Leninová,Klub dôchodcov a COV-Veča.V rámci JBV bolo dokončených 30
bytových jednotiek.
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Akcia "Z"
V roku 1985 pokračovaľa výstavba športovej haly,robili sa práce na dokončení vzduchotaechniky,ktorú
montovali pracovníci n.p.Dusla,pokračovali práce na elektroinštalácii samotnej
haly,podlahy,dlažby,obklady stien,dokončili sa párhektárové podľahy hracej plochy a oceľová konštrukcia
tribúny.Predpokľad dokončenia tejto akcie je rok 1986.
V júni sa podľa plánu zahájila stavbavykupňa druhotných surovín,kde hodnota diela predstavuje
1240tis.Kčs.Ročný plán 600 tis. Kčs sa prekročil na 760tis.Akcia plynofikácia ulíc vo Veči bola do plánu
zaradená dodatočne.Občania si výkopové práce robia sami v rámci 30%nej robia Vodohospodárske
stavby Šaľa.
Plánované práce boli ukončené až na napojenie na jestvujúci rozvod.Pri tejto akcii je nutné vyzdvihnúť
prácu poslancov-s.Hinčára,s.Kunu,a riaditeľa ZŠ s.Vrbovského,ktorí aktívne pomáhali organizavať práce
občanov.
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Plnenie štátneho vykonávacieho plánu a rozpočtu za rok
1985
Príjmy:
rozpočtové
doplnkové
spolu
Výdavky:
902 rod.hosp.
910 doprava

plán:
19988
817
20805
plán:
150
1300

plnenie:
21407
2932
24339

% v tis.Kčs
107,1
359
117

plnenie:
97
1298

%
64,6
99,8

914 školstvo
915 zdravotn.
919 vn.správa
916 kultúra
928 soc.star.
939 miest.hosp.
940 stavebn.
951 inv.akcia,,Z"
951 neinv.,,Z"
spolu:
investície:
výdavky spolu:

9110
1300
1228
620
760
5700
120
1940
229
22457
1347
23804

10288
1149
1394
540
765
4888
147
1692
470
22790
1347
24137

112,9
88,4
113,5
87
100,6
85,7
122,5
87,2
205,2
101,5
100
101,4

Prebytok hospodárenia vo výške 201 623,8 Kčs sa previedol na účet FR a R.
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Mapa Šale 1985
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1986
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Výkonný orgán mesta:
predseda:Ing. František Lisý
podpedseda:Ing. Ladislav Vráblik
tajomník:Ernest Mikláš
vedúci odborov a zariadení:
stav je nezmený z roku 1985
Pohyb obyvateĺstva
stav k 1.1.1986
narodených
zomrelých
odsťahovaných
prisťahovaných

22339 obyvateľov
375 obyvateĺov
146 obyvateľov
530 obyvateĺov
640 obyvateľov

stav k 31.12.1986

22698 obyvateľov
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Volebný program Národného frontu na roky 1986-1990
Volebný program NF mesta Šaľa,je významný dokument,ktorý naplňa úlohy vyplývajúce z politiky KSČ v
meste.Vyjadruje program koplexného rozvoja územia.Spája sociálne plány podnikov s ekonomickými
úlohami v území a na ich naplňovanie rozvíja iniciatívu občanov.Volebný program je spoločný
dokumentom Národného výboru,orgánov Národného frontu a organizácií v ňom združených.Komplexne
vyjadruje základné politické úlohy,ktoré vyplývajú za záverov XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS vo
volebnom období.Vytvára podmienky na to,aby sa skĺbili úlohy politicko-organizátorskej a politicko-

výchovnej práce s budovateľskámi úlohami,pri rozvíjaní územného obvodu.zvyšovala a zdokonaľovala sa
úroveň práce národného výboru a celého Národného frontu.
Volebný program NF je súčasťou dokumentačnej časti Kroniky.
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Voľby 1986
Voľby do zastupiteĺských orgánov sa uskutočnili v celej našej vlasti v dňoch 23. a 24.5.
Voľbám predchádzali verejné zhromaždenia občanov na ktorých boli predstavovaní jednotlivý kndidáti
NF.
V našom meste sa voľby uskutočnili v desiatich volebných miestnostiech,v ktorých pracovalo 10
okrskových volebných komisií.Do zoznamov bolo zapísaných 13 631 voličov,hlasovacie lístky boli vydané
13 621 hlasovacích lístkov.Pre navrhovaných kandidátov NF bolo odovzdaných 13 618 hlasov.
Počas volieb vládla v meste vynikajúca atmosféra a slávnostná nálada.Voliči v sprievode svojich detí,aj
tých najmenších,pristupovali k volebným urnám,aby odovzdali svoj hlas.Dychová kapela vytvárala dobrú
náladu postupne pred každou volebnou miestnosťou a v uliciach mesta.Spevom a tancom sa pridali aj
členovia folklórnych súborov a klubov dôchodcov.Podstatná väčšina hlasov bola odovzdaná v prvý deň
volieb.
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Ustanovujúce Plénum MsNV
V zmysle § 42 zákona o národných výboroch č.691/1967 Zb. a na základe uznesenia Rady MsNV č.
101/1986 sa konalo Prvé plenárne zasadnutie MsNV vo volebnom období 1986-1990.Zasadnutie sa
uskutočnilo 23.júna v zasadacej sieni DK ROH s nasledovným programom:
1.Štátna hymna ČSSR
2.Otvorenie rokovania a určenie overovateľov zápisne.
3.Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
Prerušenie zasadnutia
4.Správa mandátovej komisie o platnosti volieb poslancov MsNV.
5.Zloženie sľubu zvolených poslancov
6.Voľba predsedu MsNV,podpredsedu a tajomníka MsNV.
7.Voľba členov Rady MsNV.
8.Zriadenie komisií MsNV a správnej komisie.
9.Voľba predsedov,tajomníkov,členov komisií,správnej komisie a Výboru ľudovej kontroly.
10.Potvrdenie a predstavenie vedúcich odborov.
11.Vysúpenie novozvoleného predsedu MsNV k úlohám v nastavujúcom období.
12.Schválenie Volebného programu NF na roky 1986-1990.
13.Schválenie plánu činnosti MsNV a jeho orgánov na II.polrok.
14.Diskusia.
15.Schválenie návrhu uznesenia a pozdravných listov.
16.Záver-Pieseň práce.
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Plenárneho zasadnutia sa ako hostia zúčastnili-Ladislav Mlicher,poslanecLs KNV
Ing.Erich Sloboda,predseda MsV KSS,Ing.Ján Kohút,tajomník OV KSS,Mudr.Hedviga
Bitterová,zást.ONV:
Ďalej sa na zasadnutí zúčastnili členovia komisií z radov neposlancov,vedúci odborov a
zariadení,riaditeľa podnikov,závodov a inštitúcií,predsedovia občianskych výborov,predsedovia
spoločenských organizácií a zástupcovia širokej verejnosti.
Poslanci MsNV

1.Anna Štefančíková
2.Mária Syrová
3.Alžbeta Špendlová
4.Ján Cesnek
5.Jana Takáčová
6.Mária Kolláriková
7.Karol Baran
8.Ing.Helena Psotová
9.Ing.Michal Malárik
10.Dr.Klára Majorová
11.Mária Molnárová
12.Kornélia Marcelová
13.Ing.Tibor Lacko

14.Gabriel Buday
15.Terézia Ďurčová
16.Ján Baláž
17.Miloslav Novotný
18.Arpád Pásztov
19.Ján Tóth
20.Terézia Feketeová
21.Ing.Ladislav Vráblik
22.František Baran
23.Emília Tomláková
24.Ing.Pavel Šmora
25.Ján Martinek
26.František Hladík
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27.Imrich Jankech
28.Peter Bošňák
29.Ernest Mikláš
30.Mudr.Vladimír šilhan
31.Ladislav Petro
32.Jozef Karlubík
33.Zuzana Rečková
34.Klára Pappová
35.Ján Poezdál
36.František Žitňák
37.RSDr.Ján Rehák
38.Alžbeta Miháliková
39.Alžbeta Turčeková
40.Jana Samuelová
41.Ladislav Doboš
42.František Holášek
43.Štefan Braun
44.Juraj Gáll
45.Terézia Mikulová
46.Jozef Baráth
47.Karol Miklóš
48.Imrich Čemez
49.Śtefan Chovanec
50.Dr.Ján Šipický
51.Pavel Astaloš
52.Ing.Ján Gábriš
53.Marta Melicherová

54.Mária Ivanovová
55.Ing.František Lisý
56.Ján Farkaš
57.Ing.Imrich Pleidel
58.Katarína Petrová
59.František Liptai
60.Oľga Goldbecherová
61.Leona Szabová
62.Ľudovít Golocsi
63.Jeraj Félix
64.Rudolf Ritter
65.RNDr.Andrej Gažík
66.Ľudovít Herák
67.František Kozár
68.Ing.Terézia Pápayová
69.Mária Szabová
70.Ladislav Hubinák
71.Karol Száraz
72.Ondrej Hanko
73.Terézia Mikušová
74.JUDr.Beáta Gúziková
75.Dr.Michal Urbovský
76.Ladislav Kuna
77.Ján Šoltís
78.Imrich Petro
79.Ján Meszároš
80.Štefan Hrnčár
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Novozvolená Rada MsNV.
1.Ing.František Lisý,predseda MsNV
2.Ing.Ladislav Vráblik,podpredseda MsNV
3.Ing.Helena Psotová,tajomníčka MsNV
4.RNDr.Andrej Gažík,člen
5.RSDr.Ján Rehák,člen
6.Štefan Chovanec,člen
7.Štefan Hrnčár,člen
8.Terézia Mikulová,členka

9.Ján Baláž,člen
10.Jozef Karlubík,člen
11.Paedr.Klára Majorová,členka
12.Paedr.Michal Vrbovský,člen
13.František Baran
str.282
Komisie MsNV
komisia plánovaco-finančná... 11 členná
predseda:Imrich Jankech
komisia výstavby....
..11členná
predseda:Ing.PavolŠemora
komisa MH a dopravy
..11členná
predseda:František Žitňák
komisia bytového hospodárstva..9členná
predseda:Ladislav Herák
komisia obchodu a CR ..11členná
predseda:Ernest Mikláš
komisia vodného a lesného ..11členná
hosp. a poľnohospodárstva
Páppayová
komisia na ochranu verejného poriadku...11členná
predseda.Ján Tóth
komisia školstva a kultúry ...11členná
predseda:Dr.Ján Šipický
komisia pre mládež a JV ...11členná
predseda:Rudolf Ritter
komisia zdrav. a soc vecí...11členná
predseda:Katarína Perrová
Výbor ľudovej kontroly ...11členný
predseda:Imrich Pleidel
komisia starostlivostio rodinu a deti
-správna komisia MsNV...7členná
predseda:Emília Tomláková

predseda:Ing.Terézia
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Ing,Helena Psotová,tajomníčka MsNV
Narodila sa 5.2.1947 v Plzni.Základnú školu ukončila v roku 1962 v Kežmarku.Ďalej pokračovala v štúdiu
na Srednej ekonomickej škole v Poprade,kde v roku 1966 maturovala s vyznamenaním.V štúdiu
pokračovala na VŠE,kde štátne záverečné skúšky zložila s vyznamenaním v roku 1971.Počas štúdia
pracovala ako tajomníčka medzunárodnej štud.organizácieATESEC.
Pochádza z robotníckej rodiny,má troch súrodencov.
Ešte pred ukončením štúdia od 1.2.1971 začala pracovať v INTERCOOP-e DPZO v Bratislave vo funkcii
vedúcej oddelenia.V roku 1972 sa vydala,manžel Ing. Milan Psota pracuje ako ekonom.námestník v n.p.
Duslo Šaľa.Má dve deti,syn Marek je študentom gymnázia,dcéra Zuzana žiačkou ZŠ.V roku 1974
nastúpila do n.p.Duslo do funkcie ved.plánu a odbytu.Od 1.1.1976 začala pracovať na gymnáziu,kde od
roku 1980 zastávala funkciu predsedu ZO KSS.Je vedúca sekcie ekonomiky pri KPÚ v
Bratislave,členom sekcie pol.ekon=omie pri SA v Galante.V roku 1982 ukončila s
vyznamenanímVUML,teraz je lektorom OV KSS.Za svoju prácu dostala rad ocenení.V tomto roku jej bol
udelený Zápis do knihy cti pri OV KSS v Galante.
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Návšteva z družobného mesta
Kuhmo.
Delegácia Predstavenstva mesta Kuhmo,vedená predsedom mestskej rady,pánom Heikki
Heikkinen,vykonala na pozvanie predseduMestského národného výboru v Šali,Ing.Františka
Lisého,oficiálnu priateľskú návštevu v Šali v dňoch 3.6.-10.6.1986
Delegáciu Predstavenstva mesta Kuhmo v zložení:Heikki Heikkinen,predseda mestskej rady,Tauno
Malinen,prvý predseda rady mesta Kuhmo,Tuulikki Kaijalainen,druhá pdpredsedkyňa rady,Jorma
Kaijalainen,tajomník mesta Kuhmoprijala za mesto funkcionári MsNV a Ing. Erich Sloboda,predseda
MsV KSS.
Na spoločnom rokovaní boli vymenené vzájomné informácie o živote oboch miest.
Predstavitelia mesta Kuhmo boli oboznámení s priebehom rokovania XVII,zjazdu KSČ,volieb do
zastupiteľských orgánov,ako i o volebnom programe NT na roky 1986-1990.
Obe strany prejednali ´další rozvoj vzájomných vzťahov a zhodne konštatovali,že aj táto návšteva
prispela k ´dalšiemu rozvoju spolupráce medzi oboma priateľskými mestami.
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Z kultúry.....
K 1.1.1986 nastúpil do funkcie riaditeľa DK ROH Chemik,Ján Pelecz.V n.p.Duslo pracovalo od
roku 1968,od roku 1976 zastával funkciu uvoľneného tajomníka ZV ROH.
V máji sa uskutočnila tradičná už XII. celoslovenská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti.Po
prvýkrát v histórii súťažnej prehliadky sa detskému divákovi i porote predstavili i babkánske
súbory.Celkove sa prehliadky súčastnilo 11 súborov,6 detských divadelných,4 bábkanské a 1 hosťujúci z
ČSR.
V septembri bol slávnostne otvorený a daný do užívania Klub mládeže,,Chemik".Slávnostného
otvorenia sa zúčastnili Ing. František Lisý,predseda MsNV,Ing. Martin Macák,riaditeľ n.p.Duslo,Ján
Šišák,predseda OV SZM v Galante a ďaľší významný predstavitelia politického a hospodárskeho vedenia
n.p.Duslo.
Z reštaurácie sa tak rekonštrukciou vytvorilo príjemné a kultúrne prostredie pre mládež celého mesta.
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Nová športová hala.
Dňa 3.9.1986 bola slávnostne otvorená a daná do užívania športová hala s kapacitou 2200 sediacich
divákov.
Športová hala je v histórii nášho mesta zatial najnáročnejšou stavbou,ktorá sa realizovala v investičnej
časti akcie ,,Z".
Výstavba bola zahájená v auguste 1978,s cieľovým rozpočtovým nákladom 13 miliónov Kčs,z ktorých sa
svojpomocne realizovalo 3,9mil. Kčs.Na realizácii tejto náročnej stavby sa podielali
podniky,závody,spoločenské organizácie,školy a jednotlivci.Na výstavbe športovej haly sa podielaľo 17
organizácií.Medzi tých,čo najviac pomohli pri výstavbe patrili:Duslo n.p.-280000 brigádnických hodín,TJ
Sovan Duslo Šaľa-52500b.h.,Vodohospodárske stavby-19200b.h.,Povodie Váhu-14000 b.h.,ČSAD-8100
b.h.,Trikota 6200b.h. a ďaľšie.
Všetkým,ktorý sa na výstavbe športovej haly podielali,je nutné vysloviť nelé poďakovanie,lebo bez ich
pomoci by ťažko mohlo byť dané do užívania toto zariadenie slúžiace športovcom a všetkým obyvateľom
mesta Šaľa.
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Úspešná akcia ZPOZ-u
V septembri pripravil Zbor pre občianske záležitosti pri Rade MsNV v spolupráci s ČSĽA slávnostnú

rozlúčku s brancami.
Za prítomnosti svojich nalbližších prevzalo z ich zástupcov Okresnej vojenskej správy a predstaviteľov
mesta povolávacie rozkazy.V kultúrnom programe vystúpil súbor piesni másna.Po programe členovia
súboru v družnej besede informovali svojich mladších kolegov o ich budúcom vojenskom živote.
Táto akcie ZPOZ-u sa v rámci okresnej prehliadky umiestnila na I.mieste a bola ocenená aj v rámci
Krajskej prehliadky obradov ZPOZ diplomom Krajského národného výboru.
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Výstavba mesta.
V rokoch 8.5 RP je koplexná bytová výstavba sústredená v lokalite Šaľa-Veča 2.stavba,v rámci ktorej sa
má vybudovať 1120 bytov.Na úseku občianskej vybavenosti 24.tz. ZŠ,MŠ 120,DJ35,centrum občianskej
vybavenosti.Na úseku technickej vybavenosti zosilovacia stanica vody,prečerpávacia stanica
odpadových vôd a koplexná technická infraštruktúra.Plánovaný objem 95mil. Kčs bol splnený len na
87%.Neplnenie sa najviac odzkladnilo na úseku bytovej výstavby,kde z plánovaných 256 bytov bolo
odovzdaných len 64b.j. a to blok 30 v auguste.
Pokračovala výstavba COV na tomto sídlisku,zahájila sa výstavba základnej školy.
Zatiaľ nebola odovzdaná budova MŠ-120,DJ35,ktorú tak veľmi očakávajú obyvatelia tohto sídliska.V
rámci 6.záberu pri dokončovaní sídliska Šaľa Vlčanská III. obytný súbor bola zahájená na ul.Jarmočnej
výstavba MŠ 120-DJ35,pokračuje výstavba lekárne,ktorá bola zahájená na sklonku roku 1985.
V rámci akcie,,Z" boli v tomto roku dokončené všetky plánované stavby,športová hala,
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výkupňa druhotných surovín,ktorá bola daná do užívania v máji a spevnené plochy v Šali-Veči.V tomto
roku bola zahájená stavba-oplotenie cintorína vo Veči,s rozpočtovým nákladom 997 tis. Kčs.Ukončenie je
plánované na rok 1987.
V decembri tohto roku bola zahájená aj stavba výkupne druhotných surovín Veča.
V rámci individuálnej bytovej výstavby bolo postavených 12 b.j.
Za úspešné ukončenie výstavby a urýchlené zvládnutie výroby ,, Dusantoxu",odovzdal I.tajomník ÚV
KSS s. Jozef Lenárt,pracovníkom Dusla vysoké štátne vyznamenanie ,, Rad práce".
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Rozvoj obchodnej siete.
V tomto roku sa občanom nášho mesta podstatne skultúrnili a rožšírili možnosti nákupu.V júni bola daná
do užívania predajňa ZDROJ na ulici Sládkovičovej.
V septembri bolo po dlhoročnej výstavbe ukončené a otvorené nákupné stredisko,,OLYMPIA",do ktorého
bol zo starého nákupného strediska Centrál presunutý predaj elektrospotrebičov,sklo-porcelán,hudobniny
a poľovnícke potreby.Okrem toho tu pibudla predajňa potravín,mäso údeniny,reštaurácia s kapacitou
stoličiek,jedáleň,samoobsluha,vináreň a Čínska reštaurácia.
V rámci výstavby sídliska Vlčanská III.OS bolo dokončené a dané do prevádzky centrum občianskej
vybavenosti,v ktorom sú prevádzky služieb-detské,dámske a pánske kaderníctvo,čistiareň,predajňa
kvetín,potravín,mäsa,ovocia a zeleniny,odevy a športové potreby.Na záver roka v decembri bola
otvorená predajňa Chemo-drogéria na sídlisku Vlčanská.Otvorenie týchto nových predajní nielen
podtatne zlepšili podmienky nákupu,ale tiež umožní ďaľšie zmeny a rožširovanie obchodnej siete hlavne
čo sa týka špecialyzovaných predajní.
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Plnenie plánu a rozpočtu za rok 1986
Príjmy

plán

plnenie

%

v tis.Kčs

rozpočtové
doplnkové
celkom

20 742
2 365
23 107

21 862
4 265
26 282

Výdavky
902 vod.hosp.
90
910 doprava
1270
914 školstvo
9600
915 zdravotníct. 1200
916 kultúra
610
919vn.správa
1216
928 soc.star.
1123
939 miest.hosp. 5450
940 stavebníct.
210
951 inv.,,Z"
1745
952 neinv.,,Z"
501
spolu
23095
investičné v-

2196

Výdavky celkom

25291

105,9
180,3
113,7

115
1243
9939
1216
608
1417
1116
5428
219
2015
501
23817

127,7%
97,8%
103,5%
101,3%
99,7%
109,3%
99,3%
99,6%
104,2%
115,4%
100%
103%

2196

100%

26019

102,8%

Prebytok hopodárenia 268 382 50Kčs bol prevedený na účet FR a R.
str.292
1987
str.293
Výkonný orgán mesta
predseda:Ing. František Lisý
podpredseda:Ing. Ladislav Vráblik
tajomníčka:Ing. Helena Psotová
Zmena vo funkciách vedúcich odborov a zariadení nastala na odbore výstavby,kde do funkcie vefúceho
odboru bol od 1.187 menovaný Ing. Štefan Miškovič nar.5.4.1960 v Šali.
Pohyb obyvateľstva
stav k 1.1.1987
narodení
zomrelí
odsťahovaných
prisťahovaných

22698
371
124
507
722

stav k 31.12.1987

23160

str.294
Prvý tohtoročný plač novorodeného dieťaťa zaznel1.11987 o 12 30 hod.Patril Julkovi Holopovi-tretiemu
dieťaťu Eleny a Júliusa Holopa.Otec pracuje ako údržbár v n.pnDuslo a matka je zdravotnou sestrou v

OÚNZ Galanta.
Dňa 10.januára začalo veľmi silné sneženie,ktoré trvalo nepretržite vyše 50
hodín.(piatok,sobota,nedeľa).Napadlo 1,5m snehu,vytvorili sa záveje do výšky až troch metrov.V
pondelok bola ochromená doprava a zásobovanie.
Všetci občania pomáhali pri uvoľňovaní komunikácií.Trvalo do stredy,kým sa život v meste začal
dostávať do normálnych kolají.
V januári sa uskutočnilo Novoročné stretnutie pionierov s predstaviteĺmi mesta.Na slávnostnom
zasadnutí v DK ROH boli ocenení
str.295
najaktívnejší pionieri.
Skupiny pionierov ptom navštívili podniky,závody,JRD a Mestský národný výbor,kde družne besedovali s
ich vedením.
Novoročné stretnutie bolo ukončené pionierskou veselicou.
Začiatkom februára vyšlo prvé číslo časopisu Slovo ŠALANOM
-kultúrno-spoločenského mesáčníka,ktorý začal vydávať Mestský národný výbor.
Úlohou mesačníka je pravidelne informovať o dianí v meste,činnosti poslancov a historických
udalostiach.Má pravidelné rubriky:Z rokovania Rady MsNV Foto-reportáž,Šaliansky chýrnik,Naši
rodáci,Kam v Šali-informácie o kultúrnom a športovom dianí.Ćasopis sa rýchlo stal obľúbeným čítaním
obyvateľov mesta.
Vd.redaktor:prom.nov.Milan Alakša
Predsda rdakč.rady:Ing.Helena Psotová
str.296
Festival elektroniky.
V dňoch 10.-14.februára sa konl I.festival elektroniky v Šali.Uskutočnil sa vDK ROH Chemik.Bolo tu k
dispozícii vyše štyridsať osobných mikropočítačov,videorkordéry,zobrazovacie jednotky s farebnou
grafikou,najnovšia didaktická technika a ´dalšie rňzne moderné prístroje.
Denne sa tu vystriedalo okolo 200 účastníkov.Súčasťou festivalu bola okresná súťaž v elektronike a
programovaní,semináre,besedy a výmenná burza programov,
Hlavným cieľom festivalu bolo nabádať deti k technickému mysleniu a tvorivosti.
Nové predajne.
Začiatkom februára začal obyvateľom mesta slúžiť nový obchodný objekt-Drogéria-farby-laky,ktorý je
umiestnený za nákupným strediskom Olympia.Je to samostatný objekt postavený nákladom vyše 2
mil.Kčs,ktorého dodávateľom bol OSP Galanta.
Na predajnej ploche 165m2 nájdu zákazníci
str.297
plný sortiment drogistického tovaru,široký výber kozmetiky,autokozmetiky,výrobky pre záhradkárov a
farby-laky.
Otvorením novej predajne zrušila Jednota SD Galanta doterajšiu drogériu na ul.Sov.armády a Farby-laky
na ulicuZápotockého.
Premiestnením sortimentu-elektro,sklo.porcelán,nábytok,hudobniny apoľovnícke potreby a
následnou rekonštrukciou vznikol zo starého nákupného srediska Centrál Dom odievania.
Skultúrnil sa tak nielen samotný predaj,ale rozšírením priestorov sa zlepšila možnosť väčšieho sortimentu
a zásobovania.
K ´dalším významným zmenám došlo na ul.Sov.armády.Z Reštaurácie a výčapu(Galanta)
vznikla predajňa hračiek a bižutérie a predajňa polotovarov.Vznikla špecializovaná predajňa

Klobúky,módne doplnky,predajňa chovproduktu,Textilná galantéria,bytový textil.
V predajni Lahôdky vniklo špeciálne oddelenie ESO s výrobkami mimoriadnej kvality.
str.298
V apríli,na zasadnutí Okresného národného výboru vyhodnotili socialistickú súťaž národných
výborov za rok
1986
I.miesto
získal Mestský národný výbor Šaľa spomedzi národných výborov I.kategórie v okrese.
str.299
Jarná smena NF.
Posledný aprílový týždeň sa uskutočnila Jarná smena NF.Aj napriek tomu,že sa smeny NF uskutočňujú
3.ročne,táto boľa svojou atmosférou výnimočná.V slnečnú aprílovú sobotu bolo na zelených plochách
mesta približne 5000 brigádnikov.
Pracovalo sa v areáli podnikov,škôl,meterských škôlok a hlavne v medziblokových priestorov na
sídliskách.Počas celej smeny vyhlasoval mestský rozhlas výsledky a najlepšie kolektívny boli ocenené
pesničkou na želanie.Mesto tak bolo pripravené dôstojne privítať sviatok práce 1.máj.
V máji navštívil naše mesto Miroslav Bochenek poslanec Snemovne ľudu a kandidát ÚV KSĆ a
ústredný tajomník ZČSSP.S funkcionármi MsNV navštívil sídlisko Májového povstania českého ĺudu a
športové objekty mesta.Na besede sa stretoľ s členmi Klubu dôchodcov 1.
str.300
Ocenenie za statočnú prácu.
Pri príležitosti slávnych májových dní boli našim spoluobčanom udelené nasledovné
vyznamenania:
Ing. Erichom Slobodovi-podpredsdedovi vnútra SSR za výsledky v socialistickej súťaže národných
výborov Zs. kraja v r.1986.
Ing. Františkovy Lisému-predsedovi MsNV v Šali-medaila za rozvoj Zs.kraja.
Dezidérovi Lassányimu-robotníkovi n.pnDuslo Šaľa-Štátne vyznamenanie ,,Za vynikajúcu prácu".
Marte Novákovej-laborantke n.p.Duslo,štátne vyznamenanie,,Za vynikajúcu prácu".
Michalovi Gulišovi-dôchodcovi-za budovanie okresu Galanta.
Ing. Dušanovi Bicekovi-námestníkovi n.p.Duslo-Za budovanie okresu Galanta.
Júlii Terenceiovej-odb.referentke Dusla-Za budovanie okresu Galanta.
Jozefovi Kemenskému-tajomníkovi TJ Slovan-Za budovanie okresu Galanta.
Márii Šollerovej-pracovníčke MsNV Šaľa-Čestné uznanie ZsKNV za rozvoj NV III.stupňa.
Alžbete Limermannovej-vedúcej archívu v Šali-Čestné uznanie ZsKNV za rozvoj NV III.st.
str.301
V júni....
Odovzdali do užívania občanom nášho mesta novú pštu.Budovu POŠTY Šaľa 1 bola postavená
nákladom 13mil.Kčs a vybudoval ju Okresný stavebný podnik Galanta za dva a pol roka.
Slávnostného aktu odovzdania sa zúčastnili:Viliam Póka,vedúci tajomník OV KSS,Dr. Ivan
Lipovský,predseda ONV,Ing. Mihálek,riaditeľ Zs RS,Ing. František Lisý,predseda MsNV,Bohumíl
Radimák,riaditeĺ OSS Galanta a ďaľší hostia.

... V priestoroch DK ROH nainštalovali zväzáci z celého okresu X.ročník výstavy vedecko-technickej
tvorivosti mládeže ZENIT.Na výsledky šikovnosti mladých boli zvedaví aj poprední predstavitelia
politických a hospodárskych orgánov okresu a mesta.
Technická a estetická úroveň vystavovaných exponátov bola veľmi bobrá.
str.302
Člen Predstaviteľstva a tajomník ÚV KSČ Jozef Harman v sprievode vedúceho tajomníka ZsKU KSS
Ivana Knoteka a ďaľšich predstaviteľov politického a hospodárskeho života,navštívili chemický kombinát
Duslo.Prezreli si najnovšie výrobne dusantoxu,amoniaku na štvrtej etape a čistiareň odpadových vôd.Na
stranisko-ekonomickom aktívne hovoril Jozef Harman a prestavbe hopodárskeho mechanizmu u nás a
odpovedal na niektoré otázky pracujúcich o pripravovanom zákone o štátnom pdniku.
Za svet bez jadrových zbraní hlasovali všetci účastníci mierových osláv čs.-sovietskej družby,ktoré sa v
auguste uskutočnili na mestskom amfiteátri.So slávnostným prejavom vystúpil Karol Éles,tajomník OV
KSS.Mieromvú rezolúciu odoslali občania a mládež mesta sovietskemu konzulátu.Na aslavách vystúpil
vojenský súbor kpt. Jána Nálepku s programom Znejte všetky piesne sveta.
str.303
Desaťročie družby Šaĺa-Kuhmo
Pri príležitosti desaťročného jubilea družby navštíbila fínskych priateľov štvorčlenná delegácia v
zložení:Ing. Ladislav Vráblik,Ing.Erich Sloboda,INg. Emil Dufala Csc.,predseda Rady riaditeĺov a Ing.
Štefan Zelman,tlmočník.Na spoločnej oslave desaťročnice odovzdal zástupca čs. konzulátu vo Fínsku
bývalému starostovi Kuhma Taunovi Fautiainenovi striebornú a mestu Kuhmo zlatú medailu za rozvoj
prieteľstva a spolupráce.
Členovia našej delegácie boľa boli hosťami menších priemyselných závodov na spracovanie dreva.Z
oblasti životného prostredia si prezreli čistiacu stanicu odpadových vôd.V spoločnej dohode podpísanej
na závez návštevy sa prestaviteľia družobných miest rozhodli i naďalej prehlbovať prieteľské styky v
duchu Helsinskej konferencie v protokole sú určené konkrétne podmienky na výmenu skupín mládeže a
organizovanie spločenských výstav fotografií,diapozítivov,kresieb a ručných prác pod názvom KUHMOEXPO-ŠAĽAEXPOstr.304
NOVÉ SPOLOČENSKÉ ZARIADENIA.
23.augusta 1987 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Spoločenského zariadenia MŠ-DJ na ulici
Hollého,ktorého sa zúčastnil Ľudovít Csomoz,tajomník OV KSS,Ing. Erich Sloboda,predseda MsV
KSS,PaeDr. Vojtech Zuzák,vedúci odboru školstva ONv,funkcionári MsNV,inšpektorky KNV a
ONV,zástupcovia ZV ROH Duslo n.p.Šaľa.
V Šali-Veči tak pribudlo nové moderné dobré vybavené predškolské zariadenie s kapacitou 120 miest v
materskej škole a 35 miest v detských jasliach.O deti sa tu bude starať 25 členný kolektív pracovníčok
pod vedením riaditeĺky Kataríny Kleštincovej.
Otvorením tohto zariadenia sa zrušila stará MŠ na ul. Komenského.
Celková kapacita v materských školách sa tak zvýšila o 60 miest a mesto tak pokračuje v nastúpenom
trende 100%-nej zaškolenosti detí v materských školách.

str.305
Šaľa-Telč
Družba Západoslovenského a Juhomoravského kraja už roky prináša úžitok občanom a upevňuje
susedské vzťahy.Rovnako možno hovoriť aj o blízkych kontaktoch okresu Glalanta a Jihlava.Medzi Šaľou
a Telčom sa začala družba rozvíjať pre troma rokmi.Odvtedy dochádza k vzájomnej výmene skúseností a
poznatkov v práce národných výborov.V októbri bola hosťami nášho mesta 8 členná skupina Telčanov s
predsedom MsNV Antonínom Nemcov.Po prijatí na MsNV v Šali si družobný priateĺia pozreli obradnú
sieň a oboznámili sa so širokou širokou škálou činnosti členov IPOZ.Ich kroky potom smerovlai do Sadu
novorodencov,navštívili Dom ľudovej architekrúry a šporoviská.
Plavbou po Váhu a prehliadka vodného diela Kraľová sa rozlúčili s našim mestom.
str.306

Športová udalosť roka.
V dňoch 16.-18.októbra sa uskutočnil v šporotovej hale v Šali turnaj štyroch krajín,ktorý sa po prvýktrát v
histórii uskutočnil i nás.
Turnaj bol založený v roku 1969 z iniciatívy Zväzu hádzanej Juhoslávie.Cieľom turnaja je prehĺbovanie
všesrtrannej medyinárodnej spolupráce,prieteľstva a rastu športového majstrovstva.Na turnaji od jeho
yaloženia pravidelne štartujú repreyentačné družstvá ČSSR,Dánska,Juhoslávie a NSR.
18.ročník turnaja štzroch krajín priniesol do nášho mesta vznikajúcu športovú atmosféru.Organiyátori
yvládli svolu úlohu na výbornú.Naše reprezentantky sa po vyrovnaných súbojoch umiestnili na druhom
mieste.
Turnaj priniesol do nášho mesta hodnotné športové zážitky a hádzanú tej najvyššej kvality.
str.307
Nový Klub dôchodcov.
4.novembra bol slávnostne otvorený nový Klub dôchodcov Predvoj na ulici Februárového víťazstva.Na
slávnostnom otvorení sa zúčatnili poprední predstavitelia okresných a mestských,stanických a štátnych
orgánov a viac ako 140 dôchodcov mesta.Po prejave a prestrihnutí pásky nasledovalo poďakovanie a
kultúrny program dôchodcov.
Objekt KD bol postavený nákladom 2mil.360tisíc Kčs,vnútorné vybavenie má hodnotu pol milióna
Kčs.Pre dôchodcov je tu k dispozícii 7 klubovní,stredisko hygieny,knižnica,bufet,kuchyňa,fotokomora a
veľká spoločenslá sála.Interier sály zdobí umelecké diela od akad.maliara Milana Lehmdema,ktoré bude
navrhnuté SFVU na cenu roka.
Je predpoklad,že príjemné prostredie,zvýši záujem dôchodcov o aktívnu činnosť a účasť na klubových
podujatiach.
str.308
Jubileum nemocnice.
V tomto roku uplynulo 20 rokov odvtedy,čo sa začala prevádzka nocej nemocnice v Šali.Výstavba tohto
monobloku trvala plných 5 rokov a dňa 27.októbra 1967 sa otvorili brány nemocnice pre prvých
pacientov.
História zdravotníctva siaha do roku 1952,keď sa vytvoril prvý OÚNZ v Šali a tento ústav vybudovať

základné lôžkové oddelenie v bývalých bytovkách,ktoré adaptáciou prispôsobili lôžkovým oddeleniaminternému,detskému a pôrodnici.Tieto objekty slúžia nateraz plúcnemu a kožnému oddeleniu.
Prvým riaditeľom zjednoteného zdravotníctva v Šali bol MUDr. Karol Šrajer a správcom Ján Hrozenský.
Na slávnostnom aktíve z príležitosti jubilea boli ocenení:PhMr. Rozália Babincová,Katarína Petrová,dr.
Alexander Czellárik,dr. Štefan Kollarovitsch,dr. Vladimír Šilhan,dr. Karol Bitter,dr. Jozef Zimerman a dr.
Milan Toprecer.
str.309
Návšteva z Etiópie
Naše mesto privítalo v polovici novembra vzácnu návštevu z Etiópskej ľudovodemokratickej republiky.Na
JRD Družba prišiel generálny tajomník ÚV Robotníckej strany Etiópie a prezident Mengistu Haile
Mariam so svojím sprievodom.V delegácii bol s. Vasil Biľak,s. Jozef Lenárt,s.Ignác Janák a veľvyslanec
ČSSR v Etiópii s. Eduard Kukan.
Vzácny hosť sa zaujímal o pestovanie kukurice systémom PPK.Na besede s družstevníkmi hovoriť o
tempe združstevňovania v Etiópii.
Recepciou v DK ROH sa vzácna návšteva ukončila.
str.310
Už vyše troch rokov udržujú blízke styky družstevníci zo Šale a družobného Petrovska v Saratovskej
oblasti ZSSR.
Pravidelne sa navštevujú a vymieňajú sa poznatky a skúsenosti pri pestovaní obilnín a kukurice na
zrno.Pri jesenných prácach zberu kukurice v Šali boli prítomný štyria kolchozníci,aby sa presvedčili o
tohtoročnej úrode Šalanov.
V Mesiaci čs.-sovietskeho priateľstva zavítala do nášho mesta tridsaťčlenná skupina Traktorového
závodu z Charkova vZSSR .Pri prehliadke mesta navštívila Trikotu,kde sa oboznámila s plnením
vývozných úloh do ZSSR a ostatných krajín RVHP.Hostia si pozreli vodné dielo v Kráľovej a športoviska
Šale vybudované v akcii,,Z".Zúčastnili sa tiež Večera družby s členmi mestského výboru ZČSSP.
str.311
1988
str.312
Výkonný orgán mesta
Predseda: Ing. František Lisý
Podpredseda: Ing. Ladislav Vráblik
Podpredseda: Ing. Tibor Lacko
Tajomníčka: Ing. Helena Psotová
Ing. Tibor Lacko bol v dpolňovacích voľbách vo volebnom obvode č.13 zvolený za poslanca a v decembri
na plenárnom zasadnití MsNV za podpredsedu MsNV.Nastúpil od 1.1.1988.
Pohyb obyvateľstva:
stav k 1.1.1988
narodení
zomrelí
odsťahovaní

23.160
397
129
471

prisťahovaní
stav k 31.12.1988

1.113
24.070

str.313

Kapitola

Plnenie rozpočtu výdavkov MsNV k 31.12.1988
upravený
Plnenie
rozpočet 1988
k 31.12.1988

vodné hospodárstvo
doprava
2400
školstvo
10653
zdravotníctvo
1200
kultúra
1385
vnútorná správa
1900
práca a soc.vecí
1370
miestne hopodárstvo
6698
stavebníctvo
50
všeob.poklad.správa
investičná akcia,,Z"
2262
neinvestičná akcia ,,Z" 583
Neinvestičné výdavky spolu 28501
Investičné výdavky
iné investície:sólo stroje
1063
stav.stroje
stavebné
367
pozemky
13
Investičné výdavky spolu
1443
Výdavky celkom

160
2360
11294
1236
959
1899
1263
6608
230
4
2168
583

%
plnenie
98,6
106
103
71
100
92,1
98,6
460
95,8
100

28718

100,7

1063

100

367
13
1443

29994
30161
(v tissíc Kčs)

100
100
100
100,5

str.314

100 rokov od založenia
Vodného družstva v Šali
Obyvatelia údolia dolného Váhu od nepamäti museli viesť boj so škodlivým vplyvom rozvodnej
rieky.Údolná niva tu bola 1 až 3km široká a v jej aluviálnych náplavoch tok rieky počas každej povodne
menil smer a vytváral spleť ramien.Rieka Váh dostala aj svoje pomenovanie pre túto blúdiacu
vlastnsnoť,čo je rímskeho pôvodu a znamená VAGUS-blúdiaci,meandrujúci.
Ochranné hrádze pri Váhu boli budované postupne v minulých storočiach a čiastočne v prvej polovici
nášho storočia.
V roku 1888 bola tuhá zima a rieka bola silnejšie zamrznutá ako po iné roky.Ešte aj začiatkom marca sa
dalo prechádzať cez Váh pri Šali povozni na ľade.Až 11.marca 1888 sa na Váhu pohli ľady.V zákryte
rieky pri lese Šebeš vznikla ľadová zápcha a hladina rieky náhle stúpla.Vtedy pri železničnom moste
namerali výšku hladiny vody 570cm.
str.315
Ochranné hrádze pravej strane Váhu tlak vody nevydržali a pri osado Hetmín sa pretrhli na niekoľkých

miestach.Spôsobilo to zatopenie asi 15 tisíc hektárov úrodnej poľnohospodárskej pôdy.
po tejto katastrofe už vtedajšia uhorská vláda nemohla čakať na to,aby majitelia pozemkov
dobovoľne založili vodné družstvo,ale na základe§ 82 a 124 vodného zákona a nariadenia ministerstva
dopravy č. 10786/88 založila ešte v marci roku 1888
Družstvo proti zátopám a vnútorným vodám na pravom brehu Váhu
Za sídlo Vodného družstva bolazvolená Šaľa pre výhodnú polohu pri Váhu v strede
záujmového územia so železničnou stanicou a telegrafným spojením.Družstvo uskutočňovalo
výstavbu,údržbu ochranných hrádzí a odvodňovanie pozemkov.Tieto ochranné opatrenia slúžia svojmu
účelu i dodnes.Vybudovalo 172 km ochranných hrádzí na pchranu 53700 hektárov pôdy,121 km
odvodňovacích odpadov a iné technické zariadenia.
Po roku 1945 došlo k niekoľkým reorganizáciám vodohospodárskych organizácií.V súčasnosti
pôvodnú úlohu tohto družstva plní od roku 1966 POVODIE VÁH-závod v Šali,ktorý má podnikové
riaditeľstvo v Piešťanoch,Vodohospodárske stavby-závod v Šali a Západoslovenské vodárne a
kanalizácie-odštepný závod Galanta so sídlom v Šali.
str.316
Klub Povodia Váhu
Pracovníci Povodia Váhu pri príležitosti stého výročia založenia podniku si svojpomocne
zrekonštruovali starší dom na Záhradníckej ulici na veľmi pohľadný a moderný klub.
Okrem veľkej zasadacej miestnosti sú tu aj priestory pre sálové hry,otvorená záhradná
miestnosť s vkusnýmkrbom a potrebné sociálne miestnosti.
Slávnostný akt prestrihnutia pásky vykonal riaditeľ podniku Povodia Váhu Ing.Bertold Miček
spolu s riaditeľom závodu Ing.Jozefom Baášom.
Zrekonštruovanú stavbu pomenovali názvom
Alfa klub
Lesopark pri Váhu
Areál zdravia pre deti a rodičov vŠali veľmi chýbal.
Preto predstavitelia mesta na žiadosť občanov zamerali pozornosť na vytvorenie lesoparku v
medzihrádzovom priestore Váhu pod cestným mostom.Projekt na tento dlho očakávaný areál zverilo
mesto na spracovani podniku Stavoprojekt Trnava.Pri uskutočnení akcie však bude potrebné aktívnejšej
spolupráce mesta so závodmi a podnikmi ako aj pri ochrane tohto prírodného areálu,aby t,čo sa vybuduje
nebolo vzápätí zdevastované.
str.317
Celomestský aktív dôchodcov
Vo februári sa uskutočnil celomestský aktív dôchodcov vDome kultúry ROH.V našom meste žije toho
času 2400 dôchodcov,čo je na počet obyvateľov nezanedbateľné číslo.Preto im venuje mesto aj príslušú
starostlivosť.Dôcodcovia sa aktívne zapájajú do skrášľovania nášho mesta.Sú vzorom pre ostatných
občanov.Za ich ochotu a pracovitosť sa im po´dakovali predstavitelia mesta.Čo ich najviac potešilo bola
radostná správa o tom,že vo Veči začali s výstavbou malometrážnych bytov ,ktoré budú slúžiť ako
DOM S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU pr dôchodcov.
Aktív sa skončil bohatým kultúrnym programom,ktorý pripravili Kluby dôchodcov nášho mesta.
Znečisťovanie ovzdušia
prašným spádom sa meria v Šali na14 miestach,a to v gramoch na 1 m2 za 30 dní.najviac je ovzušie
znečistené pri kúpalisku,a to 21,39g,´dalej na ulici Fr.Kráľa 14,16g a v okolí benzínovej pumpy 8,52g na
1m2.
Najnižšie hodnoty boli namerané za budovou MsNV-2,14g,pri mestskom kultúrnom stredisku
vo Veči-2,17g a na rohu Záhradnickej ulice-2,87g.
Z lľadiska zachytávania prašnosti má významnú úlohu verejná zeleň,ktorej bude potrebné
venovať v budúcnosti oveľa väčšiu pozornosť.

str.318
Priatelia z Fínska opäť v Šali
Podľa plánu družobných sme v dňoch 15.-22.1988 opäť privítali v našom meste oficiálnu
delegáciu predstaviteľov fínskeho mesta Kuhmo.Návštevy sa zúčastnili:
Veikko Tikkanen
riaditeľ predstavenstva mesta Kuhmo
Jaakko Killonen
predseda mestskej rady
Aune Pulkinen
členka mestskej rady
Antii Alenko
člen mestskej rady
Onni Heikkinen
člen mestskej rady
Tino Heikkilé
tajomník mládežníckej organizácie
Po oficiálnom prijatí predstaviteľmi nášho mesta si vymenili skúsenosti z rôznych oblastí života a
prejednali ďaľší rozvoj vzájomních družobných vzťahov.
V rámci ich pobytu uskutočnili prehliadku športových objektov mesta,navštívili n.p.Duslo,Klub dôchodcov
Predvoj,Jednotné roľnícke družstvo,Dom ľudovej architektúri,televízne štúdio v nemocnici a Stredné
odborné učilište vo Veči.
V rámci zájazdu po okrese uskutočnili prehliadku vodného diela Kráľová,plavbu po Váhu,kúpalisko v
Diakovciach,Pečivárne a Kávoviny Sereď.
Mimo okresu navštívili Štiavnické bane,Banskú Bystricu a výstavu Agrokomplexnu v Nitre.
V rámci rozhovorov si vymieňali skúsenosti z oblasti služieb,školstva,kultúry a zdravotníctva.Pri
rozhovoroch sa potvrdilo,že družba medzi mestami je stále hlbšia a nie sú vyčerpané ešte možnosti.
V záverečnom protokole sa konštatovalo prehĺbenie družobných vzťahov a ich rožšírenie o výmenu
skupiny detí na dobu 10-14 dní v oboch krajinách.
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Pozdrav fínskych priateľov:
"Historický moment prežívame teraz spolu s našimi priateľmi počas pobytu v Šali,ktorý sa nesie
v duchu Helsínk.Sme presvedčení,že priateľstvo a spolupráca medzi Šaľou a Kuhmom napomôže zmeniť
napätie a preto chceme naše priateľstvo ďalej budovať a rozvíjať.Raz budeme mať spoločný dom v
Európe,kde bude každý človek dobre žiť.Všetci občania Kuhma pozdravujú všetkých občanov
Šale.Ubezpečujeme vás,že máte ďaleko na severe dobrých priateľov,ktorí vám prajú v živote to
najlepšie".
Telčania v Šali
Na návšteve nášho mesta sme v lete zastihli predstaviteľov družobného Telča z Juhomoravského
kraja.Prišli pozrieť svojich priateľov,podebatovať si s nimi a vymeniť skúsenosti.V sprievode podpredsedu
MsNv Ing. Tibora Lacku si prezreli mesto,závody a podniky a zavítali aj na Termálne kúpalisko v blízkych
Diakovciach.
Samozrejme pred odchodom nezabudli pozvať Šaľanov do svojho prekrásneho starobylého
skvostu-pýchy Moravy,Telča.
Stretnutia sa zúčastnili podredseda MsNV v Telči J.Taras,tajomník MsNV j.Girgle a vedúci TS
m.Červený.
str.320

Plnenie plánu výstavby v r. 1988
na úseku KBV- krajskej bytovej výstavby
IBV- individuálnej bytovej výstavby
akcie,,Z"
Na úseku investičnej časti akcie,,Z" bol plán na rok 1988 splnený na 100%,pričom bola vytvorená
hodnota diela v objeme 3,5 mil.Kčs
Plán v zahajovaní bytov IBV splnený na 100% v počte 8 rodinných bytov-súkromných domov.
Plán ukončovania bytov IBV bol splnený na 160% v počte 16 rodinných domov.
Úlohy na úseku KBV boli splnené na 100%,čo predstavuje finančný objem 94,8 mil-Kčs.
Plán v počte odovzdania bytov do užívania bo splnený len na 85% ,čo predstavuje 352 odovzdanýh
bytov do užívania.
Nebol splnený plán na stavbách občianskej vybavenosti a účelovej investičnej výstavby n aobjektoch
centrálnej občianskej vybavenosti vo Veči 24.triednejzákladnej školy a účelového osvetového
zariadenia(t.j. novej budovy MsNV).
Nebol tiež ukončený objekt materskej školy a detských jasiel (90+35 detí) na Jarmočnej ulici v Šali v
plánovanom termíne (október 1988).
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PLNENIE príjmov rozpočtu k 31.12.1988
Zdroj príjmov
Dane a poplatky spolu
Príjmy z rozpočtových
5820
Vlastné príjmy spolu
Dotácie zONV
Príjmy pre neinvestičné
21037
Subvencie na účlovú
investičnú výstavbu
Odvod do ústredného
Rozpočtové príjmy spolu
Doplnkové príjmy spolu
PRÍJMY CELKOM

Plán
410

Plnenie k 31.12.88
467

%plnenia
114
organizácií

5843
6230
14807

100,3
6310
15847

101,2
107
výdavkySpolu

22157
600

110
1443

240
rozpočtu

93
21637
2579
24216

23507
6854
30361

108,8
265
125,3

Zvýšenie príjmov oproti roku 1987 bolo 9%,z toho vlastné príjmy sa zvýšili oproti roku 1987 o 2%.Nárast
vlastných príjmov reprezentuje čiastku 126 tisíc Kčs.
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Duslo-30-ročný jubilant
Chemický kombinát Duslo š.p. oslávil v septembri 30 rokov od svojho založenia.V podniku a v Dome
kultúry ROH sa konali oslavy,na ktorých minister priemyslu SSR a bývalý riaditeľ podniku odovzdal
zaslúžilým dlhoročným pracovníkom vyznamenania,peňažné a vecné odmeny.Ing.Štefan Urban ,minister
priemyslu udelil 16 pracovníkom Dusla vyznamenanie ,,vzorný pracovník Ministerstva priemyslu SSR."
Splnil sa sen fanúšikov futbalu
Fanúšikom futbalu v Šali sa v uplynulej sezóne 1987/88 splnil sen a I.slovenská národná liga sa stala
skutočnosťou.Na postupe mal zásluhu tento káder
hráčov:J.Chrenko,L.KOník,M.Martiška,J.Szabó,A.Jankovič,M.Gábriš,J.Žilkay,O.Takáčasistent,J.Weibel,M. Rožič,P.Bachratý,Ĺ.Juhász,

R.Źolnay,Fr.Takács,J.Szócs,A.Bakman,D.Galovič,J.Valent,T.Meszlényi,J.Hlavatý,ako aj masér Š.Úrge a
tréner J.Szikora.
Majstri Slovenska a ĆSSR
Źiaci a dorastenci vo voltížovom jazdení z TJ Slávia Praha SOU poľnohospodárske učilište
Šaľa získali na majstrovstvách SSR a ĆSSR v družstvách prvé miesta.
Jana Majdlenová cvičiteľka doviedla k titulom týchto
cvičencov:Sedláková,Dúbravová,Gállová,Kašubová,Šlahocová,Živčák,Pospíšil,Chrenková,Tabačeková a
Pospíšil.
str.323
Prvým narodeným občanom v roku 1988
sa stala malá Veronika Mrlláková dcérka mamičky Evy Mrllákovej a otecka Jána Mrlláka.Narodila sa na
pôr.oddelení šalianskej nemocnice 1.januára 1988.
Vzácny nález keramiky pri Váhu
Náš spoluobčan -dôchodca a stály dopisovateľ Slova Šaľanom Markus Gáll našiel v koryte Váhu pri
pravom brehu rieky spodnú časť nádoby z keramiky.Archeologický ústav SAV v Nitre zistil,že táto
keramika patrí do obdobia neskorej doby kamennej,t.j. do prvej polovice 3.tisícročia pred n.l.Doklad o
pusudku tohto historického nálezu bol zaslaný aj archeologickému krúžku v našom meste.
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1989
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Výkonný orgán mesta
Predseda : Ing.František Lisý
Podpredseda:Ing. Ladislav Vráblik
Podpredseda:Ing. Tibor Lacko
Tajomníčka: Ing. Helena Psotová
Pohyb obyvateľstva
Stav k 1.1.1989 :24070
narodení
: 329
zomrelí
: 148
odsťahovaní : 440
presťahovaní : 982
Stav k 31.12.1989 24793
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Plnenie
ROZPOČTU VÝDAVKOV MsNV V ROKU 1989
kapitola
vodné hospodárstvo
doprava
školstvo
zdravotníctvo

plán na rok
50
450
10786
1264

upravený rozpočet plnenie k %plnenia
31.12.1989
156
106
67,9
680
678
99,7
11298
10910
96,5
1264
1091
86,3

kultúra
850
vnútorná správa
1420
práce a sociálne veci
1200
miestne hospodárstvo
6250
stavebníctvo
80
všeob."Z,,-investičná
akcia"Z,,-neinvestičná
Neinvestičné výdavky spolu 22350
Investičné výdavky spolu
800
Výdavky celkom
23150

1162
2220
1519
6648
80
4721
70
29818
1255
31073

1144
2763
1535
6629
251
4349
70
29544
1255
30799

Plnenie Rozpočtu Príjmov MsNV v Roku 1989
Zdroj príjmov
Plán
Plnenie k 31.12.89
Dane a poplatky
370
604
Príjmy ropočtových org.spolu 5900
5674
Drobné prevádzkarne
205
178
Vlastné príjmy spolu
6270
6278
Dotácie z ONV
15875
18244
Príjmy preneinvestičné výd.spolu 22350
24522
Účelové subvencie spolu
800
1255
Obvod do úsredného rozpočtu
431
Ropočtové príjmy spolu
23150
25346
Doplnkové príjmy spolu
3233
5609
Príjmy celkom
26.383
30.955

101,5
124,4
101
99,7
313
92,1
100
99,1
100
99,1
%plnenia
163
96,1
86,1
100,1
116,6
109,7
156,8
109,4
173,4
117,3
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Z knihy narodených
Plač prvého novorodeniatka v roku 1989 v Šali zaznel v nemocnici hodinu a dvadsať minút po
polnoci.Patril Dávidovi Grellovi.Je prvým dieťaťom Jaroslava a Ildikó Grellovcov našich spoluobčanov.
Prístavba osobitnej školy
Žiakov,ktorí od 1.septembra išli do tejto školy privítali krásne nové učebne,ktoré boli pristavené k
existujúcej budove s dvoma triedami na ulici Krátkej.Stavba bola začatá v júni 1988,dodávateľom stavby
bol Okresný stavebný podnik Galanta a investorom MsNV Šaľa-odbor školstva.Stavba bola ukončená
30.júna 1989 nákladom 1200 tis.Kčs.Termín stavby bol dodrťaný,dokonca skrátený o 15dní.Osobitná
škola môže od 1.septembra otvoriť 7 tried oproti doterajším štyroch keďže počet žiakov vyžadujúcich
osobitnú starostlivosť v našom meste neustále rastie.
Nová predajňa lahôdok
Jednota-spotrebné družstvo otvorila na sídlisku Váh novú predajňu lahôdok nákladom takmer dva milióny
korún.Objekt bol postavený na niekdajšom mieste známej krčmy ,,antičárda".Na slávnostnom otvorení
predajne sa zúčastnili predseda MsNV Ing. Fr.Lisý s predseda Jednoty SD Ing. P.Príhoda.Táto nová
predajňa s prevádzkou aj v nedeľu veľmi pomôže obyvateľom sídliska aj celému mestu.
str.328
Bojujeme o výstavbe novej železničnej stanice
Oprávneným predmetom kritiky našich občanov bol stav budov železničnej stanice.Stará
budova z druhej polovice 19.storočia slúži dnes pre 24 tisícové mesto a nezohľadnuje pobyt pracovníkov
Dusla,ani zámery s ďaľším rozvojom podniku a mesta.
Zvolané rokovanie s ČSD-Východnou dráhou v výstavbe novej staničnej budovy nás však veľmi

tepotešilo.Navrhli len čiastkové riešenie zlej situácie.V prvej fáze r.1989 opravia len hygienické
zariadenia a v roku 1990 pristúpia k modernizácii a rekonštrukcii staničnej budovy v objeme 5-6
mil.Kčs.Pôjde o opravu odbavovacej haly,Pokladne,úscovne batožín so
službami,bufetu,PNS,čakárni,neronizácie a úpravu prednádražia.Toto však určite neuspokojí ani
základné požiadavky mesta a širokého okolia.
Nové predškolské zariadenie
1.novembra 1989 ukončili Pozemné stavby Trnava nové spoločné zariadenie detských jasiel a materskej
školy na ulici Jarmočnej.Toto zariadenie bude slúžiť deťom,zamestnancov Dusla.Kapacita zariadenia je
125 detí,pre ktoré budú k dispozícii 3 učebňové pavilóny.Výstavba bola začatá v júni 1986 a trvala až 39
mesiacov.Termín dokončenia sa predĺžil až o 12 mesiacov čo znamenalo narušenie začiatku školského
roka.
Pribúda plocha záhradkárskej osady pri Váhu
Nad záhradkárskou osadou JRD v medzihrádzovom priestore Váhu v katastrálnom území Kráľová nad
Váhom sa v tomto roku rožšírila plocha záhradok v ďaľších 4,120ha poľnohospodárskej pôdy.Bolo tu
pridelených spolu 130 záhradok záujemcov z radov členov JRD ale aj ostatných obyvateľov mesta.V
súčasnosti obe osady tu majú 8,450ha pôdy a 251 členov.
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15 mladých śaľanov vo Francúzsku
15členná skupina mladých technikov z Domu pionierov a mládeže v Šali navštívila
Medzinárodnú výstavu vedecko-technickej tvorivosti detí a mládeže ESI 89 vo francúzskom meste Brest
v dňoch 18.-22.7.1989.V tomto tábore bolo spolu 89detí a 29 animátorov z
Maroka,Alžírska,Francúzska,Talianska,Španielska,Československa,Belgicka a Kanady.Zúčastnili sa
rôznych podujatí v technickej tvorivosti ak aj kultúrnych programov.Podnikli plavbu na ostrov Ile de
Moléne a navštívili aj Paríž,kde sa kochali v krásach Versaillesa,v centre vedy ,,Cité des Sciences et de L
industrie,Louvre a 100-ročnej Eiffelovky.O rok privítajú svojich francúzskych priateľov v Šali v rámci
bezdevízovj recipročnej výmeny.
Rozvoj súkromného podnikania
Uplynul rok odvtedy ako vstúpilo do platnosti
Nariadenie vlády SSR č.2/1988 o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe
povolenia národného výboru.
Za toto krátke obdobie bolo v Šali vydaných 31 povolení občanom ,z toho 17 ako hlavné
zamestnanie.
Podľa štruktúry činnosti:
11 zameraných na a predaj textilných výrobkov,
4 na stravovacie služby,
3 na drobné opravy automobilov,
3 na tlmočnícke a prekladateľské služby
2 na predaj kvetov
2 na maliarsko-natieračské práce
Ostatné povolenia na drobné údržbárske práce,klampiarstvo,koženné výrobky,mikroelektroniku,cukrárske
výrobky a zmrzlinu a maľovanie keramiky.
str.330

40 rokov JRD Šaľa

Už v polovici 30-tych rokov vzniká v Šali akýsi ,,gazdovský spolok",ktorý v tom čase vlastnil traktor a
mlátiacu súpravu,staral sa o pomoc členov pri zbere úrody a pri iných prácach.
V roku 1946 zakladajú v Šali Roľnícke strojové družstvo (RSD) ktorého predsedom bol
František Nagy.
Jednotné roľnícke družstvo v Šali bolo založené 18.októbra 1949 pred 40.rokmi.Pamätníci
tvrdia,že to boli najťažšie roky poľnohospodárstva u nás.Vtedajšie metódy kolektivizáćie boli veľmi
odradzujúce,čo ťažko znášali naši poľníci.Upadala pracovná morálka a vzťah k spoločnému vlastníctvu
sa vytváral len veľmi ťažko.Až rok 1961 prináša zlepšenie,kedy v ČSSR vychádza zákon o poistení a
dôchodkovom zabezpečení pracujúcich.10.októbra 1950 sa zakladá II.typ JRD s počtom 19
členov,199ha ornej pôdy 50ha urbárskych lúk.Na jar roku 1951 sa začína sústreďovanie dobytka.Na
III.typ prechádza JRD Šaľa 25.júna 1951.
V decembri 1959 došlo v rámci územnej reorganizácie k prvému zlúčeniu s bývalým JRD
Veča,čím pôdny fond uzrástol na 2043ha s počtom členov 422 a v roku 1972 k zlúženiu s družstvami v
obciach Dlhá nad Váhom,Kráľová nad Váhom a k pričleniu Školského majetku Šaľa,takže v r roku 1972
hopodári JRD na výmere už 3700ha poľnohopodárskej pôdy.Výsledky hospodárenia družstva dnes jasne
hovoria o stúpajúcej intenzite a produktivite práce.
Prvým predsedom družstva bol Ľudovít Jobbágy,po ňom v III.type JRD sa stal Pavel Uher.O
najväčší rozvoj družstva sa postarali nasledujúci predsedovia Štefan Hatvany a ing. Emil Dufala.
Roky ťažkých začiatkov,roky rozvoja,úspechov či neúspechov sú zaznamenaných v kronike
družstva,ktorú od začiatku vedie Karol Šmida učiteľ na dôchodku.
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V krajine tisícich jazier
Na základe dohody sa v rámci družobných stykov zúčastnilo
zájazdu do nášho družobného mesta Kuhma vo Fínsku.Cestovali rýchlikom Viedeň-Praha-Helsinky
pričom použili aj prepravu ľodami-trajektami cez Baltické more.Počas siedmich dní spoznávali oblasť
Kainnu.Navštívili základnú,materskú a jazdeckú školu,pravú fínsku saunu,pekáreň,farmu,knižnicu,palác
pionierov a umelú zjazdovú dráhu.Obdivovali množstvo zelene,kvety,jazerá a lesy.
Cestou späť si mali možnosť prezreť aj športové stredisko v Lahti,lunapark v Tampere aj s
najvyššou vežou Škandinávie v tomto meste.Potom urobili hodinovú prehliadku hlavného mesta
Helsínk.Naše deti zistili,že vo Fínsku žijú srdečný a statočný ľudia,ktorí ich všade vítali s otvorenou
náručou.Zájazd sa uskutočnil v dňoch 27.júna až 11.júla 1989.
Aj predstavitelia nášho mesta vo Fínsku
V dňoch 7.-14.8.1989 navštívila delegácia nášho mesta fínske mesto Kuhmo.Mesto ná 14tisíc obyvateľov
a nachádza sa na sever 800km ao Helsínk.Počas 8-dňového pobytu sa naša delegácia oboznámila so
životom mesta a prezrela si mnoho zaujímavostí.Spoločne vyhodnotili výmenu skupiny detí a oboznámili
sa s vysokou úrovňou poskytovaných sociálnych a zdravotníckych služieb.Najviac na nich zaoôsobila
svedomitá a kvalitná práca fínskeho ľudu,pracovná morálka,disiplína a zodpovednosť.
str.332
Zo XVI.celoslovenského festivalu audiovizuálnej tvorby
Hlavná cena do Šale
O dňoch 3-5.novembra 1989 sa v Šalianskom Dome kultúry ROH-Chemik uskutočnil XVI. festival
audiovizuálnej techniky Zväzarmu SSR-FAT 89.
V piatich programových blokoch sa dovedna prdstavilo 23 súťažných programov,z toho 13
audiovyzuálnych a 10 audioprogramov.
Hlavná cena SÚV Zväzarmu za najlepší program v hlavnej tematickej kategórii získal HIFIKLUB Šaľa zo
ZD zväzarmu ELEKTRONIKA pri š.p.Dusla Šaľa.
Festival sa niesol v tvorivej a srdečnej atmosfére.Medzi najlepšie a najzaumívanejšie patrili programy

MsKS Žiar nad Hronom,,tak cvičme my" a ,,Nezabúdame" ako i program ZO Zväzarmu SlovakoHlohovec ,, Rozvod".
Na vysokej úrovni pracoval organizačný štáb,ktorému bola vyslovená vďaka,menovite
J.Javúrekovi,J. Petrovi,Ing. Z.Mundlovi,D.Jančovičovi a Ing. M.Chudému.
Krytá plaváreň pre verejnosť
Pred š.p.Duslom je už v prevádzke krytá plaváreň,ktorá bude už odteraz slúžiť širokej verejnosti.Do
vzhľadnej kruhovej budove sú dva bazény:plavecký s rozmremi 50x21 metrov a výukový s rozmermí
16x8 metrov.
Plaváreň je otvorená denne od 6,00 do 7,00 hod. a od 12,30 do 21,30 hod.,v nedeľu od 9,00 do
12,00 a od 13,00 do 17,00 hod.
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Naši rodáci
František Kollár-svetoznámy fofograf
pôvodom Šaľan,narodený r. 1904,zomrel v Paríži roku 1979 pred 10.rokmi.Bol synom železničiara a aj on
pracoval spočiatku na riaditeľstve železníc v Bratislave.Jeho túžbou bola stať sa fotografom z
povolania.K tomu mu chýbali peniaze a skúsenosti a preto v júni 1924 sadol na vlak a odišiel do
sveta.Vystúpil v Paríži,kde sa stal po rokoch úmornej vytrvalej práce chýrnym fotografom.
Dosahoval úspechy nielen fotografovaním umeleckých diel,ale i reportážnymi obrázkami a tiež snímkami
pre módne časopisy.Na výzvu popredného francúzskeho časopisu Horizont de France sa podujal na
fotografovanie všetkých druhov zamestnaní vo Francúzsku.Ideový projekt La France au travail(pracujúce
Francúzsko) úspešne realizoval vyhotovením asi 10 tisíc snímkov,z ktorých takmer 2 tisíc
najvydarenejších bolo od roku 1932 zverejnených v 15-20 šitoch.Bol to vynikajúci úspech!Obracali sa na
neho nielen agentúry a redakcie módnych časopisov ale i producenti filmov.Videli v ňom talentového
umelca s citom pre detaily s harmonických osvetlením.
V roku 1965 mal svoju výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.Počas svojej kariéri nafotil
popredné osobnosti politického,športového a umeleckého života ako reportér popredných európskych
novín a časopisov.Aj po jeho smrti bola usporiadaná úspešná výstava v Paríži i New Yorku pod titulom
,,Francúzska fotografia 1925-1940.Podľa tu vystavených diel bola jeho osobnosť hodnotená veľmi
kladne.
František Kollár je uznávaný ako fotograf svetového kalibru svojej doby.Má dvoch synov,z ktorých JeanMichel Kollár kráča úspešne po stopách svojho otca.
Ladislav Putera-majster športu
narodil sa 30.9.1926 v rodine železničiara.Svoju futbalovú kariéru začal v roku 1944 v ŠK Šaľa,kde
podával vynikajúce výkony,čoho so všimlo vedenie klubu ŠK Bratislava,kam náš rodák prestúpil.Neskôr
hrával za Jednotu Košice a počas vojenčiny za klub ATK Praha.V tomto období bol pre výborné výkony
zaradená do kádra národného družstva.Po vojenčine sa vrátil do Košíc a neskôr naspäť domov,do
Šale.Neskôr získala nášho rodáka AC Nitra,kde nasupoval ako hrajúci tréner.Jeho zásluhov postúpil
tento klub do prvej ligy.
Za úspešnú futbalovú kariéru bol roku 1956 ocenený titulom Majster Športu.
I keď hrával vo vrcholnej súťaži,vždy si uvedomoval,že reprezentuje nielen svoj oddiel ale aj svoju rodnú
Šaľu.
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Pamätný dátum našej histórie 17.november 1989
Po 40.rokoch komunistickej totaliy po Poľsku,Maďarsku a NDR aj Československu svitli prvé dni
slobodných prejavov občanov nášho štátu a dňa 17.novembra 1989 prejavili naše národy v Prahe svoju
dávnu túžbu žiť v nezávislom štáte,bez diktatúty jednej politickej strany.
Začali dni ,,Nežnej revolúcie",ktoré sa z Prahy priniesli do všetkých kútov našej vlasti.Na
všetkých manifestačných stretnutiach a mítingoch s občanmi sa prejavovala veľká nespokojnosť s
administratívno-byrokratických riešení problémov komunistickými orgánmi.Hlavným cieľom týchto
stretnutí bolo pdnietiť občiansku aktivitu predovšetkým na odstránenie monopolu moci jedinej vládnucej
strany,usporiadaním slobodných volieb a o faktické a reálne zrušenie vedúcej úlohy KSČ v každodennom
živote,na riešenie závažných spoločenských a hopodárskych
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problémov a urýchlene zmeniť štátnu moc v prospech občianskych práv jednotlivca v súlade s princípmy
právneho štátu.
V našom okrese to bola práve Šaľa,kde sa po prvý raz dňa 27.novembra 1989
uskutočnil Manifestačný Štrajk,na čele ktorého stáli študenti gymnázia napriek tomu,že boli veľmi učinné
kontrolavaný miestnimy orgánmi KSČ,SZM a výstavnými krajskými školskými inšpekormi z Bratislavy.
Prvý manifestačný štrajk za účasti cca.600-700 občanov,študentov,pracovníkov miestnych
podnikov a závodov sa konal na námestí vedľa Domu kultúry-Chemik.Na jeho balkóne vystúpilo 18
rečníkov z rôznych organizácií nášho mesta.Títo vo svojich vystúpeniach ostro odsúdili nahromaždené
nedostatky zapríčinené komunistickým režimom a žiadali okamžité odstúpenie ich predstaviteľov.
I keď úroveň jednotlivých vystúpebí nemožno rovnako kladne hodnotil,predsa u väčšiny
vystupujúcich prevládal jasný cieľ odsúdiť doterajší režim neslobody na konkrétnych miestnych
príkladoch zo života našich občanov.
Zaujímavé bolo,že tohto mítingu sa zúčastnili aj okresní a miestni činitelia KSČ,ktorí však neboli
schopní zaujať verejne žiadne stanovisko.
str.336
Po ukončení manifestačného štrajku sa zišla skupina občanov aby založili Občianske Fórum.
Občianske fórum zvolalo na deň 30.novembra 1989 do Domu kultúry Verejný Dialóg s Občanmi
a prihlásilo sa k hnutiu občianskych iniciatívy na Slovensku.
Verejnosť proti násiliu /skratka VPN),
ktoré hnutie sú oprávnení zatupovať členovia užšieho koordinačného výboru v Šali,a to:
Ing. Jozef Kozaňák
Alexander Sedlák
MUDr. Peter Nemeš
Ladislav Katona
NUDr. Mária Czelláriková
Ján Vicena
a 1 zástupca študentov
Hnutie VPN vzniklo ako spontánna reakcia na udalosti v Prahe dňa 17.novembra 1989 a na spločenskú
situáciu v našej republike.
Hlavným cieľom je podceňovať občiansku aktivitu na riešenie závažných spoločenských problémov.
Sobotu 2.decembra 1989 sa uskutočnilo Manifestačné zhromaždenie občanov mesta,na ktorom
vystúpili zástupcovia výboru VPN,pražský vysokoškolák a viacero rečníkov z rôznych sociálnych a
záujmových skupín obyvateľstva.Na druhý deň vycestovali zástupcovia VPN do Bratislavy,kde nadviazali
oficiálne kontakty s koordinačných výborov celoslovenského VPN.
28.novembra 1989 sa uskutočnil diálog VPN s predstaviteľmi mesta.Tu odznelo veľa
propomienok k práci MsNV i jeho čelných funkcionárom.Odpovede na najpálivejšie otázky neuspokojili
väčšinu prítomných a preto Koordinačný výbor VPN vypracovalo stanovisko,ktoré prednesie na
januárovom zasadnutí MsNV (Viď v kronke roku 1990).
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II.diel kroniky mesta písaný od roku 1972 do roku 1989 bol uzavretý na strane 336.
Udalosti nášho mesta za roky 1988 a 1989 v týchto rokoch v kronike zaznamenané.V roku 1991 som bol
poverený písaním kroniky a preto udalosti týchto rokov som zaznačil dodatočne s použitím dostupnývh
hodnoverných materiálov.
Peter Bošňák
kronikár

