
Rok 1984 

v Rajeckých Tepliciach a obciach spoločného MNV 

Tento rok sa niesol v znamení 40. výročia SNP. Významné jubileum odvážneho vystúpenia 

Slovákov proti fašizmu sme si uctili takto: 

- vydali sme osobitné číslo Spravodajcu Rajeckých Teplíc, 

- organizoval sa pietny akt kladenia vencov pri pamätníku SNP v Kunerade a pri hroboch 

partizánov a padlých vojakov (v Rajeckých Tepliciach, na Kľaku, v Kunerade, Stránskom, 

Poluvsí), 

- v Kamennej Porube bola odhalená pamätná tabuľa Jozefovi Mičechovi – predsedovi rev. NV 

v obci, ktorý zahynul v hromadnom hrobe spolu s Rudolfom Súľovským. (Píše sa o ňom 

v kronike I.), 

- v amfiteátri sa konala celoobvodová slávnosť, na ktorej v kultúrnom programe vystúpil 

súbor Stavbár zo Žiliny,  

- v obradnej sieni MNV boli prijatí účastníci SNP z celého nášho obvodu,  

- v Agitačnom stredisku pripravili pracovníci kultúrneho strediska výstavu dokumentov o SNP 

v našom regióne. 

V Kunerade sa pri príležitosti 40. výročia SNP konali 2 celoštátne akcie: 

                     -  Zraz ochrancov prírody,  

 - Zraz invalidnej mládeže. 

S usporiadateľmi týchto veľkých podujatí sme účinne spolupracovali a poskytli im ochotne 

pomoc.  

Veľmi ocenili pôsobivý kultúrny program, ktorý pre obidve podujatia zabezpečila spevácka 

skupina SZŽ z obce Kunerad a dychová hudba zo Stránskeho. 

Plenárne zasadnutie spoločného MNV odvolalo na vlastnú žiadosť z funkcií poslanca MNV: 

Annu Kultánovú (Kráľovú) – plnenie materských povinností 

Drahoslavu Knapcovú         - plnenie materských povinností 

Jána Hodasa (Konská)         - presťahovanie mimo okres. 

Stav poslancov sa tým znížil z počtu 55 na 52. Občania v každej obci boli 2 x ročne na 

verených schôdzach informovaní o plnení volebného programu. V r. 1984 sa uskutočnilo aj 

skladanie účtov poslancov voličom. Zhodnotená bola práca a aktivita každého poslanca. 

Občania mali možnosť pýtať sa poslancov ako preniesli do orgánov ich požiadavky a podnety. 

Skladania účtov voličom sa v Rajeckých Tepliciach zúčastnili aj všetci poslanci vyšších 

zastupiteľských zborov za náš obvod. Schôdza bola veľmi rušná, diskutovalo sa o územnom 

pláne, o kvalite poskytovaných služieb, o zámeroch rozvoja kúpeľov. Na počesť 40. výročia 

SN/ bola orientovaná aj socialistická súťaž obcí. Organizovali sa jarná a jesenná Sobota 

pracovnej cti a náväzne na ne aj Týždeň pracovnej aktivity. Na jarnú pracovnú smenu 

v obvode MNV nastúpilo 1 396 občanov, ktorí odpracovali 6 247 br. hodín. Na jesennej 

pracovnej smene sa zúčastnilo 1 263 občanov a tú odpracovali 5 687 br. hodín.  



Pozornosť celoročne bola venovaná činnosti občianskych výborov na integrovaných obciach. 

Bez ich pomoci a iniciatívy nie je možno ciele volebného programu splniť. Nepriaznivá 

situácia sa vyvinula v obci Poluvsie, kde sa odsťahoval predseda (M. Hulec) a v obci Konská, 

kde predseda (P. Kavecký) je dlhodobo chorý.  

Záslužnú činnosť pri zabezpečovaní úloh vykonávali od začiatku volebného obdobia tiež 

aktívy rady MNV: Protialkoholický zbor – predseda MUDr. K. Meliš 

 Rada spotrebiteľskej kontroly – predseda E. Baránek  

 Aktív starostlivosti o rodinu -      -//- M. Sobkuliaková 

 Branná komisia                       -      -//- B. Knapec 

 ZPOZ                                          -      -// - J. Hojo 

Pre predstavu o ich činnosti poslúžia tieto údaje za r. 1984: Aktívy vykonali 16 schôdzok 

a 224 podujatí. (Okrem akcií ZPOZ to boli: kontroly, návštevy v rodinách, pohovory, 

previerky, odvodové sprevádzanie brancov, ich odovzdanie do výcviku Zväzarm, kontrola 

činnosti výcvikového strediska brancov.) 

Ani v tomto roku nezaostal rozvoj v ekonomickej oblasti. V septembri bola do užívania 

odovzdaná novovybudovaná školská jedáleň pre ZŠ Rajecké Teplice. Stavba má hodnotu 

2 500 000 Kčs, funkčne i esteticky dotvára areál školy. Konečne v jej okolí utíchol stavebný 

ruch. Žiaci pod vedením svojich učiteľov a pri pomoci rodičov dali sa s elánom do úprav 

okolia. V neuveriteľne krátkom čase zahladili stopy po viacročnej stavebnej činnosti 

(telocvičňa, plyn. kotolňa, školská jedáleň). A výsledok? Školský areál môže slúžiť ako vzor 

upraveného pracovného prostredia, ktoré esteticky pôsobí a vychováva – žiakov aj 

dospelých.  

Po celý rok pokračovali práce na výstavbe športového areálu Čsl. št. kúpeľov Rajecké Teplice. 

V ich investorstve vykonala sa aj III. stavba plynofikácie, ktorá umožní na plyn napojiť 

kúpeľné objekty. Bývalá MŠ na ul. Školská sa prebudovávala pre potreby detských jaslí, ktoré 

sa sem plánujú premiestniť.  

Vykonala sa rekonštrukcia št. cesty II/518 (Žilina – Rajec). Ako stavbu akcie „Z“ MNV prevzal 

budovanie chodníka pre peších pozdĺž cesty. Rekonštrukcia cesty spolu s chodníkom 

predstavujú finančný náklad 2 660 000 Kčs.  

Už v predchádzajúcom roku začala príprava na akciu: výstavba MNV v Rajeckých Tepliciach.  

Vykúpili sa rodinné domy J. Šimu a B. Harčárovej. Ďalšie dva domy sa uvoľnili od nájomníkov 

(J. Hazucha, Obnova: opravovňa obuvi, TS: služobné priestory). 

Tento v predstihu vykonaný krok nám pomohol k tomu, že výstavbu ONV zahájil o rok skôr 

ak bola pôvodne plánovaná. Asanáciami stavajúcich objektov bola výstavba účelovej budovy 

MNV začatá (december 1984) 

Opäť sme sa v plánovanom rozvoji kúpeľného miesta pohli o krok vpred. Budovu MNV 
projektoval STAVOPROJEKT Žilina, hlavný projektant Ing. arch. Rožánek. Stavba má 
rozpočet 6 800 000 Kčs a realizuje s ako komplex 2 objektov – sobášna sieň a agitačné 
stredisko. 
Aj na obciach sa plnili vytýčené ekonomické úlohy:  



- v Kamennej Porube ukončila sa koncom roka výstavba vodojemu. Budovaním 
prístupovej komunikácie zahájil OSP prístavbu ku ZŠ, rozpočtovanú na 5 000 000 Kčs. 
Podmienky v MŠ vylepšili sa zabudovaním ústredného kúrenia,  
- v Konskej odstraňovali občania nedorobky na generálkovanom kultúrnom dome. 
Započalo sa s ozelenením v obci výsadbou na ulici Cintorínska cesta. Zlikvidovalo sa 
divoké smetisko pod cintorínom, 
- v Kunerade postavili sme v akcii „Z“ lyžiarsky vlek. Tento do správy a prevádzky 
prevzala TJ. Začali práce na budovaní záhradkárskej osady. Zahájili sa projekčné práce 
na akciu vodovod. Opravená bola fasáda kultúrneho domu, 
- v Stránskom všetko úsilie smerovalo na ukončenie MŠ a ZŠ. Stavba bola v decembri 
1984 kolaudovaná.  


