Rok 1982
v Rajeckých Tepliciach a obciach spoločného
MNV
V tomto roku sa prehodnocovali skúsenosti z vykonanej integrácie v našom obvode.
Podľa získaných poznatkov funkcionárov MNV i rady MNV javila sa nám vhodnejšia
pôvodne navrhovaná alternatíva (prejednávaná v rámci prípravy integrácie v r. 1979),
ktorá uvažovala, že ku Rajeckým Tepliciam sa budú integrovať: Kunerad, Poluvsie,
Stránske. Kamenná Poruba a Konská mali vytvoriť ďalší spoločný MNV.
Naše skúsenosti a závery z nich sme zverejnili na pláne MNV, ONV, S-KNV, PZ-OV KSS
i na porade predsedov strediskových obcí v Bratislave.
Odčlenenie obcí nebolo doporučené, ale zo strany nadriadených orgánov sa v našom
obvode zabezpečilo riešenie týchto problémov:
- vodovod v Kam. Porube od 1. 1. 1983prevezme do svojej správy SEVAK Žilina,
- vodojem v Kam. Porube sa nebude budovať formou akcie „Z“ ale ako investícia SEVAK,
- havarijná situácia školy v Kam. Porube bude sa riešiť prístavbou učební k jestvujúcemu
objektu v investorstve ONV,
- správu verejného osvetlenia všetkých integrovaných obcí prevezmú TSm Rajec.
V r. 1982 s pomocou ONV vytvorili sa predpoklady pre činnosť MNV v strediskovej obci
so zvýšenou právomocou. Stav pracovníkov bol zvýšený o 1 prac. úväzok. V aparáte MNV
začala pracovať prom. právnička Alena Galvánková.
Výkon štátnej správy MNV so zvýšenou právomocou je zabezpečovaný od 1. 7. 1982.
Vzhľad Rajeckých Teplíc sa v r. 1982 zmenil, keď sa v septembri asanovala budova
starého zdravotného strediska.
Doslúžil objekt, v ktorom sa za roky vystriedala pestrá paleta funkcií a činností. Pôvodne
to bola súkromná tzv. Máhrerova krčma. Pamätníci spomínajú, že tu kúpeľným hosťom
veľmi chutila podávaná strava, že tu denne vyhrávala cigánska kapela. Po zoštátnení
objekt bol sčasti využívaný pre potreby školy, sčasti pre potreby zdravotníctva.
Keď škola priestory uvoľnila, zriadili sa tu obchody (odevy, obuv). Našlo sa miesto aj pre
bufet, krajčírstvo, opravovňu obuvi a nakoniec budova prichýlila aj Agitačné stredisko.
Návrh územného plánu so zachovaním objektu neuvažoval: doslúžil a musel odísť, aby
uvoľnil priestor pre budúce námestie.
V tomto roku sa kolaudáciou ukončila plynofikácia obytnej zóny Rajeckých Teplíc.
Občana ju veľmi ocenili, veď im uľahčila a vylepšila životné podmienky. Pomohla zlepšiť
životné prostredie nielen očistením ovzdušia od dymiacich komínov, ale aj
zlikvidovaním skládok paliva a popola. To bolo v minulosti najkritickejšie pri bytovkách
na ul. Školská.
V r. 1982 sa úspech zaznamenal tiež v tom, že sa v areáli ZDŠ zahájila – ale do konca roka
tiež ukončila – výstavba plynovej kotolne v hodnote 1 050 000 Kčs. Tento mimoriadny
výkon, ako aj výsledky pracovnej aktivity na ďalších dielach Volebného programu NF

priniesli MNV víťazstvo v socialistickej súťaži NV, vyhodnocovanej na úrovni S-KNV
Banská Bystrica.
V obvode spoločného MNV vytvorila sa za 1 rok v investičnej akcii „ Z“ hodnota
2 830 000 Kčs, v neinvestičnej akcii „Z“ hodnota 1 878 000Kčs.
Občania odpracovali 147 148 brigádnických hodín. 6 investičných akcií „Z“ bolo
v priebehu roka podľa harmonogramu ONV ukončených a kolaudovaných.
Boli to tieto stavby:
Rajecké Teplice: - plynofikácia II.
- Plynová kotolňa pre areál školy
Konská:
- Dom smútku
- Dielne OBNOVA
Kunerad
- Šatne a soc. zariadenia TJ
Stránske
- Materská škola I.
Z investičných akcií sa v Rajeckých Tepliciach začala výstavba miestnej komunikácie: ul.
1. mája. V investorstve SEVAK bol v ceste položený kanalizačný zberač. Bude riešiť
odkanalizovane novobudovaného objektu: Školské a doškoľovacie stredisko SEVAK ako
aj rodinné domy na ul. 1. mája.
Výstavba strediska bola zahájená v r. 1976. Nepokračuje podľa harmonogramu
a u občanov si vyslúžila hanlivý názov: stavba storočia.

