Rok 1983
v Rajeckých Tepliciach a obciach spoločného
MNV
V tomto roku oslávili sme 35. výročie Víťazného februára. Oslavu tohto významného
medzníka našich novodobých dejín sme spojili s celo obecnou slávnosťou, za ktorú sme
považovali otvorenie telocvične.
Telocvičňa s investičným nákladom 3 500 000 Kčs sa budovala formou akcie „Z“.
Výstavba trvala 37 mesiacov. Na stavbe bolo odpracovaných 69 000 bezplatných
brigádnických hodín. Popri Tepličanoch pracovali na tejto stavbe aj rodičia žiakov
z ďalších 4 obcí (Konská, Kunerad, Stránske, Poluvsie) odkiaľ žiaci od 5. ročníka do
teplickej školy dochádzajú. Stavba mala len 1 zmluvného dodávateľa a to Banské stavby
Prievidza, ktoré dodali a zmontovali oceľovú konštrukciu typu BAUMS. Tohto
dodávateľa pomohli zabezpečiť čsl. št. kúpele, kde príkladnú iniciatívu a angažovanosť
prejavil správca liečebne R. Teplice - s. Vincent Suchoň.
Všetky ďalšie práce pri výstavbe telocvične boli zabezpečené bez zmluvných
dodávateľských vzťahov, prostredníctvom rodičov a priateľov školy a z podnikov
v okrese Žilina: (PAMIATKOSTAV – ŽA, ZIPP – RAJEC, PS-STAVOMONTÁŽE-ŽA, OSPRAJEC.) Účinnú pomoc poskytli aj patronátne podniky školy: JRD ZORNIČKA Zbýňov,
SeŠLTHS Rajecké Teplice.
Výstavba telocvične bola „srdečnou záležitosťou“ funkcionárov MNV, poslancov MNV,
vedenia školy, výboru ZRPŠ, členov TJ Slovan, ale tiež celého radu obetavcov i nadšencov
z radov občanov. Svedčí o tom skutočnosť, že v evidencii o brigádach na telocvični bolo
243 brigádnikov, ktorí bezplatne odpracovali 50 – 80 hod.
52 brigádnikov, ktorí bezplatne odpracovali 81 – 100 hod.
25 brigádnikov, ktorí bezplatne odpracovali viac ako 100 hod.
Tých, ktorí stavbe venovali svoj čas a sily nad 100 bezplatných brigádnických hodín,
ocenila rada MNV udelením Čestného uznania. Toto im bolo verejne odovzdané pri
slávnostnom akte otvorenia telocvične. Otvorenia telocvične sa zúčastnila delegácia ONV
vedená s. podpredsedníčkou ONV PhDr Helenou Jurčišinovou.
Tá v príhovore k prítomným vyjadrila obdiv a uznanie nad vytvoreným dielom. Vyjadrila
presvedčenie, že telocvičňa dotvorila školu, vytvára podmienky pre zlepšenie práce
v telesnej výchove žiakov, ale iste aj pre občanov a mládež, ktorým môže slúžiť v mimovyučovacom čase.
V telocvični bol pripravený pôsobivý kultúrny program. ak chceme zachytiť mená
najaktívnejších občanov počas výstavby telocvične, budú to:
Ján Hojo – riad. školy, poslanec MNV
František Dubec – zást. riad. školy
Ing. Ferdinand Tatarka – poslanec MNV, preds. ZRPŠ
Ing. Rudolf Vrábel – otec žiaka (1 rok vykonával stav. dozor)
Ing. Jozef Jakubík – otec žiaka (1 rok vykonával stav. dozor)

Rudolf Kasman (Poluvsie) – otec žiaka, funkc. ZRPŠ
Ondrej Knapec (Poluvsie) – dôchodca – murár
Jozef Kašuba
Adam Prášek
Štefan Brezáni
Štefan Jančúch
Ján Valenčák
Miroslav Kianička (Poluvisie)
Ján Bohdal
Ján Bernát – učiteľ – funkcionár TJ
Ján Vitko
-//Martin Gutten -//Pavol Poliaček _//Ladislav Lio
Milan Súľovský
Dušan Žucha
Brány telocvične sa po skončení vyučovania nezatvárajú. Pestrú činnosť tu vyvíjajú
volejbalisti, stolní tenisti, oddiel záujmovej a rekreačnej telesnej výchovy. Vzrástla
organizovanosť TJ Slovan.
V máji 1983 – na návrh ONV i S – KNV udelil minister vnútra SRR predsedníčke MNV
Rajecké Teplice s. Viere Vitkovej Čestné uznanie za aktívnu účasť a organizovanie
socialistického súťaženia v NV.
V roku 1983 oslávili Zbory pre občianske záležitosti 30. výročie svojho vzniku. Práca
tohto aktívu rady MNV má v Rajeckých Tepliciach dlhodobo dobrú úroveň. MNV si
uvedomuje, že činnosť ZPOZ patrí k nástrojom výchovného a svetonázorového
pôsobenia na občanov a venuje jej náležitú pozornosť. Činnosť na tomto úseku
pravidelne prehodnocuje aj stranícka organizácia.
Možno povedať, že v Rajeckých Tepliciach sa v ZPOZe zišiel tím nadšencov, ktorí túto
prácu robia radi a majú pre ňu aj odborné aj ľudské predpoklady. Bezpochyby k ním
patria: Berta Čerňancová (matrikárka, tajomníčka ZPOZ), Ján Hojo (predseda ZPOZ),
Eliška Smiešková, Viera Vitková, Jana Maršalová, František Slepička, Ján Kopta, Bohumil
Knapec, Branislav Babinec.
Pri príležitosti 30. výročia vzniku Zborov pre občianske záležitosti obdržal náš aktív
nasledovné ocenenia:
- Čestné uznanie Slovenskej rady ZPOZ pri MK SSR s plaketou: za aktívnu, dlhodobo
kvalitnú prácu v oblasti svetonázorového pôsobenia. (Prevzala na celoslovenskom
aktíve ZPOZ v Nitre preds. MNV)
- Čestné uznanie rady S-KNV s plaketou na krajskom aktíve v Banskej Bystrici obdržal s.
Ján Hojo – predseda ZPOZ
- Čestné uznanie rady ONV s plaketou na okresnom aktíve v Žiline bolo udelené s. Berte
Čerňancovej – tajomníčke ZPOZ, matrikárke MNV.
- Čestné uznanie ÚV SZŽ za prácu na úseku ZPOZ obdržala s. Viera Vitková –
predsedníčka MNV

- Rada MNV ocenila Čestnými uznaniami týchto dlhodobo aktívnych členov ZPOZ:
Elišku Smieškovú
Františka Slepičku
Jána Koptu
Bohumila Knapcu
Máriu Dávidíkovú (Kam. Poruba)
Otíliu Kaveckú (Kam. Poruba)
Ing. Jozefa Vereša (Kunerad)
Pre získanie predstavy o činnosti ZPOZ v podmienkach obvodu MNV Rajecké Teplice
poslúžia údaje za rok 1983:
ZPOZ vykonal spolu 235 podujatí – z toho 95 sobášov, 33 vítaní detí do života, 4
občianske pohreby, 23 rozlúčok na cirk. pohreboch, 2 x odovzdávanie OP 15-ročným
žiakom, stretnutie s najstaršími občanmi obce, stretnutie jubilantov roka, oslavy 3
pracovných a 4 životných jubileí v obradnej sieni, návštevy osamelých žien pri
príležitosti MDŽ, návštevy s kvetom na „Deň kvetov“ rozhlasovej rodiny Bielikovcov. Aj
po stránke ekonomického rozvoja obce bol rok 1983 úspešný.
Popri ukončenej telocvični občanov potešilo, že bola dobudovaná závodná MŠ čsl. št.
kúpeľov. Od 1. septembra tu bolo zaškolených 60 detí: 28 detí zamestnancov kúpeľov
a ďalšie deti ostatých občanov.
Na slávnostnom akte odovzdávania závodnej MŠ do užívania boli prítomní vzácni hostia:
tajomník OV KSS s. Š. Marton a podpredsedníčka ONV s. H. Jurčišinová. V prejave bol
ocenený prístup Čsl. št. kúpeľov Rajecké Teplice k potrebám rozvoja obce, čo
dokumentuje aj toto investičné dielo, zapísané vo VP.
V investičnom náklade 3 127 000 Kčs bolo vybudované hodnotné dielo, ktoré krášli
Rajecké Teplice a tiež im prináša citeľný osoh.
Všetky žiadosti o umiestnenie dieťaťa v MŠ mohli byť vybavené.
A aby nebolo všetko také jednoduché, vynoril sa v súvislosti s MŠ nový problém: väčšina
žiadateľov chcela mať deti v novej MŠ, umiestnenie do MŠ na ul. Osloboditeľov z rôznych
dôvodov odmietali. Rodičia detí z centra poukazovali najmä na veľkú vzdialenosť,
komplikácie so stihnutím ranných autobusových spojov do zamestnania.
Problém sa vyriešil až zavedením jednej linky autobusu z námestia po MŠ –
Osloboditeľov. Otvorením závodnej MŠ čsl. št. kúpeľov zrušila sa prevádzka MŠ na ul.
Školská. Po dlhých rokoch zatíchol detský džavot vo vile MILICA, kde bola MŠ pre
teplické deti od r. 1949. Riaditeľkou tejto MŠ 19 rokov bola s. Veronika Gáliková.
Zodpovednú funkciu riaditeľky prevzala aj v novej MŠ.
V areáli teplickej školy začalo sa s budovaním školskej jedálne. Nateraz pre tieto účely
slúži stará škola na ul. Kuneradská cesta. Priestory sú malé, jedno miesto sa pri obede až
6 x vyťaží.
Po skončení letnej sezóny bol uzavretý hotel Veľká Fatra a začala jeho generálna oprava.
Celých 50 rokov dobre slúžil kúpeľnému miestu: občanom, pacientom i našim hosťom.
Zaslúži si teda, aby sa obnovil a vykrášlil. Predpokladá sa, že opravy potrvajú 2 roky.
Všetkým nám za tento čas bude chýbať.
V integrovanom obvode splnili sa prísľuby nadriadených orgánov:

SEVAK Žilina spravuje porubský vodovod. Zahájil tiež výstavbu vodojemu. Započali
projekčné práce pre prístavbu školy v Kam. Porube, ONV zabezpečoval v spolupráci
s MNV a riaditeľstvom školy usporiadanie pozemku pre prístavbu. Prostredie kina
PORUBAN bolo z financií ONV vylepšené výmenou stoličiek.
Správu verejného osvetlenia a jeho údržbu zabezpečujú TSm RAJEC.
V lokalite Dub v Kamennej Porube riešil sa problém zatápania. Kanalizačný zberač
vybudoval sa z prostriedkov MNV a brigádnickej pomoci občanov, ktorú organizoval OV.
V Konskej bol vybavený interiér domu smútku. Opravy na kultúrnom dome pokročili
tak, že na konci roka sa v nových priestoroch usporiadala tanečná zábava. Vonkajšie
úpravy budovy ešte neboli ukončené.
V Kunerade bol pri príležitosti osláv SNP odovzdaný do užívania nový objekt: šatne
a sociálne zariadenie TJ. Brigádnickou činnosťou členov TJ sa v obci vytvoril športový
komplex, ktorý by si zaiste želala každá z našich obcí. Telovýchovnou činnosťou žije celá
obec. Na futbalových zápasoch sú nielen mladí, ale aj starí, ženy aj deti.
V Stránskom začala 2. stavba akcie „Z“ k MŠ, aby sme uskutočnili zámer: sústrediť pod
jednu strechu celú činnosť z úseku školstva – ( materskú školu, základnú školu, školskú
jedáleň.)
pre spevnenie rozrušeného brehu rieky Straňanky MNV zakúpil panely, ktoré občania
brigádnicky zabudovali.
V Poluvsí OV zorganizoval brigádu na natieranie stĺpov miestneho rozhlasu. Vykonala sa
aj jeho generálka. MNV požadoval, aby aj občania Poluvsia zúčastňovali sa na brigádach
v Stránskom – na objekte školy, ktorú navštevujú aj deti Poluvsia. Brigádnikov z tejto
obce však vždy bolo málo a občana v Stránskom na to kriticky poukazovali.

