Rok 1981
v Rajeckých Tepliciach a obciach spoločného
MNV
Rok 1981 bol rokom jubilea našej strany, rokovania XVI. zjazdu KSČ a konania volieb do
zastupiteľských orgánov všetkých stupňov.
Týmito významnými udalosťami sme žili i my. Po ročnej skúsenosti z práce spoločného
MNV vedeli sme lepšie organizovať našu prácu v nových podmienkach, získali sa
poznatky pre prácu občianskych výborov. Dôraz sme položili aj na vytýčenie
splniteľných cieľov v novom Volebnom programe NF.
Vo februári 1981 bol vytvorený MV KSS, ktorý politicky riadil život v integrovanom
obvode. Prvým predsedom MV KSS v Rajeckých Tepliciach sa stal s. Jaroslav Škorvánek.
Členmi MV KSS boli predsedovia DO KSS na obciach a za MNV s. Berta Čerňancová.
Spolu s MV KSS sme veľkú prácu vykonali pre výber vhodných kandidátov na funkcie
poslancov. Poslanecký zbor z neovládateľných 120 členov bolo treba znížiť na 55
poslancov a týchto úmerne vybrať z jednotlivých obcí.
V dňoch 5. a 6. júna 1981vykonal sa akt volieb v 7-mich volebných obvodoch. Volebné
miestnosti boli dôstojne upravené, atmosféra v celom obvode sviatočná. Dychová hudba
so Stránskeho postupne vyhrávala pred každou volebnou miestnosťou.
Viaceré spoločenské organizácie prišli voliť so svojimi členmi hromadne.
Účasťou na voľbách prejavili občania súhlas s politikou našej strany a vyslovili dôveru
navrhnutým kandidátom na funkciu poslancov a týchto aj zvolili.
V Rajeckých Tepliciach občania zvolili týchto poslancov:
MNV:
1. Július Bemš
2. Ján Hojo
3. JUDr. Vladimír Chovanec
4. Drahoslava Knapcová
5. Bohumil Knapec
6. Ján Kopta
7. Anna Kráľová
8. Eva Lihocká
9. Albert Majerčík
10. Ján Martiniak
11. Ing. Ján Mosor
12. Ján Rostáš
13. František Slepička
14. Eliška Smiešková
15. Ing. Ferdinand Tatarka
16. Oswald Vandlík
17. Viera Vitková

18. Miroslav Vrábel
Ďalších 37 poslancov MNV bolo zvolených v jednotlivých obciach integrovaného obvodu.
Za poslancov ONV boli zvolení:
Viera Vitková – volebný obvod Rajecké Teplice.
Ing. Vladimír Rybárik – volebný obvod Kamenná Poruba.
Ing. Ján Lazúr – volebný obvod Konská a Kunerad.
Antónia Mičurová – volebný obvod Poluvsie a Stránske.
Za poslanca S-KNV sme zvolili:
Máriu Zafkovú – vedúcu záv. jedálne Slovena Rajec.
Za poslanca SNR bol v našom obvode zvolený Ing. Ján Jancík – predseda ONV v Žiline.
Za poslancov F2 sme zvolili:
Irenu Horečnú – robotníčku záv. Slovena Žilina
Ing. Imricha Janca – predsedu JRD v Bytči.
Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí MNV, ktoré sme konali v priestoroch hotela
Veľká Fatra, zložili poslanci ústavou predpísaný sľub. Zvolili funkcionársky aktív MNV:
- V. Vitková – pres. MNV
- B. Očko - taj. MNC
- B. Knapec - úväzkový podpredseda MNV
- Ing. F. Tatarka – úväzkový podpredseda MNV
Za členov rady MNV boli zvolení:
V. Vitková, B. Knapec, Ing. F. Tatarka, JUDr. V. Chovanec, J. Bemš, B. Očko (Kunerad), J.
Duben (Kunerad), MUDr. J. Gallo (Konská), O. Pažický (K. Poruba), M. Jančúch (Stránske),
M. Hudec (Poluvsie)
PZ – MNV ustanovilo 9 komisií pléna a ich predsedov:
E . Smiešková (R. T.) – Komisia pre školstvo a kultúru
M. Pialová
(Po) - Komisia sociálno-zdravotná
D. Knapcová (Po) - Komisia finančná
M. Ondrušík
(K. P.) – Komisia ochrany vereného poriadku
J. Harant
(Ko) - Komisia výstavby
M. Dávidíková (K. P.) – Komisia poľnohospodárstva
F. Slepička
(R. T.) – Komisia živ. prostredia, obchodu a CR
J. Kopta
(R. T.) – Komisia protipovodňová
O. Vandlík
(R. T.) – Komisia pre mládež a Tv.
Po prvý raz bol ustanovený aj VĽK. Jeho predsedom sa stal V. Holbička (K. P.)
V októbri sa na obciach uskutočnili voľby nových občianskych výborov. Za predsedov
OV boli zvolení:
- v Kamennej Porube: Ondrej Pažický
- v Konskej
: Peter Kavecký
- v Kunerade
: Jaroslav Duben
- v Stránskom
: Ján Valient
- v Poluvsí
: Marián Hudec

Politicko-výchovná práca v priebehu roka bola zameraná popri príprave na voľby aj na
zabezpečenie dôstojných osláv významných výročí a štátnych sviatkov. Snažili sme sa,
aby podujatia vždy mali celoobvodový charakter: zastúpenie v účasti za všetky obce.
Zachovali sa tradície v organizovaní podujatí:
- stolnotenisový turnaj – pri oslave Víťazného februára,
- Memoriál R. Súľovskeho – pri oslave oslobodenia,
- volejbalový turnaj – pri oslave Dňa víťazstva,
- miestne mierové slávnosti,
- hudobné leto,
- šachový turnaj – pri oslave VOSR,
60. výročie vzniku KSČ sme oslávili netradičnými formami:
- výstava soch. diel Štefana Pelikána (z L. Lúčky): „Osobnosti KSČ“. Bola inštalovaná
v priestoroch AS,
- večer slávy a hrdinstva – v kult. dome Stránske – v rámci celo okresnej súťaže
Osvetových besied,
- prijatie zaslúžilých členov KSČ z obvodu MNV v obradnej sieni MNV.
Rok 1981 sa niesol aj v znamení intenzívnej ekonomickej činnosti.
V Rajeckých Tepliciach sme pokračovali na výstavbe plynovodov. Získali sem fin.
prostriedky od podniku Třinec a za ne sem mohli rozšíriť pôvodne plánovanú trasu
rozvodov k bytovkám OSBD a SeŠL.
Po celý rok neutíchal stavebný ruch ani na stavbe telocvične. V decembri 1981 bola
stavba kolaudovaná. Objekt však nemá zabezpečené vykurovanie, ktoré vyrieši výstavba
plynovej kotolne pre celý školský areál. Takéto riešenie umožnilo vybavenie palivovej
základne na FM palív a energetiky v Prahe, pričom MNV účinne pomáhali Čsl. št. kúpele,
menovite s podn. riaditeľ MUDr. Kováčik.
Plynová kotolňa pre areál školy bude opäť akciou „Z“ a na jej zabezpečení intenzívne
pracujeme.
Zdravotnícke služby občanom Rajeckých Teplíc i okolia boli od januára 81 poskytované
už v nových, účelovo vybudovaných priestoroch zdravotného strediska. bol vytvorený 2.
obvod detského lekára. V priebehu roka sa ešte v objekte dokončovala lekáreň
a priestory stomatologického oddelenia.
Netrpezlivo čakáme, keď celý komplex zdravotníckych služieb budeme mať „pod jednou
strechou“.
V investorstve Čsl. št. kúpeľov sa v tomto roku zahájila výstavba závodnej MŠ na ul. Pri
Bystričke. Pokračovali tiež práce na vstavbe športového areálu.
ZARES Žilina, ktoré spravujú teplické kúpalisko, vybudovali nové oplotenie celého
areálu. Náklady tejto akcie predstavujú 566 000 Kčs.
9. mája 1981 – pri oslavách Dňa víťazstva – bola spustená do činnosti kúpeľná fontána
v parku, ktorú investorsky zabezpečovali Čsl. št. kúpele. Zdobí ju dielo akademického
sochára Rudolfa Pribiša: „Žena po kúpeli“. Autormi fontány sú prof. E. Kramár a Ing.
arch. Kramárová. Odovzdanie diela sa uskutočnilo za prítomnosti delegácie OV KSS,
ktorú viedol s. tajomník Š. Marton a ONV, ktorú viedla podpredsedníčka ONV s. Š.
Marejková.

Potom všetci tu zhromaždení občania v sprievode dychovej hudby odobrali sa položiť
vence na spoločný hrob padlých na miestnom cintoríne.
v priebehu celého roka sme z úrovne MNV sledovali postup prác na spracovávaní
smerného ÚP. Tento podľa víťazného návrhu urbanisticko-architektonickej súťaže z r.
1979 (vypísal S-KNV na žiadosť rady MNV) zabezpečoval projekčný ústav URBION
Žilina. Súbežne STAVOPROJEKT Žilina riešil podrobný plán centra Rajeckých Teplíc, aby
sa už v 7. päťročnici mohol pripravovať rozvoj v centre.
Do volebného programu sme zakotvili zahájenie výstavby MNV a predajne zeleniny.
Návrh SÚP bol vypracovaný a v decembri 81 odovzdaný na pripomienkové konanie..
Návrh pripomienkovala rada MNV i stavebná komisia.
Na integrovaných obciach sa v ekonomickej oblasti zabezpečovalo:
- V obci Stránske – pokračovala výstavba MŠ v akcii „Z“. Pri kontrolnom dni boli
dohodnuté stavebné úpravy a zmeny, ktorými by nový objekt mohol slúžiť spoločne MŠ
aj ZDŠ. Zmeny schválil okresný hygienik, odbor školstva i OV Stránske.
Z učiteľského bytu v starej škole bola zriadená trieda MŠ, vytvorili sa podmienky pre
zriadenie školskej družiny. Od 1. septembra sem bolo sústredené vyučovanie aj pre deti
z Poluvsia. Progresívne zmeny navrhla a po odsúhlasení rady MNV aj realizovala nová
riaditeľka ZDŠ Stránske s. Eliška Smiešková,
- v obci Konská - pokračovali vo výstavbe domu smútku. V tomto roku započala v obci aj
generálna oprava kultúrneho domu. Odborné činnosti dojednal OV so stavebnou
skupinou na JRD Zornička,
- v obci Kamenná Poruba – začala príprava na výstavbu MŠ. Vybratý pozemok na
výstavbu treba však najskôr majetkoprávne usporiadať – vykúpiť nehnuteľnosti : dom
a záhradu.
Nevykonali sa plánované úpravy okolia kult. domu, pretože nečakane bolo treba financie
presunúť na opravu strechy: do objektu začalo zatekať.
V priebehu celého roka podnikali sa jednania za účelom doriešenia problému
s vodovodom. Jeho prevádzkovanie poškodzovalo aj rozpočet MNV = sa r. 1981
vyinkasované od občanov a organizácií: 30659 Kčs – fakturácia SEVAK: 84 000 Kčs –
rozdiel: 53 341 Kčs na ťarchu rozpočtu MNV.
Spor medzi MNV a podnikom SEVAK sa ani v tomto roku neukončil. Po neúčinnej pomoci
zo strany ONV i S-KNV obrátil sa MNV o pomoc na MV SSR. Jednania s nám. ministra s.
Gondom sa zúčastnili funkcionári MNV: Vitková a Knapec. Bol daný pokyn pre S-KNV
odb. PLVH, aby v r. 1982 vodovod prevzal podnik SEVAK – závod Žilina,
- v obci Kunerad – budovali občania pod vedením OV ihriská pri MŠ a dotvárali výsadbou
tento nový areál pre najmenších.
V septembri sa zahájila nová stavba akcie „Z“: Šatne a sociálne zariadenia TJ Kunerad. Na
stavbe sa do konca roku vytvorila hodnota 576 000Kčs. Členovia TJ, poslanci i OV
a občania preukázali príkladnú aktivitu,
- v obci Poluvsie –sa penetráciou upravovali miestne komunikácie, poškodená v r. 1979
pri budovaní vodovodu. Obnovil sa aj koberec št. cesty Poluvsie – Stránske na ploche
6 000 m².

Občania v tejto obci sú nespokojní, lebo do Volebného programu nebola zaradená
požadovaná stavba: vodovod II. (kolónia)
Požiadavka je opodstatnená, no z dôvodu veľkej rozostavanosti v investičnej akcii „Z“
nemohli sme ju zatiaľ akceptovať.

