Rok 1985
v Rajeckých Tepliciach a obciach
spoločného MNV
Rok 1985 bol posledným rokom 7. päťročnice, rokom, keď bolo treba zavŕšiť
obdobie, určená na plnenie cieľov volebného programu. Začalo sa s prípravami na voľby
do zastupiteľských orgánov. Zhodnotila sa práca poslancov a začal výber nových
kandidátov na túto funkciu. 26. mája 1985 vykonali sme v Rajeckých Tepliciach
doplňovacie voľby na funkciu poslanca MNV. Zvolen bol Ing. Peter Suchoň, kandidát PZ
Javorina.
V tento istý deň žili občania nášho obvodu ešte jednou, tentoraz smutnou udalosťou. Pri
automobilovej nehode tragicky zahynula celá 4 – členná rodina MUDr Jozefa Gallu –
lekára čsl. št. kúpeľov, poslanca MNV – člena rady MNV za obec Konská. Nikto z nás sa
nenazdal, že dom smútku v Konskej uvedieme do prevádzky takýmto bolestným
obradom, poriadaným naraz pre štyroch vzácnych a spoločnosť prospešných ľudí.
Plenárne zasadnutie MNV následne zvolilo Ing. Petra Suchoňa za člena rady
a podpredseda MNV. 1. septembra začal funkciu vykonávať na plný pracovný úväzok ak
uvoľnený funkcionár. Odvtedy má MNV na čele troch uvoľnených funkcionárov. Počet
pracovníkov aparátu je 9. Okrem toho má MNV 1 úväzok rozmnožovateľky –
zapisovateľky a polovičný úväzok inšpektora verejného poriadku.
V roku 1985 sme oslávili 42. výročie oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou
armádou.
Týmto historickým jubileom bola zvýraznená všetka politicko-výchovná práca.
Vydarenými podujatiami boli nasledované:
- XV. ročník Memoriálu R. Súľovského,
- volejbalový turnaj „O pohár oslobodenia“ (na nových kurtoch),
- miestna spartakiáda na školskom ihrisku,
- kultúrne leto 85,
- prijatie zaslúžilých členov KSČ v obradnej sieni, s priamymi účastníkmi SNP.
Podmienky v novej telocvični ZŠ umožnili prípravu na Čs. spartakiádu 1985. V Prahe nás
reprezentovali žiaci ZŠ Rajecké Teplice, ktorých pripravili s. učiteľka J. Suchoňová a J.
Bernát. Po 1. raz bolo na tomto celoštátnom podujatí aj zastúpenie v cvičení dospelých
za Rajecké Teplice. Pod vedením s. uč. V. Guttenovej nacvičili aj teplické ženy svoju
spartakiádnu skladbu.
V ekonomickej oblasti bol rozvoj obvodu zabezpečený:
- ukončením športového areálu čs. št. kúpeľov na ul. Osloboditeľov,
- dobudovaním MK ul. 1. mája,
- dokončením stavebných úprav na vile MILICA pre potreby detských jaslí.
Pri rieke Kuneradka pokračovali sme v prácach na budovaní oddychového areálu. Pod
patronát sme ho zverili organizácií záhradkárov.

V marci október 85 rada S-KNV schválila Územný plán zóny kúpeľného miesta Rajecké
Teplice. Dočkali sme sa predsa dokumentu, podľa ktorého možno koncepčne riadiť
rozvoj Rajeckých Teplíc.
V priebehu celého roka pracoval Okresný stavebný podnik Žilina na oprave hotela Veľká
Fatra i na výstavbe MNV.
Najmä práce na opravách hotela nepokračujú predpokladaným tempom. Kapacita hotela
Veľká Fatra v Rajeckých Tepliciach citeľne chýba a najvypuklejšie sa to prejavuje cez
letnú sezónu.
Pre skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb obyvateľstvu bola v Raj. Tepliciach
zriadená zberňa elektrospotrebičov (KOVOSLUŽBA) a predajňa kvetov s a premiestnila
do nových UNIMO – buniek postavených veľa zdravotného strediska (ZARES).
Systematická pozornosť bola venovaná činnosti občianskych výborov na integrovaných
obciach. Vyriešili sme problém stagnácie OV Poluvsie voľbou nového predsedu
(R. Piala).
Aktivitu OV stimuluje socialistická súťaž. V marci 85 sme vyhodnotili jej výsledky za rok
1984. Umiestnenie bolo nasledovné: 1. – OV Kamenná Poruba, 2. – OV Kunerad, 3. OV
Stránske.
V Kam. Porube sa v r. 1985 iniciatíva orientovala na ukončenie generálnej údržby „
dolnej školy“ a brigádnickú výpomoc stavebnej organizácii (OSP) na prístavbe ZŠ. Ďalej
pokračovali práce na rekonštrukcii futbalového ihriska, upravovalo s okolie kultúrneho
domu.
V Kunerade sa ukončil a v januári 85 uviedol do prevádzky lyžiarsky vlek (akcia „Z“).
Veľa práce vykonali členovia TJ i ďalší občania aj na úpravách športového areálu, kde
zhotovili a zabudovali lavice pre divákov, vykonali rozsiahlu výsadbu zelene. SEVAK ma
objednávku MNV vypracoval projektovú úlohu akcie VODOVOD – KUNERAD, ktorá sa
pripravuje pre 8. päťročnicu. Z úrovne MNV vyvíjalo sa úsilie o združenie finančných
prostriedkov, aby vodovod mohol byť budovaný aj pre chatovú oblasť.
V Stránskom sa odstránili kolaudačné závady na objekte MŠ a ZŠ Stránske (akcia „Z“)
a spoločný školský objekt bol odovzdaný do užívania.
Riaditeľkou MŠ bola s. K. Stranianková, riaditeľkou ZŠ s. E. Smiešková. Slávnosť
odovzdávania školy do užívania poctili svojou účasťou aj zástupcovia okresných
orgánov: ss. Štrocholec, PhDr. Jurčišinová, PaeDr. Erhardt. Deti zo Stránskeho a Poluvsia
dostali od našej spoločnosti dôstojný stánok vzdelávania a výchovy. Do konca roka sa
ešte upravovalo okolie školy a začalo sa s budovaním oplotenia.
Opravami a úpravami všetkých agitačných stredísk v obvode začali sme s prípravou
volieb do zastupiteľských zborov, ktoré budú v nasledujúcom roku.

