
Eliška Smiešková poverená radou MNV v Rajeckých Tepliciach vedením kroniky od r. 1986 
uznesením R-MNV č. 30/87-R V písaní kroniky pokračujem po Viere Vítkovej, ktorá zapísala 
udalosti r. 1980- 1985. Narodila som sa 29.10.1935 v Bánovciach nad Bebravov, kde som 
chodila do základnej školy. Po absolvovaní pedagogickej školy v Trenčíne dostala som 
umiestnenku do okresu Žilina. Mojím prvým  pôsobiskom bola obec Lutiše. Neskôr som učila 
v Trnovom pri Žiline, kde som sa vydala. Od r. 1966. Kedy sme sa presťahovali do Rajeckých 
Teplíc , som pracovala ako učiteľka, neskôr zástupkyňa riaditeľa školy v tunajšej škole. V r. 
1981 bola poverená vedením školy v Stránskom, kde pôsobím doteraz. Vykonávala som 
i vykonávam viacero funkcií v MNV, v spoločenských organizáciách NF, v ZPOZ. Manžel 
Viktor Smieško bol predsedom ZO KSS. Vychovali sme dve deti – syna Borisa a dcéru 
Katarínu. Jeho náhly skon 30.6.1986 vo veku 52 rokov bol pre nás ťažkým úderom. Jeho 
čestný život ostane navždy svetlou pamiatkou.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rok 1986 

Rok 1986 bol rokom významných výročí a udalostí. Pripomenuli sem si 65. výročie 
vzniku KSČ – 65 rokov boja za pokrok, mier a šťastie všetkého ľudu. Bol to tiež rok 
XXVII. zjazdu bratskej KSSZ, XVII. zjazdu KSČ a volieb do zastupiteľských orgánov 
všetkých stupňov. Tieto udalosti sa stali impulzom pre rozvoj tvorivej iniciatívy 
a aktivity pracujúcich za uskutočnenie programu, ktorý vytýčil XVII. zjazd strany. 
MNV prerokoval rozpracovanie jeho záverov a prijal Realizačný harmonogram hlavných 
úloh po XVII. zjazde, ktorý obsahoval úlohy na úseku politicko-organizačnej práce, 
politicko-výchovnej práce, na úseku hospodárskeho rozvoja  v Raj. Tepliciach 
i v ostatných obciach spoločného MNV. Dôraz sa kládol na skvalitnenie činnosti volených 
orgánov a poslancov MNV a realizáciu výkonu štátnej správy na kvalitatívne vyššej 
úrovni.  
Naši občania sa k politike KSČ jednomyseľne prihlásili v tohtoročných voľbách. Vyjadrili 
to odovzdaním hlasov pre kandidátov NF do všetkých stupňov zastupiteľských zborov.  
Priebeh volieb bol legálny a nebol narušený žiadny predpis o voľbách. 
Z celkového stavu zapísaných voličov do zoznamov voličov – 4 834 sa volieb zúčastnilo 
4 818, t. j. 99,6 %. 16 občanov sa volieb nezúčastnilo.  
Z počtu 4 818 platných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných pre kandidátov na 
poslancov 4 728, t. j. 98,1 %. 
Zvolených bolo 55 poslancov: 42 mužov, 13 žien, 34 členov KSČ, 21 bez politickej 
príslušnosti, 27 robotníkov, 6 členov inteligencie, 22 ostatných povolaní.  
R. Teplice – 17 poslancov  
Kam. Poruba – 11 poslancov 
Konská – 7 poslancov 
Kunerad – 8 poslancov 
Poluvsie – 7 poslancov 
Stránske – 5 poslancov  
Poslanci vyšších zastupiteľských zborov: do Federálneho zhromaždenia bola zvolená 
Irena Horečná a Ing. Milan Dolník 
do SNR Ing. Jancík 
do SKNV a. Hudecová 
do ONV V. Vitková 
 Ing. Šedík 
 D. Knapcová 
 M. Turský  
Ustanovujúce plenárne zasadnutie MNV sa konalo dňa 30. 06. 1986. Mandátová komisia 
ovelila platnosť volieb a zvolení poslanci zložili ústavou predpísaný sľub.  



Za predsedu MNV bol zvolený Ing. Peter Suchoň, za podpredsedu Ing. Zdeno Kavecký, za 
tajomníka JUDr. Jozef Vereš. Stali sa tiež členmi rady MNV. 
 
 
Za členov rady boli ďalej zvolení: Ing. Anton Vyletel – Kamenná Poruba 
Bohuš Očko – Kunerad 
Ing. Ferdinand Tatakra – R. Teplice 
Jakub Očko – R. Teplice 
Eduard Baránek – Stránske 
Viera Vitková – R. Teplice 
Milan Sršník – Poluvsie 
Libor Michálek – Konská  
V súvislosti s rozšírenou právomocou MNV bol zriadený výbor ľudovej kontroly, jeho 
predsedom sa stal JUDr. Štefan Stehlík. Plenárne zasadnutie zriadilo nasledovné komisie 
a zvolilo ich predsedov: 
   komisia finančná - B. Babinec – R. T. 
   komisia stavebná - Ing. M. Gramblička – R. T.  
   komisia ochrany verejného poriadku – Ing. M. Kopera – R. T.  
   komisia pre školstvo a kultúru E. Smiešková R. T. 
   komisia sociálno zdravotná  - J. Smiešková 
  komisia pre mládež a Tv – Plevová M. – R. T.  
  komisia pre životné prostredie a ČR – Slepička F.  – R. T. 
  komisia pre obchod a služby – E. Lihocká – R. T.  
  komisia poľnohospodárstva – M. Dávidiková – K. P. 
  komisia starostlivosti o rodinu a dieťa – A. Očková – K. P. 
Do komisie boli zaradení ďalší poslanci podľa ich schopností a záujmy o prácu 
a rozšírené o neposlancov.  
   Vo funkciách vedúcich odborov boli potvrdení: 
vedúca odboru správneho – Berta Čerňancová 
vedúca odboru finančného – Jozefa Tabaková  
vedúca odboru výstavby – Ing. Vincent  Zacko 
    Plenárne zasadnutie schválilo: 
Volebný program NF pre obvod spoločného MNV so sídlom v Raj. Tepliciach na roky 
1986 – 1990. 
Obsahuje úlohy podľa záverov XVII. zjazdu KSČ týkajúce sa všetkých obcí spoločného 
MNV. V obciach sa uskutočnili voľby nových občianskych výborov.   
Za predsedov boli zvolení: 

Kamenná Poruba – Ing. Anton Vyletel 
Konská – Libor Michalek 
Kunerad – Jaroslav Duben 
Polusie – Milan Sršník 
Stránske – Ján Valient 
 
 



 
 
 
 
V roku 1986 bolo v Rajeckých bolo v Rajeckých Tepliciach 2030 obyvateľov. Narodilo sa 28 
detí, zomrelo 19 občanov. V ostatných obciach nášho obvodu bol stav: 
 
Kamenná Poruba narodených 44, zosnulých 10, počet, počet obyv. 1621 
Konská                                          18                      15                                    1211 
Kunerad                                       22                        6                                       913 
Poluvsie                                       11                         5                                      605 
Stránske                                       20                       11                                      756 
         Podstatnú časť kultúrneho a spoločenského života našich občanov, kúpeľných hostí 
i návštevníkov z celej našej vlasti tvorí letná kúpeľná a turistická sezóna. V tohtoročnej 
sezóne nepriaznivo pôsobila veľká rozostavanosť a nedodržiavanie termínov výstavby. Napr. 
rozostavanosť  hotela Veľká Fatra spôsobila nedostatok voľnej lôžkovej kapacity. taktiež 
stravovacie možnosti boli obmedzené. 
         Záujem o liečbu v našich kúpeľoch je vysoký, ale nebol plne uspokojený práve pre malú 
lôžkovú kapacitu. Spokojnosť  s kvalitou podávaných procedúr a poskytovaných služieb 
vyjadrujú pacienti na pohovoroch a v ďakovných listoch. 
Kúpeľný liečba zabezpečila v tejto sezóne prevádzku tenisových dvorcov denne do večerných 
hodín.  
        Tento rok sa venovala veľká pozornosť úprave životného prostredia. Na verejných 
priestranstvách boli vysadené okrasné dreviny v hodnote 18 000 Kčs. V parkoch bolo 
osadených 40 vkusných lavičiek, ktoré vhodne doplňujú záhradnú architektúru. 
V parku sa vykonával pre termálnu vodu vrt a to mu nepridalo na kráse. Jazero ostalo bez 
člnkovania, ale zahniezdili sa v jeho okolí divé kačky. Chov labutí nebol úspešný.  
Patronátnu starostlivosť o verejné priestranstvá prevzali niektoré organizácie NF.  
Bolo obnovené detské ihrisko pri hoteli Encián zásluhou poslanca Ing. Tatarku, plážoviská pri 
kúpalisku a za záhradníctvom, amfiteáter – zásluhou TJ Slovan. 
     Vodné toky boli zanedbané. Ani technické služby mesta Rajec nevenovali dostatočnú 
pozornosť čisteniu  chodníkov. 
      Termálne kúpalisko prešlo od podniku ZARES Žilina delimitáciou pod správu Reštaurácii 
Žilina. Rekonštrukcia budovy bola ukončená a zriadená hotelová časť.   
       Všetky prevádzky v oblasti služieb pracovali dobre. 
       Bola v prevádzke aj služobňa VB. 
       Verejné táborisko pri Slnečných skalách bolo hojne navštevované aj vďaka 
novovybudovanému náučnému chodníku. 
 
Kultúrne leto bolo úspešné. V r. 1986 sa uskutočnilo v dňoch 22. 6 až 27. 8. 1986. Tvorilo 
ho 11 koncertov rôzneho zamerania: vystúpenia folklórnych súborov, koncertný 
program hudobných skupín, promenádne koncerty, hudobno- zábavný program.  
Kultúrne leto bolo slávnostne otvorené miestnymi mierovými slávnosťami, na ktorých 
vystúpil folklórny súbor Rozsutec. Oslavami 42. výročia SNP bolo ukončené. Záverečný 
program bol umocnený umením členov súboru Stavbár. 
    V spolupráci s Třineckými železiarňami vystúpil folklórny súbor Magdeburg z NDR.  
    Kultúrna činnosť mala svoje miesto v živote občanov Rajeckých Teplíc, ale aj 
ostatných obcí po celý rok. Miestne kultúrne stredisko MKS a jeho pobočky v obciach 



v spolupráci s MNV,  občianskymi výbormi, zložkami NF a školami zabezpečila dôstojné 
oslavy 38. výročia Víťazného februára, MDŽ, 65. výročia vzniku KSČ, 41. výročia 
oslobodenia obcí, oslávili sme sviatok práce, 9. máj, 42. výročie SNP, 69. výročie VOSR.  
 

      MKS zameralo svoju činnosť tiež na zabezpečenie prednáškovej a záujmovej činnosti podľa úloh 

Jednotného plánu kultúrno - výchovnej činnosti; uskutočnilo besedy, rozhlasové relácie; za zmienku 

stojí aj aktuálna názorná agitácia a propagácia. 
    Pre potreby agitačných stredísk bola vyhotovená fotodokumentácia o plnení volebného 
programu. V apríli sa uskutočnilo predstavenie kandidátov na poslancov NF. Pri tejto 
príležitosti bol premietnutý film: Rozvoj okresu Žilina. Ochotníci z Kuneradu zahrali divadelné 
predstavenie v Kunerade, Rajeckých Tepliciach, v Kamennej Porube a v Stránskom. 
     V máji sa uskutočnilo predvolebné zhromaždenie v AS bola realizovaná výstavba  
65 rokov KSČ. Počas volebných dní účinkovala dychovka vo všetkých obciach, boli vysielané 
správy o priebehu volieb, aktuality, oznamy. 
     Začiatok júna patril deťom. Premietali sa filmy, organizovali posedenia pri hudbe – 
discoprofily, besedy v miestnych ľudových knižniciach. 
     V októbri sme si pripomenuli Deň znárodnenia, uskutočnili sme podujatia Mesiaca ČSSP; 
divácku pozornosť vyvolalo pozorovanie zatmenia mesiaca ako aj filmy s astronomickou 
tematikou. 
    K VOSR boli odvysielané rozhlasové relácie, filmové predstavenie pre deti, výstava detskej  
kresby, posedenie pri samovare.  
    V kinách sa realizovala 479 predstavení, ktoré videlo 23 662 divákov. Plán bol splnený na 
100 %. Miestne kultúrne stredisko malo 10, 3 pracovných úväzkov – evidenčný stav 23 ôsob. 
Na opravy a údržbu kultúrnych domov vynaložilo 17195 Kčs. Celkové materiálové náklady 
boli 167 tisíc Kčs.  

    ZPOZ pracoval veľmi aktívne Na okresnej súťaži pri vítaní detí do života sa umiestnil na  

I. mieste v príhovore. V dlhodobej celoslovenskej súťaži ZPOZ za obdobie rokov 1984 – 85 
obdržal Čestné uznanie ministerstva kultúry SSR a Ministerstva vnútra SSR  
25. novembra 1986. 
     ZPOS v roku 1986 slávnostne uvítal do života 143 detí – 28 podujatí spoločné vítané, 10 
individuálne. Bolo uzavretých 98 manželstiev, uskutočnili sa 3 občianske pohreby a 11 
občianskych rozlúčok. Podujatí s brancami bolo 5 – 75 brancov, pionierske a iskričkové sľuby 
5, výročia sobášov 10, životné a pracovné jubileá 15, odchod do dôchodku 3, besedy 
s dôchodcami 12. Na Deň kvetov rozhlasovej rodiny Bielikovcov sme navštívili 229 občanov. 
Aktívy pre občianske záležitosti pracovali v Kunerade a Kamennej Porube 

    DJ sú prvým článkom, ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť o deti. Jasle v Rajeckých 

Tepliciach slúžia i pričleneným obciam. Ich kapacita je 20 miest. V tomto roku bolo v nich 
zapásaných 24 detí, t. j. 29 %. Nevybavené boli 4 žiadosti. 

    ZŠ je významným článkom československej výchovno - vzdelávacej sústavy. V našej obci je 

úplná ZŠ. V r. 1986 mala 614 žiakov a 33 pedagogických pracovníkov. Úplná ZŠ je aj 
v Kamennej Porube. V obciach Konská a Stránske sú neúplné ZŠ len s ročníkmi 1. – 4.  
Škola v Kunerade bola integrovaná do Rajeckých Teplíc. V budove sú 2 elokované triedy  
– 1. a 2. ročník.  
    Medzi závažné úlohy ZŠ patrí aj rozvoj mimoškolskej výchovy a s tým súvisiace účelné  
využívanie voľného času detí. Tieto úlohy zabezpečujú školské družiny  (ŠD) a školské kluby. 



Na školách neboli pre tento účel priaznivé podmienky. Budovanie niektorých zariadení je 
zahrnuté vo volebných programoch na roky 1986 – 1990. Pre žiakov 1. – 4. ročníka boli  
v R. Tepliciach zriadené 3 oddelenia pre 76 detí, v ostatných obciach po 2 oddelenia ŠD. 
Pre rozvoj záujemcov a talentu detí bolo ZŠ v R. Tepliciach zriadených 14 záujmových 
krúžkov. Dobrá spolupráca MNV so školami dáva záruku, že z našich detí vyrastú dobrí 
občania.  

Plnenie hlavných úloh na úseku hospodárskeho rozvoja: 

- Akcia ,,Z“ Inžinierske siete k agitačnému stredisku a sobášnej sieni bola zahájená  
15. 9. 1986. Plán vo finančných a vecných ukazovateľoch bol prekročený o 70 00 Kčs, keď na 
plán 580 000 bolo plnenie 650 000 Kčs, čo vo vecnom plnení predstavuje vytvorené hodnotu 
diela 840 000 Kčs. Dodávateľ OSP Žilina ročný objem splnil; 
- bola zabezpečovaná projektová príprava výstavby radových rodinných domov na ulici Pri 
Bystričke; 
- v septembri zahájil MNV výstavbu inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie k radovým 
garážam pri bytovkách OSBD; 
- projektová úloha stavby turistickej ubytovne a predajne zdroj prešla štádiom vyjadrovaní; 
- generálna oprava hotela Veľká Fatra pokračuje s ťažkosťami. Dodávateľ OSP Žilina má 
problémy s kapacitou a vadami projektu a termín ukončenia bol znovu posunutý. Konečný 
termín dokončenia stavebnej časti je november 1987; 
-v jarných mesiacoch bola vykonaná rekonštrukcia vodovodu pri bytovkách OSBD, kde 
svojpomoc občanov prispela k rýchlemu a zdarnému splneniu úlohy; 
- pamätná tabuľa na rodnom dome nášho hrdinu Jozefa Gabčíka bola vymenená a celý 
vzhľad bol skrášlený novou fasádou a náterom okien; 
- v ZŠ, bez pomoci dodávateľa, sa pustili do prerábky učebných priestorov. Novozriadené 
učebne a dielne už slúžili svojmu účelu v tomto roku.  
    Mimo rámca hlavných úloh bola zahájená rekonštrukcia Zábrežnej ulice a výstavba 
detského športového areálu na ulici Lesná. Plynofikácia bola rozšírená v časti ulice Zariečna 
a Za dielom. V neinvestičnej akcii ,,Z“ sme celkovo vytvorili hodnotu diela za 3 144 tisíc Kčs 
pri finančnom krytí 2 200 tisíc Kčs. 

    Plnenie týchto úloh bolo súčasťou socialistického záväzku, ktorý prijal MNV na základe 

záväzkov jednotlivcov, pracovných kolektívov, zložiek NF a občianskych výborov obvodu 
MNV Rajecké Teplice. 

   Záväzok predpokladal v brigádnickej činnosti odpracovať 51 552 brigádnických hodín, 

vytvoriť hodnotu diela za 1941 280 Kčs pri finančných nákladoch 1351 400 Kčs. 
Odpracovaných hodín bolo celkovo 80 533 a okrem spomínaných akcií bola ďalej 
uskutočnená rekonštrukcia a údržba miestneho rozhlasu v celom obvode. Udržiavaných bolo 
13 cintorínov a pamätníkov našich a sovietskych vojakov. V zbere druhotných surovín boli 
dosiahnuté tieto výsledky: 50 000 kg železného šrotu 
                                                17 960 kg papiera 
                                                   5960  kg textilu 
                                                      646 kg liečivých rastlín 
Občania a zložky NF vysadili 3 340 okrasných a ovocných stromov a kríkov, vysadili 
a ošetrovali 5300 m2 kvetinových záhonov, bolo upravovaných 26 fasád rodinných domov  
a iných objektov, prečistených 23 000 bežných metrov vodných tokov a rigolov. Na pomoc 
poľnohospodárom a štátnym lesom bolo odpracovaných 14 800 brigádnických hodín 



    Kamenná Poruba – pokračovalo sa v prístavbe učebňových priestorov; - bol ukončených 

výber staveniska pre výstavbu MŠ, opravená strecha kultúrneho domu, boli skolaudované 
a v jeseni dané do užívania sklad a triedička zemiakov. Občianskemu výboru sa nepodarilo 
zabezpečiť oplotenie kultúrneho domu. 

 v Kunerade pokračovali v budovaní športového areálu – osadzovanie lavíc v hľadisku, 

budovanie parkoviska. Bolo ukončené oplotenie novej záhradkovej osady Brezie. Projektová 
úloha - vodovod bola prejednaná, ale  nepodarilo sa zabezpečiť dodávateľa stavby a združiť 
finančné prostriedky od organizácií, ktoré v Kunerade vlastnia chaty.  

   Poluvsie malo následkom prietrže mračien problémy, pretože došlo k vytopeniu viacerých 

domov. Kanalizačné rúry, ktorými bol upravený priestor pred pohostinstvom boli opäť 
vybraté. Boli začaté práce na predprojektovej úlohe akcie vodovod. 

    Stránske bolo niekoľkokrát v priebehu roka postihnuté záplavami. Občiansky výbor 

a zložkami NF niekoľko krát odstraňovali následky v kotolni školy, na verejných 
priestranstvách, v domoch a vykonali opatrenia, aby sa záplavám zabránilo. 

    Československé štátne kúpele- liečebňa Rajecké Teplice splnila úlohy plánu v ošetrovacích 

dňoch ústavných pacientov služby z kúpeľnej starostlivosti,  výkony z obchodnej činnosti, 
neinvestičné dotácie na viac ako 100 %.  
Hospodársky výsledok celkom predstavuje 137, 09 %. Socialistický záväzok, ktorý obsahoval 
úpravu parku a kúpeľného areálu, zlepšenie pracovného a životného prostredia, práce na 
akcii ,,Z“, pomoc poľnohospodárstvu, prekročili vo všetkých ukazovateľoch. Získali 12 
bezpríspevkových  darcov krvi uskutočnili 41 prednášok, podávali 3 zlepšovacie návrhy. 
Pracovníci boli aktívni aj v zbere druhotných surovín.   
    Liečebňa má k dispozícii 211 postelí. 
V roku 1986 na plán 3 312 ústavných pacientov odliečili  33 38.  
Návštevnosť liečebne: 81 % pacientov z českých krajov, zo socialistických štátov 4, 
z kapitalistických 6 pacientov. Zlepšenie stavu pri odchode pacientov predstavovalo 97,6 %. 
Stav zamestnancov 145, produktivita práce 104, 31 %. Zamestnanci liečebne sa v tomto roku 
činili aj mimopracovne v brannej a športovej činnosti keď vyhrali branno – športové hry 
v rámci celej kúpeľnej organizácie. 

    Najmasovejšou a najaktívnejšou organizáciou NF bola Telovýchovná organizácia Slovan 

Rajecké Teplice. Aktivitu zaznamenávali vo všetkých oddieloch TJ. Poriadajú už tradičné 
telovýchovné a športové podujatia propagujú i nové.  
V roku 1986 to boli telovýchovné akcie:  
 - stolnotenisový turnaj k výročiu víťazného februára – 11. ročník 
- volejbalový turnaj žien k MDŽ – 2. ročník 
- Memoriál Rudolfa Súľovského v cezpoľnom behu, organizovaný k oslobodeniu Rajeckých 
Teplíc – 17. roč. 
- volejbalový turnaj mužov k 9. máju – 13. ročník 
- súťaž o najvšestrannejší oddiel TJ k 30. výročiu založenia Jednotnej telovýchovy  
v júli – 1. ročník 
- športovo – zábavný program k MDD 
- tenisový turnaj mužov k SNP – 1. ročník 
- stolnotenisový turnaj mužov k VOSR 
- šachový turnaj jednotlivcov k VOSR 
- vianočný stolnotenisový turnaj spolu s TJ. Stránske.  



V roku 1986 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil v dňoch 14. -17. júna Okresný zraz turistov 
početne zastúpený nielen turistami okresu Žilina, ale aj za účasti turistov z okresu Považská 
Bystrica. Toto vydarené podujatie bolo previerkou na usporiadanie Krajského zrazu turistov, 
ktorý bude v roku 1987. 
 

 


