
Začiatkom roku 1994 ma poveril pán primátor Rajeckých Teplíc Jozef Kasman 
dopísaním kroniky mesta od začiatku roku 1987.  Takáto retrospektívna práca ma svoje 
negatíva, dá sa povedať, že je ťažká, lebo sú veľmi skromné možnosti získavania 
objektívnych podkladov. Preto prosím o zváženie týchto problémov pri čítaní 
nasledujúceho. 
 
                                                                                                                          MUDr. Vladimír Kapasný 
 
V rokoch 1987 až 1990 ( do novembra 1989) v medzinárodnej situácii išlo hlavne 
o súťaženie dvoch svetových sústav. A to po každej stránke: politickej, spoločenskej, 
ekonomickej.  Na základe uznesenia XVII. zjazdu KSČ v r. 1986, boli v januári 1987 
zverejnené zásady prestavby hospodárskeho mechanizmu ČSSR, podľa ktorých boli 
utvorené politické a hospodárske plány aj v obciach a to na roky 1987 – 1990.  
Mala to byť etapa prípravy  nového hospodárskeho mechanizmu a prvá etapa výstavby 
mala byť až v rokoch 9. päťročnice 1991 – 1995. Všetko toto bolo previazané 
s tendenciami RVHP a hlavnú úlohu pri prevádzaní plánov hrala KSČ.  

    O politickej, ekonomickej a kultúrnej situácie v Rajeckých Tepliciach a pridružených 
akciách: Kamennej Porube, Konskej, Kunerade, Stránskom a Poluvsí môžeme všeobecne 
povedať, že jednotlivé úlohy boli plnené tak ako v minulých rokoch s väčším, alebo 
menším úspechom. 
30. 6. 1986 boli nové voľby do miestneho zastupiteľstva v ktorom bol ustanovený nový 
Národný výbor. Hneď potom bol zvolený predseda MNV Rajeckých Teplíc a 
pridružených obcí, ktorým sa stal Ing. Peter Suchoň. Návrhy a schvaľovanie voľby 
jednotlivých funkcionárov dával MVKSS. Za podpredsedu bol zvolený Ing. Zdeno 
Kavecký, za tajomníka JUDr. Jozef Vereš. Títo pracovali ako uvoľnení funkcionári na celý 
pracovný úväzok. Ďalej boli zvolení členovia rady MNV za Kamennú Porubu   
Ing. Anton Vyletel, za Kunerad Bohuš Očko, za Rajecké Teplice Ing. Ferdinand Tatarka,  
Jakub Očko a Viera Vítková, za Stránske Eduard Baránek, za Poluvsie Milan Sršník a za 
Konskú Libor Michálek. Okrem tohto boli zriadené komisie a to Výbor ľudovej kontroly 
s predsedom JUDr. Štefanom Stehlíkom, finančná komisia s predsedom Branislavom 
Babincom, stavebná komisia s predsedom Ing. Milanom Grambličkom, komisia ochrany 
verejného poriadku s Ing. Michalom Koporom na čele, komisia školstva a kultúry  
s E. Smieškovou, komisia sociálno – zdravotná s predsedkyňou Irenou Škorvánkovou, 
Mária Plevová sa stala predsedkyňou pre mládež a telesnú výchovu, František Slepička 
bol postavený na čelo komisie pre životné prostredie  a CR, predsedom komisie obchodu 
a služby sa stala Eva Zihocká, predsedníčkou poľnohospodárskej komisie s Mária 
Dávidiková, predsedníčka komisie starostlivosti o matku a dieťa Angela Očková, 
podpredsedom VŽK s. Vincent Holbička. Boli tiež potvrdené funkcie vedúcich odborov 
MNV a to v odbore správnom Bertu Čerňancovú, vedúci finančného oddelenia Jozefu 
Tabakovú a vedúceho odboru výstavby Ing. Vincenta Zacku.  Toto bolo založenie nových 
orgánov MNV na volebné obdobie 1986 – 1990 

    Ako už bolo uvedené volebný program spoločného MNV so sídlom v Rajeckých 
Tepliciach na roky 1986 – 1990 formuloval XVII.  zjazd KSČ. Jadrom programu bolo 
urýchlenie sociálno – ekonomického rozvoja spoločnosti. Mal to byť program 
modernizácie nášho hospodárstva, prehlbovanie socialistickej demokracie, upevňovania 
mieru, spojenectva a priateľstva so Sov. zväzom a ďalšími soc.  krajinami. Keď 
odhliadneme od množstva ideovo – výchovných a politicko – organizátorských záväzkov 
záujme nás hospodársko – sociálny rozvoj. 



     z jednotlivých plánovaných akcií v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Rajeckých Teplíc v období 8. 5 RJ hodno pripomenúť niektoré závažnejšie diela, 
z ktorých neboli splnené. Tak to bolo s plynofikáciou obvodného zdravotného strediska, 
plánovanou v r. 1987 a nedokončenou a ani nezačatou dodnes. Bola prevedená 
plynofikácia kotolne Kúpeľného domu a časti ulice Lúčky. Tiež bola prevedená 
rekonštrukcia rozvodov vody kúpeľného areálu a bytoviek OSBD. Dobudovanie 
kontajnerovú výkupňu zberných surovín. Nebolo splnené dobudovanie agitačného 
strediska a sobášnej siene MNV, interiéry a umelecká výzdoba MNV – sobášnej siene. 
Dokončená bola, po opakovanom predlžovaní  termínu dokončenia, rekonštrukcia 
hotelu Veľká Fatra, dobudované bolo rekreačno – zdravotné zariadenie PCHZ 
deškolovacie stredisko SEVAK, rekonštrukcia rekreačného zariadenia ZUZ VURAZ.  
V ZŠ bola prevedená prestavba školských dielní a učebňa prírodopisu. Tiež boli zriadené 
dve triedy školskej družiny. Nebolo prevedené pokrytie spojovacích chodieb medzi 
budovami ZŠ a dostavba športového areálu ZŠ a dostavba  športového areálu ZŠ.  
Neboli prevedené inžinierske siete a radová zastávka Pri Bystričke, a kanalizácia 
a prístupová komunikácia – radové pasáže. Nebola postavená predajňa zeleniny 
a cukráreň, turistická ubytovňa, predajňa potravín – všetko v akcii ,,Z“.  
Za zmienku stojí predprojektová a projektová príprava T. etapy ČOV, ktorá bola 
uskutočnená len čiastočne, musí byť v súčasnosti prepracúvaná a s výstavbou sa len 
pomaly začína až v súčasnej dobe. 
Nebola zabezpečená úprava námestia SNP a iba čiastočne úprava príjazdovej cesty 
k stanici ČSD. Nebola zabezpečená výstavba nového autobusového nástupišťa ČSHD. 
Nedobudovala sa oddychová zóna pri Kuneradke, na ulici Lesnej, na ulici Lúčnej, na ulici 
osloboditeľov, úprava brehu Rajčianskej pri Termálnom kúpalisku bola prevedená len 
čiastočne. Bola prevedená úprava okolia objektu Štátnych lesov a nová fasáda objektu – 
budovy. Nebol založený plánovaný sad pri MŠ na ulici Osloboditeľov. Toto boli práce 
plánovanie  na roky 1987  až 1990. 

    Kamenná Poruba v rozsiahlom pláne mala uskutočnené niektoré akcie ako napr. 
prístavbu učebňových priestorov ZŠ, dokončenie výstavby 2 triedy MŠ ,,Z“, dokončenie 
výstavby skladu zemiakov s triedičkou, niektoré akcie o investorstve ŠM Rajec ako 
vybudovanie olejového hospodárstva, vybudovanie skladu umelých hnojív, výstavba 
poľného hnojiska. Bola prevedená oprava strechy kultúrneho domu, oprava miestneho 
rozhlasu, dobudovanie sociálneho  zariadenia ZŠ Dolná, rekonštrukcia elektrifikácie 
obce, verejné osvetlenie – 6 svetelných bodov a ešte viac menších akcií 

   v Konskej sa vybudovali oplotenia cintorín, bola ukončená rekonštrukcia kultúrneho 
domu, nebola zahájená plánovaná výstavba radových rodinných domov. Nebola 
prevedená úprava  autobusovej zastávky a predajne zeleniny v navrhovanom termíne. 
Bola prevedená úprava okolia prístupovej komunikácie k cintorínu bol prekrytý kanál 
pred pohostinstvom, bol založený ovocný sad pri MŠ a prevedená oprava miestneho 
rozhlasu. 

   Obec Kunerad  do termínu 1991 čiastočne splnila výstavbu vodovodu v akcii ,,Z“. Bola 
prevedená výstavba záhradkovej osady Kunerad – Brezie, úprava oddychovej zóny 
Kuneradce nebola prevedená, taktiež nebolo uskutočnené plánované vybudovanie 
sociálneho zariadenia kultúrneho domu. Bol dobudovaný športový areál. 

    Poluvsie sa prezentovalo výstavbou miestneho vodovodu v akcii ,,Z“ výstavbou 
vodovodu dvora JRD, výstavbou poľnej cesty Turie – Poluvsie a živočíšnou úpravou 
štátnej cesty III/5189  



    Stránske nevybudovalo plánovanú výstavbu 4 bytovej jednotky JRD a sociálnej 
budovy hospodárskeho dvora. Bolo prevedené oplotenie a výstavba detského ihriska pri 
MŠ a ZŠ.  

Rada riaditeľov pri MNV v Rajeckých Tepliciach združovala zástupcov jednotlivých 
organizácii – podnikov od 24. 8. 1987 a fungovala ako poradný aktív v otázkach 
komplexného ekonomického a sociálneho rozvoja obvodu. Boli o nej začlenené podniky 
obvodu, ktoré mali v rade štatutárnych zástupcov – členov riaditeľskej rady. Za ČJ Šlátke  
kúpele to bol MUDr. Ladislav Kováčik a MUDr. Sedlák Richard, za Drevoindustriu  
Ing. Podstavek a Andrej Dzurila, za Severoslovenské štátne lesy Ing. Pekara Peter, za JRD 
Zbyňov Michal Jánoš, za JRD Rosina Ing. Zdenék Dubec, za ŠM dvor Kamenná Poruba 
Torok, za Reštaurácie Anton Bičanovský za Obnovu Ing. Hodoň Milan, za SeVaK Imríšek, 
za OÚNZ doliečovacie oddelenie MUDr. Jozef Kardoš, za Jednotu SD Ing. Langer Ľubomír,  
za Mototrans František Košša, za MKS Rajecké Teplice Jozef Mičuch, za ZŠ Rajecké 
Teplice Ján Hojo, za ZŠ Kam. Poruba Vincent Holbička, za MNV Raj. Teplice Hojo, Zdeno 
Kavecký a Jozefa Tabaková. Okrem poradenských služieb poskytovali aj konkrétnu 
finančnú pomoc najmä v investičnej časti akcie ,,Z“. 

V tomto období začal byť  do života uvádzaný aj územný plán zóny kúpeľného miesta 
Rajecké Teplice, ktorý zahrňoval komplexné riešenie územia a životného prostredia. 
V tomto kontexte začala byť do života uvádzaná, už dávnejšie, v roku 1980 vytvorená 
koncepcia tvorby a ochrany sídelnej zelene. Z tohto hľadiska boli prevádzané revízie 
žump a septikov, hnojovicového systému ŠM a JRD, vývoz smetí – zabezpečenie kuka 
nádob, čistenie vodných tokov Rajčianka, Bystrička, Straňanka a porubský potok. Tiež 
jarné upratovanie komunikácií a verejných priestranstiev pomáhalo ku zlepšeniu kvality 
životného prostredia. 

Demografické údaje nám ukážu niektoré vzťahy populačného vývoja v obvode MNV 
Rajecké Teplice a pridružené obce. 
 
  



  
 

 

 

Školstvo si v týchto rokoch 1987 – 1990 plnili svoju úlohu v Základnej škole Rajecké Teplice  

a Kamenná Poruba, ktoré boli 8 triedne a ZŠ v Kunerade, Konskej a Stránskom  4 triedne. Riaditeľom 
školy v Rajeckých Tepliciach bol Ján Hojo a v Kamennej Porube Vincent Holbička. 

Zdravotníctvo bolo v Rajeckých Tepliciach a pridružených obciach reprezentované dvoma 

Obvodovými zdravotnými strediskami. V OlZS Rajecké Teplice II. do ktorého patrili obce 
Kunerad, Kamenná Poruba, Konská a Zbyňov, k tomu si OZ dobrovoľne zobral ešte JRD 
Jasenové a Mototrans Rajecké Teplice, bol obvodovým lekárom MUDr. Jaroslav Kurka 
a zdravotnou sestrou Agnesa Janeková. V zdravotnom stredisku fungovali ešte dva zubné 
obvody na čele  lekármi MUDr. Karolom Křížom a MUDr. Vladimírom Bezákom a dva detské 
obvody vedené MUDr. Máriou Slerákovou a MUDr. Kresánkovou. V roku 1980 bol vedúcimi 
funcionármi ONNZ sľubený 3. obvod, bez realizácie 

Charakter Rajeckých Teplíc je od pradávna určovaný existenciou kúpeľov. V kúpeľnej 

organizácii Československých kúpeľov Rajecké Teplice sú liečebné choroby reumatické, 
ortopedické a niektoré nervové. Kúpele boli štátnou organizáciou riadenou Ministerstvom 
zdravotníctva – hlavnou správou  kúpeľov. V Rajeckých Tepliciach bolo tiež dislokované 
Riaditeľstvu  Čs. štátnych kúpeľov aj pre Bojnice, Nimnicu a Turčianske Teplice. Pacienti si 
účinnosti kúpeľov a rehabilitácie pochvaľujú. Okrem tejto hlavnej činnosti kúpeľná 
organizácia pomáhala aj pri zamestnanosti obyvateľov a pri kultúre obce. V areáli liečebného 
domu Baník bola dlho miestnosť kinosály, kde sa premietali filmy aj pre občanov a poriadali 
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sa tam rôzne predstavenia, slávnostné zhromaždení a schôdze. V rokoch 1987, 88 a 89 
v kúpeľoch boli takéto ukazovatele. 

 
Počet zamestnancov v r.  1987 v r.  1988 v r. 1989 
             144                   144                   146 
Počet postelí                           211                  215                   215 
Počet ústav pacientov       3365                3416                3228 
Počet ambul. pacientov     2310                2255                2347 
Z toho zo social. štátov              4                        4                       8 
                z kapital. štátov          10                       6                       3 
 

Ku kúpeľnej organizácii v Rajeckých Tepliciach patrila aj Liečebňa Slovenského 
národného povstania v Kunerade, umiestnená v Kuneradskom zámku. Boli v nej 
ubytovaní aj liečení členovia Zväzu protifašistických bojovníkov a ich rodinní príslušníci. 
Väčšinu liečebných procedúr realizovalo kúpeľné zariadenie v Rajeckých Tepliciach. 
Kapacita ubytovacích možností bola 50 – 55 postelí a pacienti sa striedali v 3 týždňových 
cykloch. 

Telovýchovná aktivita občanov bola realizovaná v dvoch organizáciách v Rajeckých 
Tepliciach a to v Telovýchovnej jednotke Slovan Rajecké Teplice, Fatran Rajecké Teplice 
a footbalové oddiely v jednotlivých obciach. Footbal sa produkoval s väčšími či menšími 
úspechmi v pravidelnej súťažnej forme a jeho reprezentantom v Rajeckých Tepliciach 
bola Telovýchovná jednota Fatran. Telovýchovná jednota Slovan v Rajeckých Tepliciach 
združovala ostatné oddiely a to stolnotenisový, šachový, volejbalový, tenisový, 
turistický, odbor ZRTU a poriadala tiež mimooddielové súťaže a akcie.  
V rokoch 1987 – 1990 stolnotenisový oddiel pracoval na veľmi dobrej úrovni. Družstvo 
mužov účinkovalo v krajskej súťaži, kde sa umiestňovalo vždy v strede tabuľky. V roku 
1987 hralo v krajskej súťaži dorastenecké družstvo. Družstvo žiakov hralo (v okresnej)  
v okresnej súťaži družstiev a veľmi dobré výsledky dosahovalo v súťažiach jednotlivcov. 
Z liahne nášho stolnotenisového oddielu vyšla aj reprezentantka Slovenska Zuzana 
Poliačková. Šachový oddiel mal v tomto čase 3 družstva. Veľmi dobré výsledky 
dosahovalo v krajskej súťaži A družstvo, v medziokresnej súťaži B družstvo a v okresnej 
súťaži C družstvo. Kvalitná práca šachového oddielu odviedla A družstvo až do II. ligy, 
kde pôsobí aj v súčasnom období. Volejbalový oddiel a to družstvo mužov v rokoch  
1987 – 90 pôsobilo v okresnej súťaži, kde vždy končili na popredných miestach tabuľky. 
V roku 1990 podstúpili do krajskej súťaže, potom do III. ligy a v súčasne dobe hrá v II. 
celoštátnej lipe. Tenisový oddiel svoju činnosť prevádzal na kurtoch kúpeľov. 
Každoročnej účinkoval v okresnej súťaži družstiev, kde pravidelne končil na popredných 
miestach tabuľky. Veľmi dobré výsledky dosiahli naši tenisti aj v súťažiach jednotlivcov. 
Turistický odbor v tomto období pracoval veľmi aktívne. Zúčastňoval sa pravidelne 
turistických akcií  poriadaných okresom, krajom ako i Zväzom turistiky. 
Odbor ZRTV – ženy pôsobili v okresnej súťaži volejbalovej súťaže, v miestnej telocvični 
cvičili mladé dievčatá aerobik, rodičia s deťmi, ženy kondičné cvičenie. Okrem práce 
v oddieloch Telovýchovná jednota Slovan poriadala aj mimoriadne súťaže a akcie. 
V turistike bol v roku 1986 Okresný zraz  turistov v Rajeckých Tepliciach, v roku 1987 
Krajský zraz turistov na Slnečných skalách a v roku 1988 Celoslovenský zraz turistov 
a stretnutie turistických oddielov mládeže v Kunerade. V atletike sa do toku 1990 
pravidelne každoročne poriadal Memorial R. Súľovského v cezpoľnom behu. V stolnom 
tenise boli každoročne poriadané turnaje pre deti i dospelých. V tenise v rokoch 1988 – 
1989 boli poriadané Majstrovstvá okresu družstiev aj jednotlivcov.  



V rokoch 1967 až  1990 poriadala TJ každoročne športové súťaže medzi oddielmi TJ – 
v športoch, ktoré mali organizované v súťažiach. Vydarené akcie boli pre deti v rámci 
MDD v parku pred Kaviarňou. 

Aktivita občanov, funkcionárov a zamestnancov MNV v Rajeckých Tepliciach 
a pridružených obciach sa vybíjala nielen politickými, ekonomickými a riadiacimi 
akciami, ale tiež kultúrnymi prejavmi, ktoré v rokoch 1987 – 90 pokračovali podľa 
plánov kultúrneho strediska pri MNV v Rajeckých Tepliciach. V roku 1987 to bolo hlavne 
,, kultúrne leto 1987“, počas ktorého sa poriadali rôzne akcie. Z najvýznamnejších to boli 
miestne mierové slávnosti, ktoré boli otvorené v amfiteátri československej ľudovej 
armády, kde sa stretli občania spolu s kúpeľnými hosťami, aby prejavili túžbu a potrebu 
žiť a pracovať v mieri. Vystúpil folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta  
5. 7. 87 vystúpila skupina ,,Schovánky“ so sympatickou huslistkou Vierou Kočišovou 
s veľkým úspechom. V nedeľu 17. 7. 87 bol v kúpeľnom areáli promenádny koncert 
dychovej hudby DK ROH Považská Bystrica hojne navštívený hosťami a občanmi. pre 
mladých vystupovali v programe Rytmus mladých skupín Apríl, Encián, Malý Polux,  
Neon, rocková skupina Team. V nedeľu 2. 8. 87 vystúpili Hečkovci 18. 8. 87 so zábavným 
programom Slivkovci v programe Pekný deň. Tiež významnou udalosťou bolo 
vystúpenie Věry Špinarovej v sobotu 22. 8. 87. Na záver kultúrneho leta vystúpil súbor 
Rozsutec so svojím temperamentným folklórnym program a zažal pekný úspech. Už 
tradične sa poriadalo otvorenie školského roku 1986 – 87 a tiež 1987 – 88, uvítanie 
prvákov v spolupráci s učiteľským zborom. Samozrejme, výpočet všetkých akcií nemôže 
byť v rámci Kroniky úplný. Rôzne menšie podujatia, prednášky, filmy, atď. boli  
vyplnením priestoru v kultúre roka 1987. 

V roku 1988 bolo Kultúrne leto 1988 otvorené Miestnymi mierovými slávnostiami a to 
hlavne vystúpením súboru Rozstec. V lete 1988 bol poriadaný XXXV. slovenský zraz 
turistov SNP 1988 Kunerad a XIX. stretnutie turistických oddielov mládeže Kunerád, 
počas ktorých odzneli viaceré zábavné programy napr. Boris Buric a skupina Bardi ako 
program Slovkoncertu. Tiež skupina Lojzo si získala náležitý úspech 24. 7. v amfiteátri 
vystúpili skupina Team, 31. 7 pri kúpeľnom dome bol Promenádny koncert dychovej 
hudby DK ROH Považská Bystrica, 24. 8.  k 44 výročia SNP vystúpenie folklórneho 
súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. 1. 9. 1988 bolo otvorenie školského roku  
1988 – 89 uvítaním prvákov. Od 1. 8. do 7. 8. 88 prebiehala prehliadka festivalových 
filmov ,,Leto 1988“ premietaných v kine Hviezda v Liečebnom dome baník.  
14. 8. 88 vystúpila skupina Velšicová – Slivka s programom Žartovné obrázky za 
spoluučinkovania orchestra Jána Halásza.  

začiatok roka 1989 a to presne 8. 2. 1989 bol poznamenaný slávnostnou udalosťou. 
V tento deň prevzal predseda MNV Rajecké Teplice na slávnostnom zasadaní 2 rúk 
ministra vnútra a životného prostredia SSR Ing. Štefana Lazara Listinu vlády SSR  
o určení za obec mestského charakteru. 
Od tohto dňa v Rajeckých Tepliciach pôsobí Mestský národný výbor. 
15. 2. 1989 bolo prvý raz poriadané verejné vyhodnotenie kultúrnej výchovnej činnosti 
v obvode za účasti zložiek Národného frontu spojené s ukážkami z činnosti jednotlivcov 
i krúžkov ZVČ v obvode. Vystúpili napr. dedinská folklórna skupina z Kamennej Poruby, 
dychová Hudba Straňanka a iné. Boli odovzdané čestné uznania za mimoriadnu aktivitu 
a činnosť v KVČ jednotlivcom i kolektívom. 
Od 27. 2 do 3. 3. 89 v rámci jarných prázdnin usporiadalo Mestské kultúrne stredisko 
v Rajeckých Tepliciach pod vedením Jozefa Mičucha pestrú paletu zaujímavých podujatí 



pre všetky deti. Popri premietaní filmov a videoprogramov si mohli vyskúšať svoju 
zručnosť pri hre s autodráhou. V kinosále Hviezda boli premietané rôzne rozprávky. 
Pomer 50 detí zaujala aj exkurzia do Krasňan a Budatinského zámku. Od 28. 04. 1989 
bola usporiadaná k výročiu oslobodenia Rajeckých Teplíc výstava obrazov Ladislava 
Szabu a Jána Frnku – fotoreportéra Ms KS o ktorú prejavili občania veľký záujem. 
V tomto roku oslávili tiež Medzinárodný deň detí v spolupráci s Telovýchovnou Jednotou 
Slovan, Čs. štátnymi Rúpeľami, Jednotou a MsKS usporiadaním Športového dňa detí. 
Pretekalo sa vo viacerých disciplínach, medzi ktorými deti najviac zaujala krosová jazda, 
v ktorej však bolo treba čo najpomalšie dôjsť do cieľa. Stolný tenis, beh s loptičkou, šach, 
detské hry, skoky vo vreci a pod. – to boli ďalšie disciplíny. Nechýbalo ani tradičné 
kreslenie na asfalte. Vyvrcholením súťaže bolo premietanie farebných rozprávok 
a videozáznamu zo športového dňa. Kultúrne leto 1989 začalo v Rajeckých Tepliciach 
25. júna 1989 uskutočnením Miestnych mierových slávností, na ktorých vystúpil súbor 
Rozsutec, skupina Belasi a skupina Madam s Ingrid Kalmanovou. Potom o týždeň 
vystúpil súbor Jedľovina 2. 7. 89 bol pri kúpeľnom dome zábavný program dychovej 
hudby ZK ROH Cementáreň Lietavská Lúčka. V sobotu 15. 7 vystúpila skupina Bardi 
s Borisom Ďuricom. V nedeľu 30. 7. 89 prebehla prehliadka regiónu, pri ktorej vystúpili 
miestne skupiny a jednotlivci. 6. 8. 89 odznel Promenádny koncert dychovej hudby DK 
ROH Považská Bystrica, neskôr Promenádny koncert   dychovej hudby ZK ROH Vrútky, 
20. 8. 89 skupina Madam s Ingrid Kalmanovou, 27. 8. 89 folklórny súbor Jedľovina. 
Medzitým boli pravidelne premietané v rámci Videoklubu filmy ako  
napr.  Muž z Acapulca, Svätý rok, Cartouche, Žandár sa žení a pod. , ktoré boli hojne 
navštevované. Od 29.8. 89 do 30. 9. 89 bola usporiadaná výstava akademického  sochára 
Štefana Pelikána a to je jeho maliarska tvorba. Výstava bola dobre navštevovaná a podľa 
zápisov v knihe návštev – páčila sa. Takáto propagácia zrozumiteľného umenia veľmi 
pomáha zvyšovať kultúrnu úroveň obyvateľstva. 25. 11. 89 prebehol predvianočný 
koncert  Žilinského miešaného zboru a 13. XII. 89 zábavný program Stretnutia s Majdou. 
Medzitým pokračovali predstavenia Videoklubu s veľkým úspechom titulkov ako  
napr. Žandár a mimozemšťania, Žandár  vo výslužbe, Cukor, med a feferónky, Veselá 
Veľká noc a pod.  

Rok  1989 sa  však zapísal do celosvetových, celoštátnych a tak i našich miestnych dejín 
takou obrovskou zmenou režim, akú nikto nečakal. Vo všetkých štátoch Európy sa 
postupne národy zbavovali komunistického vedenia, teda v štátoch, ktoré boli 
zjednotené a riadené moskovskou diktatúrou. V československu  sa tento proces začal 
vystúpením bratislavských a pražských študentov, proti ktorým v Prahe zasiahli Verejná 
bezpečnosť, Milícia a ŠTB takým brutálnym spôsobom, že to spustilo celonárodný odpor 
a v konečnom dôsledku pád komunistickej vlády. Toto všetko sa odrážalo aj v Rajeckých 
Tepliciach na verejných zhromaždeniach, kde vystupovali nové prejavy 
protikomunistického zamerania v ľútom boji s odchádzajúcim režimom. 
 
    
 
  


