Vám odkaz zanechávame,
že žili sme a pracovali,
nech z výtvorov Vašej doby
vyvierajú i naše kvapky potu.
Naše zlé i dobré kroky,
nech poučia Vás, uvedú
na správnu cestu v živote.
TK

Úvod.
Hoci kronika obce má zachytávať všetky novosti, skutočné príbehy a udalosti, ako
i rozličné sociálne tendencie v obci, pokúsim sa milému čitateľovi podať správy aspoň
prehľadne (z rokov predošlých), pretože nežil som v prostredí obce. Pritom však uvádzané
správy sú zobraté z úst tunajšieho pospolitého ľudu. Vo svojom popise behu udalostí v obci
nebude zabiehať veľmi ďaleko do minulosti, pretože jednak vyžiadalo by si to veľa práce
a času, jednak by sa mohlo stať, že niektoré správy by som mohol podať nechcejúc skreslene. Ide mi
hlavne o to, aby budúcim pokoleniam zostali aké – také správy o živote obyvateľov v obci Konská. Je
chybou, že kronika obce sa nezačala písať už od roku oslobodenia (r. 1945), keďže pôvodná písaná
kronika zo starších rokov bola zničená prechodom nemeckých vojsk v roku 1944, nemeckými vojakmi
vo vtedajšej ľudovej škole, kde túto i s inými cennými papiermi historického významu pre obec
popálili. Uviedol som už, že nebude sa zaoberať rokmi staršími, ale vrátim sa len do svojich rokov.
Opísanie starších rokov by si vyžiadalo širších polemík s občanmi, ktorí sa ešte živo pamätajú na
udalosti prebiehajúce v tých rokoch. Ak mi však zostane čas a príležitosť, snáď vrátime sa ešte
i k týmto.
V písaní kroniky rozhodol sa pokračovať nasledovne: Úvod na objasnenie na prvé
stránky kroniky.
V rozvádzaní kroniky obce pokračujem takto: Kapitola I. – sú to roky najstaršie, od
ktorých ešte možno zisťovať závažné udalosti obce. Pre túto časť kroniky vynechám niekoľko
voľných stránok. Túto časť bude treba doplniť z pamäti najstarších ľudí v obci, z ústneho podania, ako
i iných historických prameňov. Dúfam, že tieto tiež budú časom doplnené aspoň útržkom.
V kapitole II. Chcem si všimnúť rokov „Prvej republiky“, teda rokov 1918 – 1939.túto
kapitolu bude treba tiež ešte časom dopĺňať, za tým účelom tiež zostane niekoľko stránok voľných.
Ďalšiu kapitolu teda III. Rozviniem na roky 1939 – 1945 – teda roky tzv. Slovenského
štátu.
A poslednú kapitolu – IV., ktorú už nebude treba pretrhávať, nakoľko jej udalosti sú nám
známe, je obdobie od r. 1945 – roky Ľudovodemokratickej republiky Československej, od oslobodenia
našej obce. Táto kapitola bude opísaná najpodrobnejšie.
Ešte raz pripomínam milému čitateľovi, že nie som trvalý občan Konskej, ktorý žil
v strede udalostí o ktorých chcem písať. Budem v riadkoch tejto kroniky pokračovať, ako nestranný
kritik a kronikár vedomí svojho poslania.
Tiež zámerom môjho úvodu chcem požiadať každého milého čitateľa, aby nehľadal
chyby kroniky, ktoré iste bude i táto mať, ale aby tiež dopomohol svojimi príspevkami a priložením
ruky k dielu, aby doplnil prázdne stránky, a tak aby rozšíril popis jednotlivých období v histórii obce.
Len toľko predom na vysvetlenie.

1.Popis obce
Obec Konská patrí do Rajeckého okresu a do Žilinského kraja. Celá obec je
umiestnená v doline, vychodiacej z Rajeckej doliny pri Rajeckých Tepliciach smerom
juhozápadným a tiahne sa až po okrajové hory Malej Fatry. Dolinu uzavierajú pásma
vrchovatín zvané po ľavej strane od hlavnej žilinsko-rajeckej cesty Doliny, Predevsie, Stráň,
Vrchy, z pravej strany: Na diele, Pod cintorínom, Povrázky. (opísaná len časť konšťanského
chotára).
Poloha: Smerom na juh hraničí naša obec s obcou Kamenná Poruba, najbližší domek obce
jednej od druhej vzdialený 150 m. Na severovýchode susedí obec s obcou Rajecké Teplice.
Dolná časť obce úplne súvisí s touto obcou. Na východ medzi kopcami je rozložená obec
Kunerad. Vzdialená je cestou asi 2,5 km. Ďalej na severovýchod je obec Stránske. Spojená
cestou poľnou a vzdialená 2 km. Na severozápade je obec Zbyňov, vzdialená asi 3 km. Na
západe je obec Kľače, vzdialená cestou asi 5 km.

Stredom obce prechádza ako ústredná niť štátna cesta, ktorá vychádza pri štátnej
píle z hlavnej cesty Žilina – Rajec, a pokračuje tak celou obcou smerom do Kamennej Poruby.
Obcou preteká potom Konšťanka, ktorá najmä v čase dažďov odvádza z okolitých vrchov
veľa vody.
Komunikácie:
Roku 1905 bola postavená železničná trať Žilina – Rajec a tým určená asi o 3
roky pozdejšie železničná zástavka Konská. Táto je však na dolnom konci obce dosť
nevýhodne umiestnená. O roku 1952 premáva autobus ČSAD – cez obec do Kamennej
Poruby jedným smerom, opačným do Raj. Teplíc. Autobusové spoje naväzujú na vlakové
spoje do Žiliny a späť.
Telefonickou linkou bola obec spojená v roku 1951.
Rozloha: Chotár obce Konská je spojený s chotármi: Kamenná Poruba, Kunerad, Stránske,
Rajecké Teplice, Zbyňov a Kľače.
Celková rozloha katastru obce činí: 85 902 ha.
Z toho:
orná pôda: 40 393 ha
pasienky: 10 939 ha
lúky: 7 080 ha
lesy: 21 761 ha
zastavaná plocha: 1 256 ha
záhrady a sady: 726 ha
Rastlinstvo: Obec Konská patrí medzi najúrodnejšie obce Rajeckého okresu. Predsa však
vpadá do zemiakarskej oblasti. Dobre sa daria tieto poľnohospodárske plodiny:
Obiloviny: pšenica, raž, jačmeň, ovos.
Strukoviny: hrach, fazuľa, bôb, šošovica.
Koreňoviny: krmná repa, kvaka, cvikla.
V menšej miere sa pestuje, a ak neprídu skoré mrazy i dozrieva pekná kukurica,
aklimatizovaných druhov.
Ďalej dobre sa daria všetky druhy nenáročnej zeleniny. Urodia sa i paradajky a hlavne veľa
dobrej kapusty.
Olejoviny: Výborne sa darí mak. Tiež pestuje ľan, málo konope a slnečnica.
Ďateľoviny: lucerna, trojka a množstvo rozličných trávin, špargeta.
Ovocné stromy a kry: Daria sa všetky druhy jabĺk, hrušiek, sliviek, moruše, čerešne menej.
Orech v kvete často zamrzne. Z kríkov sú hojne pestované: ríbezle, egreš, maliny.
Zvieratstvo: Domáce zvieratá: kôň, krava, ošípané, kozy, ovca, zajace, pes, mačka.
Hydina: hus, sliepka, kačka, morka, perlička, holub.
Podnebie: Po celý rok sa javí mierne, dosť horúce letá. Ináč príjemne v lete i v zime. Cez
celý rok je hojne zrážok. Však vzduch nie je presýtený vodnými parami.
Významnejšie budovy v obci: Vyznačnejších budov a iných staviteľských pamiatok v obci
niet. Kostol nie je stavaný tak, aby sa dali rozoznať črty niektorého staviteľského slohu.
V obci tiež niet žiadneho rodného domu niektorého z preslávených a známych národných
dejateľov.

2.Vedenie obce
Voľbami do národných výborov v máji roku 1954 boli zvolení a funkciu členov národného
výboru vykonávajú v súčasnosti v tomto zložení:
Predseda MNV: Jozef Michálek
Tajomník: Jakubčík Ivan

Členovia: Ďurana Hrehor, Minárik Anton, Baránek Ľudovít, Kostolný Ján,
Kramoriš Vendel, Záň František, Zámečník Gustáv, Záň Ignác.
Funkcia predsedu je zmenená už tretíkrát: Babčaník Ignác, Kramoriš Vendel, Michálek Jozef.

3. Obyvateľstvo
Celkový počet obyvateľov zapísaných v domových hárkoch ku dňu 15.2.1957 činí 1256.
Vekové rozvrstvenie: mládež do 20 rokov 396
dospelí od 20 do 50 rokov 579
prestarlí 50 a viac rokov 291
Rozdelenie podľa národností:
Slovenskej: 1253
Českej:
3
Inej:
0
Rozdelenie podľa zamestnania:
Robotníci: 236
Robotníci a súčasne i roľníci: 262
Roľníci: 76
Živnostníci: 1
Rozdelenie podľa náboženstva:
Rím. kat.: 1245
Ev. a. v. : 4
Ev. ref. : 0
Pravosl.: 0
Grek. kat.: 2
Židia: 0
Bez vyzn.: 5

4. Majetkové, sociálne a bytové pomery
Ak mám hodnotiť majetkové, bytové a sociálne pomery v obci, musím ich hodnotiť tak, že sa
opriem o niektoré štatistické údaje, ktoré zároveň výstižne objasnia spomínané sociál. pomery
obyvateľstva.
Počet samostatne žijúcich rodín: 243
Z nich vlastnia obyt. dom: 208
Počet rodín žijúcich v podnájme: 28
Počet rodinných usadlostí vlastniacich poľnoh. pôdu:
Od 0 00 ha – 0 50 ha : 38
Od 0 50 ha – 2 00 ha : 72
Od 2 00 ha – 3 50 ha: 41
Od 3 50 ha – 5 00 ha: 29
Od 5 00 ha – 1 000 ha: 23
Od 1 000 ha – 1 500 ha: 1
Počet rodin. usadlostí nevlastniacich žiadnu pôdu: 31
Počet obytných domov celkove: 225
Z nich murovaných: 101

Z nich drevených: 124
Novostavby (nie staršie ako 10 r.): 34
Rozostavené rodinné domy: 23
Počet preľudnených rodinných domkov: 6.
Okrem spomínaných domov sú v obci ešte nasledovné byty: škola má dva byty pre učiteľov.
Píla 12 bytov. Železničná stanica 2 byty.
Myslím, že vzrast životnej úrovne obyvateľov obce najlepšie objasnia údaje
o novostavbách a rozostavaných rodinných domkoch, pretože staré drevené domky s malými
okienkami sú nahradzované novými modernými stavbami rod. domkov. Tiež stavia sa na
nových pozemkoch a tak sa obec neustále rozširuje. Stav bytov a bývania našich rodín nie je
ešte uspokojujúci, pretože predchádzajúca doba nebola dosť priaznivá na odstránenie
zaostalostí v tomto smere, z druhej strany je zrejmé, že všetky tieto nedostatky súčasná doba
nemôže odstrániť z jedného dňa na druhý. Však podobným tempom výstavby nemôže sa
pochváliť žiadne obdobie v uplynulých rokoch buržoáznych republík. Veľa nedostatkov
v uvedenom smere dalo by sa odstrániť väčšou iniciatívnosťou samých občanov. Prevedením
menšej prestavby, opravy a pod. Ak sa v súčasnosti vyskytuje prípad, že v drevenej izbe
rozmerov 3 m x 2,5 m žije 5 dospelých a jedno dieťa, je to zjav markatný, ktorý bude
v krátkej dobe likvidovaný. Patričná pomoc pri výstavbe nového rod. domu bola prisľúbená
jak z ONV, tak vecou pomoci sa zaoberá i MNV. Horšie bývajú niektorí starí ľudia vo svojich
drevených domkoch. Tu niekde v ľudských príbytkoch najmä v zime stretneme sa aj so
zvieratami a hydinou. Podobný zjav nevyskytuje sa, alebo len ojedinele u rodín s maloletými
deťmi.
Spôsob života:
Založenie a vybudovanie nových závodov v obci a jej okolí, prinieslo veľa pracovných
príležitostí i pre občanov z našej obce. Je pochopiteľné, že tým vzrastá kultúrna a životná
úroveň nášho ľudu. Je často vidieť, že občania živiaci sa len prácou na svojich poliach
a plodov z nich, teda mnohí výkonní roľníci sú dosť pozadu v nárokoch na usporiadanie
svojho života. Títo ľudia poznajú len úmornú prácu od rána do večera. Nič, alebo len málo si
dožičia, z niektorých sa prejavuje stará maníra „honba za ziskom“. Je však radostné, že
mladá generácia má na týchto ľudí pozitívny vplyv. Dobre bude spomenúť i iné nešvárne,
ktorými v súčasnosti, ba ako sa dá z konania ľudí usúdiť i predtým, trpela naša dedinská
spoločnosť.
Ľudia medzi sebou nenažívajú dosť priateľsky, vyskytuje sa veľa nevraživosti.
Ľudia rady ohovárajú, závidia, ba sa i súdia. Nie pekná vlastnosť ľudí je pomstlivosť.
Vezmime do úvahy koľko ľudských mozoľov a potu spálil oheň z pomsty. Pre majetky
vznikol hnev a tak dolná polovica obce sa súdi proti hornej. Uvediem poslednú a najväčšiu
pliagu, ktorá už pred rokmi prinášala zašlým rodinám i rodinám dneška núdzu. Ak zoberieme
do úvahy fakt, že pred niekoľkými rokmi boli v obci 3 – 4 krčmy, a dnes ich funkciu skoro
dvojnásobne spĺňa jedna, potom si vieme predstaviť, o aký vývoj ide. Koľko našich otcov
pripravuje svoje deti o väčší kúsok chleba, o teplé šaty a hlavne o šťastný rodinný kútik
a správnu výchovu. V tomto smere bojíme sa budúcnosti, pretože naša mládež je veľmi
učenlivá a často prekonáva v pití svojich otcov. Ako však i inde stretneme sa s ľuďmi
priateľskými, úprimnými a dobrosrdečnými, ktorí už v podstate zanechali „len aby som ja“,
a dívajú sa dopredu.
Stav vzdelanosti:
Počet obyvateľov s nižším vzdelaním:
Neúplná „ľudová“ škola: 481
Úplná (ľudová) nár. škola: 272

Stredná (meštianska) škola: 163
Vyššie školy (odborné – gymnáziá a pod.): 12
Vysokoškolské vzdelanie: 3
Počet negramotných v obci je 4-5, ich veková hranica sa pohybuje v rokoch 35 a viac.
Jazykové zvláštnosti: Pospolitý ľud hovorí žilinským nárečím. V slovách za spoluhlásku ť
zamieňajú c, za ď – dz foneticky veta: „Cetka gdze sce boli.“ – V reči tunajšieho ľudu
pomerne veľmi málo je užívaných cudzích slov z iných jazykov, ako maďarčiny, nemčiny.
V súkromných jednaniach ľud v reči používa veľa vulgárnych výrazov.
Spôsob obliekania, folklór: Pôvodný ľudový kroj už takmer úplne zanikol. Jednotlivé
zvyšky, súčiastky vidieť ešte u starých ľudí. Ženský kroj nosia ženy i stredného veku. Kroj je
však už úplne odsúdený k zániku, pretože mládež a mladí ľudia ho úplne zanechali a nahradili
celkovým spoločenským šatením.
Mužský kroj pozostával s nasledovných súčiastok:
1) Vyšívaná ľanová košeľa, bez goliera
2) Opasok – stredne široký, vybíjaný
3) Súkenné nohavice
4) Bruslek – vesta z vyrobenej baz. kožky
5) Krpce – kožené – v zime tiež
6) Papuče – sárové zo súkna
7) Halena – vrchný odev zo súkna
8) Úzky, tvrdý klobúček (slovenský širiak)
Ženský kroj pozostával:
1) Kasanica – sukňa
2) Rukavice – vyšívané
3) Blúzky – pestré
4) Zástery – z látky (tlač)
5) Kabanka – z hrubšej teplej látky
6) Biele, štvorcové, vyšívané šatky
7) Na nohy z vlny pletené – dôkolenky
8) Obúvali si krpce, alebo papuče – pozdejšie čižmy.
Ženy nosili dlhé vlasy, ktoré si zapletali, vydaté nosili čepiec, vlasy si uväzovali
stuhou (páskou) zvanou podvíčka.
Značné množstvo súčiastok krojov bola zhotovovaná z plátna vyrobeného
domáckou výrobou, ďalej zo súkna, tiež vyrobeného v domácnostiach väčších gazdov,
ktorí chovali ovce.
Zvyky: Medzi ľudom našej obce zachovávajú sa ešte niektoré zvyky, prípadne ich zlomky.
Zvyky možno rozdeliť na dvojaké: Jedny sa prevádzajú z príležitosti náboženských sviatkov,
obradov a pod., druhé sa prevádzajú zmenou štyroch ročných období, mesiacov, mien,
rodinných udalostí a pod.
1) Vianočné zvyky: Tradičné vianočné jedlo:
Kapustnica s hubami, krupičná kaša a pod.
Ľudia pri večeri jedia orechy a cesnak, aby boli po celý rok zdraví.
Gazdovia počastujú statok s chlebom. Pri večeri peniaze pod obrus, aby vraj boli pri
peniazoch po celý rok. Tiež gazdovia dávajú si svoje malé náradie pod štedrovečerný
stôl, aby spravili všetku prácu rýchlo, ľahko a aby bol úrodný rok.
V niektorých domoch nevaria po celé Vianoce kapustu, aby v zboží bodiaky
(hôstie) nerástli.

Silvester – čakanie Nového roka. Ľudia si zvyknú priať navzájom všetko najlepšie
v Novom roku. Vynšovačky, prípitky nasledujú po celý deň.
Po tieto dni navštevujú domy jasličkári a betlehemci a traja králi, spievajú rôzne
riekanky a vianočné koledy.
Potom nasleduje obdobie fašiangov, ktoré sú i u nás známe mnohými muzikami,
plesmi a pod. Už pomerne hodne zanikol zvyk „Chodí fašan po ulici“, zato však ešte vždy sú
živé večery s maškarámi, ktoré chodia po domoch a berú všetko čo dajú (vajíčka, klobásy,
slaninu, prípadne i peniaze), i čo nedajú, celá zábava je sprevádzaná s bohatým smiechom,
najmä ak maškary vyvádzajú kúsky. Maškary sprevádza po dedine i hudba.
Vo veľkonočnom čase zachovalo sa ešte niekoľko zvykov: Na Kvetnú nedeľu,
berie gazda koláč a ide na pole obzrieť oziminy. Koláč pokotúľa po nich, aby bola bohatá
úroda. Známe sú veľkonočné oblievačky, šibačky a veľkonočné maľované vajíčka. Tradičné
jedlo je veľkonočná šunka.
2) Lucia donáša dievkam začiatok hádanky, nakoniec ktorej sa dozvedia meno svojho
„vyvoleného“. Robí sa to tak, že na papieriky napíšu mená chlapcov, každý deň jeden
spália a ten, ktorý zostáva posledný na štedrý deň má byť ten pravý. Na Ondreja
dievky vykúzľujú z fantázie rôzne veci z liateho olova, ktoré lejú tento deň cez oko
kľúča do vody.
Prvý máj tiež prináša svoje zvyky – nejedna dievka čaká svojho vyvoleného či pred jej
oknami postaví máj (viechu).
Na Jána nosia husi a kravy vence z poľných kvetov uvité, ktorými ich ozdobia ich pasáci,
začo dostávajú „janové“.
Po celý rok sa zvučne odbavujú sviatky, ktoré sa odbavujú hostinou, spevom a tancom. Zvlášť
pekných zvykov v nich už nevidieť. Tiež podobne tomu býva i pri krstinách, len v menšom
merítku. V pekné mesačné večery počuť dolu dedinou spievať ľudové piesne dievčat
a chlapcov, ktorých pekný spev je často doprevádzaný harmonikou. Veselé sú i páračky peria,
plné spevu a anekdot, povedačiek, ba i veľa smiechu ak prídu pomôcť i mládenci. Medzi
ľudom je ešte viac drobných zvykov, ktoré však nemajú nejakej zvláštnosti.

5. Politický život v obci
Bohatý politický život nastal najmä po oslobodení našej dediny, kedy sa zakladajú postupne
rôzne masové organizácie, politické strany atď. Postupom času boli založené a pracujú tieto
politické strany a masové organizácie: V obci bola založená a pracuje „Dedinská organizácia
komunistickej strany Československa“. Bola založená v prvých mesiacoch po oslobodení.
Masové organizácie:
Československý zväz mládeže, založený r. 1951. Grupuje sa v ňom početná časť
mládeže z obce.
Sokol – telovýchovná jednota založená v roku 1949. Jej činnosť je hlavne zameraná na oddiel
fotbalu. Má svoje ihrisko na „Zábystričí“, na obecnom pasienku. Oddiel hrá v okresnej súťaži
a umiestňuje sa medzi prvé jednoty v okrese.
Svazarm – odbočka založená r. 1952. Je v nej organizovaná časť mládeže, najmä
chlapcov.
Zväz československého-sovietského priateľstva – založený v roku 1952. Je v ňom
organizovaných niekoľko miestnych občanov.
Požiarna ochrana, jej činnosť je dosť pekná, najmä v poslednom čase, kedy sa
usiluje o výstavbu – hasičskej zbrojnice. Vlastní drobnú motorovú striekačku, ktorá bola
obcou zakúpená ešte v roku 1939.
Miestna odbočka Československého Červeného kríža založená v roku 1952. Jej
činnosť sa hlavne zameriava na zdravotnú a hygienickú výchovu občanov.

Výbor žien pri MNV – založený v roku 1953. Pôsobí najmä pri výchove a usmerňovaní žien.
Poriada rôzne kurzy ako varenia, šitia a podobne pre ženy.
Úrady a ústavy:
V obci pracuje MNV. V obci iných úradov a ústavov toho času niet. V obci je tiež
farský úrad.

6. Kultúrny život v obci.
V obci je škola. Táto bola postavená v rokoch 1902-3. Má dve triedy. Ročný
priemer u žiakoch je 95-100. Žiaci sú zaškolení v troch triedach, jedna miestnosť pre triedu
chýba. Ináč budova je to už dosť stará a čaká neodkladnú opravu. Povala hrozí preborením.
Počet žiakov by bol asi o 20 väčší, pretože dolný koniec dediny posiela svoje deti do Raj.
Teplíc. Žiaci školy sú dosť nadaní. Málo pozornosti sa žiakom venuje v niektorých rodinách.
Z toho vyplývajú značné nedostatky vo výchove a výučbe žiakov. Chovanie žiakov, ako
i výrastkov sa v poslednom čase a rokoch značne zhoršili, bolo to spôsobené nárazovitým
rozčiepením výchovy školy a rodiny, ako i nepochopením vlastnej zodpovednosti za výchovu
rodičov. Prospech žiakov, najmä tých, ktorých rodičia používajú na rôzne domáce práce,
a často vynechávajú vyučovanie nebol pred rokmi najlepší. V škole bolo veľa žiakov
opozdilcov, repetentov. V poslednom školskom roku znížilo sa % prepadajúcich žiakov z 15
na 8. Výborným pomocníkom pri výchove detí je „Združenie rodičov a priateľov školy“.
Bližší rozpis záležitostí školy je zachytený v školskej kronike.
Kultúrny dom bol vystavený cirkevnou obcou roku 1936. Zväčšovaný roku 1954. Je v ňom
umiestnená sála a štyri malé miestnosti. Žiaľbohu ani jedna okrem sály neslúžia priamo
kultúrnej práci a účelom v obci. V jednej je zberňa mlieka. V ďalších dvoch kancelárie MNV.
Vo štvrtej je zložený nábytok a zatvorené knihy obecnej knižnice.
Pravidelne 3krát do týždňa premieta celovečerné filmy. Sála má dvesto miest na sedenie,
a javisko pre divadelné účely, ktoré po adaptácii je značne zmenšené, tak-tak že postačí na
prevedenie skromných divadelných hier. Každoročne sa nacvičia a predvedú 1 až 2 divadelné
hry, ktoré zahrajú ochotníci združení v divadelnom krúžku OB v obci. Osvetová beseda bola
založená roku 1952. Toho istého roku bola obnovená a doplnená obecná knižnica, ktorá
veľmi sľubne rozvíjala svoju činnosť, no toho času je pre nedostatok miesta zatvorená.
Osvetová beseda vlastní bohatý inventár ako div. Kulisy, osvetľovacie telesá, stoličky, stoly
a pod., tiež rádiogramo.
Rozhlas je napojený len na malú rozhlasovú ústredňu jeho linka je potiahnutá len v strede
obce. Preto bubeník ešte vždy s bubnom behá z jedného konca dediny na druhý. V minulých
rokoch ešte účinkoval súbor dychovej hudby. Teraz pre nedostatok členov sa rozpadol a jeho
zostalí členovia hrajú po rôznych „janových“ a iných kapelách najmä na tanečných zábavách,
ktorých i v našej obci po celý rok je dostatok.

7. Hospodárske pomery
V bode o majetkových pomeroch obyvateľstva rozviedol rozdrobenosť pôdy
v miestnom chotári a obci. Je jasné, že za takýchto podmienok nemožno hovoriť o použití
strojov vo väčšom merítku pri obrábaní pôdy, ale že i naďalej tu zostáva ako hlavná sila
konský poťah, ba dosť v značných prípadoch i kravský.
Väčší roľníci používajú nasledovné poľnohospodárske stroje: sejačka, kultivátor,
plečka, riadkovací pluh, vyorávač (čert) na zemiaky, pumpy a sady na hnojačku, v mnohých
roľníckych usadlostiach je elektrický motor na rezanie slamy a dreva a tak využívajú pomoc
elektriny, ktorá bola zavedená do našej obce v roku 1929.

U väčšiny roľníkov nie je poriadne upravená hnojová jama, hnojačka bezúčelne
vyteká do potoka. V posledných rokoch v poľných prácach ako pri orbe, vyvážaní hnoja, ako
i v iných podobných prácach traktory z traktorovej stanice brigádneho strediska v Konskej
zriadeného v roku 1949.
Niektorí roľníci pracujú veľmi usilovne, študujú poľnohospodársku literatúru,
používajú dobré skúsenosti, vedia správne používať umelé hnojivá a tak dosahujú pekné
výsledky jak v rastlinnej, tak i v živočíšnej výrobe. Sú však i dosť slabé úrody u tých
roľníkov, ktorí dostatočne nepripravia pôdu a nedodržujú základné agrotechnické termíny.
Celková úrodnosť pôdy, ako tvrdia sami roľníci zlepšila sa oproti rokom 20 až 30 až dvoj,
trojnásobne u plodín: zemiakov, jačmeňa, pšenice. Nepriaznivé sú posledné roky pre raž
(žito), ktoré roľníci veľmi málo pestujú. Je však pravda, že komasácia prevedená v obci a jeho
katastri v rokoch 1941-42 značne usnadnila obrábanie pôdy a dopomohla podvihnúť
hektárové výnosy.

8. Priemysel, výroba, obchod
V obvode obce sú umiestnené tieto závody: Najväčší závod je píla, ktorá bola
vybudovaná ešte pred prvou svetovou vojnou Židom Kohnom. Odvtedy tento podnik značne
vzrástol po rozlohovej, ako aj technickej stránke. Okrem porezu klátov na dosky a iné
stavebné drevo a rezivo, pridrúžili tu i surovú výrobu parkiet z bukového dreva. Cez tri gátre,
ktoré sú poháňané jednak parným kotlom, ako i elektrinou, prejdú cez jeden rok celé
desaťtisíce m3 dreva z okolitých lesov. V tomto podniku je zamestnaná značná časť mužov,
ale i žien.
Heraklitka – výroba ľahkých stavebných dosiek. Patrí pod ústredne spravovanie
Okresného priemyselného kombinátu v Rajci. Bol zriadený v roku 1945 Šváňom Petrom.
V tomto závode tiež pracuje viac žien a mužov z tunajšej obce. Závod zasiela objednávky
dosiek tak do celej republiky.
Rúčkarňa – Ľudové drevárske družstvo – vyrába rôzne drevárenské výrobky dennej potreby
ako rúčky do rôzneho náradia, rebríky, viničné koly a pod.
Závod bol zložený v roku 1949. Pracuje sa v ňom na dve smeny a je v ňom zamestnaných asi
20 občanov obce.
Výrobňa betónovej škridle – pridružený závod Okresného priemyselného
kombinátu v Rajci. Závod je umiestnený pri stanici. Tento závod má málo zamestnancov.
Veľa občanov z obce odchádza denne za prácou do závodov v Rajci, do Žiliny
ako i blízkeho okolia. Niekoľko jednotlivcov pracuje na Ostravsku a inde v ťažkom
priemysle. Niekoľkí občania sa odsťahovali do českých zemí, kde sa usídlili a pracujú
v poľnohospodárstve.
Domácky priemysel v obci nie je rozvinutý v žiadnom odvetví. Niekdajšia domácka výroba
plátna a súkna už dávno zanikla z väčšieho merítka. No pravda, ešte v dobrej polovici domov
v obci by sme našli kolovrat, ba niekde i krosná. Gazdinky ich používajú na spracovanie
najmä pytľoviny a kobercov, ktoré hotovia z ľanového útku a handrových pásikov. Mnohí
chlapci majú však v rukách veľkú zručnosť, vedia si zhotoviť rôzne predmety z dreva, kovu
a pod, opraviť menšie poruchy poľnohospodárskych strojov, nábytku atď. Títo ľudia sa
žiadnemu remeslu neučia, jednako vedia spraviť na dom krov a pod. Tímto ľuďom hovoria
„náturisti“.
Obchod:
V čase, keď obchod bol ešte v rukách súkromného sektoru v obci boli až tri
Obchody so zmiešaným tovarom. Okrem toho tiež boli 3 až 4 krčmy. V súčasnom stave
v obci jeden obchod – Jednota s rozličným tovarom. Je umiestnený v budove, ktorá k tomuto
účelu bola vybudovaná a daná do používania 1. Januára 1957.

Taktiež v obci je jeden hostinec. Na železničnej stanici Konská je staničný bufet.
V obchode v obci možno kúpiť ak proviant, tak i veci dennej potreby, šaty,
prádlo, hrnce, bicykle a iné.

9. Zdravotníctvo
Zdravotnícke stredisko – okresný ústav národného zdravia je v Rajeckých
Tepliciach. Tu je denná lekárska služba, tu sa tiež vykonávajú rôzne poradné návštevy, ako
kojenecké, detské, pre tehotné ženy a pod. Tam je tiež zubné ambulančné stredisko. Zato však
preventívna ochrana mládeže, ako i dospelých, štepenie, očkovanie a pod. vykonáva sa
priamo v našej obci. Tiež lekárske prehliadky školskej mládeže, ako i prehliadky dospelých
protitrachomovou službou je zaistené priamo v obci. Zdravotnícka osveta je každoročne
šírená dosť populárne medzi občanmi obce. Je zjavné, že celková úmrtnosť klesá ako
u dospelých, ale i u kojencov a mládeže.
Predošlé vpísal dňa 16.10.1958
Životopis kronikára
Narodil som sa 11.4.1930 v Rajci. Otec bol robotník, matka robotníčka, pozdejšie domáca.
Vyrastal som v rodičovskom dome. V siedmom roku som začal chodiť do vtedajšej ľudovej
školy v Rajci. Po skončení tejto, som pokračoval na vtedajšej Mešťanskej škole v Rajci. Tu
som vychodil dve triedy a prestúpil som na gymnázium v Žiline. Odtiaľto som prestúpil na
bratislavské gymnázium. V roku 1951 som maturoval na Pedagogickom gymnáziu
v Bratislave, a stal sa kvalifikovaným učiteľom pre školy národné. Ako učiteľ som začal
pôsobiť v Ilave na Osemročnej strednej škole. Po skončení vojenskej prezenčnej služby som
nastúpil na OSŠ v Rajci. Koncom prezenčnej služby som sa oženil. Dňom 1. septembra 1954
som nastúpil ako riaditeľ na tunajšej národnej škole, od toho času v obci i bývam.
Koleda Anton

Obdobie Slovenského národného povstania a oslobodenie až rok 1948
V októbri v roku 1938 sa v plnom rozsahu prejavila zrada domáceho
i zahraničného kapitálu a imperializmu, ktorý všetkými prostriedkami podporoval nemeckúfašistickú rozpínavosť a mníchovským diktátom rozdelili Československú republiku.
Československý ľud bol odhodlaný bojovať proti pozuby vyzbrojenej Wermacht (nemecká
armáda), svedčí o tom uvedomelý nástup záloh vo všeobecnej mobilizácii koncom leta v roku
1938, kedy nastupovali zálohy do 45. Roku. Veď v tomto spravodlivom boji ho viedla
komunistická strana na čele s Klementom Gottwaldom. Sovietsky zväz napriek zrade
ostatných spojencov Malej dohody, bol ochotný a ponúkol našej vláde vojenskú pomoc na
obranu našej vlasti, keďže už bolo úplne jasné, že Nemecko i Maďarsko nás napadnú. Naša
vtedajšia vláda na čele s vtedajším prezidentom Benešom a predsedom vlády Beranom pomoc
neprijala, hoci videla i morálnu silu našej armády, pomerne dobre vyzbrojenú a opevnenú
republiku, vlivom spojenia domácej buržoázie s hejnlajnovcami (nemecká strana) pristúpila
na podmienky „Mníchovských dohôd“ o odrezaní pohraničných území Čiech, Moravy
a Slovenska, sa odchádza do zahraničia, najmä Anglicka. Domáca buržoázia sa dala plne do
služieb Hitlerovi a jeho dobyvačným chúťkam. Podľa mníchovských dohôd osnovaných
kapitalistickými štátmi, boli takmer bez výstrelu našich vojsk okupované Sudely, a iné
pohraničné časti Čiech a Moravy nemeckými vojskami a zo Slovenska odrezané najúrodnejšie
južné časti Maďarmi (Žitný ostrov až po Košice). Pozdejšie z Čiech a Moravy Nemci spravili

protektorát (Bähmen und Mährer) – Čechy a Morava, zo Slovenska 14.3.1939 bol vytvorený
vraj „samostatný Slovenský štát, pravda slobodný a bezpečný pod ochranou veľkej nemeckej
ríše“ Adolfa Hitlera. Na čelo bol postavený predák Hlinkovej strany Jozef Tiso, kňaz. Časť
slovenského národa, ktorá nepoznala pravé ciele týchto zmien a udalostí často zavedená
krásnymi rečami: „Že konečne bude Slovák pánom na Slovensku“, a že teraz pre slovenský
ľud nastanú zlaté časy, lebo ho nebudú vydierať a ožobračovať Česi atď, privítala beh týchto
udalostí s nadšením a verila, že pominuli dni hladu, biedy a strádania. No zdravá vrstva
robotníckej triedy vedená komunistickou stranou, ktorá už v tom čase pracovala ilegálne,
správne ohodnotila politický vývoj a označila nastupujúci fašizmus a kolabor s ním za
najhroznejšiu pliagu ľudstva, do ktorej pazúrov bol zavlečený i osud slovenského národa.
Čoskoro sa ukázalo, že nemeckí imperialisti si chcú podmaniť postupne ďalšie a ďalšie
národy a štáty, ponajprv sa zamerali na slovanské, ktoré žili v ich susedstve. Po
Československu prišlo na radu na jeseň roku 1939 Poľsko. Po jeho hrdinskom obrannom boji
a porážke prišla na radu Francia, Belgicko, Holandsko, Balkánske štáty. Nemecko vypovedá
vojnu Anglicku, preniká na Africkú pevninu v snahe získať kolónie a nakoniec prepadáva
v roku 1940 Sovietsky zväz, ktorého porážku si kládli hitlerovci jeden z hlavných cieľov, ako
zničenie ohniska svetovej mocnosti proletariátu a ľudovej moci, nepriateľa to imperializmu
a fašizmu a získania obrovských priemyslových surovín a lacných pracovných síl. Vojnový
požiar prepukol na celosvetový. Na ďalekom východe začal štrngať so zbraňami druhý silný
fašistický spojenec Japonsko. Vstupujú do vojny Spojené štáty Americké, pravda nebojujú na
svojom území.
Po počiatočných úspechoch nemeckých vojsk začala sa v nich plne prejavovať
fašistická ideológia a mentalita nemeckých uebermenschov (nadľudí), v očiach ktorých bol
skutočným človekom len german, kým ostatné národy, národnosti a ich príslušníci, boli dobré
len nato, aby tejto vznešenej rase slúžiť mohli, a jej boli podrobené. A slovanské národy,
ktoré sa odvždy vyznačovali svojou odhodlanou barbou a odbojom proti útlaku
a zotročovaniu, boli v konečných cieľoch fašistov odsúdené na úplné vykynoženie. Že tieto
ciele začali byť reálne, otvorili sa mnohým ľuďom oči i u nás. Slovenský štát tiež vypovedal
vojnu Sovietskemu zväzu a tak za záujmy nemeckého fašizmu tiekla slovenská krv
v bratovražednom boji. Teraz už začali prchať ilúzie o slobode pod nemeckým panstvom
a komandom. Do našej armády boli prideľovaní nemeckí dôstojníci, ako poradcovia. Teda
mizla z myslí ľudí ilúzia o slávnej a bohatej budúcnosti slovenského národa pod ochranou
nemeckej ríše, lebo to, čo sa začalo diať, hovorilo čosi iného, opačného. Zastávali v pamäti
vryté neslávne zážitky pri odsune spoluobčanov – židovského vierovyznania, ktorí boli
nemilosrdne trýznení, bití, hladovaní, vraždení rozličným spôsobom. Nemci mali v pláne
úplne vyničiť židov, brali ich z domovov a odvliekli do koncentračných táborov, odkiaľ sa
z nich máloktorý po vojne vrátil. V roku 1940 na jeseň, bolo nariadené všetkým židom nosiť
na prsiach žltú hviezdu, aby boli označení. Tým sa začalo ich prenasledovanie. Potom ich
v bytoch prepadávali a odvliekli ich do neznáma, ako som už uviedol. V Konskej boli židia
bratia Donáthovci, majitelia píly. Týchto v roku 1942 odvliekli a viac o osude ich rodín nik
nevie. Správcom píly sa stal ríšsky Nemec „Schran“. Niektorí bohatí sa vykúpili, ale
pozdejšie ich predsa zobrali, ak ich niekto na svoje nebezpečenstvo. Lebo ak by sa o tom boli
dozvedeli Nemci, osud obidvoch nebol závidenia hodný.
Nemci sa začali na Slovensku rozťahovať, ako doma. Začali drancovať hory,
továrne, doly, dostávali sa zväčša do nemeckej správy. Teda nedostavoval ani sľubovaný
blahobyt pracujúceho ľudu, ktorému slovenská vláda a jej výkonné orgány štátnej moci
snažili sa nahovoriť, že odchodom Čechov zo Slovenska bude preň dosť práce a chleba doma,
naproti tomu, u nezamestnaných ľudí na vidieku verbovali nemeckí statkári ich na práce do

Nemecka. A tak tisíce Slovákov i celých rodín odchádza za prácou do ríše (Nemecká , Sudet
a inde), aby si tu zarobili pár „mariek“ na živobytie svojich rodín.
I z našej dediny v tom čase odišlo za prácou do Nemecka 52 ľudí z toho 15 rodín.
Ostatní pracovali buď doma na roličkách, na píle, alebo chodili na sezonné poľnohospodárske
práce po majeroch. Na píle pracovalo z obce len 20 chlapov, alebo vozili drevo z okolitých
hôr. Veľmi malá časť odchádzala do žilinských fabrík, prípadne do rajeckej súklenky.
V štátnych službách boli asi traja občania. Ani tu v prácach nebolo cítiť „blahodárnych“
účinkov, ani v samotnej obci k lepšiemu sa neukazovalo. Starých koristníkov nahradili noví,
horší. Drevené chalúpky sa naďalej čúpili jedna vedľa druhej, ku ktorej len zriedka pribudla
nová a za celých päť rokov len 1 murovaná. Po ulici pobehovali slabo oblečené, bosé deti, na
tvári ktorých zračila nie práve najväčšia hojnosť vo výžive. Nedostatok v zásobovaní vláda
riešila zavedením pridelového lístkového systému na nákup potravín, odevov a obuvi.
Roľníkom z namláteného obilia predpisovali dodávku (kontingent), ktorú museli odpredať na
verejné zásobovanie. Vojnový nedostatok sa prejavil v najpotrebnejšom sortimente potravín
múke, chlebe, cukre, masti. Kým slovenský chudobný ľud žil v nedostatku a dedinské deti
veru nemali chleba na dostač, zatiaľ nemecké deti umiestnené v Rajeckých Tepliciach asi 150
boli dobre živené, museli mať dostatok chleba, pečiva a vôbec všetkého, takže sa veru našlo,
dosť odpadkov z nich v okolí budov, v ktorých bývali. Nemecké deti (asi 10 – 15 ročné) sa
chovali veľmi vyzývavo, sebavedome, z ich chovania priamo vyžarovala nadľudskosť. To
všetko v našich ľuďoch vyvolávalo nevôľu a odpor.
Vrátim sa ešte k prídeľu potravín a ostatných potrieb. Napr. na 1 dieťa do šesť
rokov bol nasledovný prídel: 250 dkg múky, 220 chleba, 1 kg cukru a pod. Prídel sa zväčšoval
podľa vekových skupín, no pravda ani zďaleka nepostačoval na priemernú výživu, najmä tam,
kde doma zo svojich rolí nebolo čím prilepšiť. Preto sa rozprúdil živý čierny obchod
s potravinami, ako aj ostatným hľadaným spotrebným tovarom. Ceny na tomto trhu boli
vysoké. Jeden kg múky stál napr. 40 až 50 korún (vtedy Ks), a priemerný zárobok robotníka
bol 60 až 80 Korún. Takto vojna dala možnosť vzniku úžerníctva vo veľkom, nečestnosti,
honbe za peniazmi, jedným sa dalo ľahko zbohatnúť z nedostatku druhých, vojna zatiaľ
znamenala pre nich tlčnenie vreciek.
Vojna, ktorá podľa výpočtov (snov) nemeckých vojenských a politických
stratégov nemala trvať viac ako niekoľko mesiacov sa nechcela skončiť, ba veštila, že sa tak
skoro a ľahko neskončí, lebo heroický boj sovietskeho ľudu proti dobre už vyzbrojeným
votrelcom, kládol huževnatý odpor a čím ďalej tým pomalšie postupovala nemecká armáda.
Čím viac vojna trvala, tým sa hlásil väčší nedostatok. Nebolo obuvi. Nosili sa
dreváky. Cukru bolo tiež málo.
V mnohých domácnostiach sa sladilo sacharínom. Ba poznal som rodiny, kde deťom miesto
chleba dávali ku káve rezy (dobošky), drahé zákusky, alebo pili len čistú málo sladenú kávu,
lebo tieto náhradky chleba boli veľmi drahé a skoro bezvýživné.
Niektorí bohatší gazdovia i v našej obci tiež vedeli výhodne odpredať svoje
výrobky, ktoré často neboli ani prebytkami, lebo by ich boli snadno doma s rodinou
zúžitkovali. Pravda nedopriali sebe, nedopriali deťom, aby gazdovali a zgazdovali.
Odpredávali najmä spoluobčanom vrátivším sa na zimu zo sveta (z poľnohospodárskych
sezónnych prác), ako i občanom, ktorí za múkou, masťou chodili do dedín z miest. Zo
„zgazdovaných“ peňazí odkupovali od chudobných ľudí, spoluobčanov roličky, ktorí v núdzi
si takto vypomáhali. Za pôdou niektorí občania veľmi lipli a využili každú príležitosť, aby
mohli niečo zeme prikúpiť. Zatiaľ malú pozornosť venovali svojmu najbližšiemu prostrediu.
Zeme kupovali, hoci chalupa im šla na hlavu spadnúť. Ľudia sa navzájom sporili, súdili. Za
brázdu viedli i niekoľkoročné súdy, pri ktorých prišli často o väčšinu majetku a sudcovia z ich
nerozumnosti bohatli. Takí boli napr. občania Vrábel, Ďurčanský, Capko a iní. Mnohí susedia
sa navzájom nenávideli, rôznym spôsobom sa pomstili a robili si rôzne škody. V rokoch

1939-45 horelo v obci štyrikrát. Ľudia si navzájom podpaľovali obilie, seno v kopách na poli
a ináč si znepríjemňovali život.

Politický život v obci
Je dosť ťažko zachytiť po takom odstupe času beh politických udalostí v obci
človeku, ktorý ich bezprostredne neprežíval, ako som už v prechádzajúcom uviedol. Preto
v nasledovnom texte pokúsim sa čitateľovi načrtnúť aspoň hlavné udalosti na základe
výpovedí miestnych občanov.
Hneď po utvorení takzv. autonomic. Slovenska v novembri 1938, a takzv.
„Slovenského štátu“ v marci 1939, všetka moc prešla do rúk vládnucej strany, kolaborujúcej s
„ríšou“ a nemeckými fašistickými stranami u nás, bola to takzvaná Hlinkova slovenská
ľudová strana. V nej sa grupovali všetky meštiacke živly, ktoré podporovali spojenectvo
s ríšou a tešili sa vraj slobodnému životu. K týmto živlom bolo zavlečené vplyvom cirkvi
najmä na začiatku, i keď neorganizované venkovské vrstvy roľníkov a ...., tiež časti
robotníkov, ktoré nepoznali pozadie politiky tejto strany. Tak tomu bolo i v našej obci. I keď
politický život táto strana navonok nevyvíjala, lebo tomuto udávalo takt za predákov strany
hlavne centrum fara, prípadne točil sa okolo dvoch, troch osôb – rysujúcich predstavenstvo
obce – richtára, notára, niektorých členov obecnej rady. Z aktívnejších jej členov sa utvorila
„Hlinkova garda“ (HG) organizácia, ktorá sa stala brannou organizáciou. V obci tiež vznikla
a bola vedená miestnym notárom Klobušickým a učiteľom – správcom školy – Ďurčekom.
Mala asi desať členov, politický život vraj zvlášť tiež nevyvíjala, až na nosenia baldachýna
popri hasičoch na náboženské slávnosti a obrady. Keďže v obci nebolo viac židov, nemali ani
koho vypraviť, ani „licitovať“ a habať veci po nich (až na jednotlivcov), ba ani „arizovať“.
Na školách bola mládež organizovaná do organizácie „Hlinkovej mládeže“ (HM)
pozdejšie, najmä odrastlejšiu mládež, ktorá nemala záujem o HM, organizovali a pripútali
prostredníctvom „spolku katolíckej mládeže“. Richtárom bol vtedy Baránek Jozef, z mlýna,
pozdejšie Zemko Ignác, roľník, až do oslobodenia r. 1945.
Kultúrna činnosť sa sústreďovala v tom čase okolo školy a fary. Každý rok sa
zahralo jedno až dve divadelné predstavenia (hry) za vedenia učiteľov, previedli niekoľko
zábav. Prednášková činnosť a iné vzdelávacie formy osvetovej práce sa neprevádzali takmer
vôbec. V tom čase sa postavil kultúrny dom.
Škola, ktorá bola postavená ešte v roku 1898 o dvoch triedach, bola preplnená
deťmi od 6 do 15 rokov. Mnohé deti nemali ani základné učebné potreby, ba ani nechodili do
školy pravidelne, iba občas, najmä v zime. V jarné a jesenné mesiace dochádzka bola veľmi
slabá, lebo žiakov rodičia využívali na domáce práce, pasenie kráv, prípadne si ich brávali so
sebou do sveta, kde si takto prirábali na živobytie. Potom nie div, že každý tretí žiak
neukončil povinnú školskú dochádzku v ôsmom ročníku, poväčšine však v triedach do
piateho ročníka. Bol to ozaj biedny stav, keď zo 150 detí v priemere tých rokov, ktoré školu
navštevovali, do meštianskej školy dochádzalo len 9-12 detí, pravda len zo zámožnejších
rodín. Spomínam si na tieto deti, ba viac na spolužiakov z Konskej, ktorí dochádzali do školy
v pláteňákoch, často bosí, s plátenými kapsami a v nich popri knihách podaktorí mali
i krajček, často na celý deň. A predsa sa vo väčšine dobre učili, napriek tomu, že mali ozaj zlé
podmienky.
Takto išiel beh života zdanlivo bez zvláštnych novostí. A predsa medzi tými
učupenými chalupami sa prebúdzal nový život. Nesmelo, najprv šeptom, pozdejšie polohlasno
sa šírili správy od ucha k uchu o pochybnosti vo viere víťazstva Nemcov, o ich peknom
výprasku pri Stalingrade, Leningrade a inde. Tu a tam sa prihodili rôzne posmešné frázy, ako
napríklad: „Bojujeme ako draci, postupujeme ako raci“, a podobne. Na jar v roku 1944 už
celkom bezprostredne sme cítili, že vo vojnovej mašimerii už nie je čosi v poriadku. Darmo

v reklamných obchodných skriniach viseli na reklamu písmená „V“ (Veríme vo víťazstvo).
Štátny rozhlas v správach každodenne dementoval už otrepanú vetu...Po tuhých a urputných
bojoch naše (nemecká) spôsobili nepriateľovi veľké straty (Potom vyčíslili počet zničených
zbraní, zajatých vojakov – sovietskych) a nakoniec...Naše vojská z taktických dôvodov zaujali
výhodnejšie strategické postavenie a stiahli sa na niekoľko „km“.
Áno, deň, čo deň „z taktických dôvodov“ ustupovali hitlerovčíci pred silnou a hrdinskou
Červenou armádou. Hlásila sa i „Moskva“ so svojím vysielaním pre Československo „Govorit
Moskva“. No v obci boli v tom čase len štyri rádioprijímače, takže občania nemali možnosť
bezprostredne počuť tento presvedčivý hlas blížiacej sa slobody. No predsa sa o správach
dozvedeli. Medzi robotou, v skupinkách padlo zo správ niekoľko slov, to stačilo. Ba našli sa
i takí, kto v školských atlasoch slabikovali na mape Soviet. zväzu mestá, ktoré opäť získali
slobodu. Sledovali pohyb fronty, ak aj vývoj udalostí doma. Týchto už nebolo potrebné
ohavovať s „V“, oni už verili vo víťazstvo Sovietskej armády a porážku Germánie.
Po oblohe takmer denne sa prehnali americké a anglické bombardéry, ktoré tu
a tam prinášali smrť. My sme ich zatiaľ len bezprostredne vo výške obdivovali. V júni 1944
bombardovali Bratislavu, v septembri toho roku hodili niekoľko bômb i na Žilinu. Nemecké
protiletecké jednotky sa ich ani nepokúšali prenasledovať, bolo ich veľa. Ich prechod hlásili
sirény na továrňach, húkaním na poplach. V mestách ochaboval život, ľudia sa ukrývali do
krytov alebo evakovali na dediny. Takto sa život stával neistým, každým dňom pribúdalo
novôt.
Jedného aprílového dňa toho roku vrátili sa furmani z hory (z Kuneradskej), kde
z ničoho nič stretli zarastených, bradatých chlapov, s papachou na hlave, na ktorej sa
červenala hviezdička, s automatom na prsiach. Títo po prvýkrát počuli slová: „Zdravstvujte,
dorogie bratia.“ Objavili sa i prvé letáky, vyzývajúce slovenský ľud do otvoreného boja proti
votrelcom. Slovenská armáda na východnom fronte bola odzbrojená, pretože niekde i celé
jednotky prechádzali na sovietsku stranu, alebo k partizánom. Stali sa nespoľahlivými
a slovenský národ u fašistov prepadol v nemilosť.
Sovietske lietadlá v noci prenikali až nad naše územie a tu v horách vysadzovali
partizánov. Z počiatku to boli poväčšine dôstojníci, ktorí pripravovali pôdu pre povstanie.
V Kunerade už od apríla 1944 sa skrývali traja soviet. partizáni – dôstojníci. Popov a iní,
ktorých mnohí naši občania poznali a s nimi sa stretali, podporovali ich potravinami a čím
mohli. V júni sa ich počet zväčšil, chodili takmer verejne v Kunerade. V noci nad
Martinskými hoľami zhadzovali sovietske lietadlá ďalších ľudí a zbrane. Slováci, ktorí videli
páchané krivdy koristníctvo, drancovanie slovenských hôr a prírodného bohatstva,
krvilačnosť nemeckých votrelcov, pomaly zovierali päste, aby za pomoci sovietských
partizánov spoločne udreli v ozbrojenom povstaní proti fašizmu. Komunistická strana
z ilegality riadila prípravné akcie. Známe boli rôzne letáky, ktoré sa dostávali i do dedín,
ktorých hlavnou témou bolo zúčtovanie s fašizmom a jeho smrť.
Tu i tu prepukli štrajky robotníkov, ktorí pod kapienkom vymáhania si zvýšenej
práce zastavili prácu, aby ešte lepšie ochromili dodávky pre frontu a Nemcov vôbec. Tak
v júli stávkovali robotníci z celulózky a súkenky v Žiline. Tiež vypukla stávka v súkenke
v Rajci, kde pracovali i vaši občania. Pravda „žandárstvo“ malo čo robiť. Pozatvárali
organizátorov štrajkov, ktorí sa nestihli ukryť, robotníkov nanútili opäť pracovať.
No 25. augusta 1944, vypuklo v Banskej Bystrici, ako aj v iných mestách
Slovenska „Slovenské národné povstanie“. I v Žiline v tento deň došlo k účtovaniu. Sovietský
ľud sa ozbrojoval. Po jeho boku sa pridružovali všetci národností ľudia, Česi, Maďari,
Francúzi, najviac však Rusi, tí všetci, čo nenávideli fašizmus.
V Žiline, ako aj inde z kasárni slovenskí vojaci odvážali zásoby zbraní, streliva,
proviantu, ako aj iného druhu materiálu do hôr, ba priamo tu ozbrojovali hlásiacich sa
dobrovoľníkov do radov partizánov. Časť z nich prišla i do kuneradského kaštieľa (zámok,

ktorý r. 1912 dal postaviť nemecký gróf Ballestrén), kde bolo sídlo štábu II. partizánskej
brigády, ktorá bojovala v časti Turca a v celej rajeckej doline. Nemecké posily Žilinu čoskoro
oslobodili, ale partizáni zaujali stanovisko pred Porúbkou, pozdejšie sa prebojovali až k samej
Žiline, kde pred Bytčicou bol vytvorený partizánmi obranný pás. Kuneradský kaštieľ sa
priamo hemžil partizánmi. Každý statočný človek sa chytal zbrane. Bola vyhlásená oblastná
mobilizácia. Pozdejšie ostatných rozpustili, zostali len dobrovoľníci. Robili sa rôzne prekážky
a zátrasy po cestách. Obyvateľstvo pomáhalo partizánom ako len mohlo. Cítili sme, že
nastáva slávna epocha našich dejín, v ktorej sa rodí i naša sloboda.
I keď sa nemecké hliadky viackrát pokúšali prebiť, viackrát sa zpad
poluvsianských skál, kde boli často partizánskej obrany živú nevrátili.
I z našej obce mnohí chlapi odišli do Kuneradu, ba podaktorí sa včase náporu
nemeckých vojsk na Turci, Strešne i v samotnej Rajeckej doline boja aktívne zúčastnili. Ako
napr. Pavel Vrábel, Machút Ondrej, Labuda František, a mnohí iní. Bol to boj ľútostný, boj na
život a smrť. Bol to boj pušky, samopalu – proti tanku, lebo partizánom chýbali ťažšie zbrane.
A predsa len v Rajeckej doline splanuli štyri nemecké tanky, dve obrnené vozidlá a niekoľko
áut. Zvlášť hrdinsky bojovali sovietskí partizáni. V týchto ťažkých chvíľach umierali tí
najvernejší synovia a dcéry nášho národa, ba i národov iných, ktorých sloboda znamenala viac
ako ich život, a z ktorých mnohým sa nedala určiť totožnosť, či národnosť. Horeli dediny
podpálené Nemcami, ozývali a výkriky hrôzy a nárek. Nemci videli v každom nepriateľa
partizána, boli schopní ihneď vraždiť. Mnohých postrieľali, povešali, alebo odvliekli do
koncentračných táborov. Nemecké vojská okupovali Rajeckú dolinu dňa 25. sept. 1944 –
Predtým obi dve noci nemecké lietadlá zhadzovali letáky v slovenskej reči, vyzývajúce
partizánov a vojakov, aby zložili zbrane, že sa im nič nestane a každý môže nerušene odísť
domov. Avšak osud tých, ktorí zapochybovali, alebo nejako ináč sa im dostali do rúk nebol
závidenia hodný. Buď ich hneď odpravili guľkou, obesili, alebo zavliekli do koncentračných
táborov. O niekoľko dní padla i Banská Bystrica, stredisko povstania. No však boj neustal.
Partizáni sa stiahli do hôr, ktoré ich kryli pred nepriateľom, kde často hladní a vysilení padali,
ale sa nevzdali, aby odtiaľ mohli zasadzovať rany nepriateľovi na tých najcitlivejších
miestach. Nejeden vlak plný zbraní, munície a výstroja vyletel do vzduchu. Partizáni ničili
dopravu, telefón a vôbec škodili na zázemí Nemcom, ako sa dalo. No hroby partizánov na
rôznych miestach v chotári Kunerad, Poruba a Rajec, ako i Poluvsie žalujú a pripomínajú
žijúcim, aby boli na stráži, aby sa už hoci toto obdobie je i slávne, v histórii slovenského
národa sa viac neopakovalo.
Po potlačení povstania Nemecké vojská z obcí odišli. No na ich miesta Nemci
nasadili do dedín „Ukrajincov – Vlasovcov a iné zradcovské bandy, ktorých Nemci
naverbovali do svojich služieb pod rozličnými zámienkami, ich vycvičili a považovali ich za
ich armádu. Títo sa usadili zpravidla po školách. A tak hoci školský rok 1944/45 sa síce
započal v tieto rušné dni, po tom už deti nechodili dlho do školy až po slobodné mesiace. Ešte
pár podrobností o priebehu a najmä o potlačení povstania v Rajeckej doline. Po niekoľkých
neúspešných akciách, v ktorých nemecké hliadky sa pokúšali preraziť od Žiliny do Rajca, ako
i od Považskej Bystrice a Reváňa vždy končievali veľmi neslávne, pretože dobre skryté
vysunuté partizánske oddiely vždy stačili tieto odraziť, ba mnohí Nemci na tieto výpravy
doplatili svojím životom. No po potlačení povstania v Turci nasadilo nemecké velenie
regulérne ťažko vyzbrojené vojská i na likvidovanie povstania v Rajeckej doline. I napriek
veľkej presile Nemci sa báli partizánov. Veď partizáni zaútočili práve vtedy, keď to mohol
najmenej kto sledovať a na takých miestach, kde boli dobre chránení. A tak sa hovorilo, že
v lese každý strom strieľa. Pri postupe Nemci zapaľovali obce, ba nebolo skoro dedinky
v ktorej by nebolo horelo. Nemci chrlili míny, aby viac šírili paniku a strach, ako útočili. Veď
proti ním stále hŕstka partizánov, ktorí ani nekládli nejaký odpor tejto veľkej presile. I keď
Nemcom vyradili ako som už spomenul tanky a iné vozidlá. Niektorí chlapi z našej dediny,

ktorí boli pri partizánoch v boji ukryli zbrane a rýchlo sa vrátili domov. Ostatní, ktorí sa
nestačili vrátiť ku zhodou okolností, cez rôzne ťažkosti sa vracali domov. Nemecké stráže
mali obstátu celú dedinu. Koho chytili, toho už tak ľahko nepustili, ba niektorí už ani neuzreli
svojich najbližších a odvliekli ich do Žiliny po vtedajší okresný súd. U tých čo našli nejakú
vojenskú vec, alebo zbraň, tých odpratávali ako partizánov do koncentračných táborov, len
málokomu sa podarilo zo Žiliny vrátiť. Židov, ktorých Nemci pri likvidovaní povstania
chytili, hneď na mieste najčastejšie odstrelili. Pozdejšie už v čase, keď dediny obsadili Nemci
s Ukrajincami a Vlasovcami začali sa Nemci obracať na nepoctivých ľudí, ktorí ochotne
zrádzali tých, ktorí pomáhali partizánom. Udaných ľudí, mnohokrát viac z pomsty, potom
Nemecké „gestapo“ (nemecké žandárstvo) najčastejšie v noci odvlieklo. I v Konskej boli
takýto nečestní ľudia. Veď na ich popud bol odvlečený Emil Sekerka, Baláž i Danišovci (traja
bratia) a iní.
Ukrajinci chodili po okrajových horách naháňať partizánov, vypaľovali hájovne,
chaty, senníky a pod., sliedili po dedine, drancovali čo sa dalo. Brali kravy, kone, sliepky
a pod. Ak zistili, že niekde chodia nocami z hôr partizáni, ktorých ľudia podporovali
živobytím, buď niekoho odvliekli, alebo chalupu vypálili a všetko pobrali. Cez všetko
dedinský ľud podporoval hrdinských partizánov v ich boji. I Konskú navštevovali partizáni
cez celú jeseň, zimu až do oslobodenia. Naši ľudia ich podporovali, nenašiel sa taký, kto by
im bol pomoc odmietol. Veď takáto podpora znamenala prejav vlastenectva, pomáhala tomu,
kto obetoval všetko, aby bojoval za lepší spokojný mierový život. Denný život bol plný
rôznych udalostí, plný rozličných správ, ktorí často jedna odporovala druhej, jedna hroznejšia
od druhej: Tam vyvraždili celú dedinu, tam zas dedinu vypálili, vydrancovali a ľudí odvliekli
bohviekam.
Ľudia sa chveli pre budúcim dňom, líhali a nevedeli ako budú vstávať, vstávali
a nevedeli ako budú líhať. Streľba zahnala ľudí do rôznych úkrytov. Vtedy život mal veľké
kulisy, kulisy noci, za ktoré sa nedalo dobre vidieť. O všetkých tých ukrutnostiach spoza nich
sme sa dozvedeli pozdejšie. Takto sa prežívali vojnové dni v roku 1944-45, a nádejali sme sa
blížiacim jarným dňom, ktoré donesú blížiacu slobodu.
Hrmenie diel sa čoraz približovalo. Cez zimné mesiace ešte po dedinách bačovali
Vlasovci s Nemcami. Robili výpady, takto prenasledovali partizánov, z ktorých niekoľko sa
im podarilo lapiť za pomoci zradcov. Ale keď jarné vody začali odplavovať posledné zbytky
snehu a ľadu a nový život prírody sa začal plne hlásiť, tak, deň za dňom sa približovali vojská
Červenej armády. Ešte v druhej polovici zimy nemecké velenie robilo veľké presuny armád
a to nemeckej i maďarskej, ťahali sa dlhé kolóny vozov na nové pozície, na ochranu
Nemecka, pretože sovietské vojská sa nezadržateľne blížili k hraniciam Nemecka. Tieto
hordy brali najmä kone, ba i iné, čo bolo pod zuby, alebo sa dalo predať. A tak mnohí naši
občania takto prišli o kone už v zime. Asi 26. Marca, Sovietska armáda prekročila Dunaj, 2.
apríla bola oslobodená Bratislava. Vtedy už nemecké vojská zaujímali frontové pozície u nás.
Najprv prechádzali dlhé kolóny vozov, pozdejšie sa už začali ubytovávať. Ukrajinci
a Vlasovci odišli. Ešte cez zimu naši občania chodili „zarábať“ na zákopy, ktoré kopali pri
Žiline, Porúbke robili sa protitankové zátarasy. Teraz tiež kopali delostrelecké okopy, zákopy
a minometné hniezda. Každý v napätí očakával príchod frontu. V obchodoch vydali prídel na
tri mesiace dopredu. Ľudia obávajúci sa, že vojaci im živobytie pokradnú, ukrývali si toto na
rôzne miesta. Každý si hľadal miesto, kde by sa mohol v ťažkej chvíli ukryť. Nemci brali
kravy, kone, ošípané, i iné čo im prišlo pod ruku. Okolo 6. apríla v nedeľu ráno bombardovali
sov. lietadlá Rajec. Spadlo tam asi 38 bômb menšej ráže. No vo väčšine spadli na námestie,
takže neopravili veľa škody, ľudí sa tiež veľa v tom čase vonku nenachádzalo, i keď bolo
niekoľko mŕtvych a ranených, predsa to dobre obišlo, lebo ľudia boli neopatrní. Bomby
zasiahli vtedajšiu mešťanskú školu, stojacu na námestí. Táto bola ešte večer v sobotu plná
nemeckých vojakov, zavčas rána však odišli. V Konskej lietadlá postrieľovali po ľuďoch,

prestrelili i niektoré chalupy, no však nikoho vážne nezranili, iba nemeckých a maďarských
vojakov. Pozdejšie, príslušníci Prvého čsl. armádneho zboru, ktoré delostreleckými granátmi
zasiahli protileteckú maďarskú batériu, ktorá bola v okopoch po cintorínom a siedmych
zabilo, pochovali ich do miestneho cintorína.
Frontové prípravy sa rozvinuli naplno. Nemci vyhadzovali železnicu, vyhýbky,
železničné vagóny. Robili zátarasy a opevnenia. Osadzovali delá, ktorých hlavne mierili na
Martin. Vytvorili obranný frontový pás popod hory – Rajeckú Porubu, Kunerad, Stránske,
Višňové – odkiaľ čakali nápor Sov. armády a spojeneckých vojsk (Československého
armádneho zboru a rumunskej armády), ktoré v týchto častiach frontu prevažne operovali a od
Martina tlačili sa cez hory Nemci kládli míny po cestách, priekopách ba i po poliach. Bol čas,
kedy už bolo treba siať, no nebolo veľmi načom. Ako som spomenul časť koní pobrali už
v zime, časť teraz, niektoré kone si však gazdovia stačili ukryť. No len čo sa s nimi ukázali,
už im ich brali. Preto jariny sa prevažne zakopávali motykou. Nemci brali kŕm pre kone, ba
i zrno. Von sa tiež po dedine, ako i v poli nebolo radno pohybovať, pretože preletovali lietadlá
a odstreľovali z nich, tiež padali granáty z diel, ako i míny. Ťažký bol život tej jari. Ľudia boli
poschovávaní po pivniciach, tam i spávali. Celé tri týždne trval tento frontový zhon na celom
okolí. 27. apríla odpoludnia na celej šírke frontu rachotili guľomety, strieľali míny a delá. Kto
z nejakej vyvýšenej skrýše mal možnosť pozorovať tento boj videl, že nemeckí vojaci sú už
vytlačení z predných pozícií. Pretože míny a granáty dopadali čo raz nižšie. To bolo v piatok.
V sobotu 28. apríla videli sme veľké oživenie u Nemcov, ktorí boli akýsi nesvoji, nakoniec
k obedu balili.
Niektorí, ktorých omrzel tento dobrodružný spôsob života, stratili vieru vo víťazstvo, snažili
sa zohnať civil. Ľudia im však po väčšine nedôverovali a civil im nedali. Večer nastalo veľké
sťahovanie Nemeckých vojsk, ktoré odchádzali na Zbýňov, pod Baby (skaly nad Zbýňovom)
na Súľov a Bytču – cez Váh na Moravu. Žilina už vtom čase bola takmer obkolesená čsl.
armádou, ako i sovietskými vojskami, na Považskú Bystricu bola už tiež cesta uzatvorená,
lebo Červená armáda obsadila túto v piatok. Takže zostávala posledná cesta. Padal hustý
dážď. Kone vyzimené a vyhladované poskakovali pri úderoch pohoničov. Kolesá vozov sa
ponárali po poľných cestách, po ktorých tiež ťahali delá. Keďže posledné pre veľmi
rozvlačenú cestu už vytiahnúť nemohli, zničili ich mínami. Nik ešte nečakal tak rýchly
odchod Nemcov, ktorí len predtým deň vybudovali nové akopy a bunkre a sťahovali delá na
nové stanovišťa. No v nedeľu nad ránom Nemci ešte zanechali po sebe ďalšie pamiatky svojej
ničomnosti. Vyhodili mosty na železnici, i po cestách nad Rajčankou, menšie vypálili. Pritom
zničili tiež okolité budovy a staveniská. Len most pri Rajci zostal nedotknutý, hoci bol tiež
podmínovaný. Vraj nemecká hliadka, ktorá mala most vyhodiť zaspala, vojak, ktorý stál na
stráži, keď videl čo sa robí ušiel a o svojich kamarátov sa nestaral. Tak traja zostali spať v
„búde“ na jarmočnisku niže Rajca (teraz budova v stavebnom podniku), keď sa na svitaní
zobudili, videli prichádzať rumunských vojakov, pobrali najnutnejšie veci – zbrane a krížom
cez Rajčanku bežali do Jasenového, ostatné veci, deky, šálky, celty nechali tam. V Jasenovom
však už vbehli prvej rumunskej hliadke do cesty, ktorá ich odzbrojila a priviedli ich do Rajca.
Tento príbeh spomínam preto, aby čitateľ mal jasnejší obraz o priebehu fronty, lebo
podobných prípadov sa vtedy odohralo veľa. Nad ránom i do našej obce opatrne vbehli dva
sovietskí vojaci. Po ich signále zo všetkých strán prichádzali rumunskí i sovietskí vojaci, ktorí
prešli Martinskými hoľami. Cez Rajeckú a išli na dva prúdy. Časť na Rajec iná na Porubu
a Konskú. Cez Kunerad išli i Rumuni, ako i príslušníci Československého armádneho oboru,
ktorí prichádzali zväčša cez Višňové, Porúbku. Hoci pršal dážď a prirodzene že bolo i dosť
chladno, predsa sme vydržali pozerať na prechádzajúce hliadky zarastených rumunských
vojakov, našich osloboditeľov, obdivovali sme ich, ba vďační sme im boli. Niektorí občania
podávali im teplý čaj, chlieb a vôbec to čím ich mohli občerstviť. Po celý deň, ktorý vôbec sa
nepodobal na nedeľu, lebo nebol taký sviatočný ako my sme nedeľu poznali, predsa bola, ako

doteraz žiadna, dojemná, teplá, milá. Veď ona urobila koniec tým dňom plným strachu
a o holý život, o všetko, o našich otcov a bratov a naše matky.
Vojaci s richtárom zháňali chlapov na pomoc pri stavbe mostu v Rajeckých
Tepliciach. Po poliach i cestách ešte stále číhala smrť. Nemci zanechali po nich rozptýlených
veľa mín a iného výbušného materiálu. Nik sa vonku ešte nemohol bezpečne pohybovať.

Život a budovateľské úspechy našich občanov v rokoch 1958 – 1979
Predchádzajúci kronikári – kolega, riaditeľ školy s Koleda dopísal pred viac, ako
20 rokmi 60. stránku našej kroniky, národoslobozovacím bojom v SNP a skončením II.
svetovej vojny.
V predchádzajúcich častiach píše o živote občanov v našej obci od roku 1902-3 do
roku 1958. Mojou úlohou dnes, po dvadsiatich rokoch je nadviazať na udalosti, pri ktorých on
prestal. Je to veľmi náročná úloha, aj keď som sa v tejto obci narodila a žila do svojich 20.
rokov 1956 roku. Do roku 1979 som pôsobila na viacerých obciach v okrese Žilina ako
učiteľka. V roku 1975 som bola poverená funkciou riaditeľky tunajšej ZDŠ a mala som
možnosť sledovať a formovať život a prácu mojich spolurodákov. Rada MNV v Konskej ma
v roku 1978 poverila písaním tejto kroniky. Preto dovoľ, vážený čitateľ, aby som Ti toto
obdobie priblížila z rozprávania občanov, funkcionárov obce, z dokumentov, ako sú
uznesenia Rady MNV a Pléna MNV.
Život našich občanov v rokoch 1958 – 1968 prešiel mnohými zmenami. Bolo po
hroznej II. svetovej vojne, pracujúci ľud dosiahol v roku 1948 svoje februárové víťazstvo.
Každý občan nadobudol právo na prácu, na vzdelanie, na oddych – dovolenku. Naši občania
si tohto víťazstva veľmi vážili a to sa odrazilo aj v ich iniciatíve pri budovaní našej obce.
Naša KSČ chcela u nás vybudovať socializmus. Súdr Klement Gottwald na IX. zjazde KSČ
v apríli 1949 povedal: „Nebude u nás socializmu bez prechodu dediny k socializmu, bez
zväzku robotníckej triedy s masou drobných a stredných roľníkov. Tieto slová si zobral
k srdcu aj miestny ľud, hlavne funkcionári, veď prevažná väčšina občanov sa zamestnávala
poľnohospodárstvom – obrábaním pôdy. Dalo im veľa práce, agitovania, presviedčania, aby
roľníci, ktorí išli často i za hranice našej oblasti a zarobili tam peniaze, za ktoré potom kúpili
kúsky poľa, čo bolo jediným živobytím, dali do spoločného hospodárstva – JRD. Tento
prerod dediny sa našim funkcionárom, vďaka obetavej a neúnavnej práci podarilo dosiahnuť
v roku 1972. Boli to jarné mesiace, keď naši občania – poľnohospodári začali žiť a pracovať
ponovom. Po podpísaní prihlášok sa väčšina malých a stredných roľníkov pripojila k soc.
poľnohospodárskej veľkovýrobe na JRD Zornička so sídlom v Zbyňove. Slávnostné
vyhlásenie spojenia družstiev: Kľače, Jasenové, Zbyňov a Konská bolo uskutočnené v júni
1972 na spoločnom zasadnutí predstavenstva a funkcionárov OVKSS ONV na kúpalisku
v Raj. Tepliciach.
Významnou udalosťou pre obce bol aj Zjazd pionierov v roku 1960 na našom
katastri Zábystričie, ktorý bol s celoštátnou pôsobnosťou a zúčastnili sa na ňom predstavitelia
KSČ a vlády ČSR na čele s vtedajším taj: UVKSO a prezidentom republiky s A. Novotným.
Roky 60-té, okrem budovania rodinných domov neboli zvlášť úrodné pre našu obec. Ani
v poľnohospodárstve, ani výstavbe verejných, či spoločenských objektov.
Prišiel rok 1968, ktorý bol poznamenaný politickým vývojom posledných rokov
a nebyť internacionálnej pomoci krajín Varšavskej zmluvy, bola by sa naša oblasť dostala do
katastrofálnej situácie. Funkcionári našej DOKSS však pevne stáli na pozíciach marxizmu –
leninizmu a takto usmerňovali aj občanov, čo sa odzrkadlilo v tom, že nikto v obci sa
nedopustil žiadnych protiSovietskych ani protisocialistických akcií. Naopak, v januári 1969 aktívne podporovali nové
vedenie KSČ na čele so súdr. Dr. Gustavom Husákom. Výchovná a politická činnosť DOKSS

a NFMNC sa prejavila, keď z príležitosti 50. výročia založenia KSČ prijímali naši občania
záväzky, ktorými chceli pomôcť vytvárať dobrú základňu pre splnenie stále náročnejších úloh
pre našu spoločnosť.
Ženám v našej obci sa začala rysovať v týchto rokoch lepšia perspektíva. Dňa
3.9.1972 sa započalo s výstavbou materskej školy pre 60 detí. Celková hodnota bola
projektovaná na sumu 1,498 000 Kčs. Hospodárskou zmluvou s JRD Zornička bol stanovený
limit prác na 1,048000. Zbytok 30 % odpracovať občanmi brigádnicky – bezplatne.
Práce na MŠ pokračovali úspešne aj v roku 1974. Zároveň bola započatá aj
výstavba celoobecného vodovodu a prístavba MNV. Volebný program bol ďalej doplnený
o tieto akcie: Postavil sa most na Záňovce v hodnote 20 tis. Kčs., autobusové čakárne za 36
tis. Kčs. V ZDŠ bolo inštalované ústredné kúrenie a vodovod. Ešte by bolo možné vypočítať
mnoho drobných akcií, ktoré nám všetkým budú dlho slúžiť a za ktorými vidieť prácu väčšiny
občanov, ktoré majú svoju rodnú obec radi a obetujú veľa voľného času na jej skrášlenie
a budovanie.
Pri dobrej organizátorskej práci DOKSS, Rady MNV jednotlivých funkcionárov,
menovite s. Františka Kramoriša a brigádnickej pomoci občanov bola 13.9.1975 odovzdaná
do užívania dvojtriedna MŠ-60, za prítomnosti funkcionárov OVKSS, ONV-OŠ, JRD, funk.
zložiek NF a občanmi. K peknej a slávnostnej atmosfére pri otváraní MŠ prispeli aj učiteľky
ZDŠ a pionieri, ktorí privítali milých hosťov kyticami kvetov a všetkých prítomných pekným
kult. programom.
V roku 1976 boli voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov. Tejto
významnej udalosti sa aktívne zhostil celý učiteľský kolektív. Zabezpečoval akcie
v predvolebnom období v agitačnom stredisku, rozhlasové relácie pred i počas volieb a iných
záležitostí priamo cez voľby.
Za predsedu MNV bol zvolený s. Ing. Jozef Harant a tajomníka MN s. František
Kramoriš. Obidvaja pracujú úväzkovo.
V posledných rokoch bol dokončený celoobecný vodovod, započatá výstavba
Domu smútku, vyasfaltované cesty – miestne komunikácie, vystavaný a daný do používania
obchod Zelenina. Pri ZŠ bola zriadená školská družina. V máji t. r. bola dokončená budova
farského úradu.
Život v našej obci sa zmenil zásluhou marx-lenivskej politiky na nepoznanie.
Okrem už spomínaných vybudovaných diel, postavili si občania množstvo krásnych
rodinných domov. Veľa je vlastníkmi osobných automobilov, nehovoriac o televízoroch,
rádioprijímačoch, automatických práčkach a inom zariadení, ktoré hovoria o životnej úrovni
nášho obyvateľstva.
Naša obec nezaostala ani v kultúrnej úrovni. V súčasnej dobe je u nás 10
vysokoškolsky vzdelaných ľudí. O stredoškolskom vzdelaní ani nehovorím. Dobre je
postarané i o starých občanov. Každý má peňažný dôchodok. Ten, ktorý má záujem
o stravovanie má možnosť si ho priamo v obci teplý kúpiť. Postarané je aj o nevládnych
občanov.

V Konskej dňa 28. októbra 1979
Zapísala: Františka Harantová

Môj predchodca súdruh riaditeľ školy Koleda začal písať túto kroniku pred štyridsiatimi
rokmi. V písaní kroniky pokračujem: Volám sa Zdenka Kavecká. Narodila som sa 5. apríla
1959 v Žiline v robotníckej rodine. Svoju školskú dochádzku som začala v roku 1964 na ZDŠ
v Kamennej Porube. Neskôr som absolvovala gymnázium. V júni 1978 som začala pracovať
na ONV v Žiline. V apríli 1979 som sa vydala a odsťahovala do Konskej, kde bývam dodnes.
Mám dve deti Jána a Alenku ešte školopovinné. Teraz pracujem vo Váhostave ako úradníčka.
Kronikár: Zdenka Kavecká
Narodená: 5. apríla 1959 v Žiline
Povolanie: úradníčka
Funkciu kronikára začala vykonávať: od 1.1.1987

Občiansky výbor Konská
Predseda: Libor MICHÁLEK
Tajomník: Helena PÁLKOVÁ

Miestny národný výbor Raj. Teplice
Predseda:
Ing. Peter SUCHOŇ
Tajomník:
Judr. Jozef VEREŠ

Jednotlivé udalosti v rokoch 1979-86 sa pokúsim opísať v chronologickom slede, podľa
rozprávania starších členov národného výboru. Naša obec sa mení k lepšiemu. Miznú staré
drevenice na ich miestach sa nachádzajú nové, krásne rodinné domy s ústredným kúrením,
vodovodom. Vybavenosť jednotlivých rodín je stále vyššia. Občania vlastnia farebné
televízory, automatické práčky stereoprijímače, autá. Všetko poznať aj na skrášľovaní
životného prostredia. K 1.1.1980 bola vykovaná integrácia na úseku štátnej správy
a vytvorený spoločný MNV so sídlom v Rajeckých Tepliciach pre obce: Raj. Teplice, Kam.
Poruba, Konská, Kunerad, Stránske, Poluvsie. Integrované obce zostali samostatnými
politickými jednotkami. K 31.12.1980 žilo v obvode spoločného MNV 7 183 obyvateľov,
obec Konská mala 1 305 obyvateľov. Až do nových volieb v r. 1981 pracovali orgány MNV
so všetkými poslancami, ktorí boli zvolení v r. 1976. Obec Konská mala v Poslaneckom zbore
týchto členov: František Kramoriš, Ing. Jozef Harant, Jozef Michálek, Ferdinand Šotník, Peter
Kavecký, Róbert Mičech, Anton Jakubík, Ján Čarnecký, Jozef Prieložný, Jozef Kmetík,
Bohuš Stranianek, Libor Záň, Mudr. Jozef Galo, Anna Sýkorová, Margita Gabčíková, Pavlína
Maniaková, Zdena Zemková. V rade MNV zastupoval obec Konská František Kramoriš ako
jej člen. V obci bol vytvorený Občiansky výbor v zložení: Peter Kavecký (predseda),
František Kramoriš, Ferdinand Šotník, Jozef Michálek, Ing. Jozef Harant. V obci bola
v prevádzke 2 – triedna MŠ – riaditeľka s. Mária Baránková a ZŠ s ročníkmi 1 -4 – riaditeľka
s. Františka Harantová. Kataster obce Konská patril pod správu poľnohospodárskej
organizácie JRD Zornička v Zbýňove. Družstvo tu nemalo chov HZ, obrábala sa
poľnohospodárska pôda vo výmere 356,72 ha. V obci bola v r. 1979 formou akcie „Z“
zahájená výstavba domu smútku. Občiansky výbor organizoval v priebehu roka práce,
ktorých hodnota bola 200.200 Kčs. V akcii „Z“ sa tiež zabezpečovala výstavba stolárskej haly
pre podnik Obnova. V objekte bývalého MNV priestory slúžili pre prácu občianskeho výboru
a zložiek NF. Sem sa presťahovala aj miestna ľudová knižnica. V roku 1979 sa začala
výstavba farského úradu. Nový farský úrad bol dokončený v roku 1980.
V júni 1981 konali sa voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov.
Z ohľadu na fungovanie spoločného MNV sa upravil počet poslancov – zo 121 na 55. Za obec
Konská boli do funkcie poslanca MNV zvolení: MUDr. Jozef Galo, Ing. Jozef Hrant,
Ferdinand Šotník, František Kramoriš, Emil Stranianek, František Maniak, Viera
Šimkuličová, Jozef Hodás. Za poslanca ONV občania zvolili Ing. Jána Lazúra riaditeľa

podniku SEVAK Žilina. V rade MNV obec ako člen rady zastupoval Mudr. Jozef Galo.
V obci bol zvolený nový občiansky výbor na čele s predsedom Petrom Kaveckým. V roku
1981 sa v obci pokračovalo na výstavbe domu smútku, bola vytvorená hodnota 606 000 Kčs.
Z prostriedkov na údržbu začalo sa s generálnou opravou kultúrneho domu, použili sa
finančné prostriedky vo výške 77 732 Kčs. Vo volebnom programe na roky 1981 – 1985 sa
stanovili pre obec Konská nasledovné úlohy: v akcii „Z“ ukončiť výstavbu domu smútku
a dielní Obnova. Rekonštruovať priestory v kultúrnom dome. Obec Konská sa v rámci
spoločného MNV radila k najlepšie vybudovaným: mala celoobecný vodovod, účelová
budova MŠ, vyhovujúcu budovu ZŠ, obchod s rozličným tovarom, predajňu mäsa, predajňu
zeleniny a pohostinstvo. V obci sa vykonalo prečíslovanie rodinných domov a pomenovanie
ulíc. Pokračovali práce na akciách „Z“: dom smútku, dielne pre podnik Obnova. Obidve
stavby boli do konca roku 1982 ukončené a kolaudované. Pokračovali tiež práce na
rekonštrukcii kultúrneho domu, neboli však ukončené pre nedostatok finančných
prostriedkov. Občania a najmä mládež kultúrny dom veľmi postrádali, lebo nebola možnosť
organizovať rôzne spoločenské podujatia a zábavy. Na údržbu verejného osvetlenia, úprav na
cintoríne a opravu poškodeného mosta bolo poskytnuté 24 000 Kčs. Brigádnickou aktivitou
občanov a mládeže upravili sa priestory pred obchodmi, čistil sa tok rieky.
V roku 1983 sa v Konskej pokračovalo vo volebnom pláne.
Za 1: Odstraňovali sa nedostatky a nedorobky na Dome smútku. Bola inštalovaná umelecká
výzdoba interiéru obradnej miestnosti a práce na elektroinštalácie v hodnote 44 835 Kčs.
Objekt nebol odovzdaný do užívania.
Za 2.: Pokračovalo sa na adaptácii kultúrneho domu. Na práce bolo v roku 1983 použitých
95 975 Kčs.
Za 3.: Penetrácia MZ – 1750 m2 za 38 750 Kčs.
Kultúrny život v obci zabezpečuje pobočka kultúrneho a spoločenského strediska
v Raj. Tepliciach, i škola poriada rôzne kultúrne podujatia v spolupráci s aktívom pre
občianske záležitosti. Pri príležitosti prvomájových osláv býva každoročne rozhlasové pásmo,
ktoré pripravujú členovia občianskeho výboru v spolupráci so žiakmi školy.
Mládež Konskej v predvečer prvého mája a oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou
zapaľujú májové ohne. Celé okolie obce býva obkolesené vatrami pri ktorých znel spev, hra
harmoník, odoznievala radosť mladej generácie. Každoročne býva posedenie s najstaršími
spoluobčanmi s kultúrnym pásmom žiakov. Až vtedy si naši starkí uvedomili, že sa na nich
nezabúda a stále sa s nimi počíta. SZŽ v príležitosti medzinárodného dňa žien spoločne
s členmi občianskeho výboru pripravujú celoobecné oslavy. V živote každého občana má
svoje miesto aj naša škola. Je tomu 85 rokov čo bola postavená. Nedajú sa porovnať
podmienky vtedy a dnes. Vedenie školy na čele so súdružkou Harantovou sa všemožne snaží
vylepšiť učebné priestory. Škola má dve priestranné učebne, družinu, knižnicu, kabinety.
Okolie školy je veľmi pekne upravené, za čo bola škola odmenená aj pochvalnými uznaním.
V rokoch 1981 – 82 vybudovali sklad paliva. V lete 1986 sa začalo s prácami na vybudovanie
sociálneho zariadenia. Na prácach sa zúčastňovali s. Maniak, s. Michálek, s. Harant starší, s.
Harant mladší, s. Ďurana. ZRPŠ sa snaží všemožne pomáhať vedeniu školy. Pre deti poriadajú
kultúrne podujatia i športové akcie v spolupráci so SZŽ, PO.
Rok 1986 sa niesol v znamení volieb do zastupiteľských orgánov. Prípravy boli
v plnom prúde už od začiatku roku. V máji 1986 vrcholili prípravy na voľby. Celá obec
i všetci občania slávnostne splnili svoju občiansku povinnosť. Zvolili všetkých poslancov
národného výboru. Za našu obec to boli títo občania zvolení do MNV: s. Michálek Libor,
Vrábel Anton, Šotník Ferdinand, Baránek Stanislav, Bollo Ján, Šimkuličová Viera, Mičech
Róbert.
Do ONV bol zvolený za náš obvod súdruh Šedík. Na zasadnutí občianskeho výboru boli
rozdelené jednotlivé poslanecké obvody v obci Konská.

Obvod č. 1 VRÁBEL ANTON
od domu č. 1 – 65
Obvod č. 2 MICHÁLEK LIBOR
od domu č. 66 – 140
Obvod č. 3 ŠOTNÍK FERDINAND
od domu č. 141 – 190
Obvod č. 4 BARÁNEK STANISLAV
od domu č. 191 – 240
Obvod č. 5 BOLLO JÁN
od domu č. 241 – 287
Obvod č. 6 ŠIMKULIČOVÁ VIERA
od domu č. 288 – 360
Obvod č. 7 MIČECH RÓBERT
od domu č. 361 – 441
Nový občiansky výbor začal plniť volebný program s vyššou náročnosťou k sebe
samým i jednotlivým občanom. Sami si dali požiadavku na doplnenie volebného programu.
Medzi tieto patrí plynofikácia ulice 30. apríla čím sa vylepší životné prostredie, vybudovanie
chodníka po ulici v starej časti obce pre lepšiu bezpečnosť chodcov. Ďalšie požiadavky:
Vybudovanie kanalizácie od miestneho pohostinstva.
Zaistenie plechového skladu za účelom prechodného uskladnenia bômb na propan – butan.
Vybudovanie areálu zdravia – ihriská
Rozšírenie vodovodu – Pažite
Zriadenie autobusovej zastávky na hornom konci
Predĺženie verejného osvetlenia
Oprava mostu na hornom konci
Zabezpečenie kanálových žľabov pre dokončenie úprav priekop.
Tieto požiadavky sú dôkazom vysokej zodpovednosti občianskeho výboru voči svojim
spoluobčanom.
Jedným z hlavných bodov volebného programu bolo oplotenie cintorína. 27.
septembra 1986 sa začali práce na likvidovaní starého oplotenia, klčovanie krov a stromov,
ktoré pôsobili neesteticky. Do prác sa zapojili zložky SZDrobnochovateľov, Požiarnej
ochrany i jednotliví občania. Neskôr sa začali kopať základy a betónovať. Práca pokračovala
rýchlym tempom.
Jeseň roku 1986 bola dlhá a všetky úlohy boli načas splnené. Dom smútku začal
v novembri 1986 plniť svoju funkciu, napriek mnohým ťažkostiam. Našich občanov bolo
treba pripraviť na občianske potrebné obrady nakoľko sme v silne zakorenenom cirkevnom
regióne. Nastala zima, silná a krutá roku 1986.

Kronikárkou našej obce som sa stala v roku 1991. Mojou snahou bude, aby som zachytila
život našej obce a odovzdala tak budúcim generáciám obraz života, ktorý podlieha neustálym
premenám a zákonitostiam. Volám sa Eva Maniaková, rodená Malinovská. Po maturite na
gymnáziu v Žiline som pokračovala v štúdiu na knihovníckej škole v Bratislave. Po
vyštudovaní som pracovala v Okresnej Knižnici v Žiline a neskoršie v knižnici v našej obci
a v Kamennej Porube. Od roku 1987 som obyvateľkou obce, lebo som sa vydala za občana
z Konskej.
Kronikár: rodená: Malinovská – vydatá: Maniaková Eva
Narodená: 3. januára 1968 v Žiline

Po novembrových udalostiach roku 1989 sa rok 1990 niesol v našej obci v znamení volieb.
V našej obci sa slobodné voľby uskutočnili v dňoch 8. júna a 9. júna 1990. Voľby boli pre
väčšinu obyvateľov prvé slobodné po 54 rokov, keď sme mohli bez obáv vyjadriť svoje
politické presvedčenie. Voľby prebehli bez incidentov,, ale v napätí sme čakali na výsledky.
Výsledky volieb spracovala miestna volebná komisia v Konskej:

1. Strana slobody:
2. Demokratická strana:
3. Českoslov. strana socialistická:
4. Hnutie za českoslov. slobodu:
5. Verejnosť proti násiliu:
6. Slobodný blok:
7. Koalícia Všeľudskej demokrat. strany:
8. KSČ:
9. Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka:
10. Maďarské kresťanskodemokrat. hnutie:
11. Rómovia (Strana demokrat. únie Rómov):
12. Slov. národná strana:
13. Kresťanskodemokratické hnutie:
14. Strana zelených:
15. Hnutie českoslov. porozumenia:
16. Sociálna demokracia:

41 hlasov
42 hlasov
1 hlas
592 hlasov
2 hlasy
3 hlasy
87 hlasov
3 hlasy
520 hlasov
975 hlasov
28 hlasov
11 hlasov
19 hlasov

Podobne významnou udalosťou boli voľby v našej obci do orgánov samosprávy. Termín
volieb 23. a 24. novembra 1990. Predvolebná kampaň vrcholila predstavovaním kandidátov.
V Konskej sme volili v dvoch volebných obvodoch. Zvolení boli títo poslanci:
I.
Obvod:
Čerňanský Ján
Ďurana Pavol
Hodás Ján
Hudek Ján
Janura Štefan
Gabčík Cyril
Sliviaková Emília

235 hlasov
168 hlasov
161 hlasov
117 hlasov
117 hlasov
114 hlasov
106 hlasov

II. obvod
Maniak Karol
Bollo Justin
Záň Ján
Práznovec Ivan
Stranianek Bohuš
Hodás Štefan
Kováčová Mária
Personová Anna

214 hlasov
162 hlasov
137 hlasov
134 hlasov
121 hlasov
109 hlasov
98 hlasov
96 hlasov

Na funkciu starostu boli štyria kandidáti:
František Maniak 263 hlasov, Ivan Práznovec 243 hlasov, Libor Michálek 72 hlasov a Ján
Janura 44 hlasov.
Zvolený starosta František Maniak a noví poslanci sa zaviazali svojou prácou uspokojovať
potreby občanov našej obce, hospodársky ju stabilizovať a ekonomicky povzniesť.
V ďalších mesiacoch tohto roku nastal čas prípravy pre úspešné zvládnutie
vytýčených úloh. Občania veria v svojich nových poslancov i starostovi, ktorým odovzdali
svoju dôveru. Večerami diskutujú občania o tom, čo ich očakáva a rozmýšľajú, ako by mohli
získať späť pozemky, ktoré im kedysi odobrali do JRD Zbýňov.
Rok sa zavŕšil a očakávame, čo nám prinesie nastávajúci rok 1991.
Nastal rok 1991. Naša obec sa stala v tomto roku samostatnou obcou. V našej obci to bol rok
plný zmien. Obecný úrad začal svoju činnosť od 2. januára 1991 na čele so starostom p.
Františkom Maniakom, administratívnou pracovníčkou Tabakovou Jozefou a kultúrnou
pracovníčkou Maniakovou Evou.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo:
1. Obecnú radu
2. Komisie:
„Finančná a správy obecného majetku“
„Výstavby a územného plánovania“

„Kultúry, mládeže a športu“
„Obchodu a služieb“
„Poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“
„Ochrany verejného poriadku“
Obecné zastupiteľstvo volilo:
1. Zástupcu starostu obce:
2. Členov obecnej rady:

Práznovca Ivana
Práznovec Ivan
Maniak Karol
Bollo Justín
Stranianek Bohuš
Kováčová Mária

3. Predsedov komisií:
„Finančná správa obecného majetku“: Hodás Štefan
„Výstavby a územného plánovania“: Čerňanský Ján
„Kultúry, mládeže a športu“:
Personová Anna
„Obchodu a služieb“:
Janura Štefan
„Poľnohosp. a lesného hosp.“:
Hodás Ján
„Ochrany verejného poriadku“:
Gabčík Cyril
4. Členov komisií:
„Finančná správa obecného majetku“: Janura Ján
Vdovičíková Oľga
„Výstavby a územného plánovania“: Brodňan Miroslav
Baránek Vladimír
„Kultúry , mládeže a športu“:
Záň Ján
Hudek Ján
„Obchodu a služieb“:
Sliviaková Emília
Hodás Miroslav
„Poľnohosp. a lesného hosp.“:
Ďurana Pavol
Kováč Ján
„Ochrany verejného poriadku“:
Ďurana Vladimír
Praznovec Peter
Obecné zastupiteľstvo volilo:
- do funkcie hlavného kontrolóra: Baránka Vojtecha

Kataster obce Konská patril do r. 1991 pod správu JRD-Zornička v Zbýňove. Po
nadobudnutí účinnosti zákonov o vrátení pozemkov občania našej obce predkladajú žiadosti
na vrátenie poľnohospodárskej pôdy. V priebehu vybavovania vzniká medzi občanmi
nervozita, ba i nepriateľstvo kvôli pozemkom, tak ako kedysi v dávnej minulosti. Obecný
úrad so svojim zastupiteľstvom začína vylepšovať pre svojich občanov životné prostredie
v obci. Odstraňujú sa divoké skládky, vyčistenie potoka jeho okolia, výrez kríkov okolo rieky,
oprava a náter lávok, zatrávňovanie plôch, oplotenie bývalých smetísk pri Kuneradke, úprava
okolia obecnej studne, vybudovanie plynovodu a časti regulačnej stanice plynu, oprava
a náter rozhlasu, vyasfaltovanie ulice 30. apríla, vybudovanie miestneho trhoviska. Previedla
sa rekonštrukcia budovy Obecného úradu, plynofikácia, obklad zasadačiek, zriadenie

videoklubu s videom a televízorom. Pre sociálne odkázaných občanov a dôchodcov sa zriadila
jedáleň s podávaním stravy. Na základe delimitácie majetku obcí Rajecké Teplice – Konská
bol obecným zastupiteľstvom schválená obecný podnik s nasledovnými činnosťami: výroba
betónu, bet. Výrobkov, stavebné práce a autodoprava.
V tomto roku bola taktiež cirkvi vrátená budova kultúrneho domu, ktorá bola rekonštruovaná
a dostavaná v celkovom náklade 470 000 Kčs bez požadovania náhrady pôvodnému
vlastníkovi: Farskému úradu v Konskej. V predchádzajúcich rokoch sa zaslúžili o výstavbu
fary, opravu kostola p. farár Danihel Peter a Noga Jozef. Na ich snaživú prácu pokračoval p.
farár Vallo Ján. Občania sú spokojní, majú pekný kostol i faru.
V tomto roku začína oživenie i kultúrnej činnosti pre mládež a občanov. Zriadenie
videoklubu, premietanie filmov, v zimnom období organizovanie cvičenia pre dievčatá
a ženy, pokračuje sa vo zveľaďovaní knihovníckej činnosti v knižnici. Táto činnosť je
doplňovaná rôznymi akciami pre mládež a starých občanov: medzinárodný deň detí,
posedenie s najstaršími občanmi, príchod Mikuláša a detský karneval.
V našej kronike zaznamenávame udalosti zo života obce, aby sme budúcim
generáciám zanechali vedomosti o tom, akými starosťami, zmenami a radosťami žili naši
občania. Ide hlavne o veľké historické premeny v roku 1989, neustálu snahu o zveľaďovanie
obce v prospech občanov.
V tomto roku 1992 činnosť Obecného úradu nepoľavuje v skrášľovaní životného prostredia
a pokračuje výsadbou verejnej zelene v centre okolo kostola, autobusovej zastávky, pred
farou, predajňou potravín – Jednota. Budujú sa chodníky pre pešiu zónu.
Dlhé roky, až doteraz občanom slúžila stará pumpa na ručnú obsluhu, zabudovaná v strede
obce neďaleko kostola. V novom pláne vybudovania centra pumpa prestala byť funkčná, je
zabetónovaná a okolo nej sú vysadené ozdobné kríky. Na tomto „námestí“ vyrástla nová
súkromná pekáreň s obchodom a objektom pohostinstva, taktiež aj súkromný obchod
s potravinami a zeleninou. Dokončený bol most cez rieku Konšťanka. Smerom na horný
koniec pokračujú práce na plynofikácií obce. Sociálne odkázaní a starí ľudia sú veľmi
spokojní s vývarovňou stravy a čoraz viac sa ich prihlasuje. Cintorín – miesto odpočinku
nezostalo nepovšimnuté a vylepšil sa tu prístup, vybudovali sa schody a chodník smerom
k domu smútku. Po nadobudnutí svojich pozemkov sa naši občania snažia vypestovať čo
najviac poľnohospodárskych produktov, pretože ceny potravín, zeleniny stále stúpajú. Mnohí
gazdovia si zakupujú kravy, kozy, aby mali pre rodinu lacnejšiu obživu.
Celkove rok 1992 bol poznačený usilovnosťou a snahou našich občanov, aby sa
im v obci žilo v budúcich rokoch dobre a spokojne.

