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I . kapitola 

 
 
 
 

S A M O S P R Á V A     M E S T A  
 
 
    
 
 

Mestské zastupiteľstvo sa tento rok stretlo na verejných  zasadnutiach  výboru 5 krát a z toho 
1 krát bolo zasadnutie mimoriadne. 
            23. II.  sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie za prítomnosti všetkých 17  poslancov. 
            Poslanci vzali na vedomie: 
- plnenie uznesení zo zasadnutí v dňoch 25. XI.  A 15. XII. 2005 
- správu o kontrolnej činnosti vykonanú hlavnou kontrolórkou za rok 2005 
            Poslanci neschválili: 
- odkúpenie pozemkov v lokalite Hliník – Lánce od p. Mudrákovej. ( Chcela ich na  

prístupové   komunikácie k stavbám domov.) 
-    odpredaj časti parcely vo Veľkej Bytči o výmere  cca 40 m2 pánovi   Pajgerovi 
-    odpredaj časti pozemku – ovocný sad v Hliníku ( bývalá školská záhrada ), V. Chalúpkovi   
     na stavbu  rodinného domu. 
-    predaj pozemku a záhrady v Bytči ( o výmere  580 m2 ) p. F. Špánikovi na stavbu ro- 
     dinného domu a na podnikanie. 
- prijatie oficiálneho stanoviska, ktoré vyjadrili vo svojej výzve niektorí poslanci a ktoré 

sa týka vzniku prvej Slovenskej republiky a k oslavám  jej prvého prezidenta Dr. Tisu. 
      Poslanci schválili: 

-    štúdiu obnovy historickej    časti mesta (   fasád objektov na námestí ) vypracovanú      
      manželmi Ing. Arch. Chodelkovcami. 
- zmenu úpravy plôch Námestia SR a ponuku na architektonicko - technické riešenie úprav 

námestia a  chodníkov okolo rieky Petrovičky. Zmenu predložil Ing. J. Stašek zo Žiliny. 
- Realizačný projekt Pešia zóna Bytča II. Jednalo sa o zmenu vonkajšieho zábradlia na ulici 

Sakalovej predloženú tiež Ing. Staškom. 
- Kúpenie pozemkov zabratých chodníkov od súkromných vlastníkov za cenu 150,- Sk/ m2 

V meste. Jednalo sa o 7 vlastníkov ( V. Sládková, Ing. Kuciak, J. Varáčková, Ľ. Fabová 
a K. Kalman ). 

- doplnok č. 2 k štatútu mesta Bytča  týkajúci sa školskej samosprávy 
- ceny za ubytovanie v bytovom dome Jesienka takto: 1. Izbový byt – 95,- Sk/ osoba a deň; 
                                                                                           2.izbový  byt  - 110,- Sk/ osoba a deň 
-    termíny konania ďalších   zasadnutí MZ v I. polroku  2006 
-    dokončenie stavby    na novom kultúrnom dome ( najmä  klubových priestorov ). 
- zvýšenie rozpočtovej položky  o 100 000,- Sk na rekonštrukciu sociálneho zariadenia 

a spoločenskej časti tribúny  Mesta, ktorá je v prenájme FO  Kinex  Bytča. 
Podrobnosti SD   č.: 1 /  2006 ( 13 strán zápisnice ) 
 
Zasadnutie MZ konaného dňa  27. IV. Za prítomnosti 13 poslancov. 
MZ   vzalo na vedomie: 
-  stanovisko    hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Bytča za rok 2005 
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- správu nezávislej auditorky, Ing. T. Urbanovej, ktorá overila účtovnú uzávierku mesta za 
rok 2005 

- správu o činnosti Mestskej polície  za rok 2005 
- informáciu  z valného zhromaždenia spoločnosti KTR ( konaného 24. IV. 2006 ) 
MZ zrušilo: 
- Všeobecno – záväzné nariadenie Mesta o poskytovaní dotácií a finančnej výpomoci 

v grantovom systéme 
- Mestské trhovisko s účinnosťou od 1. V. 2006 
- Všetky VZN týkajúce sa predaja tovaru na mestskom trhovisku, trhu na ul. Sakalovej 

a v pasáži 
- Vzájomnú zmluvu uzavretú medzi Mestom a J. Marcišom na prenájom  WC, ktoré patrilo 

k trhovisku 
MZ doporučilo: 
- predaj STL plynovodu na Okružnej ulici v hodnote  99 786,- Sk  tým, že Mesto sa zrieka 

nákladov na zriadenie vecného bremena 
MZ poverilo primátora mesta na: 
- vykonanie všetkých úkonov v mene Mesta ako akcionára pri rozdelení  SsVS 
- na splnomocnenie  ďalších 3 osôb v rovnakom rozsahu 
MZ neschválilo: 
- kladné vyjadrenie sa Mesta k umiestneniu stavby LPG čerpacej stanice v lokalite Rudé ( 

v poli  pri trafostanici ) 
MZ schválilo: 
- použitie prebytku z rozpočtu vo výške 11 826 000,- Sk na kapitálové výdavky, na 

odstránenie škôd spôsobených snehom a mrazom 
- úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 16 896 000,- Sk 
- cenník dopravných služieb Technickým službám Mesta 
- dotáciu spoločnosti SANAREA Žilina na výkony lekárskej služby prvej pomoci mestu  vo 

výške  137  388,- Sk v prípade, že dotáciu poskytnú aj všetky ostatné obce okresu  Bytča 
- poskytnutie pomoci formou daru vo výške 10 000,- Sk rodine Ačjakovej na liečbu  syna 

trpiaceho leukodystrofiou 
- predaj časti pozemku v meste p. Pinďákovej za cenu 450,- Sk / m2 pod podmienkou, že si 

kupujúca zabezpečí vyhotovenie  geometrického plánu a pozemok zachová v pôvodnom 
stave bez oplotenia a bez obrubníkov na chodníkoch 

- rovnaký predaj a podmienky p. M. Michálkovi 
- rovnaký predaj a podmienky   v Hrabovom p. M. Bohušovi a manželom Deckárovcom 
- predaj STL plynovodu na Okružnej ulici v hodnote 99 786,- Sk plynárenskej spoločnosti 
- nákup kanalizačných žľabov a 3 q   cementu pre odvedenie povrchových dažďových vôd 

do potoka v Hrabovom ( 8 000,- Sk )  pod podmienkou, že p. Vozárik bude znášať 
náklady spojené s realizáciou prác 

- vymedzenie verejného priestranstva v zadnej časti bývalého trhoviska  výhradne pre 
predajňu  HELADA, aby mohli ambulantne predávať svoje výpestky 

- zaregistrovanie klubu Hrabovanka medzi ostatné kluby Mesta 
- prípravu a spracovanie rozdelenia Slovenskej vodárenskej   spoločnosti, ktorej 

akcionárom je Mesto Bytča 
- výstavbu 8 bytového domu a predaj pozemkov pod spomínaný dom za symbolickú cenu 

1,- Sk/ m2 
- demontáž a následný odvoz zbytkov amfiteátra na Rázusovej ulici pánom M. Gajdošom  

bezodkladne a na vlastné riziko 
- rozdelenie finančných prostriedkov ako náhrady za výrub zelene pod D1  na parkové 

úpravy   mesta ( k dispozícii bolo 18 032  630,- Sk ).  
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Najvyššie    položky sa použili na : 
-  rekonštrukciu  zelene námestia                                        2 218 880,- 
-  zámocký areál                                                                  2  111 071,- 
-  Bottova ul. – Úvažie – výsadba zelene                            2 000 000 ,- 
-  zámocký  areál – spevnenie plôch                                   1 665 577 ,- 
-  údržba zelene mesta -  kosenie trávnikov                        1 500 000 ,- 
-  jesenná výsadba stromov   ( 2005 )                                     127 110 ,- 
-  strihanie živých plotov ( 2005 )                                            15  750 ,- 
-  výsadba zelene – MŠ    Hrabové                                         234 561 ,- 
-  výsadba zelene – MŠ  M. Bytča                                          129  385 ,- 
-  výsadba zelene – MŠ Hliník                                                184 117 ,- 
-  výsadba zelene – cintorín Hrabové                                      214 838 ,- 
-  ošetrenie stromov – líp, gaštanov                                         108 540 ,- 
-  zámocký areál – fontána, šachta a iné                                  847 214 ,- 
Podrobnosti SD č.: 2 / 2006 ( zápisnica – 17 strán ) 
Podrobnosti SD č.: 3 / 2006 ( príloha – 1 strana ) 
 
29. VI. Zasadalo MZ  za prítomnosti 15 poslancov. 
 
MZ schválilo: 
- predaj pozemkov spoločnosti Makyta a.s. Púchov; verejnú ponuku majetku 

nachádzajúceho sa medzi cestným obchvatom a priemyselným areálom  Makyty na predaj 
p. Hruštíncovi 

- plnenie rozpočtu Mesta 
- použitie rezervného fondu    Mesta  vo výške 1 400 000,- Sk na kapitálové výdavky 

a odstránenie škôd po  zime 
- úpravu rozpočtu 
- určilo rozpočet ZŠ  na rok 2006: 

-  ZŠ Ul. mieru  : osobné náklady  -   17 887 000,- 
                            prevádzkové  náklady – 3 907 000 ,- 
                            spolu:                       21 794  000 ,- 
-  ZŠ E. Lániho : osobné náklady   -   11 572 000 ,- 
                           prevádzkové náklady – 2 462 000 ,- 
                            spolu                         14 034 000 ,- 

- zrušenie zmluvy medzi Mestom a p. M. Takáčom na prenájom časti nebytových 
priestorov (ich vlastníkom bolo Mesto ) na zriadenie súkromného CVČ 

- vydať kladné stanovisko Mesta k výmene plynových kotlov v kotolni na Sídlisku 
a k celkovej rekonštrukcii kotolne 

- predaj pozemku   a záhrady v meste p. Šípovskému  za cenu 100,- Sk / m2 s podmienkou, 
že kupujúci uhradí náklady na zhotovenie geometrického plánu 

- kúpenie obrubníkov, cementu   a štrkovej drti   za 15 000,- Sk na opravu mestskej 
komunikácie pred domom p. Š. Václavíka s tým, že si stavebné práce urobí sám 

- grantové projekty: Rozvoj čitateľskej gramotnosti detí;  generálna oprava hasičskej 
striekačky ; Robotizácia tréningu...; Športové hry v M. Bytči 

MZ neschválilo: 
- vydanie materiálov ( písomná a fotografická dokumentácia ) , v ktorom bola zhodnotená   
      činnosť orgánov    mesta  za uplynulé volebné obdobie  
- odpustenie dlhu  voči  mestu p. K. Dadlíkovej  vo výške 62 118,- Sk ( časť dlhov jej 

v minulosti bola odpustená, ostatné musí doplatiť ) 
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- navýšenie rozpočtovej položky Klubu dôchodcov invalidov  v Hliníku o 20 000,- Sk na 
ich zájazd 

- žiadosť  Klubu telesne postihnutých v Bytči o zvýšenie príspevku od mesta, pretože majú 
tento rok viac členov ( MZ odporučilo príspevok zvýšiť v rozpočte na rok 2007 ) 

- predaj polovice domu č. 35 a pozemku na Ul. 1. Mája Jednote Slovenskej mládeže, ani 
prihlásenie sa p. Jančoka na trvalý pobyt do objektu 

- rekonštrukciu mestskej komunikácie Ul. Pšurnovická ( MZ navrhuje schváliť ju po oprave 
mestského. Vodovodu v danej lokalite ) 

- grantový projekt pod názvom: Zvyšovanie úrovne počítačových znalostí , pretože projektu 
boli pridelené financie z ministerstva školstva 

- umiestnenie prevádzky Pizzéria v dome č. 98 na Radlinského ulici p. A. Škorčákovi 
MZ určilo v súvislosti s voľbami toto: 
- MZ v Bytči bude mať na celé volebné obdobie 17 poslancov zvolených v 6 volebných 

obvodoch: 
-  obvod č. 1   Veľká Bytča            počet poslancov  12 
-             č. 2   Hliník                                                    1 
               č. 3  Hrabové                                                 1 
               č. 4  Pšurnovice                                             1 
               č. 5  M. Bytča                                                1 
               č. 6  Mikšová                                                 1 

Podrobnosti SD č.: 4 / 2006 ( zápisnica – 15 strán ) 
Podrobnosti SD č.: 5 / 2006  ( uznesenie – 5 strán ) 
 
Na mimoriadnom zasadnutí MZ 20. VII. 2006 sa zúčastnilo 15 poslancov. Hlavnými bodmi 
programu bolo: návrh rozpočtu Mesta týkajúceho sa výdavkov     na stavbu Kultúrneho centra 
a grantové projekty. 
MZ schválilo: 
- zobratie úveru 3,5 milióna Sk z DEXIA banky  na dokončenie stavby Kultúrneho centra 
- podporenie projektu: Vybudovanie viacúčelového ihriska ; Majstrovstvá Európy v šachu 

mládeže ; Súťaž ťažných koní a Silvetrovský turnaj v pouličnom hokeji. 
-  
Podrobnosti SD č.: 6 / 2006 ( 3 strany ) 
 
MZ  zasadalo dňa 31. X. 2006 za prítomnosti   16 poslancov. 
MZ vzalo na vedomie: 
- plnenie uznesení za rok 2006 
- stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Múdrej k návrhu  rozpočtu  na roky 2007 – 2009 
- správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v školách a školských 

zariadeniach Mesta v školskom roku 2005 / 2006 ( správu spracovala metodička Mgr. M. 
Ďuriková ) 

MZ neschválilo: 
- odpustenie nedoplatku za energie a stočné v roku 2005 Dobrovoľnej požiarnej ochrane 

Bytča. Mesto im určilo splácať dlh v mesačných splátkach  po 500,- Sk . 
- predaj časti mestského   pozemku  pri KD v Pšurnoviciach  p. P. Sakalovej 
- prehodnotenie ochranných pásiem vodného zdroja v Hliníku a zásad hospodárenia na 

pôdnom fonde ( vodný zdroj je jedinou   zásobárňou  pitnej vody pre obyvateľov mesta). 
- Vydať kladné stanovisko k dobívaniu štrkopiesku v Hliníku v lokalite Za  záhradami – 

spoločnosti TOMI z ČR 
MZ schválilo: 
- plnenie rozpočtu za prvý polrok 2006 a III. štvrťrok 2006 
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- úpravu rozpočtu 
- rozpočet mesta na roky 2007 až 2009 
- nájomnú zmluvu so súkromným CVČ  Štiavnik na prenájom priestorov v ZŠ UL. mieru 

Bytča 
- finančný príspevok v roku 2007 vo výške 40 000,- Sk na kultúrno – spoločenské podujatie 

pri príležitosti 150. Výročia založenia Pošty v Bytči . Príspevok bude k dispozícii 
prípravnému výboru Klubu  filatelistov 

- zriadenie vecného bremena v lokalite Rudé a Horné pole ( za cintorínom v Bytči ) 
v prospech stavebníka, ktorý  tu bude podnikať ( spoločnosť HANT PX a ARCÁDIA 
z Dubnice nad Váhom ) 

- predaj prípojky STL pre Kultúrny dom za 78 540,- Sk Slovenskému plynárenskému 
priemyslu 

- dodatok  VZN mesta o podmienkach určovania a vyberania daní z nehnuteľností 
- návrhy komisie kultúry, športu, bytovej a verejnej správy, ktoré zahŕňajú jednorázové 

finančné dávky v hmotnej núdzi 3 rodinám a zoznam uchádzačov o ubytovanie v Jesienke 
Podrobnosti SD č.: 7 / 2006 ( 12 strán  - zápisnice ) 
Podrobnosti SD č.: 8 / 2006 ( 4 strany – uznesenia ) 
- rozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre školské zariadenia: 

1. základná škola  Ul. mieru v Bytči : 
bežné výdavky  - osobné náklady                            18 587 000 Sk 
                          - prevádzkové náklady                     4 145 000 Sk 
                            spolu                                             22 732 000 Sk 
Školský klub   detí  : príjem                                             65 000 Sk 
                                   Výdaj                                          834 000 Sk 

      2. Základná škola Ul. E. Lániho   v Bytči : 
          bežné výdavky  - osobné náklady                                12 245 000 Sk 
                                    - prevádzkové náklady                         2 395 000 Sk 
                                      spolu                                                 14 640 000 Sk 
            Školský klub detí : príjem                                                 50 000 Sk 
                                           Výdaj                                                441 000 Sk 
      3.   Základná   umelecká škola v Bytči : 
            bežné  výdavky – osobné náklady                                5 459 000 Sk 
                                      -  prevádzkové   náklady                        715 000 Sk 
                                         spolu                                                 6 174 000 Sk 
            kapitálové výdavky                                                            86 000 Sk 
            príjem                                                                               750 000 Sk 

4. Centrum voľného času v Bytči : 
Bežné výdavky  - osobné náklady                                 2 900 000 Sk 
                           - prevádzkové náklady                           780 000 Sk 
                             spolu                                                  3 680 000 Sk 
príjem                                                                                300 000 Sk 

5. Materské školy : 
Bežné výdavky                                                             15 835 000 Sk 
Kapitálové výdavky                                                            30 000 Sk 
Príjem                                                                                520 000 Sk 

6. Školské jedálne : 
Bežné výdavky                                                               5 240 000 Sk 
Príjem                                                                                650 000 Sk 

Podrobnosti SD č.: 9 / 2006 ( príloha – 1 strana ) 
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Rozpočet mesta na rok 2006 bol schválený ako vyrovnaný. Bol rovnaký v príjmovej aj 
výdavkovej časti  - 160 114 000 ,- Sk 
1. Príjmy  po upravenom rozpočte boli 191 789 000,- Sk a skutočnosť bola  200 039 795 ,- 

Príjmy kapitálového rozpočtu  získalo Mesto z predaja bytov, pozemkov, plynovodu 
a automobilu. Mesto použilo finančné prostriedky aj z rezervného fondu – 16 140 330,- 
Sk a z diaľnice D1 – 12 898 850 ,- Sk. 

2. Výdavky – schválený rozpočet  bol 160 114 000,- ; upravený rozpočet bol na 191 789 
000,- ; v skutočnosti boli výdavky : 193 126 019 ,- Sk 

Podrobnosti SD č.: 10 / 2006 ( záverečný účet r. 2006 – 15 strán ) 
Podrobnosti SD č.: 11 / 2006 ( príjmy – 2 strany ) 
 
Mestský úrad minul pri svojej činnosti : 16 619 399 ,- Sk na platy zamestnancov, cestovné  
úhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, 
opravy budov a iné. 
                                                                   3 178 810 ,- Sk na rozvoj obce a prímestských častí. 
Peniaze boli použité zhruba na tie isté výdavky ako pri MsÚ 
                                                                   600 465 ,- Sk na rozvoz stravy 
                                                                   2 198 216 ,- Sk na Jesienku 
                                                                   4 565 976 ,- Sk na opatrovateľskú službu 
                                                                    763 250 ,- Sk minul MsÚ na nákup interiérového 
vybavenia, výpočtovej techniky, špeciálnych strojov a prístrojov, osobného automobilu 
Podrobnosti SD č.: 12 / 2006  ( výdavky – 14 strán ) 
Podrobnosti SD č.: 13 / 2006 ( výdavky – 2 strany ) 
 
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta   v r. 2006  - granty. 
Mesto poskytlo spomínané dotácie vo výške 190 050 ,- Sk  spolu na 24 grantov. 
Konkrétne sa jednalo o : Slovenskú asociáciu Kung – fu ; TZOB stolnotenisový oddiel ; DHZ 
Pšurnovice a Hliník ; Mestský hádzanársky klub ; MC Šťastná rodina ; SČK Hliník 
a Pšurnovice ; Súťaž  ťažných koní ; Rozvoj čitateľskej gramotnosti detí ZŠ ; Šachový oddiel. 
Podrobnosti SD č.: 14 / 2006 ( granty ) 
Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta.. 
Mesto Bytča vykazovalo v r. 2006 2 úvery: 
- 3 700 000,- na dostavbu nájomných bytov na Treskoňovej ulici. Za rok 2006 bola splatená 
časť dlhu vo výške 54 400,- Sk. 

- 20 773 081,- Sk – na financovanie kultúrno – spoločenského centra v Bytči . Za rok 2006 
bola splatená časť dlhu  vo výške 1 009 220,- Sk 

Podrobnosti SD č.: 15 / 2006 ( stav úveru – 2 strany ) 
 
Dane. Podľa zákona sme mali všetci vyplatiť mestu dane do 31.I. 2006. MsÚ  poslal 
držiteľom psov, vlastníkom nehnuteľností a podobne šek, kde bola uvedená výška sumy dane 
a termín dokedy ju treba zaplatiť. Platiť sme mohli poštovou poukážkou alebo osobne 
v pokladnici MsÚ. Tí občania, u ktorých došlo k zmene majetku, mali povinnosť podať 
priznanie k dani z nehnuteľností tiež   do 31. I. 2006. 
             Na rozdiel od vlaňajška sa nezdaňoval pes so špeciálnym výcvikom vtedy, ak patril 
nevidomému alebo občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím 
             Najvyššia sadzba dane z pozemkov v obci nesmela presiahnuť 20 – násobok tej 
najnižšej. 
             V SD prikladám podrobnosti  ako návod na vyplnenie priznania k dani z bytov. 
 
Podrobnosti SD č.: 16 a / 2006 
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Vyrúbenie daní v Bytči : 
 
Názov dane                                                      suma za každý, aj začatý m2 
Daň zo stavieb: 
- zo stavby na bývanie                                 3,20 ,- Sk v meste ;  
                                                                         2,30,- Sk v prímestských častiach 
- zo stavby na  
   pôdohospod. produkciu                                10,- Sk 
-   za rekreačné a záhradné chaty                     13,70,- Sk 
-   za samostatne stojace garáže 
    ( aj hromadné )                                             18,20,- Sk 
-   za priemyselné stavby                                  38,- Sk 
-   za stavby na podnikanie                               65,- Sk 
-   za ostatné stavby                                          35,- Sk 
Daň z bytov: 
-  v meste                                                           3,20,- Sk 
-  v mestských častiach                                      2,30,- Sk 
Nebytové priestory v meste a jeho  
častiach:                                                              18,20,- Sk 
 
Podrobnosti SD č.: 16 b / 2006   
 
Daň za psa.   
Vo VZN Mesta   sa uvádza : 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou 
alebo právnickou osobou 

2. Predmetom dane za psa nie je:  - pes chovaný na vedecké účely 
                                                         - pes umiestnený v útulku 
                                                         - pes so špeciálnym výcvikom pre   
                                                           nevidomú osobu   
                                                         - pes, ktorého vlastní občan s ťažkým 

                                                                                      zdravotným  postihnutím  
                          3.  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo  

                         držiteľom psa. 
                    4.  Základom dane je počet psov 

5. Sadzba dane za psa je ročne:  - v rodinnom dome  200,- Sk 
                                                      - v bytovom dome   1000,- Sk 
                                                      - v ostatných priestoroch  1000,- Sk 

                                                                      ( výrobné haly, nebytové priestory ... )  
                                                                    - pre občana staršieho ako 70 rokov,   
                                                                      žijúceho v bytovom dome 250,- Sk 
              6.  Oslobodenie od dane za psa:   -  osamelo žijúci starý občan 
                                                                    -  starý občan nad 70 rokov 

6. Daň sa znížila o 50 % ak je majiteľ vlastníkom 2 a viac psov 
Podrobnosti SD č.: 16 c, d / 2006 
 
Kronika. 31. I. 2006 bol odoslaný na podnet kronikárky mesta prípis, v ktorom žiadala všetky 
organizácie, kluby, združenia atď., k aktívnej spolupráci. Vo výzve žiadala iba informácie 
o udalostiach, štatistiky a fakty týkajúce sa roku 2006. 
Podrobnosti SD č.: 17 / 2006 
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Čitateľská súťaž. MY ŽN začali uverejňovať od 6. II. fotografie nominantov na súťaž „ 
Hľadá sa najšarmantnejší muž „. Medzi fotografiami sme našli aj snímku nášho primátora 
mesta Ing. Korca. 
Podrobnosti SD č.: 18 / 2006  
 
Pozvánka. MsÚ a primátor mesta  16. II. zvolal zasadnutie mestského zastupiteľstva na 23.II. 
o 14,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ. Hlavné  body    rokovania boli: 
- plnenie uznesení z minulého MZ 
- správa komisie Správy majetku a podnikateľskej činnosti 
- správa Komisie výstavby a životného prostredia 
- správa Komisie sociálnej, bytovej, kultúry a športu 
- rôzne 
Podrobnosti SD č.: 19 / 2006 ( pozvánka ) 
 
Spor o pozemky pod 2 bývalými družstevnými bytovkami na Družstevnej ulici v Bytči tento 
rok gradoval. Hrozilo, že by naň mohli doplatiť nájomníci bytoviek. V nich boli pôvodne 
ubytovaní zamestnanci roľníckeho družstva. Keď boli spomínané pozemky ponúknuté na 
predaj  záujem o ne prejavil R. Pobiják a pozemky s rozlohou asi 6 400 m2 kúpil. Zaplatil za 
ne len 12 Sk / m2. Stavebné bytové družstvo, ktoré bytovky vlastní a spravuje, platnosť 
predaja napadlo na súde. A tak sa spor vliekol a neskončil sa počas celého roka. 
Podrobnosti SD č.: 20 / 2006 
 
Predaj majetku mesta. MsÚ ponúkol začiatkom júna na predaj majetok mesta formou 
verejnej ponuky. Jednalo sa o parcely o výmere 2 923  m2 nachádzajúcich sa medzi cestným 
obchvatom a priemyselným areálom Makyty. Záujemcovia o kúpu sa osobne zúčastnili 
zasadnutia na MsÚ 29. VI. Cenová ponuka bola minimálne 600,- Sk / m2. 
Podrobnosti SD č.: 21 / 2006 
 
Chybný oznam. Skutočne bizarná situácia vznikla začiatkom júna v Bytči. Tesne po 6,oo hod 
ráno vyplašila obyvateľov 6 minút hučiaca siréna a následný oznam : „ Pozor, ohrozenie 
vodou“. Nikto, ani pracovníci úradu nevedeli, čo sa stalo. Pracovník CO v Žiline upresnil, že 
siréna zaznela preto, že vodné stavby v Hričove prepúšťali väčšie množstvo vody do koryta 
Váhu. Nikto z Povodia Váhu nepovažoval za potrebné  túto skutočnosť oznámiť komukoľvek 
v Bytči. Dispečer na vodnej stavbe v Hričove vraj volal na Okrasný úrad v Bytči ( ktorý už 
mimochodom neexistuje od roku 2002 ). Niektorí z nás oznam vôbec nepočuli a iní mali 
problém predýchať to. Tak to vyzerá, keď pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Najlepšie potom je, 
zvaliť vinu na prvého kto nás napadne. 
Podrobnosti SD č.: 22 a, b / 2006 
 
Zákon o informáciách. Od roku 2000 majú mestá povinnosť zverejňovať všetky informácie 
týkajúce sa práce úradu a MZ, aj so zápisnicami . Môžu tak urobiť prostredníctvom internetu 
alebo na úradnej tabuli. 
                       Zápisnica z verejnej schôdze je dokument, ktorý zachytáva priebeh zasadnutia. 
Z neho je zrejmé napr. aj to, kto z poslancov a ako vystúpil, aké uznesenia poslanci schválili. 
Za MsÚ v Bytči povedal tlači prednosta úradu p. Lˇ. Guniš, že zverejňujú výsledky 
hlasovania , uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia. 
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Komunálne voľby. Už v auguste sa začali v tlači a v našich poštových schránkach objavovať 
články a letáčiky o budúcich kandidátoch do komunálnych volieb. O post primátora mesta 
v Bytči malo záujem 7 kandidátov. Tlač uviedla mená jednotlivých kandidátov aj ich podporu 
politickými stranami. 16. X. boli uverejnené tabuľky o jednotlivých regiónoch Ža kraja. 
Bytča: 
• počet obyvateľov :                            11 500 
• počet poslancov :                                     17 
• počet kandidátov na poslancov :              66 
• počet volebných obvodov :                        6 
• počet kandidátov na primátora :                 7 
Jozef Družkovský, Zdenka Janišová, Peter Korec, Peter Lalinský, Ondrej Skotnický, Rudolf 
Takáč  a Peter Weber. 
Podrobnosti SD č.: 23 a / 2006 
Podrobnosti SD č.: 23 b, c / 200 
 
V SD prikladám predvolebné plagáty kandidátov na primátora mesta aj s ich volebným 
programom. 
Podrobnosti SD č.: 24 a, b, c, d, e, f / 2006 
 
Na komunálne voľby dostalo mesto od štátu 185 600,- Sk. Na obe voľby ( komunálne aj do 
NR SR ) mesto  minulo 394 210,- Sk. 
V SD prikladám ďalšie letáčiky na posty poslancov do MZ, ich fotografie a predvolebné 
sľuby so stručnou  charakteristikou kandidáta. 
Podrobnosti SD č.: 25 a, b, c, d, e, f, g, h, i / 2006 
 
Ďalej prikladám hlasovacie lístky pre voľby primátora mesta. Voľby sa konali 2. Decembra 
2006. 
Podrobnosti SD č.: 26 / 2006 
Podrobnosti SD č.: 27 a, b, c, d, e, f / 2006 ( hlasovacie lístky pre voľby poslancov do MZ ) 
Podrobnosti SD č.: 28 / 2006 ( oznámenie o čase a mieste konania volieb ) 
 
Výsledky volieb  o primátora mesta. V nich uvádza iba konečný počet hlasov, ktoré kandidáti 
získali a poradie. 
1. Ing. Peter Korec  -  1386 
2. Ing. Peter Weber -  1356 
3. Mgr. Rudolf Takáč – 854 
Podrobnosti SD č.: 29 / 2006 
 
Výsledky volieb na poslancov do MZ. ( za volebné obvody v meste ): 
1. Ing. Peter Weber  -                  932 
2. JUDr. Robert Mendel -           739 
3. Ing. Alžbeta Kramarová -        676 
4. Branislav Chúpek -                  470 
5. Michal Filek -                          466 
6. Ing. Peter Bologa -                   443 
7. Mgr. Martin Petrus -                 434 
8. Mgr. František Garabík -          421 
9. Ing. Ondrej Skotnický -            414 
10. MUDr. Vladimír Tvrdý -          412 
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11. Ing. Ján Melocík -                     403 
12. Milan Zátek -                            397 
Za volebné obvody v mestských častiach : 
1. Miroslav Frolo -                        248 
2. Ľubomír Hrobárik -                   196 
3. Ing. Peter Sakala -                     157 
4. Anežka Vlčíková -                     121 
5. Ing. Jana Holíncová                   123 
Podrobnosti SD č.:  
  
Ustanovujúce zasadnutie. Podľa zákona zvolal primátor mesta ustanovujúce zasadnutie MZ  
v Bytči na  21. XII. 2006 do zasadacej miestnosti MsÚ.  
Podrobnosti SD č.: 31 / 2006  
 
Vianočné želanie. V týždenníku MY ŽN pred  Vianocami  uverejnili želanie primátora mesta 
občanom k blížiacim sa sviatkom. „ Všetkým obyvateľom mesta Bytča, ale i celému regiónu 
želám radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, pokoja a porozumenia  v novom 
roku 2007  a zároveň ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a prejavili mi dôveru vo voľbách. 
Ing. Peter Korec, primátor mesta Bytča. 
Podrobnosti SD č.: 32 / 2006 
 
Mestská polícia. Správu pre MZ vypracoval Peter Majstrík – náčelník Mestskej polície 
v Bytči. Z jeho správy uvádzam iba niektoré údaje z tabuliek o priestupkoch a podozrení na 
trestné činy. V roku 2006 príslušníci Mestskej polície v Bytči zaznamenali 1 828 priestupkov 
a 23 podozrení z trestných činov. Z uvedeného počtu priestupkov 1 285 vyriešili blokovou 
pokutou. 
                          Priestupky. Najviac 1 125 priestupkov bolo na úseku cestnej premávky, 428  
bolo porušenie verejného poriadku. Za porušenie plynulosti cestnej premávky zaplatili 
občania 249 100,- Sk. Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 92, proti alkoholizmu  bolo 
26. Za porušenie verejného poriadku vybrali policajti na pokutách  za polrok 46 800,- Sk.  
                           Ďalšie priestupky boli proti občianskemu spolunažívaniu ( 27 ), proti 
majetku ( 88 ),  proti založeniu nezákonných skládok odpadu ( 28 ), proti stavebnému zákonu 
( 4 ). Za spomenuté priestupky bolo vybratých 94 400,- Sk na blokových pokutách. 
                          Počet priestupkov od roku 1994 neprestajne rastie. V spomínanom roku bolo 
priestupkov 192, v roku 2000 už 2 102 a dnes 1828. Finančná hotovosť za blokové pokuty 
tiež vzrástla. V r. 1994 sa vybralo 8 500,- Sk, v r. 2000 už 98 950,- Sk a dnes 343 500,- Sk. 
                          Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Bytči ( 1 720 )  a najmenej 
v Pšurnoviciach ( 7 ). Najviac priestupkov spáchali  občania s trvalým bydliskom mimo 
okresu Bytča ( 765 ) , potom Bytčania ( 474 ) , a napokon ostatní z okresu Bytča ( 345 ).  
                          Podozrenie na trestné činy. Skutkov, ktoré niesli znaky trestných činov bolo 
tento rok spolu 23 a zaistených osôb podozrivých z nich bolo 22. Konkrétne sa jednalo 
o pytliactvo, lúpež, výtržnosť, vlámanie sa, ublíženie na zdraví a vyhrážanie sa zabitím, 
propagácia fašizmu a všeobecné ohrozenie. 
                          V roku 2006 príslušníci MsP zakročili  v 1 666  prípadoch proti osobám, 
ktoré spáchali priestupok a 23 krát proti osobám, ktoré spáchali trestnú činnosť. V služobnom 
obvode bolo zaistených 107 voľne pobehujúcich psov, príslušníci doručili 7 poštových 
zásielok súdov a 3 exekučné rozhodnutia.  Výkon služieb MsP vykonávali 8 príslušníci v 8 – 
hodinových pracovných smenách. 
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V správe sa ďalej hovorí o spolupráci s Policajným zborom SR, s Hasičským a záchranným 
zborom, orgánmi zdravotnej služby a inými. Napokon sa uvádza materiálne a technické   
vybavenie MsP a vybavenosť policajtov počas služby. 
Podrobnosti SD č.: 33 / 2006 ( správa  - 16 strán ) 
 
Výdavky z rozpočtu  mesta na Mestskú políciu boli spolu : 2 755 690 ,- Sk. V spomenutej 
sume boli zahrnuté platy, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, pracovné 
odevy a pomôcky, palivo a špeciálne kvapaliny do auta, energie a stravovanie... 
 
MsP oslavovala. V októbri si policajti pripomenuli 15. výročie  založenia prvých mestských 
polícií  na Slovensku. Jednou z aktivít v súvislosti s jubileom bytčianski mestskí policajti 
zavítali do MŠ na Dostojevského ulici, kde strávili s malými škôlkármi zaujímavé 
predpoludnie. Pozhovárali sa s deťmi o pravidlách cestnej premávky, deti si pozreli policajnú 
výstroj, zahrali sa na malých policajtov a vypytovali sa na všetko, čo ich v súvislosti 
s políciou zaujímalo. Deťom sa napr. páčila prepravky na psíkov. Napokon si všetky chceli 
sadnúť za volant policajného auta a zatrúbiť  na klaksón. 
Podrobnosti SD č.: 34 / 2006 
 
Týranie. Z týrania blízkej a zverenej osoby obvinil  vyšetrovateľ 41 – ročného muža 
z Hliníka. Tento dôchodca – invalid od septembra 1999 neustále spôsoboval psychické 
a fyzické utrpenie svojej manželke a 4 deťom. Okrem vulgárnych nadávok, vyhrážania sa 
likvidáciou, deti bil, ponižoval a všetkých stále stresoval. Pohár trpezlivosti rodiny  pretiekol, 
keď v júni svojej 18 – ročnej dcére spôsobil také vážne zranenie, že musela byť 
hospitalizovaná. Rodina oznámila otca na polícii. Tá násilníka zadržala a spracovala návrh na 
vzatie do väzby. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov. 
 
Pomoc školákom. V septembri sa začal školský rok a ranné ulice sa zaplnili školákmi, ktorí 
sa náhlili do školy. Zo začiatku museli prváčikov do školy vyprevádzať rodičia, ale neskôr sa 
museli spoľahnúť na to, že svoje dieťa patrične poučili, ako sa má správať na ceste do školy, 
ako správne prechádzať cez prechod a podobne. Ak majú malí školáci staršieho súrodenca, 
ktorý chodí do tej istej školy ako oni, rodičia sa o svoje neskúsené ratolesti nemusia obávať. 
Kritickým miestom cesty do školy sú križovatky nielen v dopravných uzloch ale i priamo 
pred školou. Preto na začiatku školského roka na prechodoch pre chodcov pred školami 
v mnohých mestách hliadkovali policajti a dozerali na bezpečnosť žiakov. 
                            V Bytči mali situáciu komplikovanú pre nedostatok policajtov. „Robíme 
dozor na prechodoch pred školami hlavne na začiatku škol. roka, alebo ak si nás rodičia  
vyžiadajú. Dopravná situácia sa najviac komplikuje pri ZŠ E. Lániho, ktorá je prepojená 
s gymnáziom a pred ňou je najhustejšia premávka „ , hovorí P. Majstrík , náčelník bytčianskej 
mestskej polície. 
                           Týždenník MY ŽN priniesol článok, v ktorom okrem iného polícia informuje 
deti a rodičov, čo treba urobiť preto, aby sa bezpečne dostali do a zo školy. Základné zásady : 
• Prechádzať cez cestu kolmo 
• Používať prechody pre chodcov 
• Rešpektovať svetelnú signalizáciu 
• Presvedčiť sa , či je cesta voľná 
• Nevstupovať na cestu poza zaparkovaného auta 
Podrobnosti SD č.: 35 / 2006 
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Vymáhanie pokút. Vlastnú políciu má na Slovensku 149 obcí a miest. Zamestnáva 2 132 
ľudí – Bytča 8. Ich právomoci sú podstatne užšie ako má štátna polícia. Ale aj mestskí 
policajti môžu ukladať pokuty. Je to v prípade: 
• Pri nedodržaní VZN  mesta 
• Dopravné priestupky ( zákaz  státia, odbočovania, rýchla jazda ... ) 
                                 Výška pokút je určená jednotne pre všetky polície bez rozdielu. Napr. za 
dopravný priestupok môžu  na mieste uložiť pokutu až do výšky 2000,- korún. Pri nedodržaní 
VZN je to od 500 do 1000 korún. 
                                 Čo a kedy môže obecný policajt urobiť: 
- preukázanie  totožnosti ( ak je niekto pristihnutý pri páchaní priestupku, hľadané osoby 

a pre poskytnutie vysvetlenia ) 
- žiadať poskytnutie vysvetlenia ( od každého, kto môže objasniť priestupok  a zistiť 

páchateľa ) 
- oprávnenie otvoriť byt ( len vtedy ak existuje dôvodná obava, že je ohrozený život alebo 

vážne ohrozené zdravie a veľká škoda na majetku) 
- oprávnenie odňať vec ( ak ju občan po výzve odmietne vydať a je podozrenie, že súvisí 

s trestným činom, alebo ide o hľadanú vec ) 
- donucovacie prostriedky môže policajt použiť iba po predchádzajúcej výzve ak občan 

koná protiprávne. Výzvu nemusí použiť, keď je sám napadnutý alebo  ohrozený na živote 
Podrobnosti SD č.:33 / 2006 
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II. kapitola 
 
 
 
 
 
 

Š T Á T N A       S P R Á V A 
 
 
 
 
Úrad práce, (ÚP) , sociálnych vecí a rodiny sídlil tento rok v Žiline , ale jeho pobočka mala  
pracovisko v Bytči pod názvom Úsek sociálnych vecí a rodiny. ÚP   sídlil v budove zámku 
v priestoroch bývalého okresného úradu. Vedúcou úseku bola JUDr. Anna Gerová, ktorá mi 
poskytla informácie o poberateľoch dávok sociálnej pomoci   v meste   za rok 2006. 
                            Dávky v hmotnej núdzi poberalo 470 ľudí . Vyplatená im bola čiastka 6 
795 680,- Sk.  Náhradné výživné sa vyplatilo 9 ľuďom vo výške 144 058,- Sk. Štátne sociálne 
dávky dostalo 2 489 Bytčanov  vo výške 41 558 532 ,- Sk. Poplatok za kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia  bol vyplatený693 ľuďom vo výške 9 814 607 ,- Sk. Náhradných 
rodín v Bytči bolo 8. Jednalo sa o prípady, kedy rodičia nezabezpečovali, alebo nemohli 
zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a toto bolo zverené do pestúnskej 
starostlivosti. 
Podrobnosti SD č.: 34 / 2006 
 
Nezamestnanosť. Januárové štatistiky Ministerstva práce a sociálnych vecí SR uverejnili 
údaje o nezamestnanosti. Podľa nich je na Slovensku 11, 36 % nezamestnanosť. Náš kraj je 
v rebríčku na 4. Mieste s 9,33 %. Zmenili sa podmienky pre návrat do práce. Uchádzači, ktorí 
boli predtým z evidencie vyčiarknutí, sa do nej mohli vrátiť Evidencia sa od 1. I. 2006 
rozšírila aj o študentov. 
 
Nemecko otvorilo svoj trh práce pre našich ľudí s určitými podmienkami. Záujemcovia 
o prácu museli mať ukončené odborné vzdelanie a mať určitú prax. Nesmeli byť mladší ako 
18 a starší ako 40 rokov. Pohovory sa robili v Bratislave. Najväčší záujem mali Nemci 
o uchádzačov na hotelové a reštauračné služby ( kuchár, čašník, ale aj ekonóm ) 
v poľnohospodárstve o ošetrovateľov a cvičiteľov koní , pekári, mäsiari, maliari natierači ... 
Mnoho mladých ľudí z Bytče túto šancu využilo. 
Podrobnosti SD č. : 35 / 2006 
 
Do Francúzska išli mnohí pracovať v zdravotníctve, reštauráciách a v stavebníctve. Od 
januára smeli naši pracovať aj vo V. Británii, Írsku, Švédsku. Veľmi rezervovaný je náš sused 
Rakúsko. 
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Podvodníci. Žiaľ mnoho ľudí naletelo zahraničným podvodným sprostredkovateľom práce 
v EÚ. V júni veľká skupina ľudí precestovala kus cesty do Portugalska, kde nenašli ani firmu 
v ktorej mali pracovať, ani sprostredkovateľa. Napokon skončili na slovenskom 
zastupiteľskom úrade v Madride. Podvodníci si prišli na svoje, keď od každého z nich vzali 
200 eur. Médiá neustále ľudí varujú pred podvodníkmi, nabádajú ich overiť si existenciu 
firmy, ale naši sú nepoučiteľní. Najviac obetí podvodov bolo v poľnohospodárstve 
a stavebníctve na sezónne práce. 
Podrobnosti SD č.: 36 / 2006 
 
Práca v zahraničí. Slováci v zahraničí zatiaľ robili najmä nekvalifikovanú prácu. Podľa 
ministerstva práce pracovalo oficiálne v zahraničí  zhruba 170 tisíc Slovákov. Okrem nich 
pracujú vonku mnohí nelegálne. Najviac našich pracuje v Českej republike (ČR ) – 75 669 ; 
vo Veľkej Británii  - 36  355; v Maďarsku – 20 000; v Írsku – 15 000; v Rakúsku – 7 077 ; 
v Taliansku – 6 479 ; v Nemecku – 4 363 ; v Slovinsku – 1 489. Najmenej ich robí vo Fínsku 
a Francúzsku – 22 ľudí. Viac ako 30 tisíc  z nich robí v poľnohospodárstve, v stavebníctve 
a iné pomocné práce. 
Podrobnosti SD č.: 37 / 2006 
 
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla na Slovensku k októbru 2006 9,27 %. Počet 
tých, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce bol 237 tisíc. Celkový počet evidovaných 
nezamestnaných bol do konca októbra 271 tisíc. Miera nezamestnanosti teda klesá. Dokonca 
v 13 okresoch klesla pod 5 %, ba niekde vďaka vzmáhajúcemu sa priemyslu je nedostatok 
zamestnancov. Týka sa to aj nášho  regiónu vďaka automobilke KIA. 
Podrobnosti SD č.: 38 / 2006 
 
Zmena zamestnania. Slováci neradi menia zamestnanie. Najstabilnejší  zamestnanci sú 
s vysokoškolským  vzdelaním na pozícii špecialistov. V ére našich otcov bolo samozrejmé, že 
kde sa človek zamestnal prvýkrát, tam pracoval až do dôchodku. Dnes je doba úplne iná 
a dĺžka zamestnania sa u jedného zamestnávateľa skracuje. Napriek tomu viac ako 50 % ľudí 
uprednostňuje dlhodobé  zamestnanie. Viac ako 35 % pracuje na jednom mieste viac ako 10 
rokov. Extrémne je 10 %  ľudí pracujúcich na jednom mieste  menej ako rok. K častejšiemu 
striedaniu zamestnania inklinujú najmä mladí ľudia, ktorí idú za možnosťou rýchlejšieho 
postupu s vyšším finančným ohodnotením. 
                               Sú ale profesie, kde je zmena súčasťou kariéry. Ide najmä o firmy, kde 
informácie rýchlo zastarajú a pracovník nepotrebuje nadviazať s klientom dlhodobé vzťahy. 
Natrvalo za prácou do zahraničia odchádza   viac ako 47 % študentov. Nemôžeme sa potom 
čudovať, že na poliklinike v Bytči je nedostatok lekárov a preto tam pracuje čím ďalej  tým 
viac dôchodcov. V čakárňach sú dlhé rady a vládne nespokojnosť. 
Podrobnosti SD č.: 39 / 2006 
 
Platy. Priemerné platy na Slovensku sú ešte stále oveľa nižšie ako v štátoch EÚ. Rozdiely ale 
nie sú rovnaké pre všetky pracovné pozície. Operátor vo výrobe zarobí v Nemecku 7 x toľko 
ako na Slovensku. Mzda jeho vedúceho je u len 5x vyššia. Čiže čím vyššie pozície človek 
zastáva, tým je rozdiel platu menší. Najvyšší rozdiel je v robotníckych povolaniach. Veľkým 
handicapom je to, že naši robotníci pracujúci v zahraničnej firme neovládajú žiadny cudzí 
jazyk. Platy našich pracujúcich sa líšia aj podľa regiónov kde pracujú. Najvyššie platy sú 
v Bratislave a okolí – 23 212 ,- Sk a najnižšie v Košickom kraji – 11 771 ,- Sk. U nás je 
priemerný plat 15 172,- Sk mesačne. 
Podrobnosti SD č.: 40 / 2006 
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Ponuky práce pre  našich občanov doma ale aj v zahraničí, ponúknuté agentúrami , reklamou 
a médiami.  
1.) Strojári : - v automobilovom priemysle Žilina a okolie ( zvárač, operátor, lakýrnik....) 
                     - podnik P. Bystrica ( obrábač kovov ) 
                     -  Nitra   ( sústružník, zvárač, frézar...) 
                    -  Kinex Bytča   ( brusič, strojár, finišér... ) 
                    - Česká republika ( brusič kovov, sústružník, zámočník, frézar...) 
                    -  ČR  ( práca v elektrotechnickom priemysle ) 
                    -  Bytča – Mikšová ( zámočník, zvárač, obrábač kovov ) 
2.) Stavebníctvo : - Brno ,ČR ( stolár, murár ) 
                              - Bytča, firma ASIO ( stolár, stavbár, strojár ) 
                              - ČR ( murár , tesár a iné stavbárske profesie ) 
                              - Bytča, firma JMS ( murár, tesár, pomocný robotník ) ponuky platili po  
                                 celý rok 
                              - SR, firma DIMEX PLUS ( zámočník, klampiar, obkladač a iné ) 
                              - Bytča, súkromník ( brigáda na vyčistenie a sťahovanie rodinných  
                                 domov a úprava záhrad) 
3.) Poľnohospodárske práce: - ČR  ( práca na poliach v marci ) 
                                               - ČR ( zber špargle v apríli ) 
                                               - Trnava  ( práce vo fóliovníkoch v máji ) 
                                               -  Nemecko ( zber špargle – máj, jún ) 
                                               - ČR ( spracovanie zeleniny – október ) 
                                               - ČR ( brigáda na chmelnici – máj ) 
3.) Rôzne ponuky : - Bytča Kinex ( závodný bufet – máj ) 
                                - Bytča Kinex ( pomocné sily do kuchyne – február ) 
                                - Bytča BILLA ( bezpečnostná služba – stráženie objektu – marec ) 
                                                           stráženie mesta a okolia, priemyselných objektov 
                                                           v Bytči a Dolnom, Hričove  
                                - SR , firma EURO hľadala vodiča po celom území SR 
                                - SR, región severné Slovensko ( obchodný zástupca komunálnej  
                                   poisťovne ) 
                                - Žilina a okolie ( obchodný a inzertný manažér  )   
                                - Čadca, firma VALTER ( nákupca, zásobovač – výroba pančúch )   
                                - Zvolen , ORIN Slovakia ( obchodný poradca )  
                                -  ŽSK  ( výberové konanie pre 11 úradníkov )  
                                - Bytča , firma VÁH ( šitie obuvi  )   
                                - ČR , celé územie a Praha ( pokladníčka )  
                                - Slovensko, celé územie ( predavačka kozmetiky )  
                                - Bytča, drevári ( obsluha gátra a píly )  
                                - Nízke Tatry ( pracovníci do nového  hotela )  
                         Z uvedených ponúk práce jasne vyplýva, že kto má záujem o prácu a chce 
pracovať prácu si určite nájde a nemusí za ňou ani ďaleko  cestovať. 
Podrobnosti SD č.: 41 a, b, c, d / 2006 
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Úrady. 

 
 ŽSK. Začiatkom januára zložil slávnostný sľub nový župan a poslanci ŽSK. Bývalý župan J. 
Tarčák na ňom odovzdal úrad  novému Jurajovi Blanárovi. Slávnostný sľub zložilo aj 57 
poslancov. V SD prikladám fotografie tých, ktorí nás zastupovali v krajskom parlamente. 
Z Bytče to bol P. Weber ( ako prednosta Krajského školského úradu ) a Š. Pucko ( starosta 
Štiavnika ). 
Podrobnosti SD č.: 42 a / 2006 
                        ŽSK je samostatný územný samosprávny celok SR. Hospodári s vlastným 
majetkom a má kompetencie v úsekoch dopravy, sociálnom úrade, civilnej ochrany, školstve, 
kultúre, zdravotníctve, v cestovnom ruchu a iné. O jednotlivé úseky sa starajú odbory 
s rovnakým menom.  
Podrobnosti SD č.: 42 b / 2006  
Demografický výskum. Ministerstvo práce a sociálnych vecí dáva dosť často robiť v SR 
demografický výskum. V ňom 19. I. 2006 konštatovali, že sa Slovensko svojím populačným 
vývojom blíži k Západu. Alarmujúcim prejavom vývoja je starnutie populácie. To znamená, 
že pribúda dôchodcov a ubúda ekonomicky aktívnych mladých  ľudí. Tak vznikla otázka, 
z čoho sa budú platiť dôchodky.  Odchod do dôchodku sa posunul na 65 rokov veku bez 
rozdielu pohlavia. 
                          Zatiaľ je Slovensko jedným z postkomunistických štátov v rámci únie, 
ktorého obyvateľstvo nevymiera.. V našom štáte pribúdali obyvatelia do roku 2000, potom 3 
roky vymierali a teraz už 2 roky znovu počet ľudí rastie. Za tento rok to bol nárast viac ako o 
1000 ľudí. Obyvatelia u nás nepribúdajú ani migráciou, pretože Slovensko je pre migrantov 
menej ekonomicky príťažlivé ako štáty západnej Európy. V SD prikladám tabuľku 
o prírastkoch obyvateľstva v Európe. 
Podrobnosti SD č.: 43 / 2006 
                         Detí sa síce začalo rodiť viac ako v minulom roku, ale počet sobášov klesá . 
V roku 2005 ich bolo o 1 736 menej ako v roku 2004. Zvyšuje sa aj priemerný vek pri prvom 
sobáši a pri narodení prvého dieťaťa. Oproti roku 1996 sú dnešné nevesty a maminy staršie 
v priemere o 4 a ženísi o 5 rokov. Vek matky pri narodení  prvého dieťaťa v Európe: najnižší 
je v Estónsku, Slovensku a v Poľsku ( 24 rokov ). Najvyšší je vo Veľkej Británii ( 29 r.) , 
Holandsko a Nemecko ( 28 r. ). Potratov bolo vlani 19 332   , čo je menej ako  v roku 1958. 
Svedčí to o silnejších účinkoch osvety, o antikoncepcii a o plánovanom rodičovstve. V SD 
prikladám štatistiku o sobášoch a prirodzenom prírastku obyvateľstva.   
Podrobnosti SD č.: 43  b / 2006 
 
Podpory na novorodencov. S novorodencami pribúdajú aj nároky na sociálne dávky. Vlani 
dostalo prídavok na dieťa každý mesiac 755 921 ľudí, čo je 86 miliónov ročne. Prirodzený 
prírastok v r. 2000 bol 2 427 detí ; v r, 2001 boli mínusové prírastky ; v r. 2004 bol prírastok 1 
895. 
Podrobnosti SD č.: 43 c / 2006 
                        Rodičov, ktorí sa starajú o dieťa osobne doma, štát podporuje tým, že za nich 
platí sociálne a zdravotné odvody. Poslednou zmenou pred voľbami  ( jún ) bolo rozšírenie 
možnosti  stredoškolákov získať štipendium. Dovtedy  štipendium dostávali iba rodiny 
v hmotnej núdzi. 
Dávky pre rodičov zo sociálneho poistenia: 
1.) materské :  -  dostáva rodič, ktorý platí nemocenské poistenie aspoň 270 dní 
                          -  vypláca sa od 6 týždňov pred pôrodom 
                          -  vypláca sa vo výške 55 % predošlej mzdy matky 
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2.) vyrovnávacia dávka : -  vypláca sa žene, ktorá bola pre  tehotenstvo preradená na ľahšiu  
                                              prácu a klesla jej mzda  
                                          -  vypláca sa vo výške 55 % rozdielov mzdy pred a po preradení 
3.) ošetrovné : sa vypláca najviac 10 dní a to za každý deň vo výške 55 % z predošlej dennej  
                          mzdy. 
 
Prídavok na dieťa sa tento rok vyplácal vo výške 5400,- Sk na každé nezaopatrené dieťa do 
jeho 25 roku. Od 1. IX. 2006 sa zvýšil na 6 345,- Sk. Príspevok , ktorý   dostala matka pri 
narodení dieťaťa bol 4 460 korún na 1 dieťa. 
                    Podľa zákonníka práce mali rodičia nárok  na : 
- materskú a rodičovskú dovolenku od začiatku 6. týždňa  pred pôrodom, pri 1 dieťati 28  

týždňov ; 37 týždňov ak porodila 2 a viac  detí naraz 
- zamestnávateľ nemôže dať výpoveď : tehotnej zamestnankyni, na materskej alebo  

rodičovskej dovolenke 
- toho , kto sa vrátil z materskej alebo rodičovskej dovolenky, musí zamestnávateľ 

prijať na pôvodné miesto. 
Podrobnosti SD č.: 43 d , e / 2006  
 
Invalidné dôchodky. 
Predošlá ( Dzurindova) vláda prehodnotila invalidné dôchodky, čo podľa ústavných sudcov 
bolo v rozpore s princípmi právneho štátu a mnoho našich invalidov sa cítilo veľmi 
poškodených.  
Počet invalidných dôchodcov:  
Rok  :                       Počet dôchodcov:                         Priemerný invalidný dôchodok: 
2002                         293 308                                        5 636,- 
2003                         222 145                                        5 999,- 
2004                         286 316                                        5 668,- 
2005                         180 939                                        5 804,- 
2006                         185 536                                        5 828,- 
Po lekárskych prehliadkach bol stav invalidných dôchodcov: 
-  zníženie invalidity        12 907   prípadov   ( 9,5 % ) 
-  zvýšenie     -  „  -            4 283     -    „  -    ( 3,16 % ) 
-  zrušenie      -  „  -          10 282     -  „   -     ( 7,59 % ) 
-  stav nezmenený           108 002    -   „   -    ( 79,75 % ) 
Podrobnosti SD č.: 44 a / 2006 
Od 1. Januára prerokovala nová vláda zvýšenie dôchodkov pre siroty, vdovy a vdovcov. 
Sirotské dôchodky boli vo výške 30 % starobných alebo invalidných dôchodkov. Od 1. 
Augusta bolo zvýšenie 40 %. V SD prikladám novinky pre vdovy a vdovcov a podrobnosti 
o sirotskom dôchodku. 
Podrobnosti SD č.: 44 b / 2006 
Vianočný príplatok  dostali tento rok dôchodcovia jednorázovo od 1500 do 2000 korún. 
Príspevok vypočítali vo výške 60 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2005 – čo bolo 10 365 
,- Sk. 
Podrobnosti SD č.: 44 c / 2006  
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Matrika. 
 
Štatistika narodení, úmrtí, prisťahovaných a odsťahovaných v Bytči za obdobie  
od 1. I. 2006 do 31. XII. 2006.  
Skupina:                       Spolu:                    Muži:                     Ženy: 
Narodení                      121                         50                           62 
Zosnulí                           96                         50                           46 
Prisťahovaní                 140                         76                           64 
Odsťahovaní                 123                         54                           69 
Sobášení                         71 párov 
Údaje sú z evidencie obyvateľstva   mesta.              
 
Súčasný počet obyvateľov  v Bytči:     
Kategória :                                            počet: 
Obyvatelia celkom                                11 502 
Muži od 18 – 60 rokov                            3 607 
Ženy od 18 – 55  rokov                           3 223 
Deti do 18 rokov                                     2 643 
Deti do 15 rokov                                     2 128 
Ostatní                                                     2 029    
„od“ je vrátane, „do nie je vrátane. 
Podrobnosti SD č.: 45 a , b / 2006  
  
Štatistický úrad ( ŠÚ ) SR plní dôležitú úlohu pri získavaní, spracovaní a poskytnutí 
objektívnych štatistických informácií. Práve z nich som si vybrala údaje o pohybe , 
o prírastkoch a počte obyvateľov podľa pohlavia.  Práve tieto údaje sú východiskom pri 
rozdeľovaní financií pre obce a mestá. 
                         V SD uvádzam podobné údaje o prírastkoch, uzavretých a rozvedených 
manželstvách v celom žilinskom kraji a Bytčianskom okrese špeciálne. Z tabuľky vyplýva, že 
celkový úbytok obyvateľov v prvej polovici tohto roka nastal v okrese Bytča, zatiaľ čo 
v ostatných okresoch bol prírastok. Kým v okrese Žilina pribudlo celkom 98 mužov a 73 žien,  
v okrese Bytča ubudlo 15 mužov a 12 žien.   
Tabuľka: okres Bytča: 
Stav k 1. I. 2006                                         30 925 
Stav k 30. VI. 2006                                    30 898 
Úbytok spolu                                                  - 27 
Prirodzený úbytok                                          - 27 
Úbytok sťahovaním                                            0 
Uzavreté manželstvá                                         73 
Rozvedené manželstvá                                      22 
Počet narodených detí                                      146 
Detí narodených v manželstve                         127 
Podrobnosti SD č.: 45 c / 2006 
 
Rozvody ( názor advokáta ). Najčastejšie príčiny rozvodov dnešných manželstiev sú:   
Alkoholizmus, nevera, násilie a žiarlivosť. Ďalej sú to finančné ťažkosti, sexuálny nesúlad, 
nezáujem o rodinu, problémy s bývaním. Dnešní ľudia sú veľmi sebeckí, nie sú ochotní sa 
prispôsobiť, obmedzujú partnera, namiesto pochopenia sa navzájom urážajú. Namiesto toho, 
aby si odpustili, usilujú o pomstu a odplatu. Nenájdu si na seba čas, nemajú spoločné záľuby. 
Naša spoločnosť navyše dáva najmä mladým ľuďom príliš veľa negatívnych vzorov. Všetky 
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médiá priamo nahovárajú na rozvod. Nečudujem sa , že v manželstve stačí ten najmenší 
podnet a oni ho riešia hneď rozvodom. Nepozerajú sa  ani na deti, ani na rodičov a ostatných 
príbuzných , ktorých týmto krokom zrania. 
Podrobnosti SD č.: 46 / 2006 
 
Dom sociálnych služieb „ Kľúč“  v Bytči je domovom pre deti aj dospelých. Zriaďuje ho  
občianske združenie „ Ajhľa človek“. Jeho predsedníčkou je PaeDr. Jozefa Lobotková.  
                         Dom začal v Bytči pôsobiť v r. 2001, kedy bol oficiálne zaregistrovaný. Až do 
roku 2005 poskytoval služby na denný pobyt pre deti a dospelých s mentálnym a telesným 
handicapom. V roku 2005 sa ujali aj starých ľudí so zdravotným postihnutím na celoročný 
pobyt. Ponúkli svoje služby obyvateľom Bytče, Žiliny a P. Bystrice. 
                        Tento rok poskytovali celoročnú starostlivosť  11 starým ľuďom s vážnym 
postihnutím a 8  deťom s nariadenou ústavnou výchovou. Prichýlili aj 10 klientov na denný 
pobyt. Dom poskytuje stravovanie, výchovnú starostlivosť, poradenstvo, rehabilitácie, 
záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť a pracovnú terapiu. 
                        Kapacita Domu nemôže pokryť všetky požiadavky verejnosti.. Návšteva 
v dome je veľmi smutná, pretože ide o stavy po mozgových príhodách a iné veľmi vážne 
diagnózy. Takto postihnutí klienti potrebujú veľkú opateru a starostlivosť. 
                       Toto neštátne zariadenie financuje čiastočne ŽSK, klienti sami a ostatné  
peniaze sú od sponzorov. Aby ich získali, o to sa stará pani Lobotková – realizuje projekty, 
získava granty, oslovuje inštitúcie atď. Tento rok sa Domu podarilo získať od ŽSK 
jednorázový finančný príspevok, ktorý použili na opravu plynu. Teraz majú vlastné kúrenie. 
                        V Dome sú zamestnané vychovávateľky so špeciálnym vzdelaním, zdravotné 
sestry a opatrovateľky. Musia vedieť urobiť aj masáže a rehabilitačné cvičenia. 
                       Výhodou zariadenia je, že môžu za klientmi prichádzať príbuzní a priatelia 
kedykoľvek len chcú. Môžu si ich zobrať domov na ľubovoľne dlhú dobu. Takto ostáva 
zachovaný kontakt s rodinou a priateľmi. Cieľom pani riaditeľky je získať ďalšiu budovu 
v meste. Na obrázku v SD je p. Lobotková s p. Jožkou Tisovou ( ženou nebohého Emila Tisu 
). Obaja boli známi učitelia a verejnosť ich dobre poznala. Obrázok bol fotený v januári 
a v lete pani Tisová zomrela. 
Podrobnosti SD č.: 47 a  / 2006  
MZ ŽN postupne  predstavili počas roka  mimovládne organizácie. V decembri sme si mohli 
prečítať o Dome sociálnych služieb „ Kľúč „  toto. 
- Motto : Kristova láska, útočisko  človek 
- Rok vzniku : 1. septembra 2001 
- Líder : PaeDr. Jozefa Lobotková  
- Ľudia : ekonómka – J. Kadašiová, sociálna pracovníčka – Z. Gabrišová, opatrovatelia, 

vychovávatelia, upratovačky a údržba 
- Najdôležitejšie aktivity : poskytovanie sociálnych služieb, zabezpečenie ročný pobyt pre 

deti s mentálnym a telesným handicapom ( 8 miest ); ročný pobyt pre ťažko zdravotne 
postihnutých seniorov ( 11 miest ); denné pobyty pre deti a dospelých ( 10 miest ); 
poradenstvo. 

- Zmysel : služba človeku 
Podrobnosti SD č.: 47 b / 2006 
 
Severoslovenská vodárenská spoločnosť ( SVS ) v priebehu roka viackrát oznámila 
Bytčanom, že preruší dodávku vody, pretože bola nevyhnutná oprava. Jednalo sa o dni 27. 
IV.; 23. V. a iné. Potrubie opravovali postupne na uliciach na sídlisku Lúčna, Brezová, 
Gaštanová ; ďalej  Komenského, Švecova, Popoliška a SNP. 
Podrobnosti SD č.: 48 a, b, c / 2006 
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                            Podľa výskumov spotreby energií v Európe zistili, že Slováci míňajú 
zbytočne veľa  energie.. Na plyn, elektrinu a motorové palivá míňajú v priemere 10 až 15 %  
svojich príjmov ( raz toľko ako napr. Nemci ). Podľa priemernej mzdy to mesačne 
predstavuje 1700   - 2580 korún. Chudobné domácnosti takto mesačne minú až tretinu z toho, 
čo zarobia. Aj ceny energií sú u nás 2x  vyššie, ako priemer krajín OECD. Preto kam sa len 
pozriete, uvidíte ako si ľudia zatepľujú svoje domy , menia kúrenie a iným spôsobom sa 
usilujú ušetriť čo najviac energie a tým aj peňazí. 
Podrobnosti SD č.: 48 d / 2006  
 

Vojsko. 
 

Zbraňová amnestia  sa skončila na Slovensku v apríli. Presne rok trvalo obdobie , počas 
ktorého mohli ľudia bez obáv z trestu odovzdať nelegálne držané zbrane. Túto možnosť 
využili aj mnohí Bytčania a ľudia z okolia. Odovzdali dovedna 446 ks zbraní. Najviac ich dali 
v okrese Žilina ( 119 ks ). Z celkového počtu bolo najviac krátkych guľových ( 159 ks ), 
brokových ( 55 ks ) a dlhých guľových ( 232 ks ). Väčšinou to boli strelné zbrane ruskej 
výroby z 2. Svetovej vojny. Všetky odovzdané zbrane prešli expertným skúmaním, aby sa 
zistilo, či nimi  nebol spáchaný trestný čin. Po previerke až 63 majiteľov požiadalo 
o zaevidovanie odovzdanej zbrane a vzali si ju späť. Amnestia sa skončila presne o polnoci z 
12. – 13. IV. Experti zistili, že ani jedna z odovzdaných zbraní nebola použitá  na trestný čin. 
Podrobnosti SD č.: 49 / 2006  
 
Povinná vojenská služba.. Po 150 rokoch sa na Slovensku skončila povinná vojenská služba. 
Posledných 214 vojakov základnej vojenskej služby po 6 mesiacoch opustilo kasárne a odišlo 
do civilu deň pred Vianocami 2005.  
                             O 10 dní sa stala minulosťou aj civilná  služba , v ktorej 3. I. 2006 doslúžilo  
posledných 204 mladých mužov. Civilnú službu, ktorá bola alternatívou základnej vojenskej 
služby, absolvovalo od jej zavedenia v r. 1990 asi 44 – tisíc slovenských občanov. 
                              Slovensko sa od tahto roku spolieha už len na plne profesionalizovanú 
armádu. 
 
Vojenské misie v zahraničí. Naši vojaci (aj jeden Bytčan – Rado Lukáč ) boli od 7. februára 
umiestnení v Kosove. Striedajú sa vo svojej zahraničnej službe každých 6 mesiacov. Vojakov 
( viacerých z okresu Bytča ) máme v ďalších 10 krajinách Európy a sveta kde sú nepokoje 
alebo otvorené boje. 
Podrobnosti SD č.: 50 a / 2006 
 
Tragédia. 19. I. 2006 zasiahla celé Slovensko letecká tragédia. Zomrelo pri nej 42 vojakov, 
ktorí sa vracali  z Kosova. Lietadlo narazilo do kopca len pár minút pred pristátím pri 
maďarskej obci Hejce, tesne za našimi hranicami.. Ako zázrakom prežil pád lietadla 27. ročný 
vojak  M. Farkaš. Prežili Kosovo a smrť si našli na prahu domova. 
                 23. I. 2006 bol vyhlásený štátny smútok za obeťami havárie a začalo sa 
vyšetrovanie príčin. V SD prikladám fotografie všetkých obetí nešťastia. Mnohí pochádzali 
z nášho kraja. 
Podrobnosti SD č.: 50 b, c / 2006 
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                Netreba sa ani čudovať, že väčšina Slovákov sa vyjadrila k odchodu našich vojakov 
z vojny v Iraku pozitívne. S ich zotrvaním súhlasilo iba  17,2 % opýtaných. Sťahovanie 
našich ženistov z Iraku trvalo 3 mesiace a vyžiadalo si to vyše 32 miliónov korún, ale ich 
odchodom domov sa ušetrilo 105 mil. korún. Ročné náklady na ich pobyt v zahraničných 
misiách sú asi 270 mil. korún. 
Podrobnosti SD č.: 50 d / 2006  
                Bojová výstroj. Všetci naši generáli sa koncom mája stretli pri skúšaní novej 
výstroje, oblečenia a výzbroje. Od 1. VI,. 06 hlavný veliteľ vojsk SR g. Bulík ( z Bytče ) 
konštatoval, že nevidí nijaký rozdiel v oblečení, čo sa týka hodnosti vojaka. Aj iní najvyšší 
velitelia prehlásili, že je dôležité, aby aj tí hore, ktorí o tom rozhodujú ( myslel niekoho 
z vlády ) , vyskúšali oblečenie na vlastnej koži, ktoré vojaci nosia aj v misiách . 
                Prítomný na tejto skúške v Žiline bol aj poslanec – člen výboru pre bezpečnosť R. 
Kaliňák, ktorý si všetko oblečenie vojaka, spodné prádlo nevynímajúc , vyskúšal. Povedal, že 
si myslí, že toto oblečenie je pre vojaka dôležité rovnako ako moderná technika, pretože 
zdravie a pohoda vojaka v teréne musí byť na prvom mieste. Štát poskytol 600. mil Sk na 
výstroj a výzbroj. Aj pyrotechnici dostali kvalitné ochranné oblečenie. Ich kombinéza vyzerá 
ako oblečenie kozmonauta. Pri manipulácii s ohňom musí taká byť. Celá váži 37 kg. 
 

Štátna  polícia. 
 
Poplatky za doklady. Od 1. I. 06 sa za vybavenie dokladov zvýšili poplatky. Na vydanie 
nového občianskeho preukazu bolo treba kolok v hodnote 150 korún, pri jeho strate či 
odcudzení sa už platilo 500,- Sk a pri opakovanej strate až 1000,- Sk. Ak polícia krádež 
občianskeho preukazu dokázala, žiadateľ o doklad zaplatil len 150 korún. 
                       Vydanie nového vodičského preukazu stálo tento rok 200,- Sk. Pri jeho krádeži 
alebo strate bol poplatok 400,- Sk. Zvýšili sa aj poplatky za vydanie nového zbrojného 
preukazu, medzinárodného vodičského preukazu i za zápis ďalšieho držiteľa motorového 
vozidla.  
                       Občianske preukazy( OP ). Od 1. VII. 06 vstúpil do platnosti zákon, podľa 
ktorého môžu OP vydať aj osobám, ktoré nemajú žiadne trvalé bydlisko, spávajú v parkoch 
na lavičkách, v opustených budovách, pod mostom – čiže sú bezdomovci. Títo však 
paradoxne nemajú záujem o vydanie dokladov. V žilinskom kraji ani jeden o doklady 
nepožiadal. V Bytči žiadneho bezdomovca nemáme. 
                      Krádeže. Trojica mladistvých chlapcov z Bytče  7. II. 06 kradla. Zo staveniska 
diaľnice za Bytčou ukradli 12 súčastí podpornej konštrukcie k výstavbe mostov. Firme 
VÁHOSTAV spôsobili škodu za 47 – tisíc korún. Polícia páchateľov zadržala už niekoľko 
hodín po čine a obvinila ich z krádeže. Pretože boli mladiství , ich trest bol iba polovičný 
a boli stíhaní na slobode.  
                      Médiá a mestský rozhlas upozorňovali ľudí v Bytči, že si počas dovoleniek 
musia dávať väčší pozor na svoje byty pred zlodejmi. V júli tohto roka sa stali 2 prípady, pri 
ktorých zlodeja prekvapil majiteľ bytu. Páchateľ alebo páchatelia používali vždy tú istú 
metódu. Do bytov sa snažili dostať vždy za bieleho dňa a vždy v čase, kedy je obyvateľ doma. 
Najskôr odmontovali kukátko na dverách a potom sa dostali dnu. Často sa im to ale 
nepodarilo, keď si obyvateľ bytu všimol, že sa pri dverách niečo deje a zlodeja krikom 
odplašil. 
                    22. VIII. 06 28 – ročný muž z Lučenca okradol vo Hvozdnici 84 – ročnú 
starenku. V ten deň chodili z domu do domu štyria predajcovia diek z ovčieho rúna. Muž 
oklamal starkú, že jej dcéra jej v Žiline  zaplatila len 3 – tisíc korún a babka mala doplatiť ešte 
5 – tisíc. Muž zneužil nepozornosť starej ženy a z puzdra pod zásterou jej ukradol 24 – tisíc 
korún. Starenka to okamžite nahlásila polícii a tá páchateľa zadržala. 
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                     16 – ročný mladík z Bytče 26. IX. 06 ukradol v obchodnom dome sladkosti za 
150 korún. Nebola to jeho prvá krádež. V apríli ho tiež prichytili. Po dnešnej krádeži mu hrozí 
trest odňatia slobody na 2 roky. 
                     Polícia v Bytči vyšetrovala v septembri  prípad krádeže úrody z ovocných 
stromov. 44 – ročný muž z Ostravy obral cca 90 kg ovocia . Zameral sa najmä na slivky. 
Poškodení z okolitých obcí zavolali políciu, ktorej sa ho podarilo zaistiť.  
                    Vlámanie sa. Polícia v meste intenzívne pátrala, po páchateľovi, ktorému sa 15. 
II. 06 podarilo vlámať do auta v Hliníku. Na jeho vykradnutie mu stačila necelá hodina. Na 
sedadle bola voľne položená bunda a mobilný telefón. Okrem spomínaného  vzal zlodej aj 
tašku, v ktorej bolo 130 000,- Sk, firemné písomnosti a pečiatky. Neopatrnému vodičovi z ČR  
spôsobil škodu za 200 000,- Sk.  
                     Polícia neprestajne upozorňovala  vodičov, aby si lepšie chránili svoj majetok 
a všímali si okolie kde auto zaparkujú, čo nemajú  nechať v aute a pod. Podobne varovali aj 
starších ľudí , dôchodcov, na ktorých sa zamerali rôzni podvodníci. V SD prikladám 7 
hlavných bodov, ktoré treba mať na mysli, aby sa človek nestal obeťou podvodníkov. 
Podrobnosti SD č.: 51 / 2006 
                    Škodu najmenej za milión korún nechala za sebou dvojica mužov z Kolárovíc. 
26. augusta sa vlámali do rodinného domu v Bytči a okrem finančnej hotovosti si odniesli aj 
zbierku historických mincí, klenoty a šperky. Polícia oboch vypátrala krátko po nahlásení 
činu. 
                   Lúpež, prepadnutie. V predajni Koruna ( odevy ) v Bytči 16. X. 06 popoludní 
vošiel do obchodu muž  zamaskovaný čiernou kuklou a s výkrikom: „ peníze, peníze“ sotil do 
zákazníčky, ktorá spadla na zem. Lupič priskočil k pokladni, udrel do tváre pokladníčku, 
donútil ju otvoriť pokladňu a zobral z nej 35 – tisíc Sk a ušiel. 
                  Celé Slovensko zaujalo oznámenie prepadnutia študentky Hedvigy Malinovej 25. 
VIII. 06 v Nitre. Ohlásila, že ju prepadli skíni preto, že je Maďarka. Poškodená pomocou 
svojich obhajcov z maďarskej koalície rozvírila hladinu dohadov vo všetkých médiách. 
Polícia po dôkladnom vyšetrovaní  zistila, že prepad bol fingovaný. Jej výpovede si 
protirečili. Tento údajne národnostne motivovaný útok sa podľa vyšetrovateľov vôbec nestal 
a v konečnom dôsledku to bolo očividne politické divadlo, ktoré malo narobiť zlý obraz 
o Slovensku. Keď totiž polícia predložila dôkazy o kamufláži, celá bublina záhadne spľaskla. 
Mnohí sme ale pohoršení, prečo štát nezačal hneď stíhať Malinovú za ohováranie a čin so 
zlým úmyslom  urobený na objednávku. 
Podrobnosti SD č.: 52 a, b / 2006 
                        Falošná bankovka. V auguste zadržala polícia dve podozrivé bankovky 
v Bytči a v Liptovskom Mikuláši. Boli to 2 päťstokorunáčky, na ktorých chýbala vodotlač 
a boli krivo zastrihnuté. Platil ňou v obchode Žilinčan. Obe poslali na expertízu do Národnej 
banky Slovenska. Ak tá potvrdí ich nepravosť, hrozí  ich autorovi trest odňatia slobody od 3 
do 8 rokov. 
                      Prevencia kriminality.  21. II. 06 sa v Krajskom úrade v Žiline stretli 
koordinátori pôsobiaci na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.  
Konštatovali, že je ich práca nesystémová, pretože každá z inštitúcií si prevenciu predstavuje 
po svojom. Neexistuje spätný tok informácií.  
                       Ďalším kameňom úrazu je neexistujúci zákon, ktorý ba prevenciu komplexne 
riešil ; nedostatok peňazí ( ktoré v budúcnosti budú čerpať zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Ministerstvo vnútra dalo tento rok na prevenciu kriminality  žilinskému kraju 3 mil. Sk . 
Účastníci seminára všetkých vyzvali k zjednoteniu sa polície, CVČ, škôl, úradov  práce 
a iných inštitúcií. 
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                       Dopravné nehody. Prvý marcový týždeň sa na cestách  žilinského kraja stalo 
54 dopravných nehôd, pri ktorých našťastie nedošlo k úmrtiu. 1  osoba bola ľahko a 6 ťažko 
ranených. Najviac nehôd bolo v piatok ( 32 ) priamo v Žiline. 
                       15. apríla zrazil vlak 19 – roč. mladíka. Jeho pozostatky našli železničiari 
v nedeľu ráno medzi koľajnicami v areáli stanice Bytča. 
                    Začiatkom augusta oznámili polícii, že vo Hvozdnici našli v priekope telo 
mŕtveho muža a bicykel. Nebohý bol 31 – roč. Miloš z Maršovej – Rašova. Polícia 
predpokladala, že sa stal obeťou dopravnej nehody. 
                      Celkom šťastne sa skončila 6. IX. 06 dopravná nehoda na ceste II. triedy 
v Bytči, kde 75 – roč. cyklistka vošla do jazdnej dráhy auta. Jeho 23 – roč. vodič nestihol 
zrážke zabrániť. Nepozorná cyklistka sa zranila len ľahko. 
                      Oveľa horšie sa skončila nehoda 8. IX. 06 na hlavnej ceste v Bytči – Hrabovom. 
Jej aktérmi boli 43 – roč. vodič českého kamióna a 28 – roč. vodič dodávky. Kamión 
z neznámych príčin pribrzdil, pričom sa jeho príves skrížil do protismeru. Oproti idúca 
dodávka sa mu už nestihla vyhnúť a do prívesu narazila. Vodič dodávky sa ťažko zranil. 
                      Pri prevoze do nemocnice 1. novembra 06 podľahol zraneniam 71 – ročný 
dôchodca, ktorého na ulici 1. mája, na rovnom úseku cesty, zrazila 36 – roč. vodička 
z Kolárovíc. Alkohol jej v krvi nebol zistený. Tým dôchodcom bol Slávko Churý Bytčanmi 
známy  a uznávaný pracovník archívu, historik a spisovateľ. 
                      Ďalšie 2 zbytočne vyhasnuté životy si 4. XII. 06 pripísala na konto cesta 
v Hrabovom. Vodič z Bratislavy tam na prechode pre chodcov zachytil 52 – roč. chodca, 
ktorý na mieste zomrel.  
                      Skoro na tom istom mieste  o deň neskôr 48 – roč. vodič z Martina tiež zrazil na 
prechode pre chodcov 60 – roč. muža z Hrabového, ktorý tiež na mieste podľahol zraneniam. 
                      Štatistika. Začiatkom roka 2006 uverejnila štátna polícia štatistiku, podľa ktorej 
bol rok 2005 pre políciu v žilinskom kraji úspešný. Umiestnil sa totiž na 2. Mieste z 8. 
hodnotených krajov. Polícia zaznamenala pokles výskytu trestných činov a naopak nárast ich 
objasnenosti. Počet nárastu trestných činov má od roku 1999 klesajúcu tendenciu. V roku 
2005 polícia evidovala 14 vrážd, z ktorých objasnili 12 ; 169 lúpežných prepadnutí – z nich 
objasnili 121. Pokles zaznamenali aj v majetkovej kriminalite. Páchatelia kradli najmä veci, 
ktoré sa ľahko dali predať ( elektronika, autá, mobily ... ). Klesol   aj počet činov mravnostnej 
kriminality. Narástol však počet ekonomických trestných činov – podvody, sprenevery, 
podvody na daniach a pod. 
                       V SD prikladám prílohy denníka SME, ktoré sa týkali nás všetkých a ktoré 
priniesli informácie o internete. Hovorí sa v nich ako získať štátny príspevok, ako sa pripojiť 
na pevnú telefónnu linku, mobilnú sieť a pod. Píše sa tam o vzťahoch internet – dôchodca – 
dieťa.  
                       Druhý príspevok je o dôchodkoch. Informácie  boli o tom, čo sa v nich od júla 
zmenilo, o dôchodkoch zdravotne postihnutých, o pracujúcich dôchodcoch, o ich vzťahu 
k zamestnávateľovi, o sociálnej poisťovni, daniach, valorizácii, prepočítavanie dôchodkov 
a o odchodu do dôchodku. 
Podrobnosti SD č.: 53 a, b / 2006 
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III. kapitola 
 
 
 
 

P R I E M Y S E L , P O D N I K A N I E , O B C H O D 
 
 
 

Investície v Meste. V Bytči si začal stavať prevádzku popredný výrobca súčiastok do 
automobilov – firma TRW. Fabrika zamestná v prvej fáze okolo 300 ľudí v trojzmennej 
prevádzke. Firma chce v roku 2007 svoj závod ešte rozšíriť, rozrásť sa asi na 12 – ha 
pozemku. 
                             Ďalšie pozemky na okraji mesta vykúpila firma HANT. Firma zaplatila 
majiteľom pozemkov 350 Sk,-/ m3. 
                             Firmy u nás investujú napriek tomu, že nemôžu počítať s finančnou  
pomocou štátu. Tá je totiž  možná len v regiónoch, kde je nezamestnanosť vyššia ako 10 %. 
V Bytči je tento rok 9,2 %. Aj spoločnosť TESCO sa zaujímala o pozemky a možnosť rozšíriť 
svoj obchodný reťazec.  
                             Rozširovanie priemyselného parku prinesie mestu aj zmeny. Bude treba 
premiestniť trafostanicu , čo je vecou SSE. Oproti autobusovému nástupisku je ešte 30 ha 
pozemkov vhodných na výstavbu priemyselných objektov. Ich poloha je totiž veľmi výhodná, 
pretože sú v tesnom susedstve s diaľnicou. 
Podrobnosti SD č.: 54 / 2006 
 
DHOLLANDIA.  Úplne novú výrobnú halu otvorila začiatkom januára v Predmieri  belgická 
spoločnosť DHOLLANDIA, ktorá je najväčším výrobcom hydraulických plošín v Európe. 
Závod, v ktorom je zamestnaných veľa Bytčanov, sa stal po Belgicku, Francúzsku a Írsku 
štvrtým v Európe. Firma produkuje viac ako 60 druhov hydraulických plošín s nosnosťou od 
300 do 9 000 kg.  
                            Firma u nás zabezpečuje servis, distribúciu a výrobu pre celú strednú 
Európu a časom aj pre Nemecko. Konateľom je pán Geert Claeys. Závod zamestnáva zatiaľ 
okolo 100 zamestnancov. Využíva nové technológie a nové stroje, pričom je formou Tv 
monitoringu sledovaná a riadená každá jej prevádzka priamo z Belgicka. 
 
Leader Gasket of Slovakia je spoločnosť, ktorá je u nás už dobre zabehnutá. V septembri 
oznámili Bytčanom, že príjme do pracovného pomeru väčší počet zamestnancov do profesie 
sústružník a pracovník na operácie navíjač. 
                           Firma v súčasnosti zamestnáva okolo 130 pracovníkov a jej vedenie je už 
slovenské na čele s p. Jozefom Gašpercom. Vyrábajú skoro všetky druhy tesnenia ( okrem 
gumového ) do plynovodov, parovodov, do lodí atď. Svoje výrobky vyvážajú do Európy ( 
najmä do Francúzska, Holandska a Nemecka )  a do USA. 
Podrobnosti SD č.: 55 / 2006 
 
KIA  motors.  Hoci  žilinský závod  KIA nesídli  u nás, musím o ňom písať, pretože 
zamestnáva mnoho našich ľudí, ktorých do práce priváža a odváža podnikovým autobusom. 
Vo februári bola výstavba výrobných hál takmer na konci. Zároveň začali stavať 
infraštruktúru vnútri závodu a montážne stroje. 
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                           Spoločnosť evidovala začiatkom roka 15 000 žiadostí o prácu. Žiadatelia 
neboli iba z nášho okolia, ale aj z Česka a Poľska. Vo februári prijala KIA 900 ľudí. 
Spočiatku mali záujem najmä o manažérov a vedúcich pracovníkov. V júni prijali ďalších 700 
ľudí a do  konca roka ich už bolo 2000. Automobilka hľadala najmä ľudí so strojníckym 
a technickým vzdelaním, ktorých je v našom okolí dosť. Závod si aj sám preškoľoval najmä 
mladých absolventov škôl. Školením v Kórei prešlo 600 slovenských zamestnancov. 
                           9. júna spustila spoločnosť KIA MOTORS  skúšobnú prevádzku. Stalo sa tak 
po prvej slávnostnej jazde premiéra SR ( Dzurindu ) a prezidenta spoločnosti ( In Kiu Bae ) 
v novom modeli KIA. Model bol špeciálne upravený pre európskych zákazníkov. Závod 
počíta s tým, že v budúcnosti zamestná 3000 ľudí a nepriamo až 10 000. 
                          V novembri  bola spustená sériová výroba a v decembri sa autá predávali. 
Naši strojári pri vstupe do výrobných hál ostali zarazení, pretože tam nebol  žiadny hluk, šero 
ani zápach. Naopak haly sú vysvietené a podlaha sa len tak ligoce čistotou. Práca nie je 
fyzicky namáhavá, preto tam pracuje asi 300 žien. Všade sú automaty na nápoje, oddychové 
zóny s prístupom na internet. Od pravidelných rozcvičiek ( na ktoré sú Kórejci zvyknutí ) 
musel zamestnávateľ upustiť. Našim to pripomínalo kasárne. Každé vyrobené auto má už 
vopred svojho majiteľa, preto fabrika nevyrába na sklad. 
                           Pôvodná investícia automobilky do žilinského závodu bola 800 mil. eur, 
štátna podpora bola 113,8 mil. eur. V októbri ohlásila KIA  zvýšenie investície na miliardu 
eur. V továrni pracovalo v decembri 1600 ľudí, z nich bolo 300 inžinierov a technikov. Vo 
vedení pracovalo 60 kórejských manažérov. Najnižší plat je 15 600 Sk. Závod spolupracuje 
s Technickou univerzitou v Žiline, Bratislave, Košiciach a Trenčíne. Vyrába 5 – dverovú 
verziu KIA CEED  s perspektívou inovácie nových typov. 
                          Továreň stojí na rozlohe 166 ha; z toho zastavaná plocha je asi desatina 
z toho. 70 % dodávateľov je z Európy, ostatní sú z Kórey, Japonska a USA. V roku 2006 bolo 
vyrobených 5000 ks áut zatiaľ. 
Podrobnosti SD č.: 56 a, b, c, d / 2006 
 
Kinex Bytča. Spoločnosť je stále členom skupiny HTC Holding a patrí medzi najväčších 
výrobcov špeciálnych dvojradových guličkových ložísk na Slovensku. Výrobky podniku sú 
vo väčšine parametrov porovnateľné s ložiskami svetových výrobcov. 
                         Spoločnosť utŕžila v roku 2006 za predaj svojich výrobkov a služieb 1 206 
mld. Sk. Je to v porovnaní s rokom 2004 pokles o 259, 4 mil. Sk. Závod teda ukončil svoje 
hospodárenie so stratou 110 mil. Sk.  Keď sa podnik spamätal, opäť začal prijímať 
pracovníkov. Najskôr to bolo do kuchyne, potom skladníkov a účtovníka. V októbri oznámili, 
že okamžite prijmú vyučených obrábačov kovov, brusičov kovov, frézarov a automatárov. 
Podrobnosti SD č.: 57 a, b / 2006 
 
Pivovar Popper. Aj pivovar prijímal do pracovného pomeru nových zamestnancov ( 
prevádzkový zámočník a údržbár ). 
                         Týždenník Žilinsko – Bytčiansko uverejnil 21. VII. podrobný  článok, ktorý sa 
venoval Bytči , ale najmä histórii pivovaru. Spomenuli výstavbu závodu, jeho rozširovanie 
a inováciu až do dnešnej doby. 
                         V článku  je podrobne rozpísaná aj história mesta s prvou písomnou 
zmienkou, éra Thurzovcov, tatárske vpády a výstavba bytčianskeho zámku. 
                         Popperfest 06. Už 8 – krát sa stovky Bytčanov i nebytčanov zišli na nádvorí 
pivovaru, aby si tam spolu vychutnali slávnosti piva. Tradičná ochutnávka piva, dobré jedlo 
a zábava je typické pre tieto slávnosti. O kultúrny program sa postaral  ľudový zabávač 
a spevák Štefan Hruštínec, ľudová hudba a hviezda večera Robo Kazík. 
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                         Popoludní prebiehali zábavné súťaže, diskotéka s losovaním tomboly. Počas 
slávností sa vypili stovky litrov piva. Program ukončil  už tradičný ohňostroj priamo zo 
strechy pivovaru. V SD prikladám plagát pozývajúci na slávnosti, ďalej mapu mesta 
s vyznačením areálu pivovaru s jeho výrobným znakom. 
Podrobnosti SD č.: 58 a, b, c / 2006 
 
Makyta. Značková predajňa Makyty na ulici S. Sakalovej oznámila zákazníkom, že sa 
začiatkom januára začal veľký výpredaj odevov za výrazné zľavy. 
Podrobnosti SD č.: 59 / 2006 
                         Začiatkom roka vedenie závodu vyhodnotilo najlepších zamestnancov za IV. 
Štvrťrok 2005. Za Bytču to boli :  
• Najlepší majster : Jana Bambúchová 
• Najlepšia krajčírka : Emília Radvanová 
• Najlepší v obslužnej činnosti : Zdena Bugalová ( z lepiarne ). 
Spomenutí zamestnanci získali finančnú odmenu. 
                        Sociálne výhody zamestnancom podniku sú už tradične:  
• Nadštandardné úrazové poistenie 
• Služby vlastného zdravotného strediska so všeobecným lekárom, gynekológom 

a stomatológom v areáli závodu 
• Služby závodného stravovania sa 
• Možnosť zvýhodneného nákupu priesad zeleniny a kvetov do vlastných záhrad 
• Trvalé zľavy na nákup tovaru vo vlastnej maloobchodnej sieti 
• Mzdové zvýhodnenie s väzbou na hospodárske výsledky 
• Kompenzácia nákladov  za cestovné do zamestnania 
•          - „ -          -„ -         za tuzemské a zahraničné rekreácie 
• vyplácanie jednorázových odmien držiteľom Jánskeho plakety za darovanie krvi 
• tútorská starostlivosť o novoprijatých zamestnancov 
• možnosť založenia doplnkového dôchodkového poistenia 
Podrobnosti SD č.: 60 / 2006 ( Tvorivosť č. 1 ) 
                       Nábor do práce. V rámci rozširovania výrobného programu autosedačiek 
v spolupráci s rakúskou firmou EYBL prijímal výrobný závod v Žiline do trvalého 
pracovného pomeru pracovníkov aj z Bytče: 
• obsluha strihacieho zariadenia CUTTER ( vhodné iba pre mužov ) 
• krajčírky, šičky ( nevyučených zaškolili ) 
• robotníkov do skladu ( iba pre mužov ) 
Nábor trval celý  rok. 
Podrobnosti SD č.: 61 a, b / 2006 
                        Celková výroba dosiahla od začiatku roka do mája hodnotu 238 968 tis. Sk. 
Závod v Bytči mal priemernú výkonnosť v celom koncerne. 
                        V prvom štvrťroku 2006 boli opäť vyhodnotení 15 najlepší pracovníci. Medzi 
nimi boli 3 z bytčianskeho podniku: 
• najlepší majster: Božena Chalasová 
• najlepšia krajčírka: Jana Žilinčárová 
• najlepší údržbár : Ján Adamík 
Podrobnosti SD č.:  62 / 2006 ( Tvorivosť č. 2 ) 
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                        Dovolenky boli za rok 2006 určené pre závod v Bytči takto:  
- 10. III.  :  1 deň individuálne čerpanie 
- 13. IV.:  1 deň 
- 3. VII. – 7. VII. :  4 dni 
- 27. XII. – 29. XII. : 3 dni 
                       Odchody zamestnancov zo závodu v Bytči. Problémy nastali, keď sa v jarnej 
sezóne rozhodlo viacero ľudí ísť na sezónne práce ( brigády ) do zahraničia. Pretože Makyta  
ponúkala dosť nízky plat , museli si jej zamestnanci takto privyrobiť.  Ďalší zamestnanci 
avizovali odchod do predčasného starobného dôchodku. Zamestnancov rapídne ubúdalo, 
preto vedenie závodu písomnou formou oslovilo ženy na materskej dovolenke, aby nastúpili 
do práce. Ponúkli im rôzne finančné a iné výhody. Rovnako oslovili aj ľudí na dôchodku, 
ktorí mohli pracovať so zmluvou a súčasne brať starobný dôchodok. V apríli po výberovom 
konaní bolo 13 uchádzačov o prácu zaradených do rekvalifikačného kurzu. Jednou z možností 
ako posilniť zamestnanosť, bolo to, že závod oslovil aj školy, ktoré vychovávali budúcich 
krajčírov, aby formou odbornej praxe aspoň na krátky čas posilnili stav zamestnancov 
závodu. Počas letných prázdnin prijímali študentov na dohodu o brigádnickej práci. 
Podrobnosti SD č.: 63 / 2006 
                        Pokles výroby. Textilná spoločnosť a.s. Makyta zaznamenala výrazný pokles 
odbytu o 10, 4% . Pokles spôsobilo otvorenie sa európskeho trhu dovozom z Ázie. Celkové 
výnosy dosiahli  v minulom roku 1 339 mld. Sk z čoho 1 095 tvorili tržby z predaja vlastných 
výrobkov a služieb. Valné zhromaždenie schválilo 19. V. použitie zisku na rozvoj 
spoločnosti. 
                        Rozhodujúci objem predaja smeroval do krajín EÚ ( 84,2 % ). Na slovenský 
trh iba 13,6 %. Najviac výrobkov vyviezli do Talianska. Najväčší objem z vývozu mala 
konfekcia  a odevná tvorba. 
Podrobnosti SD č.: 64 / 2006  ( Tvorivosť č. 3 ) 
                       Riaditeľská rada. 19. VI. 06 sa v Bytči konalo zasadnutie riaditeľskej rady 
akciovej spoločnosti Makyta. Na ňom bolo prerokované plnenie hlavných ukazovateľov 
podnikového zámeru za máj 2006 a rozbor nákladov v závodoch. Prerokovali aj technicko – 
organizačné zabezpečenie práce počas celozávodnej dovolenky; práce brigádnikov – 
študentov; hovorili o práceneschopnosti a odchode zamestnancov. 
Podrobnosti SD č.: 65 / 2006 ( Tvorivosť č.: 3 ) 
                        Nová technika. Po školeniach, ktoré zorganizoval závod s výrobcom PFAFF, 
dodala firma špeciálne stroje na spracovanie náročných materiálov. Firma dodala závodom 15 
šijacích strojov rôznych kategórií. Nová technika predstavuje investíciu 1,8 mil. Sk. V roku 
2006 nové stroje dostali aj do závodu v Bytči. 
Podrobnosti SD č.: 66 / 2006 ( Tvorivosť č.: 3 ) 
                      Konferencia. 17. V. 06 sa v Púchove konala  výročná konferencia ZO odborov 
Makyty. Zúčastnilo sa jej 55 delegátov a 10 hostí. Z Bytče boli zastúpení : riaditeľ 
personálneho úseku  Ing. Ivan Dlugoš, riaditeľ výrobného závodu v Bytči Dalibor Majerčík, 
členovia ZV a úsekoví dôverníci. 
                      Delegáti rokovali o plnení Kolektívnej zmluvy, činnosti ZV odborových 
zväzov, čerpaní sociálnych fondov a iné. Generálny riaditeľ Ing. M. Vidoman poďakoval 
všetkým zamestnancom za prácu a vyzval ich ku konštruktívnej spolupráci. Na konferencii 
ocenili  15 najlepších zamestnancov  výrobných závodov. Za Bytču to boli : 
- najlepší majster  : Emília Gardiánová 
- najlepšia krajčírka: Alena Gajdošová 
- zamestnankyňa závodnej kuchyne : Antónia Gajdošíková 
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                               Práce počas dovolenky. Obdobie odstavenia strojov počas celozávodnej 
dovolenky poskytlo ideálny priestor na údržbu kotolne alebo dielní. V Bytči vymenili 
kondenzačné potrubie, opravili výmeníkovú stanicu opravili a vymenili čerpadlo vo vodárni. 
                                Rekreácia. Prostredníctvom časopisu Tvorivosť ponúkli v júni možnosti 
rekreácie na Orave. Na Oravskej priehrade je možnosť ubytovať sa v 4 chatkách patriacich 
Makyte. V časopise uviedli termíny, v ktorých mohli záujemcovia do chát nastúpiť aj so 
svojimi rodinami. 
Podrobnosti SD č.: 67 / 2006 ( Tvorivosť č.: 3 ) 
                              Bilancia. Časopis Tvorivosť č. 6 bol celý venovaný Vianociam. 
Zamestnanci si v ňom mohli prečítať  vyhodnotenie práce a  uzávierku za rok 2006; 
poďakovanie sa zamestnancom riaditeľov jednotlivých výrobní ; niečo o vianočných zvykoch 
a tradíciách; recepty na vianočné dobroty ; o reprezentačnej módnej prehliadke Makyty 
v Bratislave ( Makyta na nej prezentovala módne novinky na rok 2007. Prezentácia sa končila 
tlačovou konferenciou vedenia Makyty so zástupcami známych slovenských médií ). 
Podrobnosti SD č.: 68 / 2006 ( Tvorivosť č. 6 ) 
 

Slovenská pošta 
 

                              Pošta vydala koncom roka 2005 emisný plán slovenských poštových 
známok na rok 2006. V pláne uviedli konkrétne dátumy vydania známok ; názvy emisií; ich 
nominálnu hodnotu; rozmery; forma tlačového listu; počet známok na tlačovom liste 
a sprievodné produkty. 
                             Rovnako ponúkla pošta emisný plán českých poštových známok na rok 
2006 s rovnakou ponukou ako slovenských , len s rôznymi názvami emisií a počtom ich 
vydaní. 
Podrobnosti SD č.: 69 a, b / 2006 
                            Služby pošty. V priestoroch pošty sme našli letáčiky s ponukou rôznych 
služieb pre zákazníkov. 
• Listy prvej triedy ( doplnkové služby k listom prvej triedy vo vnútroštátnom 

i medzinárodnom styku ); rýchle doručenie, ceniny a pod. 
• Propagačné zásielky ( ako ich treba podávať; lehota ich dopravy; typy a spôsob ich 

doručenia. ) 
• Peňažné služby ( ako posielať peniaze doma i do zahraničia; peňažné poukazy rôznych 

typov; hybridná pošta ) 
• Komerčné služby ( telefónne karty; žreby; stávky; lotérie; diaľničné nálepky; doplnkový 

tovar ako sú baliaci papier, špagát, obálky, písacie potreby... ) 
• Služby pre firmy ( hybridná pošta; logistické služby; tlač vizitiek, kalendáre, brožúrky...) 
• Expresné služby ( EMS Slovensko – expresná zásielka dokumentov; poštový kuriér; 

obchodný balík; prioritné zásielky; predplatená  obálka ... ) 
Filatelia : 1) poštové známky ( ocenené v súťaži O najkrajšiu známku sveta ) 
                2) ceniny ( pamätné listy ... ) 
                3) filatelistické pomôcky ( albumy, lupy, pinzety... ) 
                4) poštové múzeum je v B. Bystrici a je v ňom stála expozícia o pošte, jej dejinách. 
Podrobnosti SD č.: 70 a, b, c, d, e, f, g / 2006 
                          Vývoj pošty. 1. január 1993  bol dňom vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky a tým aj Slovenskej pošty ( SP ). V roku 2004 prešla SP procesom transformácie 
štátneho podniku na akciovú spoločnosť( a.s.) Založením a.s. so 100 % účasťou štátu ( od 1. 
X. 04 ) sa začala orientovať na obchodnú spoločnosť. Zákazník to pocítil hlavne tak, že 
všetky služby výrazne zdraželi. 
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                       Od 1. I. 06 sa zmenili ( rozumej zvýšili ) sadzby za poštovné zásielky 
v tuzemskom poštovom styku. Medzinárodné zásielky zostali na úrovni roku 2005. Napríklad 
poštovné za list je 10 Sk. Čím je list ťažší, cena jeho odoslania je drahšia . Môže dosiahnuť 
sumu až 57 Sk. Poštovné za balíky do 2 kg je 65 Sk a do 15 kg až 125 Sk. 
Podrobnosti SD č.: 71 / 2006 
 
                       Služby – TELECOM ( T – Com ). T – Com oznámil občanom cez mestský 
rozhlas, že v meste tento rok otvorili nové kontaktné miesto pre zákazníkov. Sídlilo v budove 
Slovak Telecomu  na pošte. Ponúkali zákazníkom možnosť získať vysokorýchlostný internet 
za  poplatok 299,- Sk/  mesačne. V poradenskej službe informovali, ako môžu zákazníci 
telefonovať z pevnej telefónnej linky  zadarmo a o svojich otváracích hodinách. 
Podrobnosti  SD č.: 72 / 2006 
 
                       Počítače, internet. Podľa štatistík vlastní tento rok osobný počítač na 
Slovensku približne polovica a na internet je napojená viac ako štvrtina našich domácností. 
K rozšíreniu počtu počítačov  z minuloročných 38,5 % prispelo okrem poklesu ich cien aj 
posilnenie koruny a rast reálnej mzdy. Výrazne vzrástol podiel vysokorýchlostného pripojenia 
na internet z minuloročných 15,2 % na dnešných 43 % domácností. 
                     Na otázku prečo ľudia nemajú alebo nechcú internet, bola najčastejšia odpoveď : 
že sú vysoké zriaďovacie a mesačné poplatky, alebo ho nemajú preto, že ho nepotrebujú. 
                        
                       Mobilný telefón. Len málokto na Slovensku nevlastní  mobilný telefón – 
mobil. Jeho prítomnosť počujete všade a formuje aj medziľudské vzťahy. Používajú ho najmä 
ženy, lebo sa s ním cítia bezpečnejšie. Mnohí ľudia tvrdia, že vďaka mobilu sú si členovia 
rodiny bližší, môžu sa kedykoľvek kontaktovať. Presvedčení o tom sú najmä mladí ľudia do 
24 rokov a starší ľudia od 50  do 60 rokov. Deti a mladí ľudia sú celí pyšní, že  ich rodičia sú 
v používaní mnohých funkcií  mobilu odkázaní na pomoc svojich  detí. Všetci vieme aké 
dobré je mať mobil keď sme hospitalizovaní v nemocnici, keď cestujeme, keď chceme 
niekomu blahoželať a nemôžeme prísť osobne. Bez tohto malého telefónu si nevedia 
predstaviť život  nielen naši mladí, ale ani ich starostliví rodičia, starí rodičia alebo 
podnikatelia. 
                       Na Slovensku tento rok existovali 3 operátori: ORANGE, T – MOBILE a od 2. 
VIII. Začala ponúkať svoje služby aj TELEFONICA O2 Slovakia. TELEFONICA O2 získala 
v septembri  licenciu od Telekomunikačného úradu SR. O2 vyšla na trh s vianočnou ponukou 
2 koruny za minútu hovoru, čo bolo najmenej na trhu  Túto akciu mohli využívať do konca 
svojho života. Tieto výhody však platili len  vtedy, ak zákazník volal   iba v sieti O2. 
Podrobnosti SD č.: 73 a, b, c, d / 2006 
 
                      Pálenica Hliník. Prevádzkovať pálenicu nemôže hocikto. Potrebné je 
absolvovať odborné školenie a spraviť skúšky. V pálenici tvrdili, že táto sezóna bola doposiaľ 
najslabšia, pretože bolo málo ovocia ( t.j. ovocia z roku 2005 ). 
                      Podľa zákona sa môže páliť len z ovocia, ktoré si zákazník sám dopestuje. Do 
Hliníka chodia páliť najmä ľudia z Bytče a okolia. Najviac spracúvajú  jablká a slivky. 
Čerešní a marhúľ je u nás málo, ale pálili už aj z trniek. Občas ľudia, ktorí majú menšie 
záhrady prinesú zmes ovocia „ čo záhrada dala“. Alkohol z takejto  zmesi má zmiešanú chuť 
a vôňu. 
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                     Kvalita pálenky je závislá od kvality kvasu. Ovocie naň musí byť zrelé a čisté. 
Pod kotlom kúria drevom, ktoré si zákazníci prinesú z domu. Ovocie sa v kotle 2 krát prepáli. 
Pre mnohých je to rodinná udalosť, pri ktorej sa zúčastní takmer celá rodina. 
 
                    V pálenici pracujú bratia Milan a Jozef Pavlíkovci. 
Podrobnosti SD č.: 74 / 2006 
 
                     Návrh na slovenskú euromincu. Národná   banka Slovenska vypísala verejnú 
anketu o výtvarných návrhoch na slovenské euro mince. V médiách uverejnené výtvarné 
návrhy boli najúspešnejšie z verejnej anonymnej súťaže vyhlásenej ešte v júli 2004. Európske 
bankovky sú v našej eurozóne rovnaké. Euromince majú tiež jednu stranu rovnakú a na druhej 
strane sú národné motívy jednotlivých členských štátov. Svoj súhlas sme mohli vyjadriť od 
12. Do 20. XI. 2006. Vybrať sme si mohli z týchto 10 návrhov ( obrázky prikladám v SD ): 
• Dvojkríž  na trojvrší 
• Keltská minca Biatec 
• Kríž z Veľkej Mače 
• Bratislavský hrad 
• Panenská veža z hradu Devín 
• Spišský hrad 
• Kriváň 
• Madona s Ježiškom z Kremnice 
• Madona s Ježiškom z oltára v Levoči od Majstra Pavla 
• Svätí Cyril a Metod 
Podrobnosti SD č.: 75 a / 2006 
                       Laická verejnosť vybrala napokon 3 návrhy: Kriváň, Bratislavský hrad 
a Dvojkríž s trojvrším. Od začiatku roka sa začala informačná kampaň o rizikách pri 
zavádzaní spoločnej európskej meny. Ľudia majú najväčší strach z oslabenia národnej 
identity, z kontroly nad národnou ekonomikou, ale najmä z rastu cien, ktorú môžu vyvolať 
naši podnikatelia. V médiách sa  najviac hovorí o tom, čo má proti tomu robiť  verejná správa, 
podnikatelia a spotrebitelia. 
Podrobnosti SD č.: 75 b / 2006 
                       Najväčším problémom pre prijatie európskej meny v roku 2009 môže byť 
plnenie inflačných kritérií. Problémy spôsobuje vysoký dovoz tovaru a služieb pre 
automobilku KIA a PSA ( Peugeot ). Po rozbehnutí výroby spomínaných tovární sa export 
krajiny hneď zlepšil. V SD prikladám tabuľku o hospodárskom rozvoji členských štátov EÚ. 
Vybrala som tých najlepších a najhorších pre porovnanie so Slovenskom. 
11. októbra schválila vláda štátny rozpočet, vtedy slovenská koruna dosiahla historické 
maximum 36,81 Sk / euro. 21. XI. To bolo 35,50 Sk/ euro a posilňovanie koruny stále 
pokračovalo. 
Podrobnosti SD č.: 76 a, b, c, d / 2006 
 
                       Československá obchodná banka ( ČSOB ) -  stavebná sporiteľňa vyhlásila 
v Bytči výberové konanie na pozíciu oblastný vedúci, rodinný finančný poradca. Záujemcom 
bol ponúknutý predaj produktov ČSOB. 
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                       Slovenská sporiteľňa, ale aj iné banky neprestajne ponúkali svojím klientom 
platobné karty, ktoré mohli využiť pri platbe nákupov v niektorých obchodoch a obchodných 
reťazcoch. 
                      Sporiteľňa vyhodnotila výšku vkladov. Na celkovej sume 1,7 mld. Sk, ktorú 
mali klienti sporiteľne k 31. I. 2006  v anonymných vkladoch  sa žilinský región podieľal 12 
% ( 200 mil. Sk ). Anonymné vklady prestali banky úročiť v roku 2004. 
                    Slovenská sporiteľňa ponúkala tento rok rôzne služby zákazníkom. Napr.: 
• Platobné  karty  ( informácie aké karty si možno vybrať a ako ich používať) 
• Financovanie ( ako si jednoducho požičať potrebné financie ) 
• Sporenie, investovanie a poistenie ( ako čo najlepšie zhodnotiť svoje finančné prostriedky  
• Účty a balíky služieb ( ako riadiť svoje financie prostredníctvom účtov ) 
• Plynoúver ( ako ho využiť, čo ním financujeme ) 
Podrobnosti SD č.: 77 a, b, c, d, e / 2006 
 

Obchody. 
 
                           Zelenina, ovocie. V októbri oznámili občanom, že na ľavej strane námestia 
vo dvore otvorili svoju novú predajňu.  Majitelia tejto predajne dávali v rozhlase často 
vyhlasovať ponuky svojho tovaru za výhodné ceny , podľa sezóny. Radi tam nakupujeme, 
pretože tovar je privezený z dolniakov a je vždy čerstvý. Na takýto predaj sú odkázaní najmä 
ľudia, ktorí nemajú svoje záhrady, alebo v nich nedozrelo dosť ovocia na zaváranie. Tento rok 
stáli čerešne 35,- Sk / kg; marhule 34,- Sk ; hrozno 40 Sk/ kg ... 
                            Tržnica. Tu ponúkali svoj tovar najmä súkromní pestovatelia. U nich stáli 
broskyne 28,- Sk / kg; uhorky nakladačky 25,- Sk / kg ; nový mak 90,- Sk / kg; včelí med 
120,- Sk/ kg ; lúpané orechy 199,- Sk/ kg...... 
                             BILLA  oslavovala v auguste 1. Výročie otvorenia filiálky v Bytči. Pri tejto 
príležitosti vyhlásila narodeninovú súťaž s výhodnými  cenovými ponukami, v ktorej mohli 
zákazníci vyhrať zaujímavé ceny. 
Podrobnosti SD č.: 78 / 2006 
                            Potraviny : - v júni pozývali zákazníkov do novootvorenej predajne 
potravín na ulici S. Sakalovej. 
- predajňa zdravej výživy „ VITA  „ tiež na ul. Sakalovej  ponúkala   po celý rok výživové 

doplnky, oleje, silice na posilnenie a vyčistenie organizmu. V ponuke boli aj vitamíny, 
minerály a iné BIO potraviny a maškrty. Do predajne chodili nakupovať najmä diabetici 
a pacienti s bezlepkovou diétou. Okrem potravín ponúkali v predajni  aj prírodnú 
kozmetiku bez alergizujúcich prísad, ekológiu šetriace čistiace a pracie prostriedky. 

- V máji bola otvorená nová predajňa  hydinového mäsa a výrobkov z neho. Predajňa mala 
názov Hydinový raj  a sídlila na Radlinského ulici. Ponúkali kuracie stehná za 49,- ; 
krídla za 46,-  a prsia za 132,- Sk. 

- Mäsiarstvo na námestí p. Balalovej ponúkalo  pred Vianocami okrem iného aj predaj 
živých kaprov. ( 1 kg po 89,- Sk ). Pri väčšom nákupe ponúkli aj odvoz. Pri predaji 
ponúkali aj varené víno a čaj s rumom. 
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Reštaurácie: 

 
- Na Ul. 1. Mája oproti bývalému kultúrnemu domu otvorili Kafé bar s hracími automatmi. 
- 18. II. pozývala reštaurácia U Palatína  na Valentínsku párty. Vstup bol voľný. 
- 6. II. pozývala reštaurácia Gól na predvádzanie tovaru firmy ORIN. Firma predviedla 

liečebné prostriedky používané v rôznych slovenských kúpeľoch. Manželským párom ( 
ako lákadlo ) ponúkali zadarmo sadu smaltovaných nádob. 

- Reštaurácia U Voloníka oznámila v júli, že na letnej terase sa konajú opekačky pri kántry 
hudbe. Vstup bol zadarmo. 

- V auguste v tej istej  reštaurácii organizovala agentúra MODELS agence modelingový 
kasting pre deti a mladých ľudí spojený s fotografovaním. Podrobnosti SD č.: 79 / 200 
Pizzeria Tomba pozývala v júli na príjemné prázdninové posedenie so súťažou o vecné 
ceny. 

- Pizza AMALFI  a reštaurácia AZIEL  oznámili koncom roka, že ihneď prijmú do 
zamestnania čašníčky a kuchárky s praxou. 

 
                            Odevy. 
 
- V januári bol v predajni textilu BEJBY veľký výpredaj. Ponúkali oblečenie pre deti do 3 

rokov za výhodné ceny. Začiatkom novembra dostali do predajne nový zimný tovar. 
Ponúkali zimné bundy, overaly, svetre, rukavice a pod. 

- Predajňa FEMME  mala vo februári tiež Valentínsku akciu. Ponúkali dámske a pánske 
spodné prádlo a doplnky za akciové ceny. 

- 11. I. bol veľký výpredaj tovaru v predajni Odevy a hračky v pasáži na námestí. V marci 
sa predajňa presťahovala do priestorov novej tržnice ( U Tvrdých ). 

- Predajňa Molet móda v podchode na námestí oznámila v marci rozšírenie sortimentu 
tovaru pre budúce mamičky a ženy s väčšou váhou. 

- V máji oznámila p. Žideková, že jej predajňa Odevy – Textil sa presťahovala  na Ul. S. 
Sakalovej. Ponúkali široký sortiment  letných sák a kostýmov. 

- V júni bola otvorená   nová predajňa U Gitky,  ktorá ponúkala dámsky a pánsky textil. 
Sídlila na tržnici. 

- V júni bola na námestí otvorená aj predajňa GENESIS. Ponúkali módne odevy za 
výhodné ceny. 

- Farské centrum tiež podnikalo. V decembri pozývali zákazníkov na obrovský výpredaj 
textilu pre všetky vekové kategórie. Aj keď inzerovali, že tovar je kvalitný a značkový, 
v skutočnosti to boli iba pokrčené, nekvalitné a použité handry. 
Podrobnosti SD č.: 80 / 2006   

- Lacné, neobnosené odevy ponúkali aj rómsky podnikatelia na trhovisku po celý rok. 
Boli to bytové doplnky, oblečenie, ponožky a spodné prádlo. 

- Novootvorená predajňa MINIMA  ponúkala vianočný tovar ako bytové doplnky, hračky, 
darčeky, ozdoby atď.    

- Oveľa väčšiu dôveru dali zákazníci predajniam SECOND HAND – z druhej ruky, kde 
mohol človek neraz natrafiť na naozaj značkové oblečenie. Takým bol SECOND HAND 
LUX  pod podchodom na námestí  . Tam ponúkali aj krajčírske služby. 

- SECOND HAND SLNIEČKO  zas pozýval po celý rok na nákup detského oblečenia. 
Často ponúkali aj výhodné zľavy, pri ktorých bolo možné kúpiť za 5 Sk 1 kus oblečenia. 
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                        Drogéria: 
 
- 5. 4. Začala  svoju prevádzku novootvorená predajňa DROGÉRIA 101. Ponúkali široký 

sortiment drogérie a kozmetiky pomerne draho, ale napriek tomu mali svojich stálych 
zákazníkov, najmä z radov mladých žien a dievčat.   

- Na sklonku marca a apríla predajňa JM Drogéria v pasáži ponúkala výpredaj tovaru  s 50 
až 70 % zľavami. Predávali farby na vlasy za 49,90 ; špirály na mihalnice za 139 
a ceruzky na oči len za 9,90 – 19,- Sk. Čo je ozaj málo.      
Podrobnosti SD č.: 81 / 2006 

 
                        Farby, laky : 
 
- Firma PRIMALEX mala svoju pobočku aj v Bytči . Pod názvom FLEX  ponúkali 

v obchode na Štúrovej ulici interiérové a exteriérové farby, omietky, syntetické a vodou 
riediteľné farby a iný tovar.                      
Podrobnosti SD č.: 82 a, b / 2006 

- 24. VII. otvorila v Bytči firma PROFIMARKET  novú predajňu fasádnych omietok, 
farieb a náradia potrebného na maľovanie bytov a domov. Predajňa mala sídlo oproti 
autobusovému nástupisku. V lete ponúkali akciu tónovanie farebných omietok zadarmo. 

- KERAPO  predajňa keramických obkladačiek , dlažieb, laminátových podláh, 
kúpeľňových doplnkov a podobného tovaru pozývala zákazníkov na nákup za výhodné 
ceny. 

- Cez reklamy rôzneho druhu nás pozývala na nákup aj novootvorená predajňa s názvom 
Kachľové a krbové štúdium so sídlom na Hurbanovej ulici. Predajňa ponúkala 
vykurovacie telesá, krbové vložky, náradie na čistenie komínov a pod.  
Podrobnosti SD č.: 83 / 2006 
 
                      Nábytok: 

 
- Nábytok AMALTHEIA  v bývalom kultúrnom  dome ponúkal sortiment nábytku  

v súpravách i jednotlivo. Zákazník si podľa vlastného vkusu mohol vybrať farbu a dizajn 
poťahov, kvalitu a farebný odtieň dreva. Predajňa ponúkala aj dovoz a montáž tovaru. 
Zároveň ponúkali aj peniaze na ruku za odkúpenie starých obrazov, rámov na obrazy, 
nástenné hodiny, starožitné lustre, sklo, sochy a pod. 
Podrobnosti SD č.: 84 a, b / 2006 

- Od 1. IX. Sa presťahovala spomínaná predajňa do bývalého kominárskeho domu, vedľa 
zmrzliny Jadran. Pred sťahovaním ponúkali výpredaj skladových zásob za výhodné  
zľavy. 

- V SD prikladám reklamné pútače na rôzne druhy nábytku, bytového zariadenia 
a doplnkov. Pútače prikladám ako ilustráciu o cenách nábytku a módnych trendoch 
bývania. 
Podrobnosti SD č.: 85 a, b / 2006 
 
                     Predaj automobilov: 
 

- V júni ponúkali výpredaj skladu autosúčiastok a doplnkov do áut Škoda. Jednalo sa 
o puklice, nálepky, filtre, výfuky, rohože do auta a pod. Tovar bolo možné kúpiť za 30 – 
60 % zľavy v budove LEKOV pri Makyte. 
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- Na Rázusovej ulici bola v lete otvorená nová predajňa autosúčiastok. Ponúkali 
autobatérie, filtre, olej, nemrznúcu zmes, reflektory a iný tovar. 
Podrobnosti SD č.: 86 / 2006 

- Autocentrum Minárik  ponúkalo na predaj autá Škoda Roomster. Predajňu mali v Bytči 
a v Žiline. 
Podrobnosti SD č.: 87 a, b / 2006 
 
                   Plastové okná: 

 
- Pretože je u nás energia čoraz drahšia, ľudia ňou začali šetriť aj tým, že si dali zatepľovať 

domy a vymieňali obyčajné okná za plastové. Tento zvýšený dopyt po nich spustil lavínu 
ponúk na plastové okná. Len v jednom čísle inzertných novín Žilinsko – Bytčiansko 
v dňoch od 1. Do 6. VIII. Som napočítala 15 ponúk  na ich výrobu, dovoz a montáž. V SD 
uvádzam iba niektoré z nich: 

- Začiatkom roka ponúkala firma EURO JORDÁN výhodné zimné zľavy v 16 mestách 
Slovenska. 

- Firma OKNOPLAST  sídli v Krakowe  a u nás má pobočku na Ul. Sakalovej 
- Firma NOVEX  ponúkala okrem okien aj dvere, parapety, garážové brány, zárubne, 

žalúzie a pod. 
- Firma SLOVAKTUAL  otvorila svoje nové obchodné zastúpenie 10. VIII. Na Námestí 

SR č. 15 
- Ďalšie firmy  ALUPLAST,OKNOLUX, MOLADA, OKNO – DESIGN, INCON ponúkali 

to isté. 
Podrobnosti SD č.: 88 a, b, c, d / 2006 
Podrobnosti SD č.: 89 a, b, c, d / 2006 

 
                               Parkety, podlahy: 
 
- Firma JAMONT  so sídlom na Hviezdoslavovej ulici ponúkala v auguste laminát na 

plávajúce podlahy za 89,- Sk. Celý rok ponúkali laminátové parkety, plávajúce podlahy 
a lišty k nim. 
Podrobnosti SD č.: 90 a, b / 2006 
 
                        Záhrada: 
 

- V inzertnom týždenníku Žilinsko – Bytčiansko neinzerovali len naši výrobcovia 
a obchodníci. V máji sa tam objavil aj inzerát  záhradnej architektúry a rastlín 
SKALNIAK  z Poľska. 
Podrobnosti SD č.: 91 / 2006 

- Záhrady ponúkali svoje výpestky najmä pred sviatkami. Záhrada Ing. Slocík oznámil 
v októbri, že predávajú veľkokveté chryzantémy. Sídlili na Ul. F. Kráľa.  

- Firma HELADA  oznámila, že od 9. X. začali s predajom ovocných stromčekov a kríkov 
drobného ovocia na Kollárovej ulici. 

- Súkromný predajca na tržnici ponúkal 24. X. predaj črepníkových chryzantém, vence, 
sušené kvety a iné doplnky na hroby. 

- Firma Záhrada pred Vianocami ponúkala na námestí vianočné jedličky. 
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                            Papiernictvo :  
 
- V druhej polovici februára pozývala predajňa PETERS na svoj veľký výpredaj tovaru. 

Okrem papiernického tovaru ponúkali aj drogériu a domáce potreby. 
- Nová predajňa Školáčik  pozývala v marci zákazníkov do bývalej budovy kina na nákup 

školských potrieb. Ponúkali aj kopírovanie a viazanie dokumentov. 
 
                            Železiarstvo a domáce potreby: 
 
- Predajňa Železiarstvo Družkovský na Moyzesovej ulici ponúkala v máji predaj tovaru za  

20 % zľavy. V predajni si bolo možné kúpiť od špendlíkov , klincov, kotlov, 
vykurovacích telies, cez domáce potreby, kúpeľňové zostavy všetko. Radi tam 
nakupujeme pre výborný výber, ochotných predavačov a prijateľné ceny. 
Podrobnosti SD č.: 92 / 2006 
 
                     Ovocný sad : 
 

- ponúkal každý rok samozber ovocia. 12. VII. oznámili občanom, že sa začal predaj 
ríbezlí. 

 
                        Predaj vína : 
 
- V meste je čoraz viac predajní, kde ponúkajú predaj domáceho vína. Víno vozia prevažne 

z vinárskych oblastí Slovenska. V novembri otvorili ďalšiu predajňu v budove bývalého 
kultúrneho domu. Ponúkali v nej nielen víno ale aj medovinu a výrobky z medu. Ďalšie 
predajne sú v pasáži U Tvrdých, V spojovacej uličke na Rázusovu ulicu a inde. 
Podrobnosti SD č.: 93 / 2006 

 
                      Tlač dokumentov: 
 
- COPY – PRINT. Na námestí oproti pekárni MIRA je nová predajňa s názvom COPY – 

PRINT. Je zameraná na digitálnu tlač veľkoplošnej výkresovej dokumentácie, reklám, 
portfólií, máp, plagátov, vizitiek, biboardov a pod. Tlač robili s rozmermi až do 20 
metrov. 
Podrobnosti SD č.: 94 / 2006 
 
                Elektronika : 
 

- EURONICS je predajňa s elektronikou, bielou technikou ( práčky, ľadničky... ) , 
vysávačmi a pod. Na ilustráciu prikladám reklamný leták o predaji ich výrobkov 
a o cenách  za ne. 
Podrobnosti SD č.: 95 / 2006 
V predajni ponúkali svoje odpadkové kontajnery na recyklovanie  starých mobilných 
telefónov, počítačovej techniky a videoprehrávačov. Súčasné technológie dokážu takmer 
na 100% recyklovať spomínaný odpad. 
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               Služby : 
 

- DIANA  je svadobný salón, ktorý má sídlo na Ul. Sakalovej . V januári ponúkali rodičom 
šaty pre ich deti, ktoré išli na prvé sväté prijímanie. V júli ponúkli zákazníkom veľký 
výpredaj spoločenských šiat. 

- ENY je kozmetický salón , ktorý otvorili v júni na námestí. Salón ponúkal masáže tváre, 
depiláciu, čistenie pleti, úpravu obočia, líčenie a mnoho ďalších skrášľovacích procedúr. 

- ZUZKA  V apríli otvorili nové masážne štúdio a kaderníctvo ZUZKA. Sídlilo na námestí 
za pekárňou MIRA. Ponúkali klasickú a športovú masáž, mäkké techniky masáže, masáž 
celého tela i jednotlivých partií. Kaderníctvo ponúkalo zmenu výzoru, nové vlasové 
techniky pre ženy, mužov i deti. 

 
                    Kupónová privatizácia. 
- Napriek tomu, že sme už takmer zabudli na 1. kolo kupónovej privatizácie, objavili sa aj 

v Bytči nákupcovia jej akcií. Najprv to bolo 19. V.  v Mestskej knižnici kde kupovalo 
naše akcie 20 firiem. Na letáku v SD sú presne uvedené ceny akcií v korunách. Medzi 
nimi je aj Kinex Bytča. Za 1 jeho akciu platili 200 Sk. Ceny všetkých ostatných akcií 
poskytli na mieste na požiadanie. 
Druhý predaj sa konal 8. XI. Tiež v knižnici na sídlisku. V oboch prípadoch bolo potrebné 
predložiť občiansky preukaz a výpis zo strediska cenných papierov. 
Podrobnosti SD č.: 96 a, b / 2006 
 

                Výkup kovového šrotu: 
 

- V meste bola tento rok otvorená ďalšia výkupňa kovového šrotu  a farebných kovov. 
Firma sa volala LUTOBY. Okrem zberu kovov predávali použité autodiely, ojazdené 
pneumatiky, disky ... Výkupňa sídlila v areáli Technických služieb  na Hlinickej ceste. 
Podrobnosti SD č.: 97 / 2006 
 
           Cestovný ruch: 

 
- Aj v Bytči je cestovná kancelária. Dokonca sú dve: jedna sídli na Treskoňovej ulici VIA 

TOUR a druhá LENKA pri čistiarni. Obe slúžia občanom po celý rok, pretože čoraz viac 
ľudí si plánuje svoje dovolenky už v zime. Najobľúbenejšie sú tento rok destinácie ako 
Bulharsko, Egypt, Chorvátsko a potom Grécko. Tí, ktorí vopred nevedia, kedy budú mať 
voľno, alebo chcú ušetriť na financiách, sa spoliehajú na tzv. last minit ( zájazd na 
poslednú chvíľu ). V  Chorvátsku stúpajú ceny z roka na rok, ale stále je medzi Slovákmi 
veľmi obľúbené hlavne kvôli relatívnej blízkosti a rečovej príbuznosti. 

- Veľmi špecifické sú poznávacie zájazdy, ktoré aby nazbierali dosť klientov, musia spojiť 
ponuky niekoľkých cestovných kancelárií nielen zo Slovenska ale aj z Čiech. 

- Cestovná kancelária VIA TOUR začala ponúkať svoje služby už v januári 2005 pod 
názvom E TOURS. Agentúra sprostredkúva služby až 30 cestovných kancelárií na 
Slovensku. V našej pobočke záujemcov môže obslúžiť je pracovníčka V. Kremeňová. 

- ŽSK získal začiatkom roka financie na rozvoj cestovného ruchu zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Rozvoj mal osobitné zameranie na využitie geotermálnej energie. V roku 2005 sa 
zastupiteľstvo ŽSK nezaoberalo problematikou možností rekreácií, kúpeľníctva 
a cestovného ruchu. Túto problematiku začali prerokúvať až na tlak predstaviteľov obcí 
nášho regiónu.. 
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- V dňoch 26. – 29. I. 2006 sa Euroregión Beskydy v spolupráci so ŽSK a Agentúrou 
regionálneho rozvoja zúčastnil na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu. 
Jeho hlavným cieľom bolo zosúladenie marketingových a propagačných aktivít 
spomínaných organizácií a nadviazanie na cezhraničnú spoluprácu. Na veľtrhu boli 
prítomní aj partneri Euroregiónu Beskydy z Česka a Poľska. Ďalším cieľom bolo 
prilákanie turistov a zvýšenie návštevnosti  jeho lokalít, z čoho mali plynúť ekonomické 
prínosy. Najčastejšími návštevníkmi nášho okolia sú turisti z Rakúska, Česka, Poľska, 
Maďarska a Ukrajiny. 
Podrobnosti SD č.: 98 / 2006 
 
                        Pôžičky: 
 

- Ako huby po daždi  na nás útočia zo všetkých strán ponuky na požičanie si peňazí. 
V mnohých prípadoch stačí iba zatelefonovať a ponúknu vám aj modré z neba ( volanie 
zadarmo, nízke úroky, všetko bez papierovania a bez ručiteľa... ) Ak im ale niekto naletí 
a neoverí si vopred serióznosť firmy, môže sa mu stať, že si požičia 140 tisíc korún 
a onedlho od neho požadujú splatiť 500 tisíc. Príde tak o byt a všetko čo v ňom má 
a ocitne sa na ulici. Konkrétne prípady aj s reklamami uvádzam v SD. 
Podrobnosti SD č.: 99 a, b, c / 2006 
 

                          Zdražovanie pekárenských výrobkov. 
 
V apríli pekári na celom Slovensku avizovali zdražovanie a ceny od mája naozaj stúpli 
približne o 10 %. Pekári tvrdili, že úprava cien odrážala rast nákladov, najmä energií. 
Priemernou mzdou 11 400 korún pekári zaostávali o 30 % za slovenským priemerom. Ceny 
múky na zdražovanie nemali vplyv. 1 kg polohrubej múky stál 9, 67 Sk čiže menej ako v roku 
2005, keď stál 12,12,- Sk. 
Podrobnosti SD č.: 100 / 2006 
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IV. kapitola 
 

 
 
 

P O Ľ N O H O S P O D Á R S T V O   A   L E S N É   H O S P O D Á R S T V O 
 
 
 
 
 

                     Geneticky pestované rastliny. EÚ zakázala ich pestovanie a dovoz. Väčšina 
krajín EÚ tento zákaz  akceptovala, iba naša slovenská vláda ( Dzurindova ) povolila dovážať 
geneticky modifikované rastliny z USA. Prednosťou takýchto rastlín je ich odolnosť voči 
škodcom a chorobám a vyššie výnosy. Neexistuje ale dosť dôkazov o ich neškodnosti. Je isté, 
že umelo nasadené gény v nich môžu narušiť rovnováhu v prírode a do potravín sa z takýchto 
rastlín môžu dostať akékoľvek nežiadúce látky. 
                     Všetky členské krajiny únie v roku 2005 jasnou väčšinou hlasovali za zákaz ich 
pestovania a dovozu. Našťastie naši poľnohospodári čakajú na dopyt po našich výrobkoch. 
Dopyt však nie je žiadny a bez neho sa im modifikovanú kukuricu neoplatí pestovať. 
Podrobnosti SD č.: 101 / 2006 
                     Vplyv vstupu do EÚ. Všetci odborníci tvrdili, že členstvo SR v EÚ má pozitívny 
vplyv na poľné hospodárstvo. Ale klesajúci trend v produkcii má mliekárenský priemysel so 
stratou426 korún ročne. Mäsopriemysel má vyššie tržby, hydinársky je už roky stabilný, hoci 
ho ohrozovala vtáčia chrípka. 
                     Odborníci sa rozhodli zvýšiť podporu propagácii slovenských výrobkov. 
Rezortné ministerstvo ročne vynakladá na tento účel 10 mil. Sk. 
Podrobnosti SD č.: 102 a, / 2006 
                    Po vstupe do EÚ sa znížila zamestnanosť v poľnohospod. Ale zvýšila sa 
produktivita práce a podiel na ziskoch. Zrušili sa colné bariéry, čím sa rozšírili obchodné 
možnosti. Zvýšili sa finančné prostriedky na rozvoj vidieka. 
                    Vytvorili sa predpoklady na vyššiu kvalitu potravín, vytvoril sa nový odbytový 
systém, zvýšila sa ochrana pred dovozom potravín z tretích krajín mimo EÚ. 
Podrobnosti SD č.: 102 b / 2006 
                     
                    Pozemky. Stavebných pozemkov je nedostatok, preto aj Bytča rozširuje plán 
rozvoja aj na poľnoh. pôdu. Takto sa stavia napr. oproti BILLE. Aby sa z ornej pôdy mohol 
stať stavebný pozemok, musí sa vyňať z pôdneho fondu. 
                    Orientačná cena pozemkov v našom kraji je 350 -  2500 Sk / m2 Podľa druhu 
a dôležitosti je na prvom mieste orná pôda, chmelnica, vinica, ovocný sad, trávnatý porast, 
lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a iné. 
                     Na cenu pozemku vplýva dopyt, lokalita ,rozmery, prístup, inžinierske siete 
a iné. 
Podrobnosti SD č.: 103 / 2006 
 
                    Zemiaky. Nadpriemerné výnosy v únii, tlak obchodných reťazcov a nízka úroda 
u nás viedli k ich nedostatku. Už pri vyberaní zemiakov v septembri tvrdili ich výrobcovia, že 
ich je málo a že po Vianociach vôbec nebudú. Na príčine bola slabá úroda a nižšia výmera 
zemiakových polí. 
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                     Kedysi najproduktívnejšia zemiakárska oblasť ako je naša, postupne mizne. 
V posledných rokoch sa zemiaky prestali pestovať aj na Orave a na východe. Pestovatelia 
obchádzajú obchodné reťazce a vybudovali si vlastnú sieť zo škôl, nemocníc, hotelov, 
výrobcov šalátov a pod. 
                  V roku 2005 poklesli plochy na pestovanie zemiakov o vyše 20 % a odborníci 
očakávajú ich ďalší pokles. V okolí Bytče predtým nebolo polí na ktorých by nerástli 
zemiaky. Dnes ich okrem záhrad takmer nevidno a to sme zemiakárska oblasť. Príčinou je aj 
to, že EÚ pestovanie zemiakov nepodporuje. Do vstupu do EÚ boli zemiaky chránené clom. 
Dnes je trh otvorený a ich pestovanie sa už neoplatí.  
                   Malovýrobcovia a záhradkári si zemiaky pestujú pre vlastnú potrebu, čím tento 
problém vyriešili. Aj my máme pomerne veľkú záhradu a dopestujeme v nej zemiaky pre 2 
rodiny a ešte nám aj zvýšia, pričom nimi kŕmime aj hydinu .Nepoužívame na ich ošetrenie 
chemické prípravky a tak sa chuťovo vôbec nedajú porovnať s kupovanými, ktoré od chémie 
doslova smrdia. 
Podrobnosti SD č.: 104 a, b / 2006 
 
                   Cukor. Výroba cukru je ďalšia, ktorá na Slovensku utrpela po vstupe do EÚ. 
Spôsobila to reforma trhového režimu v EÚ. Tento tlak spôsobil zníženie pestovania cukrovej 
repy, výroby cukru v cukrovaroch a všetkých výrobkov z cukru, a liehu. Následkom toho je 
zatváranie cukrovarov.  
                  Cukrová repa je teda u nás nerentabilná. Na uvoľnenej ploche po nej začnú vraj 
pestovať produkty potrebné do pohonných hmôt pre automobily. My súkromníci chodíme 
kupovať cukor do Čiech, čo sa nám oplatí. 
Podrobnosti SD č.: 105 / 2006 
 
                   Furmanská súťaž. Politická strana SMER v spolupráci s primátorom mesta 
a chovateľmi koní Bytča – Pšurnovice usporiadala v sobotu 12. VIII. už IV. ročník 
Furmanskej súťaže v zručnosti ovládania konských záprahov. Súťaž sa začala o 10 hod. na 
futbalovom ihrisku v Pšurnoviciach. Súťaže sa zúčastnili nielen slovenskí ale aj českí 
furmani. 
                  Všetko sa začalo propagačnou jazdou záprahov cez dedinu. Potom predstavili 
súťažiacich. Samotná súťaž mala 3 kolá. Súťažili v kluse, cvale v práci s drevom a napokon 
v siláckych disciplínach. 
                  Popoludní sa zas začala divácka súťaž O najkrajší záprah. 
                  Hlavnú výhru si odniesol Pavol Kitas z Nitry. Na 3. Mieste skončil domáci 
pretekár Patrik Játy. 
                  Počas celej súťaže ponúkali usporiadatelia prítomným občerstvenie a posedenie pri 
príjemnej ľudovej hudbe. 
Podrobnosti SD č.: 106 / 2006 ( plagát ) 
                   
                 Zelenina. Aj plochy na ktorých sa predtým pestovala zelenina rapídne klesli ( 
presne o polovicu ). Odborníci tvrdia, že ak chcú zeleninári prežiť, musia sa špecializovať. 
Pretože aj v blízkom zahraničí je to tak, je aj lacný dovoz iba chimérou. Ceny zeleniny rastú 
a budú vraj stále rásť, aby sa vyrovnali tým európskym. 
                 Pestovanie zeleniny sa stalo neefektívne aj preto, že vzrástli ceny hnojív, semien , 
pesticídov, vody a energií vôbec. Preto sa znížila aj tak dosť nízka spotreba zeleniny naším 
obyvateľstvom. V minulom roku klesla jej spotreba zo 108 kg na 81 kg na osobu. Zdravotníci 
pritom odporúčajú dávku 128 kg na osobu ročne. 
                Záhradkári majú vlastnú skúsenosť s vypestovanou zeleninou v záhrade a s tou 
kupovanou. Kupovaná je na pohľad krajšia, ale je akoby riedka, nechutná , bez vône a mdlá. 
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Naši mladí ľudia v tomto zmysle spohodlneli. Nemajú na záhrady čas a chuť. Zakladajú si 
radšej okrasné ako ovocné alebo zeleninové záhrady. 
                Nádejou nášho budúceho zeleninárstva sú mladí ľudia, ktorí študujú na 
Poľnohospodárskej fakulte v Nitre. Medzi nimi je aj mnoho detí farmárov. Títo odchádzajú na 
prax do zahraničných fariem a svoje nadobudnuté skúsenosti potom uplatňujú doma pri 
podnikaní.  
                K pokroku podľa mňa nechýbajú ani tak peniaze, ako skôr moderné myslenie, dobrá 
vôľa, túžba niečo dokázať a urobiť niečo nové a netradičné. 
Podrobnosti SD č.: 107 a, b, c  / 2006 
 
               Finančná podpora poľnohospodárom. Začiatkom decembra sa začalo 
s vyplácaním agrárnych podpôr. Jednotná platba na plochu dosiahla výšku 2459,93 Sk / ha. 
Sadzby na hektár v znevýhodnených oblastiach sa pohybovali podľa kategórií a typu 
znevýhodnenia: 
- Horské oblasti od 3001 do 4402 Sk 
- Ostatné znevýhodnené oblasti  1089 do 3068 Sk 
- Oblasti so špecifickými nevýhodami 813  do 1921 Sk 
- Oblasti s enviromentálnym obmedzením ( chránené územia ) 1584 Sk 
Podrobnosti SD č.: 108 / 2006 
 
              Bažanty. Počasie ovplyvnilo stav bažantov. Na vine bola chladná a daždivá jar, 
počas ktorej mláďatá pohynuli. O obnovu populácie sa starajú  chovatelia – špecialisti. 
Prirodzený prírastok vo voľnej prírode je asi 1/5 stavu, zvyšok odchovajú v bažantniciach. 
             Poľovníci  ulovili 140 tisíc kusov. Práve oni splácajú chovateľom výdavky na chov. 
Najväčším producentom bažantov je Štátny podnik Lesy SR, ktorý ročne odchová okolo 100 
tisíc mláďat. Za každého uloveného vtáka zaplatí poľovník 400 korún a za bažanta 
kráľovského až 2000 korún. 
Podrobnosti SD č.: 109 / 2006 
 
              Lesné hospodárstvo. 
               
              Urbárske spolumajiteľstvo ( US ) v Bytči sídlilo na Ul. Lániho č. 253. V novembri 
oznámilo jeho predsedníctvo svojím členom, že vyplácanie podielov na nájme lesov 
predstavuje 700,- Sk/ 1 podiel. Zároveň všetkých upozornili, že daň z príjmu fyzickej osoby 
platí prenajímateľ ( okrem dôchodcov bez iného príjmu ) do 10 tisíc korún. 
               Keď niektorý vlastník podielu zomrel US oznámilo, že dedičia musia US predložiť 
zmluvu o prevode vlastníctva alebo rozhodnutie z dedičského konania. 
               V SD prikladám ďalšie podrobnosti aj o tom, že predsedníctvo US diktovalo svojim 
členom koho majú voliť v budúcich komunálnych voľbách. 
Podrobnosti SD č.: 110 / 2006 
                Záchranári. Všetci z nás z času na čas chodia do hôr a nie len v našom okolí, ale aj 
do Tatier. Neprestáva nás prekvapovať, že práve tam sa stávajú takmer pravidelne nehody 
českým turistom. Začiatkom roka tam zahynulo ďalších 8 českých turistov. Spolu ich tento 
rok v Západných Tatrách zahynulo 9. Príčinou je ich nezodpovednosť, nerešpektovanie 
varovania Horskej služby ( HS ). V minulom roku táto zasahovala až 1585 krát. Pre tieto 
príčiny HS rozhodla, že všetci ktorí budeme odteraz potrebovať jej pomoc, musíme za ňu 
zaplatiť. Platenie za zásah má odradiť ľudí od riskantných výprav a donútiť ich k disciplíne 
a k tomu , aby sa pred výletom do hôr poistili. Noviny SME priniesli 2. I. 06 obsiahly článok 
p lavínach a o zákone schvaľujúcom platby. 
Podrobnosti SD č.: 111 a / 2006 
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                 Spomínané poplatky vyberá HS za technické zásahy. Jednoduchý zásah stojí až do 
4 tisíc korún. Najdrahšie sú zásahy v horolezeckých terénoch, lavínové nešťastie a dlhodobé 
pátranie. Výška poplatku dosahuje až 100 tisíc korún. 
Podrobnosti SD č.: 111 b, c / 2006 
 
                 Pomoc lesom. Už 3 ročníky má za sebou súťaž pre ZŠ a stredné školy o najlepšiu 
lesoochranársku školu. Aj tento rok na sklonku apríla a mája sa naše školy do nej zapojili. 
Tento rok bolo jej cieľom upozorniť na cenné lesy v okolí Bytče, nájsť rozdiely medzi 
prirodzenými a umelými lesmi, spoznať následky nadmerného vyrubovania lesov a možnosti 
ako im pomôcť. 
                 Organizátori súťaže sú a. s. Štátne lesy SR, nadácia Zelená nádej a ochranárske 
zoskupenie VLK. 
Podrobnosti SD č.: 112 / 2006 
                 
                Zelená inventúra. Naši lesníci si už zvykli, že ich rezort vedie poľnohospodár 
s často veľmi malými alebo žiadnymi lesníckymi vedomosťami. Novodobá história 
nezaznamenala lesníka v kresle ministra. Dokonca v období minulej ( Dzurindovej ) vlády 
neboli lesníkmi ani generálni riaditelia lesníckej sekcie. Ani lesné závody neviedli alebo na 
čele lesných úradov neboli lesníci. Bola to tvrdá facka nielen lesníkom , ale aj Lesníckej 
fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. 
                Odborníci – lesníci preto navrhli novej vláde ( Ficova ) , aby sa zriadila na 
ministerstve zodpovedná časť , ktorá ba sa výlučne starala len o lesy, vodu, ŽP, lesné a vodné 
hospodárstvo. Pretože rezort ŽP vystupuje len ako represívny orgán zameraný na zákazy 
a príkazy. Lesníkom vadili aj také zmätočné zákony ako bol zákon o poľovníctve, ktorý sa 
pokúšal úplne vygumovať Slovenský poľovnícky zväz. 
               Viac ako 3 roky sa pripravoval zákon o transformácii š. p. Lesy SR na akciovú 
spoločnosť.  Zákon dodnes nebol uskutočnený, zato zodpovední stačili urobiť morálnu 
a ekonomickú paseku v celom rezorte. 
               Lesníctvo nie je strojníctvo, stavebníctvo či bankovníctvo. Je to citlivá ekologická 
oblasť. Les rastie niekoľko desaťročí, preto každý kto s ním pracuje ba mal pamätať na 
slovenské príslovie : „ Bože, či si pamätlivý „. 
Podrobnosti SD č.: 113 / 2006 
 
                Lesné požiare. V období od 1.I. do 25. VII. 06 bolo v žilinskom a bytčianskom 
okrese 9 lesných požiarov. Z toho v okrese Bytča ich bolo 6. Škoda presiahla hodnotu 168 
500,- Sk ; celkové hodnoty 3 340 000,- Sk. Najčastejšie príčiny vzniku požiarov boli: 
• Zakladanie ohňa návštevníkmi lesa 
• Spaľovanie zbytkov po lesnej ťažbe 
               Nešťastné klimatické podmienky posledných rokov spôsobili, že pôda je vyschnutá, 
les je bez vody vyprahnutý a nedokáže sa brániť. Stačí zahodený nedopalok cigarety hodený 
do machu. Iskra vzbĺkne a oheň sa môže neviditeľne plaziť pod zemou koreňovou sústavou 
stromov.  
                Požiarnici neprestajne vyzývajú Bytčanov, aby v lese dávali pozor na vznik požiaru, 
aby o tom poučili aj svoje deti . 
                V dôsledku dlhotrvajúceho letného suchého a teplého počasia upozornili odborníci 
vlastníkov a užívateľov lesov na plnenie týchto povinností: 
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• Vytvárať protipožiarne hliadky   
• Zvýšiť počet kontrol počas víkendov 
• Zabezpečiť protipožiarne náradie 
• Udržiavať príjazdové lesné cesty stále schodné 
• Nezakladať oheň blízko lesných porastov 
Podrobnosti SD č.: 114 / 2006 
 
                     Hubári. Huby a iné lesné plody  nemožno zbierať v lesoch bez obmedzenia. 
V lesoch, ktoré sú v národných parkoch hrozí zberačom pokuta do 2000 korún a odobratie 
košíka s hubami. Keď si hubár nedá povedať, môžu ho strážcovia lesa predviesť na políciu. 
Strážcovia nosia uniformu. Podľa ministerstva je dôvodom týchto obmedzení ochrana zvierat 
pred vyrušovaním a ochrana ich potravy. V SD prikladám menovitý zoznam národných 
parkov, kde nie je dovolený zber lesných plodov, alebo kde je iba obmedzený. 
Podrobnosti SD č.: 115 / 2006   
                     V strede augusta si hubári prišli na svoje. Z okolia bytčianskych hôr prinášali 
plné košíky hríbov všetkého druhu. Hríby rastú ako divé aj tam, kde predtým nerástli, 
dokonca aj na sídlisku pod ihličnatými stromami rastú. Huby našli aj ľudia, ktorí hríb v živote 
sami nenašli. Ja sa považujem za dobrého hubára. Boli sme v Nízkych tatrách, kde sme za 1 
hodinu našli plné 10 litrové vedro len samých pravých dubákov. 
 
                    Štátne lesy bilancovali. Štátny podnik Lesy SR vykázali za prvý polrok 2006 
zisk 249,5 mld. Sk, čo je o 63 mil. viac, ako bolo vlani. K nárastu sumy došlo kvôli vysokej 
cene dreva ( 1479 Sk / m3 ). Lesníci intenzívne spracúvajú kalamitné drevo po veternej smršti 
v roku 2004. V druhom polroku začalo ministerstvo lesného hospodárstva masívne investovať 
do obnovy lesných ciest a do zalesňovania. 
Podrobnosti SD č.: 116 / 2006 
 
                   Vianočný stromček. Je dávno symbolom magickej atmosféry pohody a pokoja. 
Vďaka projektu š. p. Lesy SR „ Stromček pod stromček“ sa už tretí rok budú tešiť živým 
stromčekom deti z Detských domovov, obyvatelia Domov sociálnych služieb a špeciálnych 
internátnych škôl. Viac ako 450 jedličiek, borovíc a smrekov dostali do 138 zariadení na 
celom Slovensku. V žilinskom regióne priniesli lesníci živé stromčeky do Detského krízového 
centra v Žiline a do Špeciálnej základnej školy  internátnej v Bytči. 
 
                   Úroda v záhradách. Tento rok sa v Bytči urodilo neúrekom kôstkovín. Slivky, 
ringloty a broskyne sú tak zarodené, že lámu konáre. K tomu im v auguste dopomohol aj silný 
nárazový vietor. Jablká a zelenina hnijú po dlhotrvajúcich dažďoch. Fazuľa a zeler takmer 
nenarástli ( keď malo byť vlhko bolo sucho a naopak ).  
                   Okolo 10. marca ešte poľnohospodári ani netušili, kedy budú môcť vyjsť na polia. 
Všetko stálo pod vodou a u nás pod snehom. Na Jakuba hospodári ešte ani stroje nevytiahli. 
Mrazy poškodili porasty najmä tam, kde boli silné vetry. Sedliacke pravidlo hovorí, že 
marcový jačmeň môže byť ešte kvalitný a úroda dobrá. 
                   Ani u nás na severe sa ešte nadá pracovať na poliach ani v záhradách. Všade sú 
totiž kopy snehu. Oziminy napadla v tom chladnom vlhku „ snežná plieseň“. Starí ľudia 
hovoria, že im to pripomína zimu a jar spred 50 rokmi. 
Podrobnosti SD č.: 117 / 2006 
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                       Vyhláška. Ministerstvo ŽP vydalo vyhlášku, v ktorej sprísnilo podmienky 
týkajúce sa výrubu stromov. Od 1. IX. 06 špecifikoval zákon pojem záhrada, záhradná osada 
a stavebný pozemok. Doteraz platila úľava pre súkromné záhrady, kde obvod kmeňa na výrub 
mohol byť pod 80 cm. Ak drevina obsahovala menej ako 80 cm v záhrade alebo v záhradnej 
osade nebolo potrebné povolenie na výrub. 
                       Od 1. Septembra sa zákon sprísnil preto, že ak sa záhrada zmenila na stavebný 
pozemok, už neplatí úľava. U nás ľudia ešte nevedia stavať tak, aby zeleň alebo aspoň jej 
podstatná časť ostala pri stavbe domu. Sprísnenie spočíva v tom, že aj na stavebnom pozemku 
ak chcete vyrúbať drevinu, ktorej objem kmeňa je väčší ako 40 cm a výška 130 cm, je treba 
súhlas na jej výrub. Toto všetko sa netýka ovocných stromov v súkromnej záhrade. Ale týka 
sa to napr. stromov na sídlisku pri bytovkách, ktoré tienia okná alebo koreňmi narušujú 
statiku domu. 
                     Žiadosť musí podať žiadateľ majiteľovi pozemku ( u nás je to MsÚ ). Zrezávanie 
musí byť dokončené od apríla do septembra, pretože stromy vtedy najmenej trpia. Pri 
ovocných stromoch je to naopak. 
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                Rozpočet mesta na výstavbu. 
                Oprava a údržba: 
• Dom smútku                                              522 914,- 
• Tribúna mesta                                            911 452,- 
• Bytové priestory ( Kollárova ulica)           192 616,- 
• Jesienka                                                        96 790,- 
• Sociálne byty                                                60 745,- 
• Oprava mestských komunikácií ( MK )  9 282 420,- 
             Najvyššie položky boli na opravu týchto MK: 
• Fraňa Kráľa                                             1 108 925,- 
• Hurbanova                                               1 056 712,- 
• Ulica mieru                                              1 752 169,- 
Spolu bolo opravených 21 MK. 
             Oprava chodníkov spolu:                     605 994,- 
• Kilianova ulica                                            140 122,- 
• Švecova po J. Kráľa                                      41 000,- 
• Červeňanského                                            369 072,- 
• Dukelská                                                       55 799,- 
            Oprava námestia spolu:                      4 067 621,- 
• Oprava chodníkov na námestí                     156 387,- 
• Pobytové plochy                                       2 772 138,- 
• Sadová výsadba                                        1 139 096,- 
• Zábradlie pri Petrovičke ( 2. časť )              841 380,- 
            Zámocký park spolu:                          6 439 092,- 
• Elektrické osvetlenie                                   865 740,- 
• Geodetické práce                                           50 808,- 
• Oplotenie, brány                                          629 860,- 
• Zavlažovací systém                                     547 464,- 
• Vodná fontána                                             154 910,- 
• Prístupové plochy                                        368 900,- 
• Spevnené plochy                                            44 762,- 
 
              Opravy, údržba, výstavba...: 
Hrabové                                                           1 251 085,- 
V tom je zahrnutý: Dom smútku, opravy MŠ, cintorín... 
Hliník                                                               1 190 958,- 
Dom smútku, cintorín, ihrisko, MK, plynofikácia... 
Pšurnovice                                                         1 711 689,- 
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Kultúrny dom, opravy MŠ, plyn, MK, zvonica ... 
Malá Bytča                                                                342 872,- 
Opravy MŠ, Dom smútku, Kultúrny dom, požiarna striekačka... 
Mikšová                                                                      223 482,- 
Dom smútku, oprava MŠ, kultúrny dom, oplotenie cintorína ... 
Podrobnosti SD č.: 118 a, b / 2006 
                    
                   Stretnutie. MsÚ zvolal záujemcov o výstavbu bytov v 8 – bytovej jednotke na 
Ulici S. Sakalovej dňa 12. X. 06 na stretnutie v zasadačke úradu. Záujemcovia sa tam mohli 
stretnúť so zástupcami stavebnej spoločnosti INVESTEX Zvolen a dozvedieť sa podrobnosti 
o ich budúcom bývaní. 
Podrobnosti SD č.: 119 / 2006 
                  Štatistika. 
V SD prikladám štatistiku niektorých úradných výkonov a vydávania rozhodnutí oddelenia 
ŽP a stavebného úradu v Bytči: 
Názov úkonu:                                                                     2003   2004   2005   2006   Spolu: 
Rozhodnutie o umiestnení stavby                                        18        13      21       24       76 
Stavebné povolenia                                                              90        66      82       70       308 
Kolaudácia stavby                                                                50        62      62       44       218 
Asanácia stavby                                                                     8          5        0         4         17 
Inštalácia reklamných zariadení                                           23        18      17       23         81 
Rozkopové povolenia                                                           53        49      64       60       226 
Drobné stavby, úpravy a údržba                                          131      104     90       94       422 
Podrobnosti SD č.: 120 / 2006 
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VI kapitola 
 
 
 

D O P R A V A 
 
 
 
 

Rozpočet mesta  na opravu MK, dopravného značenia a podobne. 
Opravy mestských komunikácií: 
S. Sakalovej                                                     37 836,- 
Kolárovskej ulice                                               1 206,- 
Pšurnovice                                                        87 636,- 
Hurbanova ulica                                              406 721,- 
Hliník                                                              285 752,- 
Okružná ulica                                                  645 340,- 
Ulica mieru                                                      202 169,- 
Ulica Janka Kráľa                                            249 707,- 
Komenského ulica                                           102 679,- 
Lombardiniho ulica                                          119 553,- 
Malobytčianska ulica                                         29 238,- 
Gaštanová ( Sídlisko )                                      997 380,- 
Bottova ulica                                                      47 990,- 
Štefánikova ulica                                              128 285,- 
Hrabové                                                             250 026,- 
Ulica Fraňa Kráľa                                              258 925,- 
Dopravné značenia                                            159 188,- 
 
Použitie rezervného fondu a fondu diaľnice: 
Opravy MK spolu:                                          7 467 762,- 
Na Sahare                                                           226 594,- 
Na Salaši                                                            492 317,- 
Dukelská ulica                                                   687 624,- 
Mikšová                                                              322 203,- 
Kolárovická ulica                                                292 329,- 
Družstevná ulica                                                  207 640,- 
Gaštanová                                                            203 564,- 
Pšurnovice                                                         1 198 866,- 
Hurbanova ulica                                                   650 000,- 
Hliník                                                                     20 000,- 
Okružná ulica ( sídlisko )                                      80 000,- 
Ulica mieru                                                        1 550 000,- 
Hliník terénne úpravy                                             13 500,- 
Popoliška                                                               248 542,- 
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Pšurnovická ulica                                                  244 580,- 
Podrobnosti SD č.: 121 / 2006 
                   Cesty – Hvozdnica. Nebolo vari obce na Slovensku , kde by ešte 20. marca 06 
netrpezlivo nečakali na deň, keď sa stratí sneh a budú sa môcť cestári pustiť do poriadnej 
roboty. Dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v obecných službách má Hvozdnica 12. Celú 
zimu sa borili so snehom, čo nemalo konca ani v posledné dni marca. Obec so žiadnymi 
väčšími investíciami nepočítala. V marci skončili stavebné konania na nové cesty, ktorých 
financovanie riešili cez Eurofondy. 
                    Predbiehanie sa kamiónov. Kamióny dostali od leta zákaz predbiehať sa na 
diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. K tomuto nariadeniu inšpirovala ministerstvo 
reťazová dopravná nehoda koncom minulého roka. Kamiónov výrazne pribudne najmä na 
diaľnici . Po spustení výroby áut v Žiline a Trnave ich bude na cestách jazdiť denne o 700 
viac. Vodiči kamiónov  a dopravcovia so zákazom samozrejme nesúhlasili. 
Podrobnosti SD č.. 122 / 2006 
                   Minibike.  Slovenské ulice zachvátilo nové šialenstvo. Čoraz častejšie sa nám 
stáva, že aj v uliciach nášho mesta vidíme bizarnú maličkú motorku, na ktorej sa vezie chlap, 
ktorého kolená trčia na obe strany. Nejedná sa o atrapu, ale ide o nový typ motocykla, ktorý 
nazvali Minibike. Malá motorka unesie i 100 kilového chlapa a dosiahne až 70 km rýchlosť 
za hodinu. Vodič je na nej iba 15 cm nad zemou. Motorka stojí okolo 9 tisíc korún. Istý 
Žilinčan si ich dáva vyrábať v Číne a predáva ich po celom Slovensku. Motorka je dlhá asi 1 
meter , vysoká 50 cm a váži 24 kg. Na spomínanej motorke možno jazdiť len na vedľajších 
cestách alebo na letiskovej  ploche. 
Podrobnosti SD č.: 123 / 2006 
                   Diaľnica. Do konca roka 2006 ešte nebola diaľnica Bratislava – Žilina v Žiline. 
V apríli naplno bežali práce na 9 km úseku Hričovské Podhradie. Práve tento úsek je 
v mnohom výnimočný aj tým, že je na ňom 22 mostov a 12 oporných múrov. Pracovalo tu asi 
400 ľudí. Diaľnica odhryzla kus kopca z hory a keď sme popod jej obrovské stĺpy prechádzali 
autobusom pôsobila na mňa ozrutným dojmom. Ani sa nečudujem, že je na jej postavenie 
treba také množstvo peňazí. Na tomto krátkom úseku sa nachádza križovatka dvoch diaľnic, 
ale aj križovatka diaľnice so železnicou. Na stavbu násypov použili 893 tisíc kubíkov betónu 
a 150 tisíc ton výstuže. Stavba prebiehala bez výluky dopravy cesty 1. triedy a v úseku 
Strážov stavbári aj odlesňovali. 
Podrobnosti SD č.: 124 a / 2006 
                    MsÚ nás koncom novembra informoval, že z dôvodu výstavby diaľnice Krajský 
úrad cestnej dopravy rozhodol o úplnej uzávierke cesty 1/18  v katastri D. Hričov v dňoch 2. – 
3. XII.06 od 6 do 16 hod. 
                    Takmer 40 km diaľnice a rýchlostných komunikácií odovzdali koncom roka. 
V okolí Bytče už na niekoľkých úsekoch natiahli prvú vrstvu asfaltu, dokončili aj časť mosta 
ponad železničnú trať. 
Podrobnosti SD č.: 124 b / 2006 
                   Riečna doprava. EÚ vyjadrila obavu z ďalšieho nárastu kamiónovej dopravy 
v Európe. Slovensko má 172 splavných kilometrov. Dunaj využíva len 7% svojej prepravnej 
kapacity. EÚ ponúka aj nám podporu riečnej dopravy, inováciu riečneho loďstva, nábor 
nových robotníkov a pod. Možno by sa dala využiť aj niekde u nás.  
Podrobnosti SD č.: 125 / 2006 
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                  Letisko. Nejeden turista alebo podnikateľ z Bytče používa na svoju prepravu 
letisko v Bratislave. Jeho privatizácia visí nad Slovenskom ako Damoklov meč. Pre rakúske 
letisko je šanca získať to naše veľmi atraktívna. Schwechat vidí, že mu rastie za hranicami 
konkurent. Po dlhej stagnácii sa z Bratislavy zase začalo lietať, pričom tieto lety sú cenovo 
dostupné. 
Podrobnosti SD č.: 126 / 2006 
                 Počasie na železnici. Tento rok nastali v januári extrémne výkyvy počasia,  čo 
zapríčinilo meškanie vlakov. Najskôr to bolo v piatok 30. decembra, kedy bol kvôli návalom 
snehu vyhlásený najvyšší stupeň zimných opatrení. S problémami zabezpečovali železničiari 
len osobnú dopravu, nákladná bola úplne zastavená. V našom okolí  bol nasadený tzv, „ 
tryskáč“,  ktorý roztápal a zároveň odfukoval sneh z výhybiek. Okrem toho museli z koľajníc 
ešte odhadzovať zamestnanci železníc. 
                 Tento rok začala prebiehať obnova traťovej rýchlosti na trase Bratislava – Púchov 
– Žilina ( cez Bytču ). 
Podrobnosti SD č.: 127 / 2006 
                 Nový spoj. Slovenská autobusová doprava Zvolen oznámila našim občanom 
a všetkým cestujúcim, že dňom 28. V. 06 zahájili premávku na novej autobusovej 
medzinárodnej linke Zvolen – B. Bystrica – Žilina – Bytča – P. Bystrica – Zlín – Brno – 
Mladá Boleslav. Autobus premával v pondelok, piatok, sobotu a nedeľu. 
Podrobnosti SD č.: 128 / 2006 
                Nové poznávacie značky na autách. Od júna 06 začali dávať na autá 3 druhy 
evidenčných  čísiel. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo, že značky , ktoré sa naposledy menili 
v roku 2004 treba zlepšiť. Pribudli na nich 2 znaky. Znak SR a EÚ. Platné ostali aj súčasné 
značky. 
                Doposiaľ musela byť na evidenčnom čísle aj nálepka o technickej a emisnej 
kontrole. Tento rok v máji vydalo ministerstvo vyhlášku, podľa ktorej sa nálepka o STK 
a emisnej kontrole posunula na predné sklo. 
                Dopravní policajti tvrdia, že sa týmto zabráni, aby si motoristi urobili ( sfalšovali ) 
evidenčné číslo doma. Išlo najmä o tých, ktorí boli vyradení z evidencie. 
Podrobnosti SD č.: 129 / 2006 
                Nehoda na koľajniciach. 18. IV. 06 našla železničná polícia na železničnej stanici 
v Bytči  hrôzostrašný nález. Našli mŕtve telo asi 18 – ročného mladíka, pochádzajúceho 
z Bytče. Časti jeho tela boli roztrúsené na koľajisku. Privolaný lekár nedokázal určiť dobu 
smrti.  
               Náhla smrť. V auguste tlačil v Malej Bytči 60 – ročný muž svoj moped pri pravom 
okraji cesty. Zrazu naň spadol a zostal nehybne ležať. Privolaný lekár konštatoval smrť. Za 
možnú príčinu určil zástavu srdca. 
              Parkovanie. Na poplatky za parkovanie v centre miest si už motoristi zvykli. Kto si 
zabudne kúpiť parkovací lístok,  ten sa stretne s blokovacím zariadením tzv, papučou. Za 
parkovanie sa platí takmer vo všetkých mestách žilinského kraja. Iná situácia je v Bytči, kde 
sa do 15. V. neplatilo za parkovanie. Naši policajti majú len jednu papuču a tú zakladajú keď 
stojí auto v zákaze státia. Námestie je v rekonštrukcii a počíta sa s tým, že tam bude 
oddychová zóna. Namiesto trhoviska je dočasné parkovisko pre 30 áut.  
                Mestská polícia nemá čo sa týka dopravy veľa právomocí. Môže: 
• Zastaviť auto ( ak nerešpektovalo zákaz, alebo v blízkosti školy ) 
• Z dokladov môžu pýtať len doklad totožnosti 
• Vymáhať pokutu od 100 do 2000 korún za nedovolené parkovanie 
               Mestskí policajti nesmú: 
• Zadržať vodičský preukaz 
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• Kontrolovať technický stav vozidla 
• Testovať alkohol v krvi u vodiča 
Podrobnosti SD č.: 130 / 2006 
                    Kruhový objazd. Plánovaný kruhový objazd na frekventovanej križovatke pri 
cintoríne v Bytči zdá sa nepostavia aj napriek tomu, že jeho výstavbu všetci vodiči chcú. 
Stavebné konanie bolo prerušené pre námietky obyvateľov križovatky, ktorí chceli, aby sa 
tam postavili radšej zvukové bariéry a  by im vymenili kompletne všetky okná. Lenže 
realizáciou týchto opatrení by sa stavba predražila a skomplikovala. Hluk sa tu aj tak zvýši 
a zvýšia sa aj emisie výfukových plynov, pretože doprava sa veľmi rozširuje. Mesto má 
eminentný záujem na tom, aby sa kruhový objazd realizoval. Povolili prekládku inžinierskych 
sietí a viedli stavebné konanie na chodníky. Mesto malo dokonca aj záujem refundovať 
niektoré náklady spojené s výmenou okien. 
                     Zatiaľ sa nerieši nič. Dopravných nehôd na tomto  úseku pribúda. Preto sa nielen 
vodiči ale aj ostatní obyvatelia  mesta dožadujú stavby. 
Podrobnosti SD č.: 131 / 2006  
                     Neposypaná cesta. Zamrznuté a zľadovatené cesty sú pre motoristov veľkým 
problémom. Nepríjemnú skúsenosť mal koncom roka lekár V. Talafa. Práve na takej 
zľadovatenej ceste na dolnom konci Hvozdnice zažil doslova šok. Počas svojej každodennej 
cesty do práce, ktorú absolvuje už 35 rokov dostalo jeho auto šmyk a skončilo na streche. 
Vodič tvrdil, že išiel 40 – tkou, dôkazom čoho bolo to, že  sa ani jeden airbag neaktivoval. 
Chcel sa vyhnúť autobusu a dvom stojacim autám, ale pri brzdení ho vynieslo na snehový 
mantinel a auto sa otočilo na strechu. Lekárovi sa nič nestalo, ale auto skončilo zle. Lekár 
chcel podať žalobu, pretože cesta bola mimoriadne klzká a neposypaná. Deň predtým bola na 
tom istom mieste havária a pár hodín po ňom až dve ďalšie. 
                    Aj starosta obce M.Minárik tvrdil, že na ceste boli až 3 havárie na mieste kde 
predtým nebývali žiadne. 
                     Riaditeľ Správy ciest Žilina vyvracia zodpovednosť svojej organizácie na 
nehodách. Kontrolujú vraj cestu každý deň. Podľa neho išiel vodič rýchlejšie ako tvrdil. 
Podrobnosti SD č.: 132 / 2006 
                    Nové autobusy. Podnik SAD Žilina zaviedla začiatkom januára do prevádzky 15 
nových autobusov. Tento krok bol pokračovaním v obnove vozidlového parku . Znížili tak 
priemerný vek vozidiel pod 10 rokov. Spomínané autobusy sú s nižším počtom miest, 
používajú sa na linky, kde je menej cestujúcich. Takto sa znížili aj náklady na prevádzku.  
                   Dopravný podnik takto zabezpečil prímestskú dopravu aj v našom okrese. Vo 
všetkých okresoch žilinského kraja behá 247 autobusov s priemerným vekom 12 rokov. 
Podrobnosti SD č.: 133 / 2006 
                   Nové dopravné predpisy: 
• Prvou novinkou bol zákaz predbiehania sa kamiónov na diaľnici Bratislava – Trnava. Mal 

ukázať, či sa oplatí uviezť tento zákaz aj na ostatné úseky diaľnic. Zákaz platil od 13. X. 
Pokuta za jeho porušenie bola 2000,- Sk. 

• V priebehu roka vyšiel nový zákon o svietení po celý rok, nový systém pokút a zníženie 
maximálnej rýchlosti v obciach. V októbri sme boli spolu s Lotyšskom jediné 2 krajiny 
v EÚ , kde sa jazdí v obciach 60 km / hod. Všade inde je to 50 km / hod. 

Podrobnosti SD č.: 134 / 2006 
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Ž I V O T N É   P R O S T R E D I E 
 
 
 
 
 
 
 

                      Rozpočet mesta  určený na životné prostredie. 
- park pred reštauráciou Gól                                    250 645,- 
- sadová výstavba na sídlisku                                1 680 405,- 
- sadová výstavba ZŠ Ul. mieru                               813 022,- 
-        -   „  -           MŠ Hrabové                               234 561,- 
-        -  „   -           cintorín                                       214 838,- 
-        -  „   -            MŠ Hliník                                  184 117,- 
-        -  „   -            MŠ Malá Bytča                          129 385,- 
Podrobnosti SD č.: 135 / 2006 ( 2 strany ) 
                    Finančné prostriedky získané náhradou za výrub zelene pod diaľnicu D1. Výška 
náhrady bola 18 032 630,-Sk.Z toho mesto vyčerpalo k 31. XII. 2006 spolu 12 898 850,- Sk. 
Najvyššie položky zo spomenutej sumy sa minuli na: 
- zámocký areál ( sadové úpravy, spevnenie plochy ... )               3 776 647 ,- 
- Námestie SR  ( rekonštrukcia zelene )                                        2 224 480 ,- 
- Bottova ulica, Úvažie ( rekonštrukcia zelene )                            1 680 405,- 
- Údržba zelene v meste                                                                 1 449 700 ,- 
- ZŠ Ulica mieru – park                                                                     813 022 ,- 
- Zámocký areál ( zavlažovací systém )                                            512 996 ,- 
- Cintorín Hrabové ( výsadba zelene )                                               214 838 ,- 
- Ošetrenie stromov v meste                                                              108 540 ,- 
Podrobnosti SD č.: 136 / 2006 
Podrobnosti SD č.: 10 / 2006 ( hlavný rozpočet ) 
Triedený odpad. Ako každý rok , tak i začiatkom tohto roka sme si v poštových schránkach 
našli harmonogram vývozu triedeného odpadu pre celý rok 2006. Firma, ktorá sa o tento 
odpad stará, vymieňa na požiadanie staré vrecia na odpad za nové  obyvateľom rodinných 
domov. 
Podrobnosti SD č.: 137 a / 2006 
Komunálny odpad. MsÚ prostredníctvom svojho rozhlasu informoval začiatkom apríla 
obyvateľov mesta o tom, ako bude prebiehať zber smetí počas Veľkonočných sviatkov. 
V ozname boli podrobne uvedené dni  ( aj s dátumom ) a lokalita. Firma T + T nás žiadala, 
aby sme v uvedených termínoch zabezpečili prístup k svojim zberným nádobám. 
                    Podobne uverejnila firma aj harmonogram na Vianočné a Novoročné sviatky. 
Podrobnosti SD č.: 137 b, c / 2006 
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                    Veľkokapacitné kontajnery. MsÚ oznámil občanom v apríli a v októbri že 
v meste a v mestských častiach budú znovu rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. 
V oznamoch informovali o tom, aký odpad majú občania Bytče do nich hádzať a kedy a kde 
budú stáť. 
Podrobnosti SD č.: 138 a, b / 2006 
                      Voda Na kaplnke. MsÚ dal urobiť analýzu vody v prameni Na kaplnke. 
Neskôr oznámili, že pri kontrole vzorky vody z výpustu „ Živej vody „  Na kaplnke 
pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zistili, že táto voda je závadná a teda 
nepitná. Mnohí Bytčania si už zvykli chodiť Na kaplnku pravidelne pre vodu na pitie. 
Podrobnosti SD č.: 139 / 2006 
Monitoring ŽP.  Prieskum vody Na kaplnke v Bytči má súvislosť s monitoringom ŽP v EÚ. 
Odborníci zistili, že v niektorých lokalitách sa viac ako inde vyskytuje jeden druh ochorenia, 
čo by mohlo súvisieť so znečistením. Podľa presnej evidencie kožných nádorov sa ukázalo, že 
v okresoch Prievidza a Martin sa nadmerne vyskytuje rakovina kože. Príčinou bolo 
spaľovanie nekvalitného uhlia. 
Internetový časopis zaoberajúci sa touto problematikou uverejnil v máji rebríček krajín podľa 
zdravotného stavu mužov a žien v Európe. Porovnali príčiny smrti s rizikovými faktormi ( 
počet fajčiarov, obéznych, konzumentov alkoholu... ) . Výsledkom porovnania týchto údajov 
bola tabuľka v ktorej najzdravší v Európe sú Švédi. Krajiny Strednej Európy sa ocitli na konci 
tabuľky. Slovensko skončilo na predposlednom mieste pred Maďarskom. 
V tabuľke sa uvádzajú zaťažené a menej zaťažené oblasti Slovenska. Najhoršie na tom je 
okolie Bratislavy. Relatívne čisté je okolie Oravy a Kežmarku. Bytča a jej okolie je asi 
priemerne znečistené, lebo sa v tabuľke nenachádza. Hlavnými faktormi, ktoré vplývajú na 
zdravie ľudí sú: kvalita ovzdušia, bývanie, doprava ,hluk, odpad, radiácia, voda, kanalizácia, 
potravinová bezpečnosť... 
Podrobnosti SD č.: 140 / 2006 
                          Najkrajšie zákutie. Týždenník Žilinsko – Bytčiansko vyhlásil v lete 
fotografickú súťaž pod názvom Najkrajšie letné zákutie. Súťažiaci museli do redakcie poslať 
5 fotografií svojich záhrad. Súťaž sa u verejnosti stretla s veľkým záujmom, čo je svedectvom 
toho, že naši ľudia si vedia svoje okolie skrášliť. Výsledky súťaže vyhodnotili v októbri. Žiaľ 
medzi víťazmi sa neobjavili Bytčania , ale súťaže sa zúčastnili. 
Podrobnosti SD č.: 141 a, b / 2006 
                        Protipožiarna relácia. Pracovníci požiarnej ochrany v meste  dali cez rozhlas 
uverejniť reláciu o rizikách požiarov pri vypaľovaní trávy a odpadu na poliach a v lesoch. 
Najväčší výskyt požiarov je v mesiacoch marec – máj ; júl – august. 
                        Podľa štatistík bolo v roku 2005 v žilinskom kraji 58 lesných požiarov. Relácia 
uverejnila hlavné príčiny požiarov a ich lokality u nás. V súvislosti s odstránením požiaru je 
každý povinný: 
- uhasiť požiar , alebo aspoň zamedziť jeho šírenie 
- vykonať opatrenia pre záchranu osôb 
- bezodkladne ho ohlásiť 
- poskytnúť vecné prostriedky na jeho zdolanie 
Podrobnosti SD č.: 142 / 2006 
                     Ozónová diera. 16. IX. je Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. 
Ozónová diera, ktorá nás čoraz viac ohrozuje je vlastne pokles ozónu v ochrannej vrstve 
zeme. Dnes je ozónová diera 4 x väčšia ako územie USA. 
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                     Naša republika je signatárom Viedeňskej dohody o ochrane ozónovej vrstvy. 
Podpísali sme aj Montrealský protokol. Právne je ochrana ozónovej vrstvy vyjadrená 
v zákone z r. 1991. V súčasnosti sa na Slovensku látky poškodzujúce ozónovú vrstvu 
nevyrábajú. 
Podrobnosti SD č.: 143 / 2006 
                   Natura 2000. V snahe zachrániť prírodné bohatstvo Európy prijala EÚ 
legislatívny nástroj, ktorý sa týka nás všetkých. Sú to smernice na ochranu vtákov 
a prírodných biotopov. Tieto smernice sa zaviazalo plniť aj Slovensko vstupom do EÚ.  
                   Jedným z najdôležitejších cieľov smernice je vytvorenie súvislej sústavy 
chránených území – známej pod názvom NATURA 2000. Dôležité je , že v spomínaných 
územiach sú ľudské aktivity v súlade s cieľom ochrany prírody. Hlavný dôraz sa preto kladie 
na obhospodarovanie krajiny. Napríklad  zachovanie ohrozených typov lúk si vyžaduje návrat 
kosenia alebo pasienkového chovu domácich zvierat. 
                 V našom okolí sú chránené vtáčie územia v Malej Fatre  a južne od Bytče sú 
Strážovské vrchy. Podrobnosti o súvislej sústave chránených území NATURA 2000 v našom 
kraji a mapu týchto území prikladám v SD.  
Podrobnosti SD č.: 144 / 2006 
                   Spoločnosť Povodie Váhu upozornilo na jar občanov, že vypúšťa väčšie 
množstvo vody z Hričovskej priehrady, čím stúpla voda v koryte Váhu. Upozornili nás, aby 
sme sa v tom čase nezdržiavali v blízkosti jeho brehov. 
                 Ospravedlnenie. Majiteľ garáže na Thurzovej ulici sa ospravedlnil cez rozhlas 
všetkým občanom, ktorí bývajú v blízkosti za rušenie nočného pokoja. Došlo k poruche 
alarmového systému, ktorú bolo možné odstrániť až ráno. Človeka až prekvapí, že sa ešte 
nájdu aj slušní ľudia, ktorí sa vedia aj ospravedlniť. 
                 Prasknuté potrubie. Obyvateľov mesta a prímestských častí začiatkom apríla 
vystrašila havária vodovodného potrubia. Stalo sa to vplyvom silných dažďov a topiacemu sa 
snehu. Následok bol silný prietok vody v Petrovičke. Silný prúd vody spôsobil pohyb veľkých 
kameňov na dne a brehoch rieky, následkom čoho večer prasklo zásobné potrubie. 
                  Toto potrubie vedie z hlavného vodojemu nad kanálom do mesta aj popod koryto 
riečky Petrovičky. Obrovský prietok vody a pohyb balvanov ho poškodil natoľko, že 
v priebehu polhodiny vytiekla voda z vodojemu. Spôsobilo to prerušenie dodávky pitnej vody 
v Bytči a okolí. 
                 Na druhý deň sa pod vedením primátora mesta zišiel štáb ľudí, ktorí situáciu riešili. 
Okrem zamestnancov mesta tu boli aj riaditelia škôl. Školy a školské jedálne nemali vodu, čo 
spôsobilo problém s varením. Študenti gymnázia dostali voľno. Horšie to bolo s prváčikmi na 
ZŠ. Kvôli nim nemohli riaditelia vyučovanie prerušiť, pretože o tom neboli vopred 
informovaní ich rodičia. 
                 Mesto o havárii informovalo aj vedenie polikliniky a podnikov na území mesta. Od 
rána organizovali pracovníci SVS v spolupráci s políciou rozvoz pitnej vody v cisternách. 
Zároveň intenzívne pracovali na odstránení poruchy. Už o 9. hod. napojili rozvodovú 
vodovodnú sieť na vodárenský zdroj v Hliníku. Takto obnovili dodávku vody na 70 %. 
Museli čakať, kým sa vodojem znova zaplnil, čím sa vytvoril dostatočný tlak vody. Aj potom 
ešte ostala bez vody Družstevná ulica, kde ešte 2 dni boli ľudia odkázaní na vodu z cisterny. 
                  Obchodníkom sa o 100 % zvýšil predaj minerálnej vody. Len čo to počasie 
a rozmrznutá zem dovolili, začali s rekonštrukciou zhybu pod korytom rieky, aby sa takáto 
situácia už v budúcnosti neopakovala. 
Podrobnosti SD č.: 145 / 2006 
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                   Suché stromy. Motoristi upozornili na to, že suché stromy povedľa  cesty I. 
triedy smerom z Bytče na Makov ohrozujú okoloidúce autá. Odborníci potvrdili, že pod 
váhou snehu alebo silného vetra sa konáre stromov môžu zlomiť a spadnúť na cestu práve pod 
idúce auto. Táto cesta je dosť frekventovaná, takže môže dôjsť k dopravnej nehode. 
                   Pracovníci MsÚ s tým nemohli urobiť nič, pretože sa jednalo o cestu I. triedy, 
ktorú spravuje Slovenská správa ciest ( SSC ). Pracovníci SSC už aj tento rok robili obriezku 
spomínaných stromov, ale ich vedenie tvrdí, že za bezpečnosť je zodpovedný vlastník 
pozemku. Lenže 80 % pozemkov okolo ciest má rôznych majiteľov. V tomto konkrétnom 
prípade sa jedná o nevysporiadaný pozemok, ktorý spravuje Urbárske spoločenstvo v Bytči. 
Podľa pracovníka Urbriátu, ktorý má na starosti porasty, Petra Králika, spolupracovali so 
SSC, ale tento rok ich nikto neoslovil.  
                 Mám taký dojem, že sa s tým začne niečo robiť až vtedy, keď na spomínanej ceste 
príde niekto o život pre spadnutý konár stromu. 
Podrobnosti SD č.: 146 / 2006 
                 Považské múzeum v Žiline. Nejeden školský výlet našich detí končí práve 
v tomto múzeu. Múzeum vlastní zoologický zbierkový fond, ktorý patrí medzi najväčšie na 
Slovensku. V jeho zbierkach sú zvieracie druhy z celého Slovenska ale aj špecifické z nášho 
okolia. 
                 V januári u nás hniezdilo 340 druhov vtákov. V našom okolí ako vzácnosť hniezdi 
murárik červenokrídly. Ak v zime napadne priveľa snehu, utieka sa do dedín alebo na okraje 
mesta. 
                 Ornitológovia varujú pred ústupom vrabca domového, ktorému vyhovujú dvory 
s hydinou a záhrady. Tento ekotop sa pomaly stráca. Mne sa to vôbec nezdá. Bývame  na 
Rázusovej ulici, kde je záhrada pri záhrade. Skoro všetci chováme hydinu, takže vrabce 
a hrdličky sa u nás majú dobre. Je ich tu na našu zlosť až moc. 
                Vďaka tomu, že sa zlepšila kvalita riek našich vôd, vydra riečna sa zdržuje 
v zimnom období aj na Váhu . 
               V krajine máme vyše 30 000 druhov hmyzu. V SD prikladám podrobnejšiu štúdiu 
o výskyte jednotlivých zvieracích druhov aj v našom okolí. 
Podrobnosti SD č.: 147 / 2006 
                Zimné dokrmovanie zveri. V regionálnej organizácii Slovenského poľovníckeho 
zväzu Žilina, pod ktorý patrí aj okres Bytča je 1370 poľovníkov, 34 revírov a viac ako 40 
poľovníckych spoločností a združení. Tajomníkom nášho združenia je P. Marčulinec a on 
tvrdí, že iniciatíva občanov pri dokrmovaní zveri nie je žiadúca, ak je vo veľkom množstve. 
                Poľovnícke združenie nenecháva nič na náhodu, pretože už na jeseň pripravujú 
dostatok kvalitného krmiva. Uhynutie zveri nezaznamenali ani v tohtoročnej tuhej zime. 
Naopak odborníci sa boja, že príčinou uhynutia by mohlo byť neodborné a živelné kŕmenie 
nevhodnými potravinami. Zvieratá netrpeli nedostatkom potravy a ani chladom. Rizikové 
obdobie pre ne môže nastať až na konci zimy, ak sa udrží vysoká vrstva snehu. Poľovníci 
preto pravidelne prehŕňajú chodníky ku kŕmidlám.  
                Zimu teda prežili zvieratá ako – tak. Ale na jer sa už správali neštandardne. Toľko 
vysokého a zamrznutého snehu v polovici marca nebýva, ako tento rok. Najviac trpia 
muflóny, ktoré pochádzajú zo Stredomoria a na takýto vysoký sneh nie sú zvyknuté. 
               Vyčerpaná zver, ktorá prichádza bližšie k obydliam ľudí je ľahkou korisťou 
pytliakov. Lesníci radili ľuďom, že ak v lese nájdu uhynutú zver, majú ju nechať tak. Je to 
súčasť kolobehu prírody. Stane sa potravou iných zvierat. 
               Horšie je, že sa zima posunula k jaria o tomto čase ( stred marca ) by mali srnky 
onedlho mať mláďatá. Pretože je zver zimou vyčerpaná, nemali by ľudia teraz chodiť do lesa 
a už vôbec nie so psom, ktorý už tak dosť oslabenú zver plaší. 
Podrobnosti SD č.: 148 a, b, c / 2006 
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                 Kormorány. Prisťahovali sa k nám na sever v zime. Už si zvykli , že tu ľahšie 
nájdu potravu a preto sa rok čo rok vracajú k Váhu. Naše rieky v častiach pod priehradami 
nezamŕzajú a ryby sa bez kríkov na brehu nemajú kde skryť. Kormoránov prilieta čoraz viac 
a rybári sa hnevajú. Veď pod Oravským podzámkom ich napočítali na začiatku jari 1500. 
Jeden kormorán zožerie denne ½ kg rýb. V celej Európe ho preto prenasledujú. Preto sa 
utieka k nám. 
Podrobnosti SD č.: 149 / 2006 
                  Sýkorky. Na Hromnice pofukoval po uliciach silný ľadový vietor. Človeku sa 
tohtoročná tuhá zima páči z vykúrenej izby. Horšie sú na tom naše spevavé vtáčiky. 
V obchodných reťazcoch vyriešili aj tento problém. Ponúkajú zákazníkom sieťky s rôznymi 
semienkami a orieškami, ktoré potom stačí iba zavesiť niekde k oknu alebo na balkón. 
Vtáčatá majú svoju obľúbenú potravu a človek okrem dobrého pocitu, že pomohol ešte aj 
pekný pohľad na živú prírodu. 
Podrobnosti SD č.: 150 / 2006 
                  Aj na moje veľké potešenie prilietali pravidelne celú zimu k nášmu kŕmidlu kŕdle 
vtáčat na čele s hýľmi. Ich nádherné červené brušká na bielom zasneženom pozadí záhrad len 
tak svietili. Často s nimi priletel aj glezg s hrubým krátkym zobáčikom a belavými pierkami 
na chvoste. Na kŕdle sýkoriek sme si už zvykli. Prilietajú každý deň. Ale glezg vzácny hosť 
bol taký zhladovaný, že slnečnicové semienka v ňom len tak mizli. Bola som šťastná 
a vďačná za toto farebné divadlo na konároch broskyne za oknom.  
                  Sčítanie zveri. V marci sú dva termíny, keď sa v našich lesoch sčítava zver. 
Poľovnícke združenie sa tak každú jar presvedčí o tom ako zvieratá prezimovali. Najmä tento 
rok po krutej zime ich zaujímal výsledok. Vysoká zver má lepšie vyhliadky na prežitie aj vo 
vysokých snehoch. Horšie je to vo vyššie položených oblastiach, kde je pre lesníkov takmer 
nemožné odhrnúť chodníčky ku kŕmidlám aj s ťažkou mechanizáciou. Zvieratá si poradia 
sami. Stiahnu sa do nižších polôh. 
Podrobnosti SD č.: 151 / 2006 
                Výstava. V Terchovej sa počas prvých marcových dní realizovali preteky 
gazdovských koní. Prítomní si mohli pozrieť aj výstavu poľovníckych trofejí. Žilinskí 
a bytčianski poľovníci tu vystavovali trofeje 140 jeleňov, 212 srncov a okolo 800 diviakov. 
Výstava trvala do 5. marca. 
Podrobnosti SD č.: 152 / 2006 
                Bociany. Bytčania sa po 3 rokoch znova dočkali bocianov. Jedno z tradičných 
bocianích hniezd je už dlhé roky v Malej  Bytči pri požiarnej zbrojnici. Ľudia si naň zvykli 
a považujú ho za neodmysliteľnú súčasť obce. Už 2 roky v ňom ale bociany nehniezdili. 
Tento rok tu jeden býval pár dní, ale keďže sa nedočkal samice, odletel. 
                Okres Bytča patrí do správy Chránenej krajinnej oblasti ( CHKO ) Strážovské 
vrchy. Minulý rok bociany k nám prileteli veľmi neskoro a aj potom mali veľmi zlé, chladné 
počasie. Niekedy ani ornitológovia nevedia zistiť príčinu prečo nezahniezdia. V našom okrese 
sú evidované 4 bocianie hniezda. Minulý rok hniezdili iba v Predmieri. Ani v Bytči, ani v M. 
Bytči neboli hniezda obsadené. 
                Až tento rok sme sa konečne dočkali. Na známom hniezde týčiacom sa nad 
futbalovým štadiónom sa usadili bociany. Naposledy z neho vyleteli 2 mláďatá v roku 2002. 
Tento rok tiež sedeli na 2 vajíčkach, z ktorých sa úspešne vyliahli mladé. 
Podrobnosti SD č.: 153 / 2006 
               Očkovanie psov. Veterinárny lekár MVDr. Ľubomír Nehaj  oznámil 
prostredníctvom rozhlasu verejnosti, že bude očkovať psov proti besnote. Očkoval 23. V. 06 
za poplatok 150,- Sk. 
              Aj veterinárny lekár MVDr. Zachara oznámil chovateľom psov a mačiek, že 
uskutoční každoročné hromadné očkovanie psov proti besnote. Očkovali 9. VI. 06 v 
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lokalitách pri ZŠ Ul. mieru, pri veterinárnom stredisku a pri plavárni. Lekár na požiadanie 
zaočkoval psíkov aj kombinovanou vakcínou proti iných chorobám nielen proti besnote. 
Podrobnosti SD č.: 154 a, b / 2006 
               Nelegálny rybolov. 21. VI. 06 obvinil policajný vyšetrovateľ z pytliactva 3 mladých 
mužov z Hvozdnice. Trojica vo veku 18. – 21 rokov lovila v júli bez povolenia vo Váhu ryby. 
Použili na to drôtené pletivo a siete vyrobené zo silonového vreca. Nelegálni rybári boli 
zadržaní členom Rybárskej stráže. Za toto pytliactvo hrozí všetkým 2. Ročný trest odňatia 
slobody. 
               Vretenice majú priaznivý rok. Vretenica severská je jediný jedovatý had žijúci 
v našich zemepisných šírkach. Vretenice sa pária v apríli a máji. Tento rok je pre ne veľmi 
priaznivý a preto sa s nimi ľudia častejšie stretávajú ako predtým. Majú dobré podmienky na 
rozmnožovanie pretože v júli bolo teplo a sucho. 
               Zoológovia uverejnili v tlači článok, o prevencii proti ich útoku. Čo máme robiť, ak 
nás vretenica uhryzne. 
Podrobnosti SD č.: 155 / 2006 
               Výrub stromov na námestí. Týždeň pred Veľkou nocou v dňoch od 5. Do 13. IV. 
06 začali v rámci obnovy námestia rúbať a úplne vyberať zo zeme stromy. Na námestí okolo 
rieky rástli staré javory. Hneď po sviatkoch boli na ich miesto vysadené mladé stromčeky – 
znova javory. 
                Podľa štatistiky úradu Výstavby a ŽP som sa dozvedela, že v Bytči bol výrub drevín 
v rokoch od 2003 dodnes nasledovný: 2003 – 18 ; 2004 – 20; 2005 – 8 ; 2006 – 27. 
Podrobnosti SD č.: 158 / 2006 
                Drozdy. V apríli sme si všimli, že v našej otvorenej garáži na poličke pre náradie 
vzniklo hniezdo, v ktorom už aj začala sedieť samička drozda. Predtým si robila hniezdo kade 
– tade a vždy oň prišla. Alebo jej ho vyplienili susedove mačky, alebo ho zhodil vietor.  
Tentoraz to samička vymyslela najlepšie ako len vedela. Hniezdo bolo v úplnom bezpečí, 
nefúkalo doň, nepršalo  a ani mačka sa tam nedostala, pretože náš pes bol stále blízko. Vôbec 
sa ho nebála, ani keď bol celkom pri nej. 
                    V hniezde boli 4 tyrkysové vajíčka. Drozdica sa nenechala vyrušiť ani 
štartovaním auta, ani nami keď sme okolo nej vyberali bicykle. Odletela iba na chvíľu, aby sa 
napila alebo nakŕmila. Je našou radosťou. Neprestali sme ju kŕmiť jablkami a slnečnicou. Zo 
všetkých vajíčok  sa vyliahli mláďatká, ktoré ich mama úspešne vyviedla z hniezda. 
                Ďatle. Nielen u nás ale aj u susedov hniezdili vtáci. U Adamíkov sa zahniezdili 
ďatle. V auguste začali vylietať malé vtáčatá. Starý pán Adamík už nežije a vo dvore už 
takmer nikto nechodí, takže tam majú vtáčence raj. 
                Uhynuté ryby. V spravodajstve zo 14. IV. som sa dozvedela, že na slovenských 
riekach bol na niektorých miestach až 62 cm hrubý ľad a k rybám sa nedostal kyslík. Rybári 
síce robili diery v ľade, ale nestačilo to. Z brehov riek potom odnášali plné vrecia uhynutých 
rýb. 
                 Zberači lesných plodov. V auguste vrcholilo leto a na lesných stráňach dozrievali 
lesné plody. Jahody, čučoriedky a maliny sú lákadlom pre maškrtných zberačov, ale najmä 
pre tých, čo si plodmi zarábajú. 
                 Aj na tržnici v Bytči ich ponúkali. Mohli sme si kúpiť 1 l čučoriedok za 80 korún. 
Zákon však hovorí, že v 3,-5. stupni lesa je pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov 
a aj zber rastlín a plodov zakázaný. 
                Malé i väčšie lesné živočích sú neustále vyrušované ľuďmi. Zberači si 
neuvedomujú, že zvieratám berú jediný zdroj potravy. Čučoriedkami sa živia rôzne zvieratá 
od vtákov až po medvede. Ak sa tieto v lete poriadne nevykŕmia, v zime zahynú. Stresované 
zvieratá sa nemôžu ani napásť ani si oddýchnuť. O množstve odpadkov, ktorý po zberačoch 
ostane ani nehovorím. 
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               Na zber čučoriedok používajú zberači pomôcky, ktorými poškodzujú kríčky. Často 
pozbierajú ešte nezrelé plody. Nerešpektujú ani chránené  územie národných parkov.  
Podrobnosti 156 a, b / 2006 
              Zarastená záhrada. Aj nedobré susedské vzťahy sa môžu týkať životného 
prostredia. Problém p. Hargašovej a majiteľky susednej záhrady p. Beláčkovej sa už vlečie 3 
roky. Vôbec sa nečudujem, že Hargašovcom robí problém strašne zarastená a úplne 
neudržiavaná záhrada, hneď za ich plotom. Zanedbaná záhrada je plná buriny, ktorá sa 
vysemeňuje všade dookola a je semeniskom alergií. Zo záhrady – pralesa sa rozliezajú 
slimáky a hadi. Hargašovci sa ponúkli, že záhradu aspoň pokosia, ale reakcia bola  záporná. 
                     Pracovníci MsÚ pre ŽP tiež nemohli zasiahnuť, lebo je to súkromný pozemok. 
Odporúčali p. Hargašovej obrátiť sa na Obvodný pozemkový úrad. Podľa zákona je každý 
vlastník pozemku povinný starať sa oň. Pani Beláčková býva v Bratislave a tvrdí, že sa jej 
tam neoplatí nič pestovať. Burinou sa vraj chce presvedčiť, kade jej tam chodia zlodeji. 
Podrobnosti SD č.: 157 / 2006 
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VIII. kapitola 
 

 
 
 
 

Z D R A V O T N Í C T V O 
 
 
 
 
 
 

                Stará lekáreň. Budova  na námestí kde sídlila na prízemí lekáreň je polyfunkčný 
dom. Okrem 4 bytov na poschodí je dolu aj známa lekáreň. Mesto sa v roku 2003 rozhodlo 
objekt predať a dalo ho do konkurzu. Jeho obyvatelia ale nedostali šancu kúpiť si nové byty. 
Budovu napokon kúpil istý právnik zo Žiliny. Ten sa hneď začal správať trhovo a zvyšovať 
ceny nájomného. V priebehu 2 rokov obyvatelia domu platili namiesto 4  až 8 tisíc korún 
mesačne. 
                Znalec určil hodnotu domu na 1,5 mil. Sk. Kupec zaň napokon zaplatil 6 miliónov. 
To si nájomníci dovoliť nemohli. Pretože pre nich bol nájom privysoký, všetci sa vysťahovali. 
               Vedúci oddelenia správy majetku pri MsÚ Anton Kotešovský tvrdil, že všetko išlo 
v súlade so zákonom. 
Podrobnosti SD č.: 158 a / 2006 
               Reakcia primátora mesta na obvinenie novín, že mesto predalo lekáreň nezákonne. 
Primátor tvrdí, že už v nadpise článku je chyba, pretože mesto nepredalo lekáreň ale 
polyfunkčný dom. Primátor obvinil redaktora článku M. Fileka ( z Bytče ) , že ako poslanec 
mestského zastupiteľstva tiež hlasoval za tento odpredaj a že po 3 rokoch hrubo zneužíva 
svoje články na politické ciele, najmä v predvolebnom období. Mesto ponúklo všetkým 
nájomníkom spomínaného domu náhradné byty. Všetci okrem jednej rodiny to prijali. 
Dokonca jedna z rodín je mestu doteraz  ( 27. III. ) dlžná za nájom 30 000,- Sk. 
Podrobnosti SD č.: 158 b / 2006 
                Poliklinika  v Bytči. Jej minulosť i súčasnosť. Poliklinika prešla do vlastníctva ŽSK 
v roku 2003. Vo funkcii jej riaditeľa bol na základe výberového konania opätovne potvrdený 
Ing. Jaroslav Cigánik. V roku 2004  v nej bola ukončená transformácia odštátnením. 
V súčasnosti je poliklinika servisnou organizáciou. Poskytuje všetky nevyhnutné služby 
zdravotným i nezdravotným subjektom pôsobiacim na území polikliniky. Ide o 30 subjektov 
právnických i fyzických osôb. Týmto subjektom poskytuje poliklinika: 
- správu a údržbu majetku ŽSK 
- prenájom priestorov neštátnym lekárom 
- nákup plynu, prevádzku kotolne na kúrenie budovy 
- nákup elektrickej energie 
- upratovanie ambulancií a spoločných priestorov 
- odvoz odpadu 
- pranie bielizne 
- prevádzka telefónnej ústredne 
                 Poliklinika je samostatná právnická osoba, ktorá   hospodári s vlastnými 
finančnými prostriedkami. Jediným zdrojom príjmov sú tržby za prenájom. 
Jej prioritou na najbližšie obdobie je: 
- rekonštrukcia elektrických obvodov v starej budove 
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- rekonštrukcia vodoinštalácie a odpadu v starej budove 
- generálna oprava plynových kotlov 
- vymaľovanie priestorov ( naposledy bolo maľované pred 10 rokmi ) 
- údržba strechy novej budovy 
- postupná výmena okien na starej budove 
                   Pri vchode do novej budovy je pamätná tabuľa venovaná akademikovi SAV, 
rodákovi z Bytče , univerzitnému profesorovi MUDr. Jánovi Červeňanskému, Dr Sc. 
Bola to významná osobnosť, ktorá vyzdvihla slovenskú ortopédiu na svetovú úroveň. Zaslúžil 
sa tiež o rozvoj slovenskej traumatológie a onkológie. 
                  Občania na polikliniku reagujú, tak že lekári si prácu plnia dobre. Viacerí sa ale 
dožadujú aj jej lôžkovej časti. Aspoň pár lôžok by malo mať ženské oddelenie a dialíza. 
Podrobnosti SD č.:  159 a / 2006 
                  Jednotlivé ambulancie stále zdokonaľujú svoje zariadenia. Dnes patria k najlepšie 
vybaveným pracoviskám sonografia, očná a rehabilitačná ambulancia. Akútne začali riešiť 
zariadenie rontgenu. V minulom roku pribudli nové ambulancie neurológie a psychiatrie. 
Podrobnosti SD č.: 159 b / 2006 
                   Nová ambulancia. Od 1. IX. 06 začalo v Bytči svoju činnosť pracovisko riadenej 
a kontrolovanej detoxikácie podľa MUDr. J. Jonáša z Prahy. Pomocou ich metódy sa dajú 
ovplyvniť rôzne chronické a dlhotrvajúce ochorenia, ako je napríklad alergia, astma, exém, 
artritída, choroby pečene, žlčníka, pankreasu, sleziny, žalúdka, ciev, obličiek a iné. 
Odstraňovali takmer všetky infekcie a infekčné ložiská. 
                 Pracovisko sídlilo na Námestí SR č. 20. 
Podrobnosti  159 c / 2006 
                   Nedostatok lekárov v Bytči. Pre spádovú oblasť Bytča s 30 tisíc obyvateľmi je 
na poliklinike málo lekárov. Momentálne sa sťažujú pacienti, ktorí  majú problémy s očami. 
Jedna ambulancia očného lekára rozhodne nestačí. Pacienti sa na vyšetrenie zapíšu do 
poradovníka a na rad sa dostanú až o 3 mesiace. Potom sa môže stať, že lekárka v deň keď sta 
sa objednali neordinuje, takže sa zapíšete znova a čakáte ďalšie 3 mesiace.  
                 Rovnako zlé je to na alergiológii. Kde je rovnaká ambulancia pre pľúcne 
a alergiologické vyšetrenie. S úľavou sme začali navštevovať novú mladú lekárku MUDr. 
Komovú, ktorá si tu otvorila alergiologickú ambulanciu. Lenže mala problémy s poisťovňami, 
a tak ordináciu zrušila. 
                 Povolenie na otvorenie novej ambulancie dáva ŽSK. Lenže lekári nechýbajú len 
v Bytči, ale v celom kraji. Povedala by som , že na celom Slovensku. Najviac chýba 
stomatológov a gynekológov, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami do Čiech a inde 
v zahraničí. 
                 Zdenka Pavlíková, konateľka spoločnosti Medicentrum v Bytči hovorí, že tento 
problém by sa dal vyriešiť jedine 2 očnými ambulanciami. Lenže do druhej ambulancie 
nemôže zohnať lekára. Podľa nej by dokonca u nás nemohla zohnať náhradu za dôchodcov 
lekárov nielen na očnom ale aj na rehabilitačnom a sonografickom oddelení. Keby napokon 
konateľka lekára aj zohnala, nastal by ten istý problém ako s doktorkou Komovou. Všeobecná 
zdravotná poisťovňa s ňou nechcela spísať zmluvu, a tak si pacienti museli vyšetrenie u nej 
platiť. To sa im samozrejme nepáčilo. 
Podrobnosti SD č.: 160 / 2006 
                   Laboratórium na poliklinike. Zaujímala sa oň medická spoločnosť ALPHA 
MEDICAL, ktorá je dcérskou spoločnosťou skupiny PENTA. Spomínaná spoločnosť 
prevádzkuje na Slovensku mikrobiologické, hematologické a biochemické laboratóriá. 
Zástupcovia firmy prišli z ponukou za konateľkou nášho Medicentra, ktoré laboratórium 
prevádzkuje. Táto ich však odmietla. Neviem , či to bolo do budúcnosti prezieravé. Pretože 
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takéto veľké, dravé spoločnosti si ľahko nájdu pôsobisko niekde inde a naši laboranti môžu 
prísť o prácu. 
Podrobnosti SD č.: 161 /  2006 
 
                    Úrazové oddelenie v nemocnici. Toto oddelenie prijíma neustále aj pacientov 
z Bytče. Jeho primárom je MUDr. Orlovský. Oddelenie pracuje s nadregionálnou 
pôsobnosťou. Riešia aj úrazy, ktoré nemôžu prijať okolité  nemocnice, pretože na ne nemajú 
ani kádrové , ani technické vybavenie. 
                    Najčastejšie ošetrujú úrazy v zime po pádoch na zľadovatených chodníkoch, 
dopravné nehody, bitky a omrzliny bezdomovcov. Nemocnica má kompletný program 
ošetrenia úrazov od hlavy po päty, vrátane chrbtice. Takéto oddelenia sú na celom Slovensku 
len 3 – 4.  
                   Zimná sezóna je exponovaná najmä na športové úrazy mladých ľudí. Pre starších 
znamená toto obdobie najmä pády na zasnežených a zľadovatených chodníkoch. Pre toto bola 
tohtoročná zima typická. Ľad nás ohrozoval zdola ( na chodníkoch ) i zhora ( zo striech ). 
Dlhotrvajúce mrazy sa podpísali aj na bezdomovcoch. Len v Bratislave zmrzli 17 z nich. 
Podrobnosti SD č.: 162 a, b / 2006 
                  Výnimočná operácia. Operácia skoliózy detskej chrbtice predným prístupom bola 
prvýkrát vykonaná v Žilinskej nemocnici ako prvá na Slovensku. Lekári detskej ortopédie 
operovali 25. Januára 14.- ročné dievča. K chrbtici sa dostali cez hrudník spredu. Náročná 
operácia trvala 3 hodiny. Viedol ju MUDr. Popluhár spolu s odborníkmi z Brna. 
Podrobnosti 163 a, b / 2006 
                  V októbri sa v Žiline konala ďalšia výnimočná operácia. Išlo o laparoskopickú 
operáciu prostaty. Operácia si vyžadovala nielen presnosť ale aj fyzický výkon. Trvala 6 
hodín a  robili ju na urologickom oddelení pod vedením primára MUDr. J. Mikoláša. Táto 
laparoskopická operácia bola prvá nielen v Žiline ale aj na Slovensku. Operácia slúži na 
vyliečenie pacienta pri zachovaní všetkých funkcií a lepšom hojení sa rán a tým kratšej 
hospitalizácie. 
Podrobnosti SD č.: 163 c / 2006 
                  Žilinská nemocnica sa dostala do povedomia Slovenska i Európy ďalšou 
operáciou. Tentoraz išlo o bypasovú operáciu žalúdka. Obezita už aj u nás hrozí ako 
civilizačná choroba. Ak zlyhajú všetky postupy liečby pristupujú lekári k chirurgickému 
zákroku. Niektorí pacienti bez takéhoto zákroku nie sú schopní schudnúť. Trpia u nich všetky 
orgány, ale najmä srdce a kĺby. Gastrický bypas vo svete bežný, sa u nás ešte neoperoval. 
Lekári chirurgického oddelenia pod vedením primára Johanesa sa na to 11. XI. podujali. 
                  Operovali za účasti zahraničných lektorov z Litvy, Švédska a Prahy a za účasti 10 
popredných slovenských  laparoskopických chirurgov. Operácia prebehla bez komplikácií. 
Obaja pacienti, ktorí sa na ňu podujali behom nasledujúceho mesiaca stratili 20 – 40 % svojej 
hmotnosti. 
Podrobnosti SD č.: 163 d / 2006 
                 Sympózium. Začiatkom februára sa v Žiline uskutočnilo sympózium 
endoskopickej chirurgie a Stredoslovenské chirurgické dni, ktoré už majú 60 ročnú tradíciu. 
Do Žiliny prišlo viac ako 300 uznávaných chirurgov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Nemecka. 
Sympózium viedol primár žilinskej chirurgie MUDr., Johanes. 
Podrobnosti SD č.: 164 / 2006 
                 Pôrodnica v NsP. Na gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Žiline môžu 
rodičky spolu s partnermi absolvovať na konci tehotenstva predpôrodnú prípravu. Skladá sa 
z prednášok, cvikov a prehliadky pôrodnej sály. Túto možnosť využilo 228 párov ( z nich 
mnoho Bytčanov ). Primárom oddelenia je MUDr. Ľ. Mráz. O nerušený chod oddelenia sa 
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stará 12 lekárov, 45 zdravotných sestier a 23 ďalších pracovníkov. Z Bytče sem prišlo rodiť 
tento rok 228 žien. 
                 Štatistiky hovoria, že pôrodnosť mierne stúpa a vek prvorodičiek sa zvyšuje. 
Pohybuje sa okolo 30 rokov. Mladé rodiny si tehotenstvo plánujú a pristupujú k nemu 
zodpovedne. Podľa lekárov je zvyšovanie pôrodnosti výsledkom začínajúcej sa stabilizácie 
sociálno – ekonomickej situácie  rodín.  
Podrobnosti SD č.: 165 / 2006 
                 Štrajk zdravotníkov. 3. IV. vyhlásili lekárske odbory štrajk, keď predtým vypískali  
premiéra z fakultnej nemocnice v Bratislave a hodili mu k nohám svoje lekárske plášte. 
Postupne sa ku štrajku zapájali viaceré nemocnice na Slovensku. Žilinská medzi ne nepatrila. 
Počas štrajku poskytli lekári iba akútnu starostlivosť. 
                 Príčinou štrajku bolo zastavenie transformácie verejných zdravotníckych zariadení 
na obchodné spoločnosti. Ďalej žiadali zvýšenie platov, dostupnosť zdravotníckych služieb 
každému pacientovi a zmeny legislatívy. 
                 Verejnosť bola pobúrená, pretože v zdravotníctve je počas štrajku pacient 
rukojemníkom. Nesnažia sa ho získať na svoju stranu, ale ho zneužívajú. 
                 Aj tento štrajk, ktorý k ničomu nedospel, ukázal, že Slováci nevedia štrajkovať, 
lebo sa z našej spoločnosti vytratila solidarita. 
Podrobnosti SD č.: 166 a , b / 2006 
                 Bilancia nemocnice. Jej novodobé dejiny sa začali písať v r. 1913. Dnes je jej 
riaditeľkou stále Ing. Bekeová, má 831 lôžok a 70 miest v stacionári. Lôžkových oddelení je 
22. V nemocnici pracuje 1478 zamestnancov. V Hniezde záchrany tento rok zachránili 3 deti 
a darí sa jej aj unikátnymi operáciami.  
                 Aby nemocnica znížila rozdiel medzi nákladmi a výnosmi ( 155 mil. Sk ) predala 
tento rok niekoľko budov vo svojom areáli , ale aj v centre mesta. Za budovy zinkasovali 32,5 
mil. Sk. Vedenie tvrdí, že budovy neslúžili svojmu účelu. 
Podrobnosti SD č.: 167 / 2006 
                  Kontrola nemocníc. V júli skontrolovali hygienici 106 slovenských nemocníc. 
Najvyšší hygienický štandard spĺňa16 z nich. Nemocnice a ústavy zaradili do 4 kategórií, 
pričom A je najvyšší a D najnižší. V A kategórii sa ocitlo 16 nemocníc, v B kategórii 60 a do 
C sa dostalo 28 nemocníc. Úrad hygieny SR pokuty neuložil , ale uložil nápravné opatrenia na 
odstránenie nedostatkov. 
                  V tabuľke mal Žilinský kraj 1 nemocnicu v A a 4 v B kategórii. 
Podrobnosti SD č.: 168 / 2006 
                  Liečitelia. Akoby sa po páde komunizmu s nimi vrece roztrhlo. Dnešná medicína 
veľmi pokročila pri liečbe mnohých chorôb. Existujú ale diagnózy, s ktorými si nevedia rady 
ani lekári. Preto sa pacienti obracajú na rôznych liečiteľov.   Títo im často pomôžu, ale 
rovnako im môžu aj ublížiť neraz za vysoký poplatok. Pacient sa k nim utieka v stave 
zúfalstva, najmä ak ide o jeho dieťa. Detskí lekári však varujú, že obísť medicínu a zveriť sa 
len do rúk liečiteľa môže byť extrémne nebezpečné. 
                   Často sú medzi liečiteľmi aj šarlatáni, ktorí z toho majú zlatú baňu. Takýto neraz 
pacienta pripravia aj o život. Známym fenoménom je viera vo vyliečenie sa. Liečitelia 
navodzujú psychickú pohodu, čo je pri mnohých chorobách účinný podporný prvok. Pacienti 
nechávajú liečiteľom 500 – 1000 korún za bylinky, alebo za podporné vitamínové 
a potravinové doplnky. Tie niekedy pomôžu a niekedy môžu vyvolať silnú alergickú reakciu. 
                   Lekárov rozhorčuje to, že pacienti nikdy neútočia  na liečiteľa, ale vina za zlý stav 
sa vždy zvalí na lekára. V SD prikladám stanoviská 2 lekárov a 1 zdravotnej sestry z NsP 
v Žiline. 
Podrobnosti SD č.: 169 /2006 
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                 Zákon o zákaze fajčenia. Fajčenie je zlozvyk, ktorý okrem negatívnych účinkov 
na zdravie, mnohých navyše obťažuje. Zákon o zákaze fajčenia aj na verejných 
priestranstvách je už dávnejšie na svete. Zastávky autobusov, peróny železničných staníc, 
vestibuly verejných budov a rôzne čakárne sú miesta kde zákon má platiť. Polícia tento zákaz 
kontroluje, ale zatiaľ nedáva pokuty. Kontrolujú aj odhadzovanie nedopalkov cigariet a predaj 
cigariet osobám mladším ako 18 rokov. Náčelník našej mestskej polície P. Majstrík   hovorí, 
že mesto k tejto problematike nemá záväzné nariadenia a preto ich policajti ani nekontrolujú. 
Osobne musím povedať, že fajčenie sa z nášho života vytráca. Naše ulice sú omnoho čistejšie 
bez nedopalkov cigariet. 
Podrobnosti SD č.: 170 / 2006 
                    Zníženie doplatkov za lieky.  Od júla ( na zásah novej vlády ) sa zmenili 
doplatky za lieky. Kategorizovalo sa 4874 liekov. Najväčšie zníženie doplatkov ( o viac ako 
100 korún ) sa dotklo: liekov na zníženie tlaku, antidepresíva, antibiotiká, antimykotiká, lieky 
na cukrovku, proti migréne ...Poplatky sa znížili aj pri očkovacích látkach. 
                    Ďalej vyšlo nariadenie, že lekár a lekárnik sú povinní informovať pacientov, 
koľko za predpísaný liek zaplatia a o tom , či existuje rovnocenná lacnejšia alternatíva. 
Podrobnosti SD č.: 171 / 2006 
                     Poplatky lekárom. Pacientky z Bytče sa sťažovali, že lekárka na gynekológii od 
nich vyberá za preventívnu prehliadku 400 Sk, hoci preventívne prehliadky sú zadarmo. 
Podľa doktorky je to ináč, ale ako , to novinárom nepovedala. Isté je, že na preventívnu 
prehliadku raz za rok má zadarmo nárok každý pacient.  V tomto prípade doktorka vyberala 
400 Sk pod hlavičkou „ Dohľad nad antikoncepciou“. Za toto vyšetrenie iní lekári neberú 
peniaze, pretože ho považujú za totožný s prehliadkou. 
                    Hovorca ministerstva zdravotníctva potvrdil, že za prehliadku pacienta nesmie 
lekár vyberať akýkoľvek poplatok. 
Podrobnosti SD č.: 172 / 2006 
                     Zrušenie poplatkov. Od 1. septembra sa zrušil symbol  bývalého ministra 
zdravotníctva  ( Zajaca ) 20 – 50 korunové poplatky u  lekárov.  Pre ambulancie a nemocnice 
sa stali poplatky dôležitým príjmom. Nový minister našiel spôsob , ako výpadok lekárom 
a nemocniciam nahradiť. Nové ministerstvo začalo naprávať aj ostatné chyby predošlej 
reformy: drahé lieky, úteky zdravotných sestier zo zdravotníctva, neprehľadnú transformáciu 
nemocníc ... 
                   Ešte v júli sa platili tieto poplatky: 20 Sk v ambulancii, 50 Sk v nemocnici ( za 
pobyt na 1 deň ), strava v nemocnici, za recept v lekárni 20 Sk, 60 Sk návšteva pohotovosti, 
doprava sanitkou 2 Sk / km, pobyt sprievodcu v nemocnici, vypracovanie lekárskeho 
posudku, výpis so zdravotnej dokumentácie, výpis PN ... 
                  Nemocnice z poplatkov financovali nákup nových prístrojov, lekári zas prevádzku 
ambulancie. Najvyššie poplatky boli v kúpeľoch. Tam klient zaplatil mimo sezóny 150 Sk / 
deň, a v sezóne 220 Sk / deň. 
Podrobnosti SD č.: 173 a, b / 2006 
                  Snem Slovenskej komory zdravotných sestier. Snem sa konal 2. – 3. júna  na 
Duchonke. Sestry a pôrodné asistentky nekritizovali len nedostatočné platy, ale aj 
nevyhovujúce podmienky v nemocniciach a celkovú zlú situáciu v našom zdravotníctve. 
                   Sestry sú preťažené, pretože tie, ktoré ostali musia vykonávať prácu aj za tie, 
ktoré odišli pracovať do zahraničia alebo do iných rezortov. Odchod zdravotných sestier do 
zahraničia sa za posledných 8 rokov zvýšil tak, že na výberové konania nikto často ani 
nepríde. Najmä mladé, slobodné sestry hneď po vyučení odchádzajú za lepším platom. 
Nedostatky sa odrážajú aj na kvalite ošetrovateľskej starostlivosti. Na oddelení, kde leží 25 – 
30 pacientov pracuje 7 sestier v trojzmennej prevádzke. U nás sa 1 sestra stará o 30 pacientov 
vo svete na 1 sestru ich pripadá maximálne 10, ale najčastejšie iba 5. V Rakúsku si sestra 
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zarobí 2 až 3 krát viac ako u nás. V praxi je bežné napr. aj to, že za jeden plat pracuje sestra 
na 2 miestach naraz ( v ambulancii a na oddelení ). Plat našich sestier sa pohybuje od 9 do 10 
tisíc mesačne. Zato plat televíznych  moderátoriek je mesačne okolo 80 tisíc korún. 
Podrobnosti SD č.: 174 a, b / 2006 
                   Kúpele. Aby prilákali klientov, uverejnili v denníkoch celé strany informácií 
o svojich službách a o tom , kde sa čo na Slovensku lieči. Najbližšie k nám sú kúpele 
Nimnica. Liečia sa tam choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z povolania, 
stavy po operáciách, dýchacie cesty, onkologické a ženské choroby. 
                   Za Žilinou sú Rajecké Teplice, kde sa liečia choroby nervového a pohybového 
ústrojenstva. 
                   V kúpeľoch sa platí za 1 lôžkovú izbu 500 Sk / deň. Zľavu 15 % poskytujú 
záujemcom,  ktorí u nich pobudnú viac ako 7 nocí. Platby v kúpeľoch sa líšia podľa diagnózy. 
Lacnejší je pobyt s diagnózou A. 
                   Podľa zmien zákona novej vlády, bol od októbra vo väčšine kúpeľov pobyt 
lacnejší. Denníky informovali kedy sa začína a končí sezóna, ako postupovať pri vybavovaní 
kúpeľov, aké poplatky sú za procedúry, ubytovanie, pri ktorej diagnóze vypisuje návrh na 
kúpele lekár ... 
Podrobnosti SD č.: 175 a, b / 2006 
                   Deň narcisov. 7. apríla sa v Bytči a na celom Slovensku súbežne konal 10. 
Ročník Ligy proti rakovine. V Bytči študenti 3. A triedy gymnázia ponúkali žlté narcisy 
v uliciach mesta ako symbol nádeje. Každý, kto si ich kúpil, vyjadril tak spolupatričnosť 
s tými, ktorých sa táto choroba dotkla. Peniažky, ktoré za narcisy vybrali, poslali na účet 
Onkologického oddelenia NsP v Žiline.  
                    Liga proti rakovine zorganizovala svoju desiatu zbierku. Prvýkrát to bolo v r. 
1997, keď na rakovinu zomrelo na Slovensku vyše 11 tisíc ľudí. Prvý rok získali organizátori 
na konto 184 tisíc korún, v ďalšom už zbierka prekročila milión. V posledných 2 rokoch 
dosiahla 15 miliónové hodnoty. Tento rok sa vyzbieralo rekordných 18 373 517 Sk. Ľudia 
posielali peniaze priamo na účet, ale najviac sa ich vybralo priamo na uliciach miest ( 17 mil. 
). Dôležitý moment je aktívna účasť detí a študentov, pretože ich kontakt s ľuďmi v súvislosti 
s charitou je pre nich dôležitá životná skúsenosť. 
                    Vyzbierané peniaze boli využité na prístrojové vybavenie nemocníc, na podporu 
klinických a výskumných projektov a psychosomatickú pomoc pacientom a ich rodinám. 
                    Veľkým problémom je v poslednej dobe onkologické ochorenie kože. Toto je 
akútne najmä v lete. Prekvapujúca je skutočnosť, že nárast melanómu kože je väčšia u mužov 
ako u žien. Ženy si kožu ošetrujú krémami a muži, najmä robotníci pracujúci vonku ( na 
stavbách ), sú celé dni  na horúcom slnku bez ošetrenia kože. 
                    Liga pomáha aj pri onkologickej výchovy na školách, najmä ako chorobe 
predchádzať. 
Podrobnosti SD č.: 176 a, b, c, d / 2006 
                   Biela pastelka je podobný projekt zameraný na nevidiacich a slabozrakých 
občanov. V utorok 17. X. 06 ponúkali biele pastelky dobrovoľníci na celom Slovensku. 
Kúpou bielej pastelky sme prispeli na špeciálne programy, kurzy a školenia, ktoré pomáhajú 
nevidiacim a slabozrakým ľuďom v integrácii sa do života.  
                   Tí, ktorí  od 17. X. do 15. XI. nestretli dobrovoľníkov s pastelkami mohli do 
verejnej zbierky prispieť sumou 30 Sk aj zaslaním ľubovoľnej SMS správy na č. 820. Na 
propagačnom letáčiku bolo aj číslo účtu zbierky. 
Podrobnosti SD č.: 177 / 2006 
                  Chrípka. Január. Regionálny úrad verejného zdravotníctva ( RÚVZ ) v Žiline 
uverejnil správu, že v januári v našom kraji bolo 1091 chorých. V dôsledku komplikácií bolo 
na PN 567 ľudí. 
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                                  Február. Choroba bola na miernom vzostupe. Chorých bolo1322. 
Najviac chorých bolo v okrese Martin ( 1853 ), v Bytči bolo chorých 355 pacientov. 
                                 Apríl. V 13. kalendárnom týždni zaznamenal RÚVZ 11 374 ochorení, čo 
je chorobnosť 1659. Niektoré okresy vyhlásili chrípkové prázdniny, v Bytči to nebolo treba. 
                                Október. Začiatkom mesiaca nemali v žiadnej lekárni ani jednu  vakcínu 
proti chrípke. Zloženie vakcíny sa každý rok mení, podľa toho aký typ chrípky sa objaví. 
Vhodnými mesiacmi na jesenné očkovanie sú práve október a november. Pacientovi ale 
vakcínu musí predpísať lekár. Pacientom, ktorí patria do rizikových skupín, preplatí vakcínu 
poisťovňa ostatní si ju musia zaplatiť sami. Vakcína stojí od 150 – 200 korún. 
                                Chrípkové obdobie sa u nás začína v októbri a končí sa 30. apríla. Roky 
bez epidémií sú ojedinelé. Slovensko obišla chrípka v rokoch : 1987, 1988 a 2002. 
Podrobnosti SD č.: 178 a, b, c, d / 2006 
                                Zubári.  Neostáva nám nič iné, len prijať realitu. Tí, ktorí nepatria medzi 
šťastlivcov so zdravým chrupom , ale napriek tomu chcú mať pekný úsmev, musia poriadne 
hlboko siahnuť do vrecka. Za nový chrup zaplatíme toľko peňazí, koľko by nám stačilo na 
rekonštrukciu kúpelne alebo výmenu plastových okien na celom dome.  
                                Zákon určuje základnú skupinu stomatologických úkonov, za ktoré 
pacient nemusí platiť. Lekári majú v ambulancii vyvesený cenník úkonov a materiálov. 1 
keramická korunka stojí až 3500 Sk. 
                                Preventívna prehliadka u stomatológa je pre dospelých povinná raz do 
roka. Ak ju pacient neabsolvuje, ošetrenie zubného kazu si platí sám. Cena za plné ošetrenie 
kazu je iná v každej ambulancii. V SD uvádzam od akých faktorov závisí cena zákrokov, ceny 
materiálov a pod. 
Podrobnosti SD č.: 179 a, b / 2006 
                               Liečenie sa v zahraničí. Ide o prípady ochorení, ktoré sa na Slovensku 
nedajú liečiť. Vlani sa takto liečilo 1000 Slovákov. Poisťovne náklady za plánovanú liečbu 
v zahraničí uhradili len vtedy, keď poistenec o ňu požiadal vopred. Návrh na liečbu v cudzine 
môže len odborný lekár. Naši pacienti sa liečili najmä na metabolické ochorenia, 
transplantácie, niektoré nádorové ochorenia  a genetické vyšetrenia.  
                              Europreukazy. Pol milióna európskych preukazov zdravotného poistenia 
vydali od začiatku roka do júna naše zdravotné poisťovne. Tento preukaz ale platí len vo 
verejných zdravotníckych zariadeniach. Preukaz potrebuje každý, kto chodí do zahraničia na 
dovolenky, služobné cesty, brigády, stáže, študijné pobyty a pod.  Preukaz slúži len na 
ošetrenie v krajinách EÚ  aj to len v neodkladnom prípade. Na základe tohto preukazu má 
poistenec nárok na bezplatné ošetrenie. O vydanie preukazu sme museli požiadať písomne, za 
poplatok 100 korún. 
                              Zmena zdravotnej poisťovne. 7 zdravotných poisťovní ( ZP ) prijalo od 
októbra do júna 2006 viac ako 238 – tisíc žiadostí o zmenu. Najväčší odlev  poistencov mala 
Všeobecná zdravotná poisťovňa a najviac získali Sidéria a Dôvera .Hlavným konkurentom im 
bola poisťovňa UNION ( holandská ZP ). Dôvera ponúkala pri nábore nových poistencov  - 
korunové poukážky na nákup liekov a 750 – tisíc pôvodným poistencom poslala 100 – 
korunovú poukážku. 
                               ZP APOLLO stavila na telefonický a písomný kontakt. Ponúkli tiež 
balíček výživových doplnkov a vitamínov za 1000 Sk každému novému poistencovi. 
                               V SD prikladám podrobnosti o liečení sa v zahraničí, o náboroch 
jednotlivých ZP, reklamný plagát a žiadosť o vydanie Európskeho preukazu poistenia. 
Podrobnosti SD č.: 180 a, b, c, d / 2006 
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                                 Zdravotne postihnutí a ich opatrovatelia boli v deň keď o rozpočte 
rokoval parlament v uliciach. Protestovali proti svojej ťažkej a stále sa zhoršujúcej situácii. 
Upozornili na nízke finančné príspevky a zlú integráciu do spoločnosti. Žiadali aj to, aby ich 
problematika ostala pod Ministerstvom sociálnych vecí a neprešla pod zdravotníctvo. 
                                 Za posledné 4 roky sa im znižovali kompenzácie a prehodnotil sa ich 
zdravotný stav, pričom sa nebrali do úvahy viaceré postihnutia. V roku 2004 odňali úrady 6 
635 preukazov o zdravotnom postihnutí. Väčšina  poistencov podala žiadosť o nové 
prehodnotenie a tento rok je počet držiteľov preukazu o zdravotnom postihnutí vyšší ako bol 
pred rokom 2004. V prvom polroku dostávalo kompenzáciu už 169 – tis. ľudí  a vyplatili im 
2,5 mld. Sk.  
                               Problémom je, že sa vozíčkári nemôžu do mnohých budov vôbec dostať, 
pretože v nich nie sú bezbariérové vchody. V Bytči sa to týka pošty, Daňového úradu, 
sociálneho úradu, MsÚ a iných. 
Podrobnosti SD č.: 181 / 2006 
                               Zdravotný stav našich detí. Odborníci alarmujú, že pohybová aktivita 
detí klesá, čo má za následok hrozivý nástup civilizačných chorôb. Tento jav začína už v ZŠ. 
Deti svoju telesnú zdatnosť nerozvíjajú cvičením, ani obyčajným behaním po uliciach. Ich 
rodičia si neuvedomujú, že ide o budúcnosť ich detí aj v zamestnaní. Prišla doba, keď je 
fyzické zdravie základný predpoklad pre úspešnú pracovnú aktivitu. 
                              Dnes počet detí oslobodených od cvičenia na telocviku v dôsledku rôznych 
chorôb stále narastá. ZŠ navštevuje 4 – 6 % detí so zdravotnou poruchou a v stredných 
školách je to až 13 %. Oproti roku 1996 došlo k viac ako dvojnásobnému nárastu porúch 
zdravia u detí. Ide najmä o obehovú, dýchaciu, tráviacu , svalovú a kostrovú sústavu. 
Z chorôb sú to najmä deformácie chrbta, choroby srdca, alergie, cukrovka, choroby krvi 
a dýchacích orgánov. Markantne sa zhoršila vytrvalosť a zvýšila sa hmotnosť ( hlavne 
u dievčat ). Deti iba 10 % hodín ročne venujú pohybu. 
Podrobnosti SD č.: 182 a / 2006 
                                Špecialisti v posledných rokoch zaznamenali zvýšený výskyt šelestu 
vnútorného ucha u mladých ľudí. Je sprevádzaný nepríjemným tónom v uchu, ktorého sa 
pacient nezbaví do konca života. Choroba je spôsobená následkom vysokého krvného tlaku, 
vyššou hladinou cholesterolu , cukrovky a alergie. K takémuto poškodeniu zdravia sa mladý 
človek dopracuje svojím zlým životným štýlom – stres, stravovacie návyky a redukovaný 
pohyb. V priebehu rokov vznikajú zrasty medzi kostičkami ucha, ktoré napokon zapríčinia 
narušenie sluchu. 
Podrobnosti SD č.: 182 b / 2006 
                               Samovraždy. Čoraz častejšie sa dozvedáme s médií o tom, koľko ( najmä 
mladých ľudí ) spáchalo samovraždu alebo sa o to pokúsilo. Denník SME uverejnil v marci 
prieskum verejnej mienky. Podľa neho si až 23 % ľudí myslí, že v niektorých situáciách je 
samovražda riešením. Také vysoké číslo je varovný signál o tom, že spoločnosť má problémy. 
Za posledných 15 rokov počet samovrážd na Slovensku prudko stúpol. V roku 2004 spáchalo 
samovraždu 409 mužov a 78 žien vo veku od 40 – 49 rokov. O samovraždu sa pokúsilo 465 
mužov a 488 žien vo veku od 20 – 29 rokov. Z prieskumu vysvitlo, že so samovraždou 
súhlasia ľudia od 18 – 29 rokov, s vysokoškolským vzdelaním, ateisti, nezamestnaní, 
s príjmom pod 5 000 korún a v Bratislavskom kraji. Naopak so samovraždou  nesúhlasia 
ľudia starší ako 70 rokov, so základným vzdelaním, veriaci, manažéri, s príjmom nad 5 000 
korún a v Prešovskom kraji. 
Podrobnosti SD č.: 183 / 2006 
                             Otrava hubami.  Za posledných 16 rokov zomrelo na Slovensku ( v Bytči 
tiež ) na otravu hubami 47 ľudí z toho 16 detí.  Aj keď máme v zbere húb veľkú tradíciu, 
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mnohí dnes zbierajú aj huby, ktoré nepoznajú. Muchotrávka zelená pritom 100% spôsobí 
zdravotné problémy a väčšinou aj smrť. Chyby napriek výstrahám nerobia len začiatočníci, 
ale aj skúsení hubári. U muchotrávky zelenej na nebezpečenstvo neupozornia ani chuťové 
receptory, pretože táto naša najjedovatejšia huba je veľmi chutná. Tragické je aj to, že 
príznaky otravy sa objavia  po 6 až 12 hodinách, keď je už neskoro. V SD prikladám 
podrobnosti o príznakoch otravy, o tom ktoré huby sú jedovaté, o tom, že najväčší hubári sú 
Slovania ... 
Podrobnosti SD č.: 184 / 2006 
                        Darcovia krvi.  Nový rok sa v Národnej transfúznej službe ( NTS ) začal 
úspešne.  Na odber prišlo 179 darcov. Z toho 132 mužov, 47 žien, 22 prvodarcov a 5 
jubilujúcich darcov. Ďalej uvediem iba týždne, v ktorých boli medzi darcami ľudia z Bytče 
a okolia.  
- V posledný januárový týždeň darovalo svoju krv 207 darcov. Z nich bolo 147 mužov, 60 

žien, 30 prvodarcov. 10 krát daroval svoju krv S. Korbaš z M. Bytče. 
- 1. II. sa začala Valentínska kvapka krvi, kedy prišli darovať krv zo Žilinského a celého 

Bytčianskeho okresu. Akcia trvala až do konca februára. 
- Prvý februárový týždeň bol teda rekordný. Krv darovalo spolu 222 ľudí. A za celý február 

ich bolo 996.  
Podrobnosti SD č.: 185 a, b, c, d / 2006 
- Prvý marcový týždeň darovalo krv 138 ľudí. Z toho 106 mužov, 30 žien a 3 prvodarcovia. 

40 krát daroval krv P. Fehérvári z Bytče. 
- Druhý marcový týždeň darovalo krv 180 darcov. 131 mužov, 49 žien, 26 prvodarcov. 

Medzi nimi bol aj M. Tabačík z Bytče, ktorý dal krv až 80 krát. 
- Tretí marcový týždeň darovalo krv 227 ľudí. ( 174 mužov, 53 žien, 46 prvodarcov ). 

20odberov mali za sebou M. Frývald z Hrabového a R. Matúšek z Hliníka. 
- Posledný marcový týždeň darovalo krv 242 ľudí. ( 196 mužov, 49 žien, 34 prvodarcov ). 

Z nich 20 x daroval krv L. Gaňa a Š. Matušek z Bytče, 40 x M. Jánošík z Hvozdnice. 
Podrobnosti SD č.: 186 a, b, c, d , e / 2006 
- prvý aprílový týždeň darovalo krv 178 ľudí ( 139 mužov, 39 žien, 37 prvodarcov ). Z nich 

10x darovala krv J. Levková z Bytče. 
- Posledný aprílový týždeň darovalo krv 189 ľudí ( 133 mužov, 56 žien, 22 prvodarcov ). 

Z nich 40 x dal krv Ing. Keblúšek z Bytče. 
Podrobnosti SD č.: 187 a, b / 2006 
- druhý májový týždeň dalo krv 159 šudí ( 110 mužov, 32 žien, a 17 prvodarcov ). 20x dal 

krv  A. Gajdoš z Bytče. 
- Tretí májový týždeň dalo krv 194 ľudí ( 128 mužov, 65 žien, 24 prvodarcov ). 20 x dali 

svoju krv Š. Šušola z Bytče a L. Gaňa z Hrabového. 
- Štvrtý májový týždeň dalo krv 232 ľudí ( 166 mužov, 66 žien a 26 prvodarcov ). 40 x dal 

krv M. Majerčík z Bytče 
Podrobnosti SD č.: 188 a, b, c / 2006 
- posledný júnový týždeň dalo krv 192 ľudí ( 120 mužov, 43 žien a 24 prvodarcov ). 

Z Bytče daroval krv 40 x J. Hajdúch. 
Podrobnosti SD č.: 189 / 2006 
- prvý júlový týždeň dalo krv 200 ľudí ( 141 mužov, 59 žien, 24 prvodarcov ). 10 x dala krv 

B. Čičková a P. Papánek z Bytče, 40 x A. Marčulínec  z Bytče. 
- Druhý júlový týždeň dali krv  169 darcov. ( 131 mužov, 38 žien a 14 prvodarcov ). 10 x 

A. Trebulová  z Bytče a V. Pavlík  z Pšurnovíc ; 20 x D. Marciník z Bytče. 
- Tretí týždeň dalo krv 194 ľudí. ( 129 mužov, 65 žien a 24 prvodarcov ). 20 x Š. Šušola 

z M. Bytče a L. Gaňa z Hrabového. 
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- Posledný júlový týždeň dalo svoju krv 189 ľudí ( 130 mužov, 59 žien a 22 prvodarcov ). 
40 x dal krv I. Fuček z Bytče. 

- V prechodnom týždni boli darovať krv 223 darcovia ( 155 mužov, 68 žien, 29 prvodarcov 
). 10 x m. Panáčová z Bytče 

Podrobnosti SD č.: 190 a, b, c, d, e / 2006 
Primárka NTS M. Laurincová v júli avizovala, že sa zásoby krvi povážlivo znížili. Bolo to 
spôsobené tým, že ľudia boli na dovolenkách a študenti mali prázdniny. NTS zásobuje krvou 
krvnú banku nemocnice, ktorá ju podľa požiadaviek rozdeľuje na jednotlivé oddelenia. 
Najviac krvi ide vždy na chirurgiu a úrazovku. 
Podrobnosti SD č.: 191 / 2006 
- prvý augustový týždeň darovalo krv 214 darcov ( 146 mužov, 68 žien, 39 prvodarcov. ) . 

10 x B. Staríčková z Bytče 
Podrobnosti SD č.: 192 / 2006 
- tretí septembrový týždeň dalo svoju krv 312 darcov ( 229 mužov, 83 žien, 52 prvodarcov 

). 10 x dal krv L. Kováčik z Bytče. 
- Posledný týždeň dalo krv 259 ľudí ( 183 mužov, 76 žien a 41 prvodarcov ). 10 x dal krv 

M. Tiso  z Bytče. 
Podrobnosti SD č.: 193 a, b / 2006 
- tretí októbrový týždeň dalo krv 198 ľudí ( 150 mužov, 48 žien a 27 prvodarcov ). 20 x P. 

Mišutka z Hvozdnice, 40 y M. Búšfy z Bytče a ďalší dvaja z okresu. 
- Od 15. Októbra sa začala Študentská kvapka krvi preto bolo v tomto období viac 

prvodarcov, ako inokedy. 
- V prechodovom týždni dalo krv 214 ľudí ( 154 mužov, 60 žien a 58 prvodarcov ). 40 x Ľ. 

Dujčík z Hrabového. 
Podrobnosti SD č.: 194 a, b / 2006 
- prvý novembrový týždeň dalo krv 152 darcov ( 112 mužov, 40 žien, 26 prvodarcov ). 

Medzi nimi bol aj M. Šebeňa z Petrovíc 
- druhý týždeň dali krv 2587 ľudia ( 189 mužov, 69 žien a 62 prvodarcov ). 20 x J. Majtán 

z Bytče 
- tretí týždeň dalo krv 258 darcov ( 163 mužov, 95 žien a 59 prvodarcov ). 2 z okresu Bytča 
- posledný týždeň dalo krv 279 ľudí ( 198 mužov, 81 žien a 51 prvodarcov ). 10 x I. 

Hrabošová z Bytče. 
Podrobnosti SD č.: 195 a, b, c, d / 2006 
- prvý decembrový týždeň dalo krv 149 darcov ( 111 mužov, 38 žien a 26 prvodarcov ). 20 

x J. Slaninka z Bytče 
- tretí týždeň dali krv 252 darcovia ( 181 mužov, 71 žien a 26 prvodarcov ). 2 z okresu 
- od 1. XII. Sa začala tradičná Vianočná kvapka krvi. 
Podrobnosti SD č.: 196 a, b , c / 2006 
                     Jubilujúci darcovia.  Už tradične sa pred Vianocami stretávajú jubilujúci 
darcovia krvi, aby si slávnostne prevzali ohodnotenie za svoju obetavosť.  Takmer 400 ľudí 
z okresov Žilina a Bytča prišlo v piatok 8. XII. do hotela Slovakia v Žiline, aby z rúk riaditeľa 
Územného spolku SČK J. Záhorského prevzali Jánskeho plakety. 
                    Reči, že darcov ubúda, nie sú pravdivé. Kým v roku 1989 mali v Žiline asi 4 700 
odberov ročne, dnes je ich takmer 10 tisíc. Diamantovú plaketu ( najvyššie ocenenie ) dostalo 
14 ľudí ; 60 zlatú plaketu ; 140 striebornú a 151 bronzovú plaketu. 
Podrobnosti SD č.: 197 / 2006 
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                       Odmeny poskytnuté darcom krvi za rok 2006 v Bytči a prímestských častiach : 
1 ) Diamantová plaketa: 
M. Tabačík                   1500 ,- 
2) Zlatá plaketa:             800,- 
- Jozef Bartonek, I. Fuček, J. Hajdúch, M. Majerčík, I. Keblúšek, A. Marčulínec a M. Búšfy 
3) Strieborná plaketa :                          500,- 
Bytča: M. Bulenínec, M. Kmecík, D. Marciník 
Hrabové: M. Frývald, Ladislav a Libor Gaňa, Š. Matušek, M. Sedlák 
M. Bytča: A. Gajdoš, Š. Šušola, D. Lukáč,  
Hliník : R. Mitúch 
4 ) Bronzová plaketa:                            400,- 
Bytča: L. Kováčik, J. Levková, V. Papánek, A. Trebulová 
Hrabové : M. Hrabovský 
M. Bytča : S. Korbaš, B. Staríčková 
Pšurnovice : V. Pavlík 
Podrobnosti SD č.: 198 a, b / 2006 ( zoznam ) 
                       Kampaň Človek človeku. SČK v spolupráci s NTS zorganizovali tento rok 13. 
Ročník kampane Človek človeku. Začala sa 3. Júla a skončila 31. augusta. Odber krvi sa 
uskutočnil vo všetkých staniciach krajských miest na Slovensku. Jej zámerom bolo 
zabezpečiť dostatok krvi v letnom dovolenkovom období. SČK oslovil aj primátora Bytče 
a starostov všetkých obcí, aby apelovali na čo najväčší okruh darcov krvi. 
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IX. Kapitola 
 

 
 
 
 

Š K O L S T V O  
 
 
 
 
 

                 Čerpanie finančných prostriedkov na úseku školstva z rozpočtu mesta: 
Rok 2006 bol druhým rokom, v ktorom sa pokračovalo v oddelenom financovaní prenesených 
a originálnych kompetencií. Originálne kompetencie ( materské  školy, školské jedálne, 
školské kluby, umelecká škola a CVČ ) boli mestu prideľované cez podielové dane a peniaze 
na prenesené kompetencie dostalo mesto z MŠ SR ( základné školy ).  
Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia celkom: 
-  príjem     72 418 tis. Sk 
- výdaj        72 414 tis. Sk 
Oproti roku 2005 boli vyššie výdavky o 7 854 tis. Sk. 
                Prenesené kompetencie. 
Príjem:  normatívne fin. prostriedky        37  372 tis. Sk ( nárast o 2 953 tis. Sk ) 
              Nenormatívne fin. prostriedky      2 167 tis. Sk 
             Vlastné príjmy                                  844  tis. Sk 
Medzi školami sa fin. prostriedky nepresúvali. 
Normatívne fin. prostriedky boli určené na bežné výdavky ( osobné a prevádzkové náklady ), 
nenormatívne boli určené na bežné výdavky pre školy a zamestnancov ( vzdelávacie poukazy, 
dopravné pre žiakov, školský úrad, súťaže ).  
Kapitálové výdavky – fin. prostriedky prideľuje mesto pre všetky školy a školské zariadenia. 
               Základná škola Ul. mieru. 
Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových výdavkov: 
- údržba budov ( vymenili 36 okien za 1 059 tis. Sk ) 
- materiál na údržbu školy ( 64 tis. Sk ) 
- výpočtová technika 478 tis. Sk ( z toho 362 z projektov ) 
- prístroje a zariadenia ( ohrievače na vodu, vysávače, píla, chladnička ) – 54 tis. Sk 
Škola získala z projektov celkom 1 594 tis. Sk. 
              Základná škola Ul. E. Lániho 
Čerpanie niektorých položiek z prevádzkových výdavkov: 
- školský nábytok  26 tis. Sk 
- nákup výpočtovej techniky   92 tis. Sk 
- nákup materiálu  96 tis. Sk 
- nákup učebných pomôcok  128 tis. Sk 
- prepravné žiakov  46 tis. Sk 
- údržba budov ( búranie a oprava komínov, výmena žľabov, oprava zatekajúcej strechy ) 

269 tis. Sk 
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Škola použila fin. prostriedky vo výške 437 tis. Sk na realizáciu projektu – spojovacia chodba 
budovy s telocvičňou. 
 
 
Originálne kompetencie. 
Príjem :  -  od zriaďovateľa                     31 519 tis. Sk 
              -  z toho vlastný príjem               2 507  tis. Sk 
              -  MŠ SR                                        516  tis. Sk 
             Materské školy a školské jedálne. 
             Mesto vynaložilo na opravu  a údržbu budov 1 576 tis. Sk . Postupne sa pokračuje 
v údržbe havarijného stavu všetkých budov ( pretekajúce strechy, nefunkčné okná, poruchové 
sociálne zariadenia, nemaľované stany, poškodené podlahové krytiny ). 
             V školských jedálňach mesto začalo vyberať od stravníkov príspevok na prevádzkové 
náklady, takže bolo možné začať s výmenou prístrojov a zariadení ( vybrané 421 tis. Sk ). 
Zakúpili sa antikorové drezy a stoly, varnice, riady a pomôcky, prietokové ohrievače.  
             V materských školách sa ukončila výmena paplónov a vankúšov a začalo sa 
s výmenou lehátok – 155 tis. Sk, obliečky – 28. Tis. Sk, nábytok – 70 tis. Sk, ( el. ohrievač do 
výdajne a podlahová krytina  v Pšurnoviciach, vysávač MŚ Dostojevského)- 15 tis. Sk. 
             Základná umelecká škola   
Z pridelených fin. prostriedkov ZUŠ realizovala údržbu budovy a nakúpila učebné pomôcky. 
- oprava a údržba tanečnej triedy                       40 tis. Sk 
- nákup nábytku                                                    9 tis. Sk 
- výpočtová technika                                          26 tis. Sk 
- učebné pomôcky                                            103 tis. Sk 
- prístroje a zariadenia ( kamera, fotoaparát )    27 tis. Sk 
- kapitálové výdavky ( piano a akordeón )         86 tis. Sk 
           Centrum voľného času 
           Najväčšou položkou boli učebné pomôcky. ( lopty, dresy, biliard, magnetické tabule, 
bicykle, knihy ) – 280  tis. Sk 
- výpočtová technika ( počítač, kopírka )  -  77 tis. Sk 
- interiérové vybavenie klubovne hier ( nábytok, koberce )   -    67 tis. Sk 
CVČ zabezpečuje olympiády a vedomostné súťaže pre celý okres. 
            Školský úrad 
Prenesený výkon štátnej správ( výchova a vzdelávanie  v školách a v školských zariadeniach )  
zabezpečuje jeden zamestnanec – Mgr. Mária Ďuriková. 
Podrobnosti SD č. 199 / 2006 ( komentár ) 
           Vyhodnocovacia správa škôl a školských zariadení v Bytči za rok 2005 / 2006. 
Mesto bolo zriaďovateľom 12 školských zariadení. Z toho: 
1 ) 8 zariadení bez právnej subjektivity    -     6 MŠ 
- 2 školské jedálne 
2)  4 zariadenia s právnou subjektivitou   -    2 ZŠ, ZUŠ, CVČ 
           Školské jedálne. 
1.  Školská jedáleň na Ul. mieru –  pripravuje stravu pre základnú školu, MŠ Dostojevského, 
Hrabové, Hliník, Pšurnovice, M. Bytču , dôchodcov. Dodávateľsky pre Hvozdnicu a Hlboké. 
- počet zamestnancov  15 ( z toho 5 na úväzok v MŠ  a 1 šofér ) 
- priemerný mesačný počet stravníkov  700 

z toho : obedy          580 
             desiate         300 
             olovrant       140 
             dôchodcovia  70 
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6. Školská jedáleň na Ul. E. Lániho – pripravuje stravu pre základnú školu, gymnázium, 
                                                              MŠ Hurbanovu 

-   počet zamestnancov                                            9 
-   priemerný mesačný počet stravníkov              506 
    z toho obedy                                                     506 
               desiate                                                      98 
               olovrant                                                    86 
-  dôchodcovia                                                          2 
Podrobnosti SD č.: 200 / 2006 

 
              Úbytok detí.  V školstve sa všetci pripravujú na to, že v nasledujúcich rokoch bude 
výrazný pokles detí vo všetkých stupňoch škôl. Kompetentní si na základe prieskumu plánujú 
mieru a postupnosť opatrení v regionálnom školstve. 
              Vzdelávanie učiteľov. Od začiatku škol. roka zorganizoval Odbor školstva Žilina 
dvojročné vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl nášho kraja v rôznych 
vyučovacích predmetoch. Po ich absolvovaní si učitelia zvýšia svoju kvalifikáciu o ďalší 
aprobačný predmet a získajú odbornú spôsobilosť na jeho vyučovanie. 
             Kultúrne poukazy doručilo na začiatku škol. roka ministerstvo školstva. Žiaci 
i učitelia ich mohli použiť ako vstupenky na kultúrne podujatia alebo do internetových 
kaviarní. Boli to poukazy v hodnote 200,- Sk a skladali sa zo 4 päťdesiat korunových 
kupónov. Boli vystavené na konkrétne meno, boli neprenosné s platnosťou iba tento rok. 
              Dostali ich všetci žiaci ZŠ a gymnázia. Deti ich minuli na koncoročné výlety ako 
vstupenky do múzeí, ďalšie na rôzne divadelné predstavenia a na surfovanie v internete 
v mestskej knižnici alebo v internetovej kaviarni na ZŠ Ul. mieru. 
             V liste priloženom k poukazom Minister kultúry SR poďakoval všetkým učiteľom za 
ich prácu z príležitosti Dňa učiteľov. 
Podrobnosti SD č.: 201 a, b / 2006 
              Brigády. Študenti nemuseli byť odkázaní na vreckové od rodičov.  Študentský servis 
im ponúkol možnosť zarobiť si brigádnicky. Najväčší záujem o brigádu bol prirodzene 
v letných mesiacoch. Agentúry vyhľadávali brigádnikov do robotníckych povolaní a na 
nekvalifikované práce. Brigádnici pracovali na obslužných zariadeniach, kontrolných 
pracoviskách, balili a kompletizovali súčiastky. Najväčší záujem bol medzi mladými 
o brigády v hypermarketoch, na stavbách a v potravinárskej výrobe. 
              Ohrozenie mladých. Podľa najnovších prieskumov naši mladí trpia depresiami, 
negatívnymi pocitmi, stavmi vyčerpanosti a prázdnoty. Podľa psychológov im chýba pocit 
bezpečia a preto rebelujú. Pijú alkohol, fajčia či dokonca berú drogy. Niektorí dokonca nosia 
alkohol aj do školy a pijú ho cez prestávky. Na stredných školách u nás nikto nekontroluje 
drogy, alkohol ba dokonca ani zbrane. „ Chcete získať  marihuanu? Stačí si ju objednať cez 
internet“ hovorí Viktor  z bytčianskeho gymnázia. Odborne hovorí o tom, ako ju treba 
pestovať a spracovať. 
               Takéto skratkové správanie sa  je často volaním o pomoc, ktoré mnohí rodičia 
nechápu alebo nepočujú. 
               Eseje. Informačná kancelária SR sa na začiatku roka formou esejí pýtala 
slovenských študentov a mladých ľudí do 24 rokov, aký je ich názor na súčasný stav 
základného a stredného školstva , aké vidia možnosti na jeho zlepšenie. 
               Vôbec som sa nečudovala, že študenti považujú množstvo učiva a dokonca niektoré 
predmety v škole za úplne zbytočné. Sťažujú sa na odtrhnutosť školy od praktického života. 
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Žiadajú, aby ich škola skôr naučila, čo robiť pri vstupe do zamestnania, ako vyplniť prihlášky, 
žiadajú viac kreativity, iné učebnice ( aktuálnejšie a záživnejšie ). Akoby som počúvala svoje 
výhrady, keď som bola študentka ( a to bolo pred 40 rokmi ). Nezmenilo sa nič a pritom sa 
doba a hlavne technológie tak závratne rýchlo menia.  V SD prikladám úryvky z niektorých 
esejí. 
Podrobnosti SD č.: 202 a / 2006 
               Počítače od sponzorov. Nové počítačové zostavy dostalo 15. apríla 15 
vzdelávacích, kultúrnych a zdravotníckych inštitúcií v Žiline a v Bytči. Už druhý krát ich 
zabezpečil ROTARY klub  Žilina a USA. Tento rok dodali 150 počítačových zostáv. 
Iniciátorom akcie je J. Martinka, ktorého korene siahajú do Zbýňova a dnes žije v USA. 
Podrobnosti SD č.: 202 b / 2006 
               Materské školy. 
1. Údaje o počte detí a tried. 
                                                                                   počet                      počet 
         Škola                                  triedy                     detí                      predškolákov   
MŚ Ul. Dostojevského                   6                        143                            57 
MŠ Ul. Hurbanova                         6                        130                            50 
MŠ Hrabové                                   1                          24                            11 
MŠ Hliník                                      2                           33                            14 
MŠ Pšurnovice                               1                           20                             9 
MŠ M. Bytča                                  1                           22                            12 
Spolu                                             17                         372                           152 
Zaškolenosť bola 100 %. 
 
2. Prehľad o počte zamestnancov 
 
Škola                                        pedagogickí                ostatní 
 
MŠ Dostojevského                           11                       4 + 1 sezónne 
MŠ Hurbanova                                 11                       3 +  2 kuriči s úväzkom, údržbár 
MŠ Hrabové                                       2                       1 + 2 sezónne 
MŠ Hliník                                          3                        1 + 1 sezónne 
MŠ Pšurnovice                                   2                        1 + 2 sezónne 
MŠ Malá Bytča                                  2                        1 / 2 
Spolu                                                 33                     10  + 7 sezónne 
 
3. Vzdelávanie pedagógov MŠ 
 
• -     kvalifikovanosť                   100 % 
• cyklické vzdelávanie poriadané MPC Banská Bystrica: 

-   ako rozvíjať grafomotorické zručnosti                    9  učiteliek 
-   efektívna komunikácia učiteľ – rodič                      3   
-   ako postupovať pri integrácii detí                            3 
-   antistresový program                                               3 
-   ako sa zapojiť do ŠPZ                                              4 

• počítačový kurz                                                           10 
• jednodňové semináre a konferencie: 

- urobme si slniečko                                                      7 
- hračka ako edukačný prostriedok                               3 
- medzinárodná konferencia SPPV v B. Bystrici          4 
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- celoslovenský seminár SPPV v Trnave                     11 
- exkurzia SPPV – Hradec Králové                               3 
- zákon o ochrane osobných údajov – Martin             všetky riaditeľky MŠ 
• zvyšovanie kvalifikácie : 

-   ukončenie  VŠ  pre MŠ                              1 učiteľka 
-   predškolská a elementárna pedagogika      1 

4. Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti : 
• Výtvarné súťaže . Vesmír očami detí, Dúha, Dúhový kolotoč, práce do časopisu 

Včielka 
• Športové súťaže : beh Terryho Foxa, Šarkaniáda, výlety do prírody, výlet do Súľova, 

do Bojníc, viacboj všestrannosti detí predškolského veku 
• Literárne súťaže : Rapotavá straka, Ohýbaj sa jazýček, Mám básničku na jazýčku 
• Školské kolá súťaží: Slovenský slávik, akadémia „ na krídlach radosti „, návštevy 

divadelných predstavení, hosťovanie divadiel v MŠ, karneval v Svadobnom paláci,  
výchovné koncerty v ZUŠ, akadémia detí z MŠ Hurbanova,“ Deti rodičom a rodičia 
deťom“. 

• Ostatné akcie : Deň matiek, výstava ovocia a zeleniny v Svadobnom paláci, Pálenie 
Moreny, exkurzia  BENT ( výroba topánok ), exkurzia do záhradníctva, požiarnej 
zbrojnice, besedy s políciou, vydávanie časopisu Šaško, Lienka. Všetky MŠ 
absolvovali plavecký výcvik, exkurzie do mestskej knižnice, veľkonočné tradície... 

• Krúžky : počítačový a anglického jazyka ( v spolupráci s CVČ ), dramatický, hra na 
flautu, spevácky, šikovné ruky, tvorivé dielne, modelársky... 

5. Projekty, do ktorých sú MŠ zapojené: 
• Škola podporujúca zdravie    
• Adamko    hravo 
• Zdravý úsmev 

Priestorové podmienky MŠ sú vyhovujúce. Zriaďovateľ ( MSÚ ) postupne dopĺňa zariadenie 
a zabezpečuje opravy budov. Finančné príspevky od rodičov využívajú MŠ na kúpenie 
hračiek, učebných pomôcok, detského nábytku a metodických príručiek. 
            Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania bola príprava detí na vstup do ZŠ. 
Podrobnosti SD č.: 203 a, b, c / 2006 
 

Základná škola na Ul. mieru . 
 
1. Prehľad o počte žiakov a tried. 
 
Počet tried celkom                          37  z toho :       I. stupeň – 18        II. stupeň – 19 
Počet žiakov celkom                       847                                   367                         480 
Počet žiakov s nedostatočným prospechom 9                             3                             6 
Počet oddelení v ŠKD                     5  s počtom detí 148 
Počet prváčikov                               98 
Počet vychádzajúcich deviatakov    90 
Počet žiakov prijatých na školy       98 
            z toho z 9. roč.:                    90 
                       z 8. roč.                       2 
          na osemročné gymnázium       6 
Škola mala dislokované pracovisko v Pšurnoviciach  – 2 triedy 
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2. Prehľad o počte zamestnancov 

Pedagogickí                                58 ( z toho 5 vychovávateliek  ŠKD ) 
Ostatní                                        14 

3. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
Deň otvorených dverí spojený s Vianočnou akadémiou, účasť  na akadémii „ Na krídlach 
radosti“, Najkrajšia povesť Žilinského kraja, príspevky o Bytči do novín Žilinsko – 
Bytčiansko, súťaže k MDD, účasť na bábkovom predstavení ( Zvolenské divadlo ), 
hasičské súťaže, školský časopis Panoramix, tvorba multimediálnej stránky školy, škola je 
akreditovaným školiacim centrom Infoveku, učitelia sa podieľali na tvorba pracovných 
listov... 

- Súťaže: 
- Športové : 1. Miesto v OK  ( stolný tenis, florbal, streethokey, ) 

1. miesto v rámci Slovenska ( šach ) 
2. miesto v OK ( vybíjaná, hádzaná ) 
3. miesto v KK ( futbal ml. žiakov, streethokey ) 
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v Rapid šachu 

-   výtvarné : Vesmír očami detí, Európa v škole, Železnice SR, návrhy šperkov, plody jesene,  
                     CO očami detí 
- matematika :pytagoriáda : 1. miesto v OK( 3 žiaci ), 2. miesto v OK ( 2. žiaci )  
                          matematická olympiáda – 1. miesto v OK, 3. miesto v OK ( 2 žiaci ) 
                          mladý génius – vynikajúci riešiteľ v celoslovenskom kole 
- jazyky : olympiáda v Aj – 1. miesto ( 2 žiaci ), 3. miesto ( 2 žiaci ) v OK 
                   Hviezdoslavov Kubín – 1. a 2. miesto v OK 
- prírodoveda :  Poznaj a chráň – 1. a 2. miesto v OK 
- geografická olympiáda 1. miesto v OK 
- Granty 
- Digitálni štúrovci 2005  - 200 tis. korún 
- Zdravie v školách  60 tis. korún 
 
Projekty, do ktorých bola škola zapojená. 
- Európska jar  - získali certifikát 
- Inovačná didaktika pomocou webu – medzinárodný projekt 
- Ukončenie projektov : Multimediálne rozprávky a príbehy, Túlavé topánky, Indiánsky rok 
- Vytvorenie učebného materiálu pre 3. roč. – Tvár mesta Bytča 
- Vytvorenie metodických  materiálov pre 2. roč. 
- Angličtinárik – projekt pre žiakov II. stupňa 
- Zaspievajme si spolu – projekt Hv 
- Rozvoj čitateľskej gramotnosti – 1. – 4. roč. 
- Krajina za školou ( nadviazanie spolupráce so školou Jílové u Prahy ) 
- Škola hrou – testovanie žiakov pomocou projektu 
- Spolupráca s elektronickým časopisom Fifík 
- Prezentovanie projektov z predmetu Informačná výchova 
- Napálenie projektov na CD 
- Detský vzdelávací portál – spolupráca na projekte s Fakultou prírodných vied Žilinskej 

univerzity 
Podrobnosti SD č.: 204 a, b, c / 2006 ( správa ) 
        Klzisko. Riaditeľstvo školy oznámilo verejnosti, že od 9. I. 06 dali do prevádzky klzisko 
na školskom dvore. Klzisko je v meste veľmi obľúbené a chodia sa naň kĺzať nielen deti 
z blízkeho sídliska, ale z celého mesta. 
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        Zápis prvákov. Riaditeľstvo oznámilo verejnosti, že zápis detí do 1. ročníka sa koná 17., 
18., a 19. januára v novej budove.  Na zápis museli prísť rodičia s deťmi osobne, priniesť si 
rodný list dieťaťa alebo už vyplnený dotazník. Škola ponúkala pre prvákov tieto učebné 
varianty: 
1.Klasické vyučovanie 
2.rozšírené vyučovanie o cudzie jazyky a informatiku 
3. Triedu pre mimoriadne nadané deti ( podmienkou bolo úspešné absolvovanie IQ testov ) 

  Bytčiansky strašidelník. „ Ešte za čias, keď naše prababky a pradedkovia  boli malí  
a behávali po lúkach bosí, ich staré mamy im vždy pred spaním rozprávali príbehy 
a rozprávky , aby sa im lepšie spalo“  - takto začína jeden čudesný príbeh v knižke Bytčiansky 
strašidelník., ktorú pred Vianocami vydali žiaci 8. A triedy. O tom, ako táto knižka vznikla mi 
povedala ich učiteľka Jana Takáčová. 
           Všetko sa začalo tým , že spomínaná trieda vyhrala celoslovenský grantový projekt 
Konto ORANGE. Aby sa tak stalo, najprv muselo 24 žiakov triedy pochodiť Bytču a okolité 
dediny a u svojich starších príbuzných pátrali po záhadných príbehoch z histórie. Tí, ktorým 
už starí rodičia nežijú, oslovili starých ľudí na uliciach mesta. Na hodinách slovenského 
jazyka potom zozbierané zážitky a povedačky, ktoré doteraz neboli nikde uverejnené, 
upravili. Na sklonku roka z toho urobili knižku, v ktorej sa píše o vodníkoch, svetlonosoch, 
vílach, škriatkoch či duchoch. 
           Hoci väčšina detí vyrástla v moderných panelákových bytoch a na strašidlá neveria, 
napínavé a zábavné spomienky starých ľudí rady zaznamenali a doplnili v knižke vlastnými 
ilustráciami. 
           Na konci knižky je uvedený aj zoznam liečivých bylín, ktorými sa liečili naši 
predkovia a slovník ľudových výrazov z bytčianskeho regiónu s vysvetlivkami. Sú tam 
výrazy ako : árešt ( väzenie), bukréta ( kytica ), gánek ( podstenie), pigľajz ( žehlička), rínek ( 
námestie, tržnica), sovky( návleky na periny), žoch ( vrece ) a iné. 
           Kniha vyšla v počte 100 kusov a jej autori ju predávali na školskom vianočnom trhu. 
Keďže sa po nej len tak zaprášilo, deti sa rozhodli vydať ďalšie rozšírené vydanie. 
           Za zmienku stojí aj to, že celý finančný výťažok z knihy venovali deti jednej rodine zo 
Setechova, ktorej koncom minulého roka zhorel rodinný dom. V SD prikladám fotografiu detí 
( autorov knihy ) s ich učiteľkou uprostred a s úryvkami poviedok. 
Podrobnosti SD č.: 205 / 2006 
          Krst knihy.  Deti IV. B triedy pozývali 5. VI. záujemcov na slávnostný krst knihy“ 
Farebný svet detí“. Krst bol spojený so zaujímavým kultúrnym programom. 
          Olympijské hry Byt ča 2006. Každý športovec túži zúčastniť sa na olympijských hrách 
a vyhrať tam medailu. Olympijská atmosféra zavládla aj na ZŠ Ul. mieru v dňoch 28. VI – 6. 
VII., keď v telocvični a areály školy otvorili Školské olympijské hry s ozajstným ohňom 
a slávnostným nástupom súťažiacich . Deti pomenovali svoje družstvá Indiáni, Delfín, 
Klokan...Po príhovore riaditeľa školy zložili malí športovci ozajstný olympijský sľub. Súťažili 
v disciplínach: štafetový beh, žonglovanie s loptou a streľba na bránku, beh na 60 metrov, 
aerobik maratón, hod plnou loptou, hokejbal, vybíjaná. Víťazi dostali ozajstnú medailu 
a diplom. 
Podrobnosti SD č.: 206 a, b / 2006 
           Kurz. Škola usporiadala v júli a v auguste kurz pre predškolákov pod názvom „ 
Počítačový svet detí“. Záujemcovia sa zapísali v júni . Cena kurzu bola 300,- Sk. 
          Beh Terryho Foxa. Tento rok uplynulo 25 rokov od smrti mladého kanadského 
športovca, ktorý s protézou na jednej nohe bežal naprieč Kanadou. Do cieľa nikdy nedobehol. 
Jeho čin a výročie si 12. Októbra pripomenuli aj žiaci a učitelia školy. Pripravili štafetový 
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beh, ktorý sa zapísal ako ustanovujúci slovenský rekord. Od 9.hod. ráno do 13.hod. popoludní 
si deti a učitelia podávali štafetový kolík Kolík putoval z rúk do rúk 534 krát. Všetci spolu 
prebehli 288 km, každý osve 300 metrov. Starší mohli svoj 300 metrový úsek absolvovať aj 
niekoľko krát. Dôležitý bol počet kilometrov, pretože na tento rekord nie je stanovený časový 
limit. Deti z bytčianskej školy na Ul. mieru vyzvali všetky školy na Slovensku, aby sa ich 
rekord pokúsili prekonať. 
Podrobnosti SD č.: 207 / 2006 
            Vianočný program. Riaditeľstvo školy pozvalo všetkých rodičov a priateľov školy na 
program, ktorý sa konal 15. XII. v novom Kultúrnom dome. Deň predtým pripravili všetkým 
záujemcom Deň otvorených dverí spojený s Vianočnými trhmi, kde si mohli kúpiť výrobky 
detí školy.  
            Zároveň riaditeľstvo školy poslalo pozvánku aj bývalým učiteľom ( dnes už 
dôchodcom) na vianočné posedenie v novej budove školy. 
Podrobnosti SD č.: 208 a, b, c / 2006 
 

Základná škola na Ul. Eliáša Lániho. 
 
 

1. Prehľad o počte žiakov a tried 
 
Počet tried celkom:                                   26  z toho :       I. stupeň – 11    II. stupeň – 15 
Počet  žiakov :                                          608                                 229                       379 
Počet oddelení ŠKD                                  2  s počtom detí 65 
Počet prvákov                                            53 
Počet deviatakov                                        72 
Počet žiakov prijatých na školy                  85 
                     z 9. roč.                                  72 
                     zo 7. roč.                                  1 
                     z  8.roč.                                    1 
                     zo 4.roč.                                  11 
ukončenie povinnej školskej dochádzky     74 
 
Škola mala dislokované pracovisko v Hliníku a v Hrabovom 
 
2. Prehľad o počte zamestnancov 
 
Pedagogickí                 46          z toho 2 vychovávateľky v ŠKD 
Ostatní                           9 
 
3. Aktivita a prezentácia školy na verejnosti 
  
Akadémia pod názvom „ Vianočná besiedka“, vydávanie školského časopisu Školák 
a Školáčik, účasť na akadémii „ Na krídlach radosti“, karneval. 
                Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti v  MONITORE 9, kde dosiahli  
v matematike úspešnosť 81,4 % , čo bolo o 20% viac ako bol celoslovenský priemer. V slov. 
jazyku dosiahli 87,9 %.  
                Na škole pracovalo 36 krúžkov, uskutočnili sa 3 besedy s políciou. Žiaci 
vypracovali projekty: Zmysel života, Slovensko v mojej dlani, Ľudské práva a iné. 
 
                



KRONIKA 2006 76 

Úspechy v súťažiach. 
Matematická olympiáda – dve 1. m v OK, 4 úspešní riešitelia 
Pytagoriáda  - jedno 1., 2. A 3.m v OK, 5 úspešných riešiteľov 
Matematický Klokan – 6 úspešných riešiteľov 
MAKS – účasť v rámci SR  :  4 žiaci 5.m. v KK, 12.m v celoslovenskom kole 
Fyzikálna olympiáda – 9.m. v KK  
Geografická olympiáda – 3.m. v OK 
Slnko – naša hviezda – počítačová prezentácia ( 1 ž. účasť v KK ) 
Hviezdoslavov Kubín – dve 1.m. v OK, jedno 2.m. a jedno 3.m. v OK 
Slovenský slávik – 1.m. v OK, 3.m. v KK 
Olympiáda v Nj – dve 1.m.  v OK, tri 2.m. v OK 
Športové súťaže: 
Hádzaná-         1.m. v OK, 1.m. v KK 
Kalokagatia 2006 – 1.miesto na Slovensku 
Vybíjaná dievčatá – 1.m.  v OK, 5.m. v KK 
Stolný tenis chlapci a dievčatá – 3.m.   v OK 
Streľby zo vzduchovky chlapci aj dievčatá 3.m. v OK, družstvá 2. a 3.m.  
Cezpoľný beh – 3.m. OK 
Basketbal  dievčatá – 1.m., chlapci 3.m.obvodné  kolo 
Šach – dve 1.m. , 2.m. a 3.m.  
 
4. Projekty 
 
• PEARS – medzinárodný projekt zameraný na počítanie s porozumením ( zapojení boli ž. 

4.A  a 4.B triedy 
• Čitateľská gramotnosť – zapojení bolo všetci žiaci 1. – 4.roč. a žiaci ŠKD 
• Stratení v Európe – poznávanie krajín EÚ 
• Poznávanie Vesmír bez hraníc – projekt spolufinancovaný Európskymi fondami 
 
5. Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení. 

 
V priebehu školského roku boli kúpené nové lavice a stoličky, tabule, didaktická technika, 
vymenené boli niektoré podlahy v triedach.  
Nedostatky školy: niektoré triedy sú priestorovo menšie, chýbajú odborné učebne, niektoré 
predmety sú vyučované nekvalifikovane, vysoký počet vymeškaných hodín 
Podrobnosti SD č.: 209 a, b, c / 2006 ( správa ) 
 
Podrobnosti zo života školy. 
                Zápis prvákov. Riaditeľstvo oznámilo verejnosti, že v dňoch 17. a  18. I. si môžu 
dať zapísať svoje deti do prvého ročníka. Škola ponúkala výuku jazykov a informatiky od 
prvého ročníka a mnoho športových krúžkov. 
Podrobnosti SD č. : 210 / 2006 
                Pochod masiek. Škola vo februári zorganizovala pre všetky deti v meste  
fašiangový pochod masiek mestom. 
                Čitateľská gramotnosť. Od začiatku roka boli deti oboch ZŠ zapojené do projektu 
„ Rozvoj čitateľskej gramotnosti“, ktorý vypracovalo metodické centrum MsÚ. Jeho 
prvoradým cieľom bolo viesť deti  k tomu, aby viac čítali. 
               25.V.absolvovali žiaci 4.A a 4.B triedy medzinárodný projekt čítania 
s porozumením PIRLS, ktorého garantom bol Štátny pedagogický ústav. Odmenou pre 
najlepších čitateľov oboch škôl bol zaujímavý výlet na konci škol. roka.  
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                 Hádzaná. Je pýchou tejto školy. Škola má dlhú tradíciu vo výchove skvelých 
hádzanárok. V jej telocvični vyrástli aj reprezentantky Československa a Slovenska. Aj dnes 
je žiačka školy Danka Minarčíková reprezentantkou v družstve slovenských kadetiek. 
                 V máji získali dievčatá pohár a diplom za víťazstvo najprv v okresnej a potom 
v krajskej súťaži. Ani v celoslovenskej súťaži sa nadali zahanbiť. 
                 O hádzanú je medzi dievčatami v Bytči a okolí veľký záujem. Aj preto škola 
vybudovala za budovou bývalého kina hádzanárske a basketbalové ihrisko, ktoré je od rána 
do večera plné. Tréner F. Garabík neprestajne počúva od ľudí s okolitých domov sťažnosti, že 
tam deti kričia a búchajú  loptou. Mali by sa tešiť, že deti sú vonku a že sa pohybujú a hrajú.  
                 Letný tábor. Aj cez prázdniny sa škola venuje deťom. Spočiatku sa deti zišli ráno 
v škole, odkiaľ chodili na výlety, organizovali si súťaže a podobne. Tento rok boli 
v Rajeckých Tepliciach, kde sa túlali po okolí, pozorovali prírodu, zbierali lesné plody. 
V rekreačnom areáli hrali rôzne hry a usporiadali si aj táborovú olympiádu. 
                V SD prikladám ďalšie články z tlače, v ktorých sa hovorí o najlepších žiakoch 
školy a o najvydarenejších akciách. 
Podrobnosti SD č.: 211 a, b, c, d / 2006 
                Vianočná besiedka. 12. XII .zorganizovali  v kultúrnom dome pre širokú verejnosť 
vianočný koncert pod názvom „ Rok sa z rokom zišiel“. Deti si pod vedením učiteľov 
pripravili vianočné a novoročné koledy a vinše. Súčasťou besiedky bol aj vianočný bazár. 
Utŕžené peniaze z neho využili na podporu záujmovej činnosti žiakov. 
Podrobnosti SD č.: 212 / 2006 
                MONITOR 9  je celoštátny projekt, v ktorom si vyskúšajú svoje vedomosti všetci 
deviataci z materinského jazyka, literatúry a matematiky. Tento rok bežal MONITOR 9 už 
štvrtý krát. Testy obsahovali 30 úloh. Na matematiku mali žiaci 90 . a na materinský jazyk 
mali 60 minút. 
                Tento rok sa na MONITORE prvýkrát zúčastnili aj žiaci so zdravotným postihnutím 
a poruchami učenia. Otázky boli rovnaké, ako u ostatných, ale tieto deti mali viac času na ich 
vypracovanie. 
                Prvýkrát  boli na testovaní prítomní aj učitelia zo stredných škôl. Riaditelia musia 
brať do úvahy pri prijímacích pohovoroch výsledky spomínaného MONITORU. 
Podrobnosti SD č.: 213 a / 2006 
               Vyhodnotenie projektu čitateľskej gramotnosti ž. 1. – 4. ročníka. Najskôr učitelia 
oboznámili rodičov s projektom, potom rozdali deťom zápisníky a MsÚ kúpil literatúru. 
V triedach a v ŠKD boli vytvorené čitateľské kútiky. V čitateľských dielňach sa využívalo 
riadené čítanie, vysvetľovali si a uplatňovali v praxi cudzie slová, vyhľadávali v texte kľúčové 
slová a pracovali s nimi , o prečítaných knihách besedovali. V pisateľských dielňach pracovali 
podľa svojich schopností v jednotlivých ročníkoch rozdielne. Prečítaný text ilustrovali. 
Navštívili knižnicu, divadlá ( Žilina, Zvolen ) knihy vystavovali, poznávali slávnych 
spisovateľov ( Andersen ), súťažili a hrali sa rôzne hry súvisiace s čítaním. Napokon 
vyhodnotili najaktívnejších čitateľov . V SD uvádzam podrobnosti o projekte aj so zoznamom 
aktívnych čitateľov. 
Podrobnosti SD č.: 214 a, b, c / 2006 ; 215 a, b / 2006 ( správa ) 
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Gymnázium 
 
 
 
                   Karaoke párty     zorganizovali študenti zo sexty 30. I. v areáli školy. Všetkým 
záujemcom z radov študentov i učiteľov rozdali prihlášky do tejto speváckej súťaže. 
 Podrobnosti SD č.: 216 / 2006 
                   Bazár avizovali plagátom na   31. I. ako sprievodnú akciu Dňa otvorených dverí 
školy. V plagáte sľubovali:“ Dobre predáte, lacno kúpite“. V obehu boli CD, PC – hry, 
hračky, plagáty, zbierky, suveníry, vlastné výrobky, sladké pečivo a iné. 
Podrobnosti SD č.: 217 / 2006 
                   Ples. Výbor  rodičovského združenia pozýval do tanca rodičov, priateľov 
a priaznivcov Alma  máter na VI. reprezentačný ples  gymnázia, ktorý bol v Svadobnom 
paláci 11. II. Organizátori s radosťou privítali aj absolventov školy. Do tanca hrala skupina 
ALLEGRO. 
Podrobnosti SD č.: 218 a, b / 2006 
                   Maturitné skúšky. Aprílové písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry  
sa neopakovali, napriek tomu, že na verejnosť vopred prenikli ich témy cez internet. Do 
internetovej diskusie sa prihlásil aj  čitateľ z Bytče, ktorý tvrdil, že „Na Gymnáziu v Bytči 
vedelo o témach asi 50 % študentov. Riaditeľka mala z toho obavy, hoci na internete bežali 
rôzne témy , ale ani jedny nebola tá pravá – maturitná. Neviem, prečo sa toľkí tomu divili. 
Keď dokázali hekeri  preniknúť do počítačovej siete PENTAGONU, neviem, prečo by 
nemohli navštíviť aj sieť Ministerstva školstva SR. 
Podrobnosti SD č.: 219 / 2006 
                   23. V. na 98 stredných školách Žilinského kraja zmaturovalo tento rok vyše 8 300 
stredoškolákov. 
V 34 stredných odborných školách                   2 672 
V 28 gymnáziách                                               2 550 
V 17 združených stredných školách                  1 792 
V 19 stredných odborných učilištiach               1 381 
Externe                                                                  800 
                   Väčšina spomínaných škôl patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 
                 Kalokagatia 2006. V žilinskom regióne sa 6. X. konala regionálna súťaž 
Kalokagatia 2006. Do súťaže sa zapojilo aj 10 stredných škôl Horného Považia. Súťažili 5- 
členné družstvá, v ktorých museli byť minimálne 2 dievčatá. Súťažiaci museli zvládnuť beh 
na 3 km v teréne. Každých 500m bolo stanovisko , kde  museli vyriešiť teoretické otázky 
z oblasti prvej pomoci, práva, ekonomiky, sociálnych služieb. Za nesprávnu odpoveď sa im 
strhlo 20 trestných bodov. Vyhrali Žilinčania ale súťažiacich z nášho gymnázia delilo iba 5 
sekúnd od 2.m. a tak skončili tretí.  Priznali sa, že ich najťažšou disciplínou bola streľba zo 
vzduchovky. 
Podrobnosti SD č.: 220 / 2006 
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                Matematický klokan  – úspešní riešitelia: 
- príma: M. Sedláková  
- sekunda : L. Buša 
- tercia: Greguš, zajac, Tvrdá, Melocík, Duška, Laciňák, Hrtánek 
- kvarta: Faktor, Harciník, Janešík, Bachroníková 
- septima : Pobiják 
- sexta : Hujo 
- 1. B.: Z. Takáč 
Podrobnosti SD č.: 221/ 2006 
              Štúdium v zahraničí. Jazykový kabinet gymnázia ponúkol študentom 
prostredníctvom letákov štúdium v zahraničí. Jednalo sa o 8 krajín sveta. V letáku, ktorý 
prikladám v SD sú uvedené podmienky prijatia, spôsob štúdia a ubytovania. 
Podrobnosti SD č.: 222 / 2006 
 
 

Základná umelecká škola 
 
 
Počet žiakov:             554 na začiatku šk. roka 
Prípravné štúdium :   100 
I. stupeň  :                  439 
II. stupeň:                     11 
ŠPD                                4 
Z talentových skúšok bolo prijatých      100 žiakov 
                                  Z toho do HO:         45 
                                              do VO:         23 
                                          do LDO :           2 
                                              do TO:          30 
Štúdium ukončilo 37 žiakov. 
 
Počet zamestnancov: 
Pedagogických: z toho interných: 13 
                                     externých: 10 
Nepedagogickí:                                3 
 
Zoznam študijných odborov.: 
 
ZUŠ je plne organizovaná so študijnými odbormi: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – 
dramatický. 
 
Aktivity a prezentácie školy na verejnosti. 
 
Výtvarné súťaže: 
- Bienále fantázie Martin  - 3 žiaci získali čestné uznanie 
- Európsky festival umeleckého školstva v Poprade – ocenení 2 žiaci 
Hudobné súťaže: 
- Čarovná flauta                                                       - 3 žiaci 
- Spevácka súťaž ZUŠ vo Vrútkach                         -  bronzové pásmo 
- Štvorručná hra na klavír v ZA                               -  strieborné pásmo 
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- Husľové talenty v Nižnej                                       -  dve 3.m. 
- Celoslovenská súťaž v hre na gitaru                      -  4.m. 
- Prehliadka slovenskej hudobnej tvorby v Rajci     -  úspešná reprezentácia 
- Mladý akordeonista                                                -  bronzové pásmo 
- Husľová dielňa v ZUŠ v Za                                    -  2 žiačky 
Prehliadky: 
- Detská divadelná Žilina                                           -  1.m. 
- Detský divadelný medveď                                       -  1.m. v KK, postup do celoslov. Kola 
- Prehliadka moderného tanca ŠZŠ                            -  6 žiačok 
- Prehliadky hudobných oddelení: klavírne:              -  1.pásmo  - 22 ž., 2.pásmo – 9ž. 
                                                          akordeónové        -  1.pásmo – 11 ž., 2.pásmo – 19ž.,       
                                                                                            3.pásmo – 3ž. 
                                                           dychové                -  1.pásmo – 11ž., 2.pásmo – 6ž. 
                     V priebehu školského roka žiaci účinkovali na 8 verejných žiackych 
koncertoch,3 absolventských koncertoch, 4 výchovných koncertoch pre MŠ, 1 výchovnom 
tanečnom , 2 vianočných koncertoch a na tanečnom koncerte v Bábkovom divadle v Za. Žiaci 
VO predstavili svoje práce na 2 výstavách, pre žiakov ZŠ a verejnosť zahrali divadlo 
„Snehová kráľovná“. Okrem toho sa žiaci predstavili na 8 verejných vystúpeniach , ktoré 
poriadali školy alebo mesto. 
Podrobnosti SD č.: 223 a, b, c / 2006 ( správa ) 
                   Informácie v tlači. Týždenník MY uverejnil 24. IV .celú  stranu informácií 
o ZUŠ v Bytči. Hovorí sa tam o histórii, o cieľoch a podrobne o jednotlivých odboroch školy. 
                   HO : má najviac žiakov ( 242 ). Navštevujú ho deti od 6. Do 15 rokov. Tento rok 
sa tu učili hrať na 9 hudobných nástrojoch + spev. 
                   TO : prichádzajú doň už 5- roč. deti. Tento rok tu študovalo tanec 135 žiakov. 
Najskôr deti prešli základmi tanca. Neskôr sa špecializujú na základy klasického, ľudového, 
moderného a džezového tanca. Deti sa počas štúdia stretnú s mnohými tanečnými technikami. 
Zo školy vyšlo viacero absolventov, ktorí sa teraz živia tancom v popredných profesionálnych 
súboroch. V TO vyučuje Marta Búšfyová . Pripravuje deti nielen na vystúpenia v meste, ale aj 
na mnohé súťaže a prehliadky. TO úzko spolupracuje s VO. 
                   VO: Pod vedením V. Křížovej a Prítelovej v ňom pracuje 153 žiakov. Všetky 
ročníky a oddelenia prechádzajú výučbou klasických výtvarných postupov cez rôzne 
experimenty. Každý rok na konci prezentujú svoje práce výstavou v Svadobnom paláci. 
Mnoho ocenení získali na medzinárodných i domácich súťažiach. 
                   LDO  – literárno – dramatický odbor. Vyučovať v ňom sa začalo iba nedávno 
v roku 2005. Štúdium trvá 7 rokov. Zatiaľ je v prípravke 8 detí. Cieľom LDO je rozvoj 
pohybových dispozícií, pestovanie citu pre prednes, reč a hudbu. Deti vedie p. Kuchárková. 
Prvýkrát sa predstavili na Vianočnom koncerte s prednesom poézie. Uvádzali tiež koncert ku 
Dňu učiteľov a uviedli rozprávkovú hru Snehová kráľovná. 
Podrobnosti SD č.: 224 / 2006 
                    Koncerty. Pod názvom „ Už sa fašiang kráti „ usporiadala ZUŠ 28. II. vo 
Svadobnom paláci koncert, na ktorom symbolicky pochovávali detskú basičku. 
                    28. IV. pozýval tanečný odbor verejnosť na absolventský koncert I. a II. stupňa, 
ktorý sa uskutočnil v Svadobnom paláci. 
                   9. V. pozývala škola na „ Hudobno – tanečné predstavenie“, ktoré sa konalo na 
nádvorí zámku.  
Podrobnosti SD č.: 225 / 2006 
                   19. V. sa predstavili žiaci súkromnej hudobnej školy YAMAHA na verejnom 
koncerte v Svadobnom paláci. V programe odzneli skladby klasickej i modernej produkcie. 
Deti hrali na keyboarde, gitare a spievali. 
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                   15. VI. vystúpili žiaci TO na tanečnom večere v Bábkovom divadle v Žiline so 
svojím programom spolu s tanečníkmi zo ZUŠ Žilina. 
                   Koncom mája pozývala ZUŠ verejnosť na koncert španielskeho klaviristu. 
Koncert sa uskutočnil v koncertnej sále školy a odzneli na ňom diela Schopena a Ravela. 
                  Tma a ticho. Koncom roka bol súbor Tma a ticho  nominovaný na celoštátny 
Festival alternatívneho a pohybového divadla. Súbor postúpil ako víťaz prehliadky Detská 
divadelná Žilina. 
Podrobnosti SD č.: 226 / 2006 
                  Zápis do ZUŠ. Zápis spojený s talentovými skúškami sa konal v dňoch od 5. – 9. 
VI. v priestoroch školy. Škola poskytla podrobné informácie v letáčikoch. 
• HO prijímal ž. od predškolského veku na nástroje klavír, husle, violončelo, cimbal, 

dychové nástroje, zobcová flauta, klarinet, akordeón, gitara a spev. 
• VO požadoval, aby si každý žiak priniesol 5 svojich prác s ľubovoľnou tematikou 

a pastelky. 
• TO. Pri prijímacích pohovoroch zisťovali pohybové schopnosti, rytmické cítenie 

a celkový       prejav. Priniesť si museli cvičebný úbor a cvičky. 
• LDO pripravuje budúcich amatérskych divadelníkov, recitátorov a režisérov. Na pohovor 

museli mať pripravený úryvok prózy alebo poézie a pieseň. 
V šk. roku 2006 / 2007 sa prijímali deti do detského speváckeho zboru. Jedinou 
podmienkou boli hlasové predpoklady. Vek od 7 – 15 rokov. 

Podrobnosti SD č.:227 / 2006 
                 Nábor. V septembri robila nábor aj súkromná ZUŠ v Žiline. Škola mala svoju 
pobočku aj v Bytči a okolitých dedinách. Ponúkali štúdium na keyboarde, zobcovej flaute, 
gitare, elektronickej a basovaj gitare, akordeón, spev a pop spev. Novinkou boli prvé krôčiky 
a rytmické kroky určené deťom od 3 – 5 rokov. 
Podrobnosti SD č.: 228 / 2006 
                 Vianočné koncerty. Žiaci a učitelia ZUŠ pozývali verejnosť na koncerty. V dňoch 
13. XII. Sa predviedli tanečníci p. Zagatovej, 14. XII. p. uč. Bušfyovej a 19. XII. bol spoločný 
koncert všetkých odborov. 
 

Centrum voľného času 
 
 
1. Prehľad o záujmových krúžkoch 
 
Názov krúžku:                                            počet krúžkov:                        počet členov 
Výpočtová technika                                           1                                              17 
Divadelný                                                           2                                              22 
Tanečný                                                              4                                              38 
Kondičná kulturistika                                         2                                              14 
Hra na flautu                                                      1                                              13 
Anglický jazyk                                                  19                                            223 
Turistický                                                            2                                              19 
Nohejbalový                                                       1                                               10 
Športové hry                                                      11                                             164 
Kung fu                                                               2                                              14 
Modelársky                                                         1                                                6 
Recitačný                                                            1                                                6 
Zóna voľného času                                              6                                              143 
Spolu                                                                  53                                              689 
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2. Prehľad zamestnancov. 
 
V zariadení pracovalo7 interných pedagógov, 6 na skrátený pracovný úväzok, 8 externých a 1 
nepedagogický zamestnanec. 
 
3. Výber podujatí organizovaných CVČ 
 
Stretnutie s Mikulášom, účasť na divadelnej prehliadke v Žiline, Deň matiek, vystúpenia pre 
mesto, karneval, Deň priateľov CVČ, rozprávkový les, poznávací výlet a iné. 
 
 
4. Prázdninová činnosť. 
 
Stretnutie členov všetkých krúžkov, výlety do prírody, letný tábor spojený so vzdelávaním, 
oddychom a pobytom v prírode. Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 1 140 detí a mládeže. 
 
5. Príležitostná činnosť. 
 
Aj v tomto škol. roku organizovalo CVČ športové súťaže a predmetové olympiády a okresné 
súťaže. Zúčastnilo sa ich spolu 3 779 detí. 
                CVČ zabezpečovalo svoju činnosť vo vlastných priestoroch na Ul. ZŠ mierová , 
v MŠ v Bytči  i v okolí, v oboch základných školách i školách v Predmieri, V. Rovnom, 
Hvozdnici, v Svadobnom paláci a na športovom štadióne. 
Podrobnosti SD č.: 229 a, b / 2006 ( správa ) 
               Súťaž. 24. II. pripravilo CVČ súťaž v kalčete ( stolný futbal). Deti súťažili v 3 
vekových kategóriách od 1. Do 9. Ročníka. Štartovné bolo 5,- Sk. 
Podrobnosti SD č.: 230 / 2006 
              Divadelníci. Svoju divadelnú tvorivosť predstavili deti zo ZA a By na regionálnej 
súťažnej prehliadke pod názvom Detská divadelná Žilina 2006. Zapojilo sa do nej 11 
divadelných súborov. Na krajskú divadelnú prehliadku Divadelný medveď postúpilo aj 
divadielko KVAK a tanečný súbor z CVČ v Bytči. 
            Prezentácia. 26. V. CVČ pozvalo verejnosť do Svadobného paláca na Deň priateľov 
CVČ. Deti a mladí ľudia sa tu predstavili v pestrom programe, ktorý bol prezentáciou činnosti 
jednotlivých krúžkov. 
            Ponuka. CVČ ponúklo v septembri deťom a mladým ľuďom z Bytče a okolia okrem 
už spomenutých aj tieto krúžky: internetový, dopravný, tvorivé dielne ( kde deti vyrábali 
korálky, drôtovali, vyšívali, paličkovali ), aranžérsky, pohybové hry, futbal, hádzanú, karate. 
V jazykových krúžkoch pribudol aj nemecký jazyk. 
Podrobnosti SD č.: 231 / 2006 
            21. IX. pozývalo CVČ záujemcov o členstvo v škole čínskeho bojového umenia Kung 
fu. Nábor sa uskutočnil v priestoroch futbalovej tribúny. Letáčik informoval záujemcov 
o tom, čo všetko môže deťom a mladým ľuďom, mužom i ženám toto umenie ponúknuť. 
Podrobnosti SD č.: 232 / 2006 
            26. IX. sa uskutočnilo prvé stretnutie tých, ktorí mali záujem o športové karate. 
Stretnutie sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Ul. mieru. 
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                3.XI. zorganizovalo CVČ súťaž v skladaní puzzle. Deti súťažili v 3 kategóriách. 
        Podrobnosti SD č.: 233 / 2006 
                 10. XI. bol pre veľký záujem znovu ďalší turnaj v kalčete. Turnaj bol v priestoroch 
CVČ na Ul. mieru. 
                 24. XI. bol v tých istých priestoroch turnaj v biliarde. Deti opäť súťažili v 3. 
Kategóriách. 
                5.XII. pozývalo CVČ všetky deti z Bytče na stretnutie s Mikulášom do Domu 
kultúry. Stretnutie bolo spojené s rozdávaním sladkých darčekov. 
 
 

Špeciálna základná škola internátna ( ŠZŠI ) 
 
                Zorganizovala začiatkom apríla v priestoroch Svadobného paláca regionálnu 
prehliadku v recitácii a speve žiakov špeciálnych škôl. Pod názvom Hviezdoslavov Kubín 
a Bytčiansky slávik spojili dokopy dve súťaže. V Bytči sa takto začala už druhá desiatka 
súťaží a preto organizátori rozšírili súťaž aj o Trenčiansky región. V Bytči teda vystúpili 
okrem našich  aj deti z okresov Žilina, Trenčín, Púchov a Považská Bystrica. Prehliadky sa 
zúčastnilo spolu 32 detí. 
               Hlavná organizátorka J. Kalašová z ŠZŠI v Bytči, povedala, že vzhľadom na 
obmedzené schopnosti detí, a preto, aby ich nestresovali, urobili miesto súťaže prehliadku. 
Ich spev bol na veľmi vysokej úrovni. Z Bytče sa veľmi dobre prezentoval Dalibor Baláž. 
Podrobnosti SD č.: 234 / 2006 
                Rekonštrukcia internátu. Začiatkom septembra mali v ŠZŠI radostnú udalosť. 
Slávnostne totiž otvorili opravený internát, ktorý slúži pre 22 mentálne postihnutých detí a pre 
deti s kombinovaným postihom. Deti z Bytče , Žiliny a Kysuckého N. Mesta sú tu ubytované 
na týždenný pobyt. Riaditeľkou školy je A. Ďurajková. V bytčianskej škole boli ubytované aj 
deti so Svederníka, kde sa škola zrušila. 
               V internáte opravili okná, podlahy, sociálne zariadenia, nanovo vymaľovali a urobili 
bezbariérový vstup do budovy. Priestory a internátu sú prispôsobené aj pre imobilné deti. 
Opravený internát odovzdal riaditeľke školy P. Weber prednosta KŠÚ. 
Podrobnosti SD č.: 235 / 2006 
 
 

Detský domov. 
 
 
            V apríli presunul DD v Bytči časť svojho pracoviska do priestorov v Kysuckom N. 
Meste. Svoj nový domov tam našlo 19 detí vo veku od 7 – 17 rokov. 11 detí bolo 
delimitovaných z internátnej školy v Bytči a 8 prijal DD z Krízového centra Náruč. 
Podrobnosti SD č.: 236 / 2006 
 

Materské centrum ( MC ) Šťastná rodina. 
 

           
              Od 1. Mája malo centrum nové priestory. Prichýlila ho ZŠ na Ul. mieru v priestoroch 
novej budovy. Slávnostné otvorenie nových miestností s kultúrnym programom, darčeky 
a občerstvenie  bolo 14. V. na Deň matiek. V pozvánkach na toto podujatie uverejnilo MC 
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ponuky pre maminy, ako boli služby  kozmetičky, manikérky, masérky, cvičenie, kurz šitia, 
prednášky ...Pre deti mali nové hračky, cvičenie a kurzy angličtiny pre najmenších. 
Podrobnosti SD č.: 237 a, b, / 2006 
                    Vďaka aktívnym rodičom , štedrým sponzorom a sympatizantom sa po polročnej 
prestávke mohli opäť stretnúť rodiny, priatelia a známi v novovybudovaných priestoroch. 
                    Asi 200 ľudí prišlo v pekné nedeľné popoludnie do areálu ZŠ , aby si pozreli 
pekný program a vypočuli si hudbu skupiny Rovňan. 
Podrobnosti SD č.: 237  c / 2006 
                    Výstava. 26. V. pozvalo verejnosť na slávnostné otvorenie predajnej výstavy 
prác klientov Domov sociálnych služieb. Predajná výstava bola inštalovaná v budove knižnice 
a trvala do 30. V. 
Podrobnosti SD č.: 238 / 2006 

             18. VI. pozvalo MC všetkých záujemcov na podujatie “Dobrodružstvá deduška  
večerníčka“. Podujatie bolo v Bojnickom zámku. Bytčianske MC zabezpečilo autobus do 
Bojníc a späť. 

              25. VI. pozvalo MC všetky deti a ich rodičov na podujatie „ Hurá prázdniny“.  
Tento rok bolo toto podujatie v areáli ZŠ Ul. mieru. Organizátori pripravili pre deti a ich 
rodiny súťaže, predajné stánky, skákací hrad, tombolu, diskotéku a darčeky. 
                   12. X. bola v priestoroch MC prednáška „ Ako chutí hipp“. Prednáška bola 
venovaná téme detské čaje a výživy. 
                   7. XI. sa uskutočnil kurz pečenia a zdobenia perníkov a marcipánu. 
                    6. XII. zorganizovali pracovníci MC stretnutie s Mikulášom. Všetkých tam čakal 
okrem sladkostí aj krátky kultúrny program. 
 

ABC lingua 
 
Je súkromná jazyková škola Simony Salajkovej. Sídli v prerobenej bývalej budove služieb na 
tržnici. Škola ponúkala tento rok tieto kurzy: 
• Celoročný kurz a intenzívne kurzy anglického a nemeckého jazyka pre začiatočníkov, 

mierne a stredne pokročilých. 
• Anglický a nemecký jazyk pre študentov, pripravujúcich sa na maturitnú skúšku 
• Taliansky a francúzsky jazyk pre začiatočníkov 
                    Jazyková škola ponúkala okrem kurzov aj prekladateľské a tlmočnícke služby. 

V letnom období ( cez prázdniny) ponúkali: 
• Popoludní – kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho a talianskeho jazyka 
• Dopoludní – špeciálne kurzy pre deti od 10 – 15 rokov. Zvýhodnili zo špeciálne slabších 

rodín 
 
 

Autoškola Ľ.Liška 
                                     
 
             Škola sa presťahovala do budovy bývalého kina. V januári oznámili verejnosti, že 
otvorili vodičský kurz na osobné auto. Vo februári rozšírili kurz aj na nákladný automobil 
a ľahký a ťažký motocykel. 
            18. XII. sa prostredníctvom tlače kolektív pracovníkov školy poďakoval všetkým 
zákazníkom, že sa rozhodli získať vodičský preukaz práve v ich zariadení a zaželali im 
v Novom roku 2007 veľa splnených prianí a mnoho najazdených kilometrov bez nehôd. 
Podrobnosti SD č.: 239 / 2006 
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Vysoké školy 
 
 
 
          Prihlášky. Naši maturanti mali poslednú možnosť vypísať a odoslať svoje prihlášky na 
vysoké školy do konca februára. Denník SME priniesol 26. I. zoznam vysokých škôl, na 
ktorých môžu na Slovensku študovať. Tí, ktorých na vysoké školy neprijali, dostali druhú 
šancu v auguste. 
           Štúdium v zahraničí. Po vstupe do EÚ ponúkali našim študentom aj štúdium 
v zahraničí, kde majú možnosť študovať v rovnakých podmienkach ako domáci študenti. 
Výhodné pôžičky na štúdium ponúkalo niekoľko vysokých škôl vo Veľkej Británii. 
Podmienkou štúdia bola samozrejme perfektná znalosť anglického jazyka. 
Podrobnosti SD č.: 240 a / 2006 
          Žilinská univerzita.  Mnohí naši maturanti sa rozhodli študovať na Žilinskej univerzite, 
ktorá tento rok začala už svoj 54. akademický rok. Na 7 fakultách tam nastúpilo v tomto 
školskom roku 12 257 študentov, z toho 4 443 prvákov nielen zo Slovenska , ale aj zo 
zahraničia. Pretože to Bytčania majú blízko, nejeden bol práve z Bytče. 
Podrobnosti SD č.: 240 b / 2006 
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X. kapitola 
 
 
 
 

K U L T Ú R A 
 
     
 
 
 
Rozpočet. Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 
• Referát kultúry                                         1 733 185,- ( platy, energie, knihy, časopisy...) 
• Kultúrne domy                                            459 896,- 
• Mestská knižnica                                      1 489 219,- 
• Grantový systém                                          190 050,- 
• Fond primátora                                              65 553,- 
• Ohňostroj                                                       60 000,- 
• Jarmok                                                           29 341,- 
• Mikuláš                                                          29 750,- 
• Hasiči Hliník – 85. Výročie                           24 600,- 
• Deň matiek                                                     11 445,- 
• Jarmok – odmeny a dohody                             7 407,- 
• Mesiac úcty k starším                                      6 044,- 
• Pohľadnice – novoročné                                  7 819,- 
• Deň detí                                                            4 024,- 
Podrobnosti SD č.: 241/ 2006 ; hlavný rozpočet 
 
              Správa o činnosti Referátu kultúry pri MsÚ. 
 
Referát  kultúry organizuje a zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia v meste a jeho 
prímestských častiach a koordinuje činnosť mestských klubov. 
 
Mestské kluby: 
- klub zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami 
- klub dôchodcov učiteľov 
- klub dôchodcov rôznych povolaní – Jednota 
- klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti 
- klub telesne postihnutých občanov 
- klub šachistov 
- klub filatelistov 
- klub scénického tanca 
- klub hudobníkov CROWN 
- klub INDIES 
- klub ROCKSTONE 
- klub DIREKT – horolezecký 
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Klubové priestory v Jesienke používal aj Evanjelický farský úrad v Súľove k Biblickým 
hodinám a k Službám božím 
             Mestské kluby podľa vlastných plánov organizovali prednášky pre členov, výlety 
, poznávacie zájazdy, spoločenské posedenia, návštevy divadiel, výstav, kúpeľov. 
            Výstavy. V Svadobnom paláci sa uskutočnili tieto výstavy: 
- Festival ZUŠ Slovenska  
- Výstava absolventských prác žiakov ZUŠ 
- Výstavy KMGS 
- Výstava ovocia a zeleniny – Slovenský zväz záhradkárov 
           Kultúrne a spoločenské podujatia pomáhalo kultúrne centrum organizovať ZUŠ, 
základným školám, CVČ, gymnáziu, ŠZŠI. 
          Kultúrne podujatia mesta. 
- Deň matiek – koncert Diabolských huslí Berkyho Mrenicu so sólistom Ľ. Virágom 
- Koncert českého folkového speváka Honzu Nedvěda 
- II. bytčiansky IMPROLIGA pre uvedenie talentov z celého Bytčianska 
- Školská akadémia „Na krídlach radosti“ 
- Rímskokatolícka cirkev ( farnosť Bytča) uskutočnila slávnosť s obedom pre deti , ktoré 

boli na prvom prijímaní 
- Kinex uskutočnil zábavnú akciu pre deti zamestnancov k MDD 
- Miestna organizácia Rybárskeho zväzu uskutočnila Výročnú členskú schôdzu 
- Urbárske spolumajiteľstvo malo valné zhromaždenie 
- ĽS HZDS  uskutočnila stretnutie občanov so svojím predsedom V. Mečiarom 
- Spoločenské plesy malo spolu 7 organizácií a spolkov  
 
Nový Dom kultúry. V novembri bol presťahovaný majetok mesta zo Svadobného paláca do 
nového Domu kultúry spolu s referátom kultúry. Aj mestské kluby sa presťahovali 
s priestorov Jesienky do klubových priestorov Domu kultúry. Od tohto mesiaca sa všetka 
kultúrne akcie uskutočnili v jeho priestoroch. 

- 8. XI. sa oficiálne otvoril nový Dom kultúry dvoma koncertmi barytonistu 
Martina Babjaka s klavírnym sprievodom Daniela Buranovského. 

- V novembri uskutočnilo Divadlo MITU 4 divadelné predstavenia pod názvom „ 
Soľ Slovienskeho chleba“ pre žiakov základných škôl a gymnázia. 

- Gymnázium tu uskutočnilo svoj protidrogový koncert 
- CVČ usporiadalo „Stretnutie s Mikulášom „ pre všetky deti z mesta 
- Kinex mal tiež divadielko pre deti svojich zamestnancov s príležitosti mikulášskej 

slávnosti 
- ZŠ E. Lániho mala vianočnú akadémiu pre žiakov a rodičov 
- ZUŠ tu mala 3 vianočné koncerty 
- ZŠ Ul. mieru mala tiež slávnostné vianočné vystúpenie 
- FO Kinex uskutočnil koncoročnú schôdzu 
- Evanjelický cirkevný zbor zo Súľova usporiadal pre veriacich Služby božie 

s Večerou pána. 
- Klub ZPCCH mal slávnostné posedenie pri stromčeku 
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Mestské časti. 
 
Kultúrny dom Mikšová. 
- športové hry pri príležitosti MDD s detskou diskotékou 
- posedenie pri guláši hasiči s futbalistami 
- predvolebné stretnutie občanov 
- silvestrovské posedenie 
 
Kultúrny dom Hliník 
- hasiči – fašiangové posedenie 
- posedenie klubu dôchodcov 
- členské schôdze Miestneho spolku SČK v Hliníku 
- silvestrovské posedenie členov Klubu Aluminíkov Hliník 
 
Kultúrny dom Malá Bytča 
- fašiangová zábava SČK Malá Bytča 
- diskotéka organizovaná tiež SČK 
- predvolebné stretnutie s občanmi 
 
Kultúrny dom Pšurnovice 
- –ples miestnej organizácie SČK 
- diskotéka  - združenie rodičov pri MŠ  
- karneval – združenie rodičov pri MŠ 
- stretnutie osamelých občanov 
- stretnutie jubilantov 
- slávnosť – Deň matiek 
- slávnosť – Deň otcov 
- posedenie – Úcta k starším 
 
Kultúrna dom Hrabové 
- nácvik dychovej hudby Hrabovanka 
- rodičovský ples a karneval – MŠ a ZŠ  
- diskotéka TJ Tatran 
- fašiangová zábava – hasiči 
- výročná členská schôdza TJ Tatran 
- výročná členská schôdza Jednota 
- oslava narodenín – súkromná akcia 
- oslava 1. Svätého prijímania 
- stretnutie dôchodcov 
- predvolebné stretnutie s občanmi 
 
                 Sprevádzanie. Referát kultúry počas roka zabezpečoval aj sprevádzanie 
záujemcov po Svadobnom paláci  cudzích návštevníkov počas dní pracovného voľna a cez 
prázdniny. Zo zahraničia to boli najmä Česi, Poliaci, Nemci, Maďari. Areál zámku navštívil 
aj režisér Juraj Jakubisko, ktorý tu chcel natáčať niektoré scény z pripravovaného filmu 
o Alžbete Báthoryovej. 
                Jarmok. Referát kultúry sa každý rok podieľa na organizovaní Michalského 
jarmoku. 
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                Vysielanie rozhlasu. K činnosti referátu patrí aj každodenné vysielanie mestského 
rozhlasu. Vysiela sa 2 krát denne a podľa potreby aj mimo vysielacieho času. 
Správu pripravila pracovníčka referátu kultúry pani Mária Beníčková. 
Podrobnosti SD č.: 242 / 2006 ( 7 strán ) 
Podrobnosti o niektorých kultúrnych akciách v meste. 
                 Nepodarený koncert. Okolo koncertu slovenskej speváčky Zdenky Prednej došlo 
v Bytči k nedorozumeniam a k zbytočným potýčkam. Klub spoločenského života pod 
vedením I. Bajtošovej zorganizoval debutový koncert na 15. III. v Svadobnom paláci. Lenže 
primátor mesta koncert nepovolil. Pani Bajtošová mala s prípravou koncertu veľa práce, 
a dôvody, ktoré uviedol primátor sa jej nezdali dostačujúce. Na svadobnom paláci sa stále 
pracuje a mladí ľudia by to tam poničili. Organizátori napokon vybavili presunutie koncertu 
do Kultúrneho domu v Petroviciach. Vďaka sponzorom bol vybavený aj autobus, ktorý 
Bytčanov odviezol tam aj späť. Znechutená pani Bajtošová po tejto akcii podala žiadosť 
o zrušenie Klubu spoločenského života. 
                   Takéto zamietnutie koncertu  zo strany MsÚ nebolo v Bytči prvé. Predtým chceli 
mladí ľudia na ihrisku usporiadať koncert skupiny DESMOND so speváčkou Zuzkou 
Smatanovou. Koncert bol zamietnutí, vraj by zničili nový trávnik na ihrisku.  
Podrobnosti SD č.: 243 a, b / 2006 
                  V Petroviciach našla Z. Predná a jej predskokanka TINA žičlivé prostredie 
a publikum. V kultúrnom dome sa zišlo viac ako 240 fanúšikov zo širokého okolia. 
Podrobnosti SD č.: 243 c / 2006 
                  Ponuky. Na referát kultúry prichádzali ponuky od umeleckých agentúr z celého 
Slovenska počas celého roka. Hneď na začiatku roka prišla ponuka agentúry HALÁSZ 
z Bratislavy. Ponúkali programy: divadelné, hudobné, tanečné, detské i pre dospelých. 
Ponuky boli nielen z domácej ale aj zo zahraničnej produkcie. 
Podrobnosti SD č.: 244 a, b, c, d / 2006 
                 Deň matiek. Mesto a referát kultúry pozvalo všetky mamičky, babičky a iné ženy 
na koncert skupiny „Diabolské husle“, pod vedením kapelníka Berkyho Mrenicu so sólistom 
Ľ. Virágom. Koncert bol vo Svadobnom paláci 7. V.  
Podrobnosti SD č.: 245 a, b / 2006 
                Hudobné večery. 16. V. sa v hostinci VOLANS u Voloníka uskutočnil jeden 
z piatkových hudobných večerov. Hostia si pri kántry hudbe posedeli na záhradnej terase. 
Podrobnosti SD č.: 246 / 2006 
                Michalský jarmok.  Mesto aj tento rok pripravilo záujemcom Michalský jarmok. 
Jarmok zabral celé námestie v dňoch 29. – 30. IX . Kupujúcich zabávali ľudové hudby 
a hudobné skupiny. 
Podrobnosti SD č.: 247 / 2006 
                Slávnostné otvorenie Domu kultúry ( DK ). 8. XI. pozval MsÚ na slávnostné 
otvorenie DK.  Po úvodnom slove primátora mesta P. Korca svojím vystúpením a koncertom  
obohatil slávnosť operný spevák M. Babjak. Pán Babjak svojím humorným spôsobom 
odľahčil vážnu slávnosť. Divákov pobavil operným a operetným repertoárom na 
popoludňajšom i večernom predstavení. 
                Bytčania sa konečne po niekoľkých rokoch dočkali svojho kultúrneho stánku a kina 
v ňom. Nevyhovujúce a zastarané kino dávnejšie mesto zatvorilo a rovnako skončil aj starý 
kultúrny dom. Ten je teraz majetkom cirkvi a tá v ňom predáva handry, nábytok a víno. 
Svadobný palác je zase majetkom samosprávneho kraja. Nový KD vyrástol na mieste 
rozostavanej krytej plavárne na Treskoňovej ulici. Dokončenie plavárne by mesto stálo až 60 
mil. Sk a nebola by využitá. 
               Stavba KD stála  36,5 mil. korún a mesto si naň zobralo úver 22 mil. Sk, ktorý 
budeme splácať 10 rokov. Súčasťou KD je aj kino pre 100 ľudí s kvalitnou modernou 
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zvukovou a premietacou technikou a spoločenská sála s 297 miestami. Úpravou sedadiel sa 
divadelná sála ľahko premení na spoločenskú sálu. Na poschodí sú veľmi pekné priestory pre 
kluby. 
Podrobnosti SD č.: 248 a, b / 2006 
               Vianočná slávnosť. 15. XII. využili nový KD deti zo ZŠ Ul. mieru. Už 7 raz si 
pripravila škola pre verejnosť predvianočný kultúrny program. V úplne plnej divadelnej sále 
sa stretli rodičia, priatelia školy a široká verejnosť z mesta a okolia. 
               Deti všetkých ročníkov sa predstavili v programe, ktorý si sami nacvičili. Pozostával 
z piesní, scénok, básní , ľudových aj moderných tancov. Javisko bolo veľmi vkusne upravené 
a deťom z očí žiarila radosť z blížiacich sa sviatkov. 
               Mikulášska nádielka. Mikuláš priniesol všetkým poslušným deťom stovky 
darčekov v nedeľu 3. XII. na Námestie SR. Pri odovzdávaní sladkých prekvapení nechýbali 
ani anjel a čert. 
Podrobnosti SD č.: 249 / 2006 
 

Správa o činnosti Mestskej knižnice v Bytči 
                
               Bytčianska knižnica je verejná knižnica s mestskou pôsobnosťou. Pôsobí ako 
kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje neobmedzený prístup občanov 
k informáciám. 
 
Organizácia knižnice: Mestská knižnica a dve pobočky ( Hrabové a Mikšová) 
 
Finančný príjem: od používateľov                 104 300,- Sk 
Nákup kníh a periodík z rozpočtu mesta        103 900,- Sk 
Knižničný fond                                                29 086 kníh odbornej a krásnej literatúry pre  
                                                                         deti a dospelých 
Počet zväzkov na 1 obyvateľa                         2,59  
Počet zväzkov na 1 užívateľa                          9, 64 
Prírastok kníh                                                   795 – z toho kúpou : 666 
                                                                                              darom : 129 
registrovaní používatelia                                  1 481 
návštevníci knižnice                                       14 952 
výpožičky spolu – ročne                                 65 220 
medziknižničná výpožičná služba                       119 
poskytnuté informácie                                      1 325 
počet podujatí                                                        13 
internetové služby                                             1 320 osôb 
počet titulov periodík                                             12 
 
                     Internet. Knižnica si jeho zavedením získala množstvo návštevníkov z radov 
študentov, ale i učiteľov a inej verejnosti. Vďaka tomu sa dostala do povedomia verejnosti 
ako progresívna  a vyvíjajúca sa inštitúcia. 
                     Projekty. Knižnica vypracovala tento rok tieto projekty: 
1. 
Názov projektu: Nákup náučnej a krásnej literatúry pre dospelých, mládež a deti 
Zdroj: MK SR – kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, múzea , galérie a knižnice 
Požadované prostriedky: 42 000,- Sk 
Schválené prostriedky: 40 000,- Sk 
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2. 
Názov projektu: kultúrne poukazy 
Zdroj: MK SR – poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a  
                           Stredných škôl ku kultúrnym hodnotám 
Získané prostriedky: 9 950,- Sk ( zápisné, internet a kopírovanie) 
Uviedla som iba tieto dva projekty, pretože boli schválené a knižnica na ne dostala peniaze. 
                 Projekt Tatra banky..  V máji sa uskutočnilo podujatie v rámci projektu 100 kníh 
Tatra banky, ktorého sa zúčastnili študenti gymnázia. Pri tejto príležitosti bol odovzdaný 
knižnici dar 115 kníh v hodnote 25. Tis. korún. 
Podrobnosti SD č.: 250 a, b / 2006 
                Mesiac knihy. V marci Mesiaci knihy navštívilo  620 detí materských a základných 
škôl mestskú knižnicu, aby si pozreli výstavku kníh a niektoré si aj kúpili. 
               Darujme si slnko, bola akcia ktorú si v priestoroch knižnice usporiadali klienti 
Domu sociálnych služieb v Žiline. Jednalo sa o predajnú výstavu prác klientov. Výstavy sa 
zúčastnilo 326 návštevníkov. 
               Obnova knižnice. V júli a v auguste sa uskutočnila fyzická inventúra v knižnici 
v Bytči a v Hrabovom. V hlavnej časti knižnice bola vymenená podlahová krytina, 
sprístupnené zrekonštruované WC, nový obslužný pult a boli nanovo natreté stoly v študovni. 
               Nové projekty. V decembri vedenie knižnice začalo pripravovať nové projekty na 
budúci rok. Názvy projektov: Knihy pre všetkých, Ochrana knižnice prostredníctvom 
bezpečnostného a kamerového zariadenia, Automatizované spracovanie knižničného fondu. 
               Nákup literatúry.  Knižnica robí nákup prostredníctvom distribútorov 
vydavateľstiev alebo priamo v kníhkupectvách. Odbornú literatúru získavajú aj z ponukových 
katalógov tiež od vydavateľstiev. 
               Výhodou nákupu cez distribútorov je , že poskytujú vyššie zľavy a tiež možnosť 
doobjednať si tituly, ktoré boli v kníhkupectvách už vypredané. 
Správu vypracovala vedúca mestskej knižnice Ľubica Raždíková. 
Podrobnosti SD č.: 251 / 2006 ( 3 strany) 
                  Čitatelia. Čitatelia kníh sa delia na mužov, ženy a deti. Z toho každá skupina 
preferuje svojich obľúbených spisovateľov. Knihovníčky tvrdia, že cez prázdniny si ľudia 
požičiavajú väčšinou oddychovú literatúru. Pre ženy je tento rok najvyhľadávanejšia autorka 
Keliová – Vasilková. Je potešiteľné, že sa veľmi začali čítať domáce autorky. Sú prístupné 
rôznym formám propagácie formou besied s čitateľmi. Žiaľ v našej spoločnosti je stále veľa 
ľudí, ktorí nečítajú vôbec. Práve preto sa knižnice snažia privábiť už deti v útlom veku. 
              Anketa. MY ŽN priniesli  v septembri anketu o najvýznamnejších slovenských 
spisovateľoch. Tabuľka zahŕňala 24 spisovateľov od najstaršej po najmladšiu generáciu. 
V SD prikladám ich portréty s kupónom na vyplnenie. 
Podrobnosti SD č.: 252 a, b / 2006 
              Týždeň slovenských knižníc. V rámci týždňa slovenských knižníc od 24. III. – 31. 
III. oznámila mestská knižnica, že čitateľom odpúšťa všetky sankčné poplatky za nevrátené 
knihy. Zároveň požiadali svojich čitateľov, aby dlho držané knihy znova vrátili do knižnice. 
             Oznam. Mestská knižnica oznámila čitateľom, že od 3. Júla do 31. Júla bude knižnica 
z dôvodu inventúry zatvorená. Internet bol ale prístupný od 800, hod. do 14,00 hod. každý 
deň. 
Podrobnosti SD č.: 253 / 2006 
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             Kamenný portál. V Novinách MY  vyšiel v októbri článok, v ktorom sa hovorí 
o vpáde tureckých hôrd na Slovensko pred viac ako 150 rokmi. Noviny prinášajú obrázok 
reliéfu tureckej hlavy s turbanom, ktorý možno vidieť na kamennom portáli vchodu do 
pivnice zemianskej kúrie zo 16. Storočia v Bytči – Hliníku. Jej pôvodní majitelia si mohli 
umiestniť na dome takýto znak len preto, že finančne podporili panovníka v boli proti 
tureckým nepriateľom. 
Podrobnosti 254 / 2005 
                  Štúdia. Viedenský inštitút pre výskum kvalifikácie a výučbu uverejnil vo februári 
štúdiu. Z nej vyplýva, že  Slovensko je po Česku druhý najvzdelanejší región v strednej 
Európe. V tabuľke krajín podľa miery vzdelanosti je Slovensko na 7 mieste. Meradlo 
vzdelanosti zostavili z údajov o podiele obyvateľov so vzdelaním. Vedúce postavenie  
v tabuľke majú pobaltské krajiny a Česko. Predstava, že na východe Európy žije len 
nekvalifikovaná pracovná sila, týmto padla. 
Podrobnosti SD č.: 255 / 2006 
                 Slovenčina a čeština. Čím ďalej častejšie sa ozýva v médiách i medzi ľuďmi, že 
mladí ľudia v Čechách nerozumejú po slovensky. Ani sa im nečudujem, keď ešte aj 
rozhovory so slovenskými autormi v rozhlase sú preložené do češtiny. V Tv vysielaní 
nepočujú jediné slovenské slovo už od detstva. České deti berú slovenčinu ako cudzí jazyk. 
Na Slovensku je úplne bežné kúpiť si české noviny a časopisy. Slováci sa dívajú úplne bežne 
na české televízne kanály ( aj deti na rozprávky), mnoho kníh českých autorov u nás vychádza 
v češtine. Takto majú mladí Slováci veľkú kultúrnu výhodu proti mladým Čechom. 
                Na gymnázium prišli robiť študenti vysokých škôl z Čiech výskum o tom, ako 
rozumejú slovenské deti českému jazyku a naopak v českých školách. Výsledky boli 
jednoznačne v neprospech vedomostí detí v Čechách. Aj na základe týchto výskumov sa 
určite začali objavovať čoraz častejšie v českých televíziách slovenské reklamy a rozprávky. 
Podrobnosti SD č.: 256 / 2006 
                 Móda v gramatike. Autorka D. Kapitáňová uverejnila štúdiu o tom, ako 
vychádzajú slová z módy. Pre ilustráciu použila určité slová a slovné spojenia z rôznych 
rokov. 
• Sedemdesiate roky: súdruh, tanečná pieseň, kádrové oddelenie, vtipnejší vyhráva, MDŽ, 

Tuzex, odborár, estráda, zaslúžilý umelec, náborový pracovník... 
• Osemdesiate roky: občan, masmédiá, disidenti, verejnosť, zmysluplné, mítingy, kupónová 

privatizácia, podpisová akcia, slušnosť... 
• Deväťdesiate roky: Slovák, Slovensko, národovec, Gabčíkovo, srdce Európy, štátotvorný, 

útlak, Na Slovensku po slovensky... 
• 2006 : užívateľ, spotrebiteľ, jedinečná akcia, reality šou, celebrita, globalizácia, škandál, 

mega, super, hyper, Zaplať! Kúp! Uži si! Omladni! Neváhaj!... 
Farbu našich ponožiek možno skryť. Naše slová nie. Hovoria za nás. 
Podrobnosti SD č.: 257 / 2006 
 

Indies klub. 
 
 
             Mestský klub Indies sa staral celý rok o to, aby mladí ľudia pravidelne dostávali svoj 
prídel hudby a akcií s ňou spojených. Všetky akcie sa konali v Bristol café 
• 18. II. usporiadali Valentínsku hudobnú párty 
• 25. II. si poslucháči vypočuli koncert žilinskej pop – rockovej kapely „ S odstupom času“. 
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• 4. III. prázdninová hudobná párty  , na ktorej odznelo to najlepšie z progresívnej scény 
súčasnosti 

• V nedeľu 30. IV. boli Oldies párty zamerané na 60 – te, 70 – te, a 80 – te roky 
• 7. V. bola Oldies párty diskdžokeja Joža Mičúcha rovnako zameraná  ako predošlá. 

Rovnaká akcia na rovnakom mieste bola aj 27. V. 
• 20. V. mali v Bristol café koncert bytčianske rockové kapely UNIKORN a MED FREK 

VENSY z Čadce 
• 3. VI., 8.VII, 15. VII., a 21. X. pod vedením Joža Mičúcha boli znovu Oldies party. 
• 1. VII. sa stretli hudobní nadšenci progresívnej gitarovej hudby pri špeciálnom koncerte 

Karola Mikloša s  kapelou. 
• 22. VII. klub pozýval na   kvalitný pop – rockový  koncert kapiel „ S odstupom času“,( 

Za) a SATUERE z Púchova. 
• 7. X. zaznela v klube opäť rocková hudba na koncerte kapely MILLION MILL z P. 

Bystrice 
• 14. X. koncertovala v Bytči džez – rocková kapela SATUERE a art – rocková kapela 

PINK BARET zo Za, ktoré zahrali skladby známej britskej formácie PINK FLOYD. 
• 28. X. sa v klube uskutočnila už tradičná Halloween maškarádová párty. Všetko sa začalo 

vystúpením mladých tanečníkov divadla Tma a ticho. Zábava pokračovala mixom hudby 
z 80 a 90 – tych rokov. Tesne po polnoci boli vyhodnotené 3 najatraktívnejšie maškary, 
ktoré dostali štýlové suveníry. 

• 11. XI. boli do klubu pozvaní všetci priaznivci na koncert rockovej kapely MED 
FREQENCY z Čadce 

Podrobnosti SD č.: 258 a, b, c, d, e / 2006 
 

Kultúrne aktivity prímestských častí a okolia Bytče. 
                    
                Od Troch kráľov po fašiangy – zvyky. Na Bytčiansku, ale najmä v Hvozdnici 
poznali tzv. „kurie babi“. Boli to koledníci oblečení do masiek. Zaujímavou a smiešnou 
postavou bol „dzedo“ oblečený do slamenej sukne a do čiapky. Hlavnú pozornosť všetkých 
upútavala „ kuria baba“ , ktorú zvyčajne stvárňoval muž omotaný do slamy povrieslami.                          
                 Od Nového roka až do Troch kráľov sa nesmelo variť nič „od peria“, čiže žiadna 
hydina. Gazdiná, ktorá by v týchto dňoch uvarila alebo upiekla sliepku, hus, kačku či morku, 
by si vraj odplašila šťastie, ktoré by od nej uletelo.  
                 6. januára chodil po meste a po dedinách kňaz a svätil vodu. Doma z nej dali 
každému odpiť. Potom vykropili rozmarínovou vetvičkou dom, pričom odriekali: „Dze táto 
vodička  padne, nech si sám Kristus sadne“. 
                 Veľkou zábavou bola „ trojkráľová obchôdzka“. Tromi kráľmi bývali chlapci zo 
susedných dedín. Traja králi mali vplyv dokonca aj na obecnú samosprávu. 6. I. sa totiž 
v dedinskej krčme podľa tradície volili obecní sluhovia a každý tretí rok aj richtár s obecnou 
radou. 
             Fašiangový sprievod. 25. februára sa v Hliníku konal fašiangový sprievod. 
Zorganizovali ho miestni hasiči pod vedením svojho veliteľa Mira Frolu. Povedal, že im išlo 
o obnovenie tradície. Hasiči v Hliníku sa tento rok dožili 85. výročia založenia spolku. Preto 
boli v Hliníku usporiadané aj ďalšie akcie. Oslavy s hasičskou súťažou O putovný pohár 
Hliníka, Krajské kolo súťaže Plameň, a 15. Ročník súťaže O putovný pohár Hliníka.  
              Fašiangový sprievod putoval obcou, zastavovali sa vo dvoroch, kde si pri muzike 
zatancovali a zaspievali. Domáci ich pohostili koláčmi a pálenkou. Večer bola v požiarnej 
zbrojnici zábava a o polnoci aj basu pochovali. 
Podrobnosti 259 / 2006 
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              Veľkonočné zvyky. Veľkú noc považovali naši predkovia za jedno 
z najmagickejších  období    v roku. Začala sa prebúdzať príroda. Veľkej noci predchádzala 
40 dňová príprava, ktorá sa začala Popolcovou stredou. Gazdinky vtedy na potoku drhli hrnce 
popolom. 
              Na kvetnú nedeľu sa v každom kostole posväcovali bahniatka. Potom sa po celý rok 
uchovávali v dome ako ochrana pred hromom a bleskom. 
              Tradičným zvykom bolo zaväzovanie zvonov na Zelený štvrtok. Až do Bielej soboty 
nesmeli zvoniť zvony, ani v kostole , ani na zvoniciach. Namiesto nich používali rapkáč. 
              Na Veľký piatok sa nesmelo nič robiť ani na poli, ani piecť chlieb „ aby sa zem 
nepripiekla“. Muži orezávali a strihali ovocné stromy, lebo verili, že tento deň sa dobre 
zaceľujú rany. 
              Ráno na Bielu sobotu sa piekol chlieb a koláče k Veľkej noci. Varila sa huspenina, 
ktorá vraj mala zvláštnu moc. Ten, kto sa ňou poutieral, toho cez rok neuštipol had. Aj vývar 
z huspeniny vyliali pred dom, aby ich ochránil pred hadmi. Na poludnie na Bielu sobotu 
začali zvoniť zvony. Ľudia sa poumývali v potokoch, aby boli celý rok zdraví. Hlavné jedlo 
na stole bola huspenina. 
              Veľkonočnú nedeľu začali typickými raňajkami – kapustovou omáčkou. Aj na obed 
bola kapusta s rezancami a s údeným mäsom. Nesmeli chýbať varené vajcia, ktoré si členovia 
rodiny medzi sebou podelili. Na Bytčiansku sa vo Veľkonočný pondelok šibalo ale aj 
polievalo. 
             Hneď po Veľkonočnom pondelku gazdovia orali, ale skôr než začali, urobili na zemi 
bičom znak kríža. 
Podrobnosti SD č.: 260 / 2006 
            Máje. Stavanie májov je v našom regióne stále rozšírená a živá tradícia. Každoročne 
ho napríklad postavia oteckovia v areáli škôlky na sídlisku. Tento rok v Malej Bytči trochu 
zmenili jeho vzhľad. Zdenko Smatana naň pripevnil postavu pripomínajúcu lezúceho opilca. 
Podrobnosti SD č.: 261 a / 2006 
            Jánske ohne. V horskej osade Pláne dnes už nikto trvalo nebýva, ale osada napriek 
tomu vôbec nie je pustá a tichá. Väčšina rodákov sa na Pláne vracia tak často, ako sa to len 
dá. Aj 24. VI. tam vládol čulý ruch. Na Jána sa tu uskutočnilo historicky prvé stretnutie 
rodákov, spojené so slávnostnou svätou omšou a posvätením zvonice. Rodáci chcú, aby sa ich 
vzájomné pekné vzťahy preniesli aj na ich deti, ktoré by mali pokračovať v ich tradíciách. 
Organizátorom stretnutia bol Štefan Valíček, ktorý síce býva v Bytči, kde učí matematiku na 
ZŠ Ul. mieru, ale na Pláne ( kde má jeho rodina chatu ) sa vracia každý víkend. 
           Stará zvonica bola pre obyvateľov Plání odjakživa dôležitým a posvätným miestom. 
Už niekoľko rokov neslúžila svojmu účelu, preto sa ju rodáci rozhodli na vlastné náklady 
opraviť. Stretnutie sa skončilo zapálením tradičného Jánskeho ohňa. 
Podrobnosti SD č.: 261 b / 2006 
           Cintorín v Hliníku.  Prvou zastávkou na starej ceste z Bytče do Žiliny je Hliník. 
Kedysi to bola samostatná obec, dnes tvorí jednu z prímestských častí Bytče. V jej lokalite sa 
nachádza architektonický poklad, ktorý stihol zlý osud. Je ukrytý pod umelým kanálom Váhu. 
Tým pokladom je starý židovský cintorín, z ktorého zostali len trosky mauzólea. Uprostred 
mauzólea vraj kedysi stála socha zo vzácneho švédskeho mramoru – pomník najbohatšieho 
hlinického Žida. 
           Začiatkom 19. St. vlastnil bytčiansky pivovar a okolité lesy barón Leopold Popper. 
Aby produkty svojho veľkostatku dostal na zahraničné trhy, pozval do Bytče židovských 
obchodníkov z Budapešti a Wiedne. Dal im do prenájmu pozemky v obci Hliník, kde mal 
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kancelárie. Židia využili to, že Hliník je frekventovaná zastávka medzi Bytčou a Žilinou. 
Často sa práve tam zastavovali furmani, keď išli predávať tovar na výročné trhy. Preto tu 
postavili špeciálne hostince s veľkými murovanými dvormi a stajňami, ktoré sa stali 
charakteristickým architektonickým prvkom dediny. Jeden z hlinických Židov bol neskôr 
kancelárom na cisárskom dvore. Symbolom ich bohatstva a prestíže bol aj ich cintorín. 
Pochovávali doň svojich blízkych takmer 150 rokov. II. svetová vojna Židov z Hliníka 
rozohnala na všetky svetové strany. Časť ich odišlo do Izraela, do USA a inde. Cintorín 
spustol a kedysi bohaté hostince sa začali meniť na ruiny. Keď sa k nim ani po vojne pôvodní 
majitelia nehlásili, Hliničania ich postupne rozobrali. Zachované tehly použili na stavbu 
svojich domov. Vďaka tomu ešte aj dnes môžeme nájsť v múroch domov tehly so signatúrou 
niekdajších židovských majiteľov. 
               Cintorín prežil II. sv. vojnu, ale neprežil roky socialistickej výstavby. 
              Slávik Slovenska. Na tejto speváckej súťaži veľmi dôstojne reprezentovala Bytču 
11. – ročná Kristína Uríčková. Je žiačkou ZŠ Ul. mieru a spevu sa venuje od malička. 25. VI. 
v Košiciach v interpretácii ľudovej piesne získala bronzového slávika a Laureáta Slávik 
Slovenska 2006. Svoju účasť v Košiciach si zabezpečila, keď týždeň predtým v Bytči 
(v regionálnej prehliadke) získala 1. miesto v krajskom kole. Garantom podujatia bol známy 
operný spevák Peter Dvorský, ktorý prejavil Kristíne svoje uznanie.  
              Malá speváčka pochádza z Petrovíc a vždy vystupuje v domácom kroji. Odborne 
a individuálne ju vedie jej teta Anna Holíncová , ktorá učí Hv na ZŠ Ul. mieru a má súkromnú 
hudobnú školu YAMAHA. 
Podrobnosti SD č.: 262 / 2006  
             Tv PATRIOT.  Sme hrdí na to, že v našej blízkosti vysiela televízia, ktorá sa vo 
svojom spravodajstve zaoberá prevažne udalosťami nášho kraja. Tv má logo Patriot a jej 
riaditeľom je K. Slaninka. Tento rok pripravili aj vysielanie celovečerných filmov a rozšírili 
spravodajstvo. Ich hlavným cieľom je informovať nás všetkých , o aktuálnych udalostiach vo 
všetkých okresoch kraja. 
            Redaktori sa v apríli zapojili do  8. ročníka súťažnej prehliadky tvorby lokálnych 
televízií , kde obsadili 3. miesto za publicistiku.  
            Koniec všetkých vyvolených. Konečne sa to skončilo, vydýchli si všetci, ktorí to mali 
v hlave len trochu v poriadku a ešte vedeli rozoznať skutočné od podenkových hodnôt. Tieto 
televízne programy boli propagáciou primitivizmu, ktorý bol vo finále odmenený 12 – mil. 
korunami. Nemôžeme sa potom čudovať, že naše deti sú plytké a čím ďalej menej 
zvládnuteľné. Na nijaký televízny kanál ste nemohli prepnúť bez toho, aby ste nepočuli 
:“Hlasujte“! Chválabohu sa skončili všetci tí Vy Vyvolení , Super star aj Nevesty pre 
milionára . Teraz sa už iba modlíme, aby tieto reality šou nepokračovali ďalšími sériami 
stupidity.  
             Súťaž. „Všetko najlepšie k narodeninám EÚ“, bolo motto súťaže o najlepšie logo , 
ktorú vyhlásili inštitúcie EÚ. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci študenti výtvarného umenia, 
grafického dizajnu, virtuálnej komunikácie a podobne z 25 členských štátov . Nemuseli to byť 
len študenti, ale aj dizajnéri, ktorí skončili svoje štúdium v roku 2006.  Uzávierka súťaže bola 
30. Septembra a víťaza čakala cena 6 000 EUR. 
Podrobnosti SD č.: 263a / 2006 
             Súťaž. MY ŽN vyhlásili a vyhodnotili tento rok viacero súťaží, do ktorých sa 
zapojilo aj mnoho Bytčanov. Boli to napríklad. súťaže „O najšarmantnejšieho muža, Moja 
svokra je najlepšia, Dieťa roka . Všetky mali medzi čitateľmi veľký úspech, veď sme v nich 
videli foto našich susedov a známych. Financie získané zo súťaží poslúžili ako pomoc 
mladým športovcom, získali obciam nové detské ihriská. Mnohí mali najradšej Tipovaciu 
ligu, v ktorej na jeseň najviac prialo šťastie Jurajovi Jurovcovi z Bytče. 
Podrobnosti SD č.: 263 b / 2006 
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               70. ročný hrad. V jednej, ale nie jedinej záhrade nášho mesta stojí hrad. Konkrétne 
táto je súčasťou domu na ulici Lániho a patrí p. Antónii Sakalovej. Keď sa rodina do domu 
v roku 1958 nasťahovala, na pozemku okolo domu boli všade husté kríky. Pri ich klčovaní 
narazili na hŕbu kamenia, ktorá vyzerala ako sklad stavebného materiálu. Aké však bolo 
prekvapenie celej rodiny, keď pod hustou zeleňou sa im začal ukazovať starý, zarastený ale 
nepoškodený hrad – maketa kúsku našej histórie. Vytvoril ho pôvodný majiteľ, ktorý sa 
z domu odsťahoval. Do odkliateho hradu sa hneď nasťahovala vtáčia rodina, aby tu vychovala 
svoje mladé. Generácie detí, ktoré v dome vyrástli mali z hradu obrovskú radosť. 
              Dcéra pani Antónie je známa televízna hlásateľka Anica Sakalová – Škodová, ktorá 
dnes pracuje na odbore kultúry bratislavského kraja. Vnučka Lenka študuje a pracuje 
v redakcii slovenského časopisu šarm, kde sa venuje problematike módy. 
Podrobnosti SD č.: 264 / 2006 
             Stručné správy z kultúry na Slovensku, ktoré sa nás všetkých dotkli:  
• V prvú januárovú sobotu popoludní odznela v slovenskom rozhlase séria relácií o rode 

Thurzovcov, v ktorej sa veľmi často a podrobne hovorilo aj o Bytči   
• 18. marca zožali obrovský úspech v Japonsku vystúpenia SĽUKU – folklórneho telesa 
• 29. marca bolo úplné zatmenie slnka. Na Slovensku sme tento jav mohli pozorovať ako 
čiastočné zatmenie, keď mesiac zakryl len asi 6 desatín Slnka. Bytčania si zatmenie mohli 
lepšie pozrieť zo Žilinskej hvezdárne. Ale sledovali sme ho so zmiešanými pocitmi aj my 
ostatní a pochopili sme svojich nevzdelaných predkov, prečo mali zo zatmenia Slnka takú 
hrôzu. Odrazu sa veľmi ochladilo hoci nebola úplná tma. 

• 30. V. vo veku 85 rokov zomrela herečka Radošínskeho naivného divadla Katarína 
Kolníková. Celé Slovensko ju dobre poznalo a smútilo za touto významnou postavou 
nášho divadla, ktorá neraz hosťovala aj v Bytči. 

• 23. júla zomrel v Prahe Vojtech Zamarovský, významný predstaviteľ slovenskej literatúry 
faktu. Vo svojich knihách nám vedel pútavou formou priblížiť staroveké kultúry. 

• 3.august 1926 pred 80. Rokmi začal prvýkrát vysielať Slovenský rozhlas – Rádio 
Bratislava. Celý tento rok bol v rozhlase venovaný tomuto výročiu. Vypočuli sme si 
v nich mnoho spomienkových relácií, rozhovorov s režisérmi, hlásateľmi, hercami 
a spevákmi. 

• 19. X. 1956 prvýkrát začala vysielať Slovenská televízia – STV. Každý deň od 1. I. 2006 
bol v Tv venovaný spomienkam na udalosti a osobnosti, ktoré formovali STV. 

Podrobnosti SD č.: 265 a, b, c, d / 2006 
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XI. kapitola 
 
  
 
 
 

C I R K E V 
 
                  
 
 
 
           Ekumenizmus. Na rôznych miestach nášho okolia sa od 19. – 25. I. stretávali na 
spoločných modlitbách kresťania z rôznych cirkví. Pripojili sa tak k celoslovenským 
modlitbám v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Tešili sa z toho nielen 
predstavitelia cirkví, ale aj veriaci, že ich kňazi si našli cestu k sebe. Tento rok je to už 7 – 
krát, čo sa konal takýto týždeň modlitieb. 
           Encyklika. 26. I. zverejnil pápež  Benedikt XVI. Svoju prvú encykliku. Vyhol sa v nej 
kontroverzným témam ako bioetika či diktatúra. Po 10 mesiacoch v úrade vydal pápež niečo 
ako vládne vyhlásenie, ktoré naznačuje priority jeho ďalšieho pôsobenia. Encyklika má názov 
: „ Boh je láska“. Pápež si v nej teda vybral tému láska a dobročinnosť. V 80 – stranovom  
diele rozvádza dobročinnosť ako prirodzenú potrebu kresťana a venuje sa rozporom medzi 
fyzickou a duševnou láskou. 
           Podľa odborníkov je encyklika jasná, zrozumiteľná a obsahuje silné posolstvá blízke 
srdciam kresťanov. „ Dávať lásku tým, ktorí ju potrebujú, je súčasťou samotnej existencie 
cirkvi“ zdôraznil Benedikt XVI. 
Podrobnosti SD č.: 266 / 2006 
           Veľká noc. Na oslavu najväčšieho kresťanského sviatku pricestovali  do Ríma 
desaťtisíce kresťanov  z celého sveta. Do Ríma išiel tento rok aj nejeden veriaci z Bytče. 
Tento rok sa niesli sviatky pod vedením nového pápeža, ktorý má už z ich celebrovaním 
skúsenosti z minulého roka, keď zastupoval ťažko chorého Jána Pavla II. Nový pápež si na 
Veľkú nedeľu pripomenul aj svoje 79 narodeniny. 
Podrobnosti SD č.: 267 / 2006 
            Etika a náboženstvo. Doteraz si na školách medzi  hodinami etiky a náboženstva 
vyberali žiaci na základných školách. Etika sa učila ako povinne voliteľný predmet. Na 
školách v okolí Bytče prevláda záujem o vyučovanie náboženskej výchovy. Na celom 
Slovensku sa ho učilo spolu 309 – tis. žiakov a etiku 119 tis. žiakov. Deti majú hodiny etiky 
radi a podľa učiteľov by to mala byť povinná hodina pre všetkých a nemala by sa dávať do 
protikladu s náboženstvom. Je to náuka o správaní sa, o medziľudských vzťahoch, empatii, 
o tom ako spolu vychádzať v rodine, medzi spolužiakmi a inde. 
           Učitelia etiky sa sťažovali , že na svoje vyučovanie nemajú žiadne pomôcky. Nemali 
knihy, pracovné zošity a videonahrávky. Naopak na hodiny náboženstva im tieto pomôcky 
kúpil štát. 
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            Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Na Slovensku bola od pradávna P. Mária 
uctievaná. Slovenská matka prosila vždy vo svojom trápení a súžení sedembolestnú matičku 
o pomoc. Niet u nás kostol, v ktorom by nebol aj oltár, socha alebo obraz tejto matky. 
Najväčšou jej svätyňou je pútnický chrám v Šaštíne, ktorého dejiny siahajú až do roku 1564. 
Keďže najmä Slováci vzývali Pannu Máriu  o pomoc, už pápež Benedikt XIII. Ju určil za 
patrónku Slovenska. Podrobnosti SD č.: 268 / 2006 
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XII. kapitola 
 
 
 
 

K L U B Y,    S P O L K Y,      O R G A N I Z Á C I E 
 
 
                         
 
 
Čerpanie financií z rozpočtu mesta pre kluby. Spolu : 94 804 ,- Sk 
• Klub dôchodcov Jednota – Bytča                                 19 265,- 
• Zdravotne postihnutých CCH                                       15 000,- 
• KMGS                                                                           11 000,- 
• Klub dôchodcov Hrabové                                               3 884,- 
• Klub invalidných dôchodcov – Hliník                            3 000,- 
• Klub dôchodcov Hliník                                                   2 691,- 
• Klub dôchodcov učiteľov                                               23 968,- 
• Klub mladých aluminíkov                                                2 995 ,- 
• Klub telesne postihnutých                                               10 000,- 
• Klub filatelistov                                                                 3 000,- 
Podrobnosti SD č.: 269 / 2006 
Podrobnosti SD č.: 10 – 15 / 2006 ( Hlavný rozpočet ) 
 

Hasiči. 
 

             Správa o činnosti ZO DHZ v Bytči.  
31. XII. 2005 a 1. I. 2006 – mali hasiči asistenčnú službu pri slávnostnom ohňostroji. 
 
Apríl: -  schôdza výboru zabezpečila stráž pri Božom hrobe 
          -  schôdza výboru 
Máj :  -  zabezpečenie osláv 1. Mája 
          -  pripomenutie si sviatku Sv. Floriána, patróna hasičov omšou v kostole v Bytči 
          -  súťaž  mladých záchranárov CO  - okresné kolo 
          -  MDD – organizácia súťaží žiakov ZŠ Ul. mieru a Špeciálnej školy v Bytči 
Jún :  -  bol vyhradený pre nácvik hasičov na nastávajúce súťaže 
         -  prípravy prebiehali počas sobôt a nedelí. Hasiči svoju výstroj udržiavali vždy 
            v poriadku a v čistote 
         -  stavanie stanu pre Pivovar Popper k pivným slávnostiam – Popper fest 
Júl :  -  veliteľ ZO vykonal školenie preventívnych skupín na tému : „ Žatevné práce,  
         -  ochrana prírody, predchádzanie požiarom, preventívne kontroly 
         -  hasiči zasahovali pri poruche vodovodu, ktorý prechádza cez rieku Petrovičku. 
            Odčerpávali vodu, aby sa porucha mohla odstrániť 
         -  súťaž v Hliníku 
         -  stavanie stanu pre Kinex Bytča, pri príležitosti 100 – výročia založenia podniku 
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August :  6. VIII. zorganizovali súťaž o „Zlatú prilbu“.  
                28. VIII. sa zúčastnili na oslavách SNP 
September : stavanie stanu pre MsÚ na tradičný Michalský jarmok 
                    účasť na poslednej rozlúčke s dlhoročným členom DHZ p. Ondrejom  
                    Skotnickým 
Október: bol mesiac preventívnych prehliadok a kontrol rodinných domov a iných objektov 
               v meste 
               účasť na poslednej rozlúčke s dlhoročnou členkou DHS  p. Annou 
               Jalovičiarovou 
November :  zazimovanie hasičskej techniky 
                 
                V tomto roku DHS omladilo svoje rady o nových členov. MsÚ zo svojho rozpočtu 
zabezpečil nákup požiarnej techniky. Výbor vykonal inventarizáciu majetku. 
Podrobnosti SD č.: 270 a, b / 2006 ( správa o činnosti ) 
                Relácia. Hasičský zbor dal  vyhlásiť 2 x do roka reláciu, ktorou vyzývali občanov 
k väčšej opatrnosti pri manipulácii s ohňom. Úvodom v nej uviedli štatistický rozbor 
požiarovosti a príčiny vzniku požiarov u nás. Na Slovensku v roku 2005 vzniklo 197 požiarov 
v súvislosti so žatevnými prácami. Ďalej v relácii upozornili na to, ako požiarom predchádzať 
a čo robiť pri spozorovaní požiaru. 
Podrobnosti SD č.: 270 c / 2006 
                Súťaž. V prvú augustovú nedeľu sa v Bytči konal už 31. Ročník požiarnej súťaže „ 
O zlatú prilbu „ zakladateľa hasičského zboru v Bytči. Do súťaže sa prihlásilo 32 družstiev  
zo Slovenska i z Čiech. Okrem tradičných účastníkov z blízkeho i vzdialeného okolia si 
k nám našli prvý krát cestu aj hasiči z východného Slovenska. Súťaž sa konala pod záštitou 
primátora mesta, ktorý spoločne s P. Uričom ( predsedom OV DHS) a P. Jursíkom ( veliteľom 
celej súťaže ) odovzdali na záver trom víťazom vecné ceny. 
               Výsledky : v kategórii mužov získali všetky 3 ceny súťažiaci z ČR. V kategórii žien 
vyhrali ženy z Turčianskych Kľačian a na 3. mieste skončili naše ženy z Hliníka. V kategórii 
dorastencov boli prvé Ladce a na treťom mieste skončili dorastenci z Hliníka. 
Podrobnosti SD č.: 271 / 2006 
               Správa o činnosti DHZ Hliník.  
 Organizácia mala 81 členov, z toho 15 žien a prijatých bolo 9 nových členov. Výbor sa 
stretával štvrťročne, spolu zorganizovali tieto akcie: 
- Novoročné posedenie pre členov, rodinných príslušníkov a pozvaných hostí 
- Po rokoch obnovili tradíciu fašiangov. Zorganizovali sprievod masiek dedinou, 

fašiangovú zábavu ukončenú pochovávaním basy. 
- Pri topení sa snehu, ktorého bolo tento rok neúrekom, niektoré časti dediny zatopila voda. 

Všetky družstvá sa zúčastnili  pri jej čerpaní. Zásah trval 5 dní a 5 nocí. Na pomoc k nemu 
museli zavolať aj hasičov z Bytče 

- Na Veľkú noc držalo 25  hasičov stráž pri Božom hrobe. Po rokom sa zúčastnili aktu 
vzkriesenia, ukončeného sprievodom námestím Bytče. 

- 25 členov sa zúčastnilo osláv patróna hasičov sv. Floriána 
- Výbor v Hliníku prekvapili bratia hasiči z poľského Opoczna, ktorí sa zastavili, keď 

prechádzali Hliníkom. Hliničania neváhali a navarili guláš pri ktorom uvítali poľských 
hostí 

- V rámci prípravy okresného a krajského kola Hry Plameň zveľadili hasiči v spolupráci 
s TJ areál ihriska. Pomáhali vybudovať asfaltové ihrisko, natreli budovu, postavili nový 
sklad a vymaľovali interiér kabín. 
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- Poskytli pomoc pri organizácii MDD deťom MŠ, predviedli hasičskú techniku. 
- 26. V. zorganizovali okresné kolo hasičskej súťaže Hra Plameň, na ktorej sa zúčastnilo 

z Hliníka jedno družstvo dievčat i chlapcov 
- pre úspešnú organizáciu súťaže sa aj krajské kolo uskutočnilo v Hliníku dňa 10. VI. 
- HZ sa 25. VI. zúčastnil okresného kola previerky pripravenosti v Petroviciach, kde získali 

dorastenci a aj dorastenky prvé miesto         
- Tiež sa zúčastnili čerpania vody pri oprave vodovodného potrubia pri plavárni 
- Tento rok oslávili 85. výročie založenia HZ v Hliníku. Na oslavách boli prítomní ako 

hostia aj hasiči z  Opoczna a z Jurského. Primátor mesta odmenil našich  zaslúžilých 
členov. Po skončení oficiálnej časti sa uskutočnil 15. ročník pohárovej súťaže DHZ 
Hliník, na ktorom sa zúčastnilo 18. družstiev.   

- Organizačne pomáhali pri priebehu futbalového turnaja bytčianskeho dekanátu. 
- HZ Hliník sa zúčastnil viacerých súťaží: Putovný pohár Hliníka, Zlatú prilbu v Bytči, 

O sekerku v Hlbokom, O putovnú skalu v Jablonovom. O putovný pohár v Predmieri, 
a O putovný pohár starostu obce Rudinka 

- Dvaja členovia výboru boli prizvaní na zasadnutie prípravného výboru severoslovenskej 
hasičskej ligy. Bol to úspech , že práve hasiči z Hliníka boli zaradení do tejto ligy. 

-  Dve prehliadkové skupiny urobili preventívne prehliadky v 75 domoch a dozreli na to, 
aby boli zistené nedostatky aj odstránené. 

Podrobnosti SD č.: 272 a / 2006 
      Súťaž. 10. Júna sa v Hliníku stretli mladí hasiči z celého žilinského kraja na krajskom 
kole súťaže Plameň. Organizačnému výboru velil J. Gärtner 
Podrobnosti SD č.: 272 b / 2006     
      Slávnosť. DHZ Hliník pozýval všetkých priaznivcov na ďalšiu krajskú súťaž a s ňou 
spojenú hasičskú zábavu pri príležitosti osláv 85. Výročia založenia ich zboru. Slávnosť 
i súťaž sa konala na ihrisku 15. VII. 
Podrobnosti SD č.: 272 c / 2006   
 

Správa o činnosti DHZ Pšurnovice. 
 
 Pri príležitosti volieb nových funkcionárov výboru si pripomenuli prácu z predošlých rokov. 
• V roku 2002 oslávili 75 výročie založenia DHZ 
• V roku 2003 prijali 11 nových členov z radov mládeže. Tento rok bolo vykonaných 6 

výjazdov vozidlom, ktoré pomohli pri zatopení pivníc a suterénov v niektorých rodinných 
domoch v obci. 

• V roku 2004 a 2005 zamerali svoju činnosť najmä na opravy budovy a požiarnej techniky 
• V roku 2005 opravili strechu zbrojnice, pričom veľmi pomohol finančnou  čiastkou 

primátor mesta. V tomto roku boli 2 členovia súčasťou delegácie v družobnom Opoczne 
a dvaja na oslavách 130 výročia založenia DHZ v Bytči 

Dnes má DHZ 38 členov. Výbor sa sťažuje na malý záujem členov o činnosť v obci. Za 
pomoci financií z MsÚ boli zakúpené spoločenské hry a stôl na stolný tenis pre mladých 
z obce. Členovia sa zúčastnili posedenia  pre zaslúžilých hasičov v Bytči a osláv sv. Floriána. 
Dorastenci obsadili 3.miesto v súťaži Plameň. Pravidelné preventívne prehliadky uskutočnili 
v 95 rodinných domoch a v 2 malých prevádzkach. Na úpravách okolia zbrojnice odpracovali 
125 brigádnických hodín 
Podrobnosti SD č.: 273 / 2006 
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DHZ Malá Byt ča 

 
• 21. I. 06 – Výročné valné zhromaždenie 
• február – brigádnické práce na oprave hasičského auta 
• 15. IV. 06 – čestná stráž pri Božom hrobe v kostole v Bytči a pri večernej pobožnosti v M. 

Bytči 
• 21. IV účasť na školení rozhodcov 
• 7. V. 06 – oslavy sv. Floriána – sv. omša v Bytči, pohostenie doma 
• účasť člena – rozhodcu – na súťaži Plameň v Petroviciach 
• 13. VIII. 06 – požiarno – taktické cvičenie 
• 8. IX. 06 – školenie členov preventívnych hliadok 
• 10. IX. – preventívne prehliadky vykurovacích telies a komínov 
• 11. XI. – výročné valné zhromaždenie a voľby 
• celý november pracovali na zazimovaní požiarnej techniky 
Podrobnosti SD č.: 274 / 2006 
 
 
                                            Jednota dôchodcov – Bytča. 
 
Počet členov mal tento klub 108. Stretávali sa raz týždenne – vo štvrtok. Ich aktivita : 
- poznávací zájazd na trati Banská Bystrica – Zvolen – Kremnica 
- návšteva divadla v Žiline : predstavenie „Cigáni idú do neba“; v Bytči :“ Radošínske 

naivné divadlo“.  
- Návšteva kúpeľov v Nimnici , v Turčianskych Tepliciach, Rajeckých Tepliciach 

a v Kuneráde. Tí členovia, ktorí sa nekúpali, navštívili soľnú jaskyňu, kde si preliečili 
dýchacie orgány.  

- Pre záujemcov vybavili  zľavy v masážnom stredisku v Bytči 
- Spoločenské posedenia pri príležitosti Dňa matiek, Dňa seniorov, na fašiangy 

a Mikulášske posedenie 
- V prírode si posedeli pri guláši na štadióne v Petroviciach 
- V lete začalo každé ich stretnutie krátkou rozcvičkou, pri ktorej si rozhýbali staré údy 

a zažili veľa smiechu 
- V rámci projektu „Digitálni Štúrovci“ sa zúčastnili školenia , kde sa naučili základom 

obsluhy počítača 
- Prednášky: O bankovníctve, O možnostiach a účinkoch kúpeľnej liečby,O začiatkoch 

divadelníctva v Bytči, O novinkách v legislatíve, týkajúcich sa dôchodcov 
- Ako  diváci boli prítomní v televíznej relácii „ Sito“, v ktorej sa hovorilo o dôchodkoch 
- Niekoľkokrát boli na predajných trhoch v Poľsku, kde si mohli lacnejšie nakúpiť rôzny 

tovar 
Podrobnosti SD č: 275 / 2006   
 

Klub dôchodcov – učiteľov. 
 
Členovia klubu sa stretávali pravidelne každý utorok v týždni. Naplánovali si a uskutočnili 
mnoho zaujímavých činností. 
Prednášky: p. Zuzka Reháková na požiadanie hovorila o svojej návšteve v USA a v Austrálii, 
voľne spolu s inými členmi klubu hovorili o niektorých obchodoch v Bytči, a o histórii mesta 
všeobecne. Všetko, o čom hovorili doložili aj fotografiami z detstva. 
Kurz. Členovia sa zúčastnili školiaceho kurzu, kde sa naučili základy práce s počítačom. 
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Kultúrne podujatia. Koncert ľudovej hudby Berkyho Mrenicu „ Diabolské husle“; Návšteva 
divadla v Žiline, absolventských koncertov žiakov ZUŠ v Bytči , slávnostnej akadémie žiakov 
ZŠ Ul. mieru  a na iných kultúrnych podujatiach konaných v meste. 
Turistické aktivity. Klub učiteľov – dôchodcov by sa podľa niektorých jeho činností mal 
volať turistický, pretože najviac chodili jeho členovia na vychádzky a túry po okolitých 
i vzdialených horách.  
- členky: Hvoždárová a Adamčíková sa zúčastnili celoslovenského zrazu turistov 

v Trenčíne 
- Súľov – Čierny potok  : vychádzka spojená s opekaním ( jún a október ) 
- Súľov Hradná – Rajecké Teplice : pochod ukončený kúpaním sa v kúpeľnom dome 

Afrodita 
- Súľov – Čierny potok – Vrchteplá 
- Bytča – Zavadilka – Rožňov pod Radhoštem – Bytča 
- Veľké Rovné – Ivor – Kýčera 
- Makov – Turzovka – Živčáková – Korňa – Makov – Bytča 
- Magale – Greguše – Pančava – Melocík 
- Súľov – Vrchteplá – Manínska Tiesňava – Pov. Teplá – Bytča 
- Celodenný vlastivedný zájazd na Oravu: plavba loďou po priehrade, Oravský podzámok, 

Námestovo 
- Celodenný zájazd: Rajecké Teplice, Čičmany, Rajecká Lesná . Výlet ukončili kúpaním sa 

v kúpeľnom dome Afrodita 
- Viacerí členovia klubu sa zúčastnili v júni 11. Dňového pobytu v Grécku. Navštívili tam 

mesto Atény, slávne Meteory, pre Slovákov významné Tesaloniky – Solún 
- Iní členovia boli na rekreačnom pobyte v Bulharsku 
Kultúrne podujatia. Deň žien, Deň učiteľov, Mesiac seniorov, fašiangové  a predvianočné 
posedenie. 
Návštevy. Členovia klubu počas roka navštevovali svojich dlhodobo chorých členov. So 
smútkom sa  navždy rozlúčili s pani Kurucovou. 
Spolupráca. Klub úzko spolupracuje s ostatnými klubmi dôchodcov v meste a v okolitých 
dedinách a z MsÚ. 
Podrobnosti SD č.: 276 / 2006 

 
Slovenský Zväz Telesne postihnutých 

 
                   Zväz má oficiálne 90 členov, ale iba 64 sa aktívne zapája do spoločných akcií, 
prichádza na posedenia a podobne. Počas roka prijali 27 nových členov. 23. I. mali výročnú 
členskú schôdzu spojenú s voľbami. Na nich zvolili výbor, ktorého predsedkyňou sa stala p. 
Mária Papánková, podpredsedkyňou Margita Bunčová, o pokladňu sa starala Katarína 
Kapráliková, tajomníčka Anna Ballayová a kultúrny referent Anna Gajdošová. V priebehu 
roka zomrela pani Jalovičiarová. 
Medzi hlavné činnosti patrili: 
- týždenný kurz sociálnej rehabilitácie v Turčianskych Tepliciach sa konal v máji 

a zúčastnili sa na ňom 4 členovia. Podobný kurz bol aj v októbri v Lúčkach 
- 2 nákupné zájazdy do Jablonky v Poľsku 
- spoločný zájazd na rehabilitačné kúpanie sa bol do Turčianskych Teplíc 
- 3 podobné zájazdy urobili do Nimnice 
- niektorí členovia pravidelne absolvovali masáže a rehabilitačné cvičenia aj v Bytči 
- slávnostné posedenie ku dňu Zdravotne postihnutých 
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- členovia výboru sledujú sviatky jubilujúcich členov, ku ktorým im vždy zablahoželajú 
- návšteva ťažko chorých členov. Tento rok to boli p. Sopčák, Dzúriková a Mravcová. 
Podrobnosti SD č.: 277 a, b, c, / 2006 ( správa, kandidátka, fotky ) 
 

Klub Zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami - ZPCH 
 
           Klub má tento rok 82 členov, ktorých prácu riadil 7 členný výbor.  
Akcie klubu: 
- január : výročná členská schôdza 
- február: fašiangové posedenie, ktorého sa zúčastnilo 74 členov 
- marec: oslava Dňa žien, prednáška MUDr. Johanidesovej na tému: Prevencia proti vtáčej 

chrípke 
- apríl : prednáška Dr. Gerovej – O právach a zmenách v sociálnej oblasti 
                z prezentácie firmy so zdravotnými pomôckami získal klub 2 360,- Sk 
- máj : účasť na oslavách Dňa matiek, poriadaných MsÚ 
- jún : spoločné kúpanie sa v Nosiciach – 38 členov ; zájazd na Roháče 
- júl : členská schôdza spojená s Dňom zdravia – príprava gulášu 
- august : spoločné posedenie pre 13 členov klubu – jubilantov. Podával sa slávnostný obed 

a každý oslávenec dostal malý darček 
- september: zájazd do Poľska – návšteva rodiska zosnulého pápeža Jána Pavla II. 
- október : Deň úcty k starším – slávnostné posedenie 
- november: spoločná účasť na slávnostnom otvorení nového kultúrneho domu, 

presťahovanie sa do nových priestorov 
- december: mikulášske posedenie a slávnostná rozlúčka zo starým rokom 
Počas roka usporiadal výbor tieto zájazdy: 
- Poľsko – Jablonka – nákupy 12. IV. 06 a 18. X. 06 
- Turzovka – Žifčáková – 29. V. 06 a 25. IX. 06 
- Nosice – 22. VI. 06 
- Roháče – 27. VI. 06 
- Poľsko – pamätné miesta – 6. IX. 06 
Okrem spomínaných akcií sa členovia klubu pravidelne zúčastňovali koncertov a výstav, 
ktoré poriadalo mesto. 
Podrobnosti SD č.: 278 / 2006 

 
Základná organizácia Ťažko postihnutých. 

 
Táto organizácia bola v Bytči založená tento rok a napriek tomu mala ku koncu roka 64 
členov a počas roka prijali ďalších 27 členov. Výbor klubu s vďakou prijal finančnú pomoc 
od MsÚ, Kinex, Prefa H. Hričov, od podnikateľov z Rašova, z Bytče a D. Hričova. 
Členovia klubu sa stretávali raz za mesiac. Pod vedením výboru organizovali najmä rôzne 
liečebné a rehabilitačné akcie.  
- Výročná členská schôdza – 22. II. 06 
- Rehabilitačné kúpanie sa a procedúry v Nimnici – 20. IV ; 16. V. a 12. IX . 06 
- Nákupný zájazd do Jablonky v Poľsku – 27. V. a 8. XI. 06 
- Poznávací a rehabilitačný zájazd Turčianske Teplice – 29. VI. 06 
- Slávnostné posedenie ku Dňu telesne postihnutých – 20. X. 06 
- Predvianočné posedenie pri stromčeku – 12. XII. 06 
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Členovia výboru nezabudli počas roka ani na jedného jubilanta spomedzi svojich členov 
a pravidelne chodili navštevovať svojich ťažko chorých členov. 
Podrobnosti SD č.: 279 a, b / 2006 
 

Klub scénického tanca „ Tma a ticho“. 
 
Klub viedla Mgr. Marta Búšfyová. Tento rok realizovali 3 tanečné projekty. 
- Perníková chalúpka – tanečne spracovaný rozprávkový príbeh, realizované v spolupráci 

so ZUŠ 
- V komorách srdca – voľná tanečná choreografia 
- Svet krivých zrkadiel- tanečný projekt členov klubu v spolupráci so žiakmi ZUŠ 
 
Vystúpenia klubu počas roka: 
- Na regionálnej súťažnej prehliadke Detská divadelná Žilina vystúpili s projektom 

Perníková chalúpka – 27. III. 06 
- Na krajskej divadelnej prehliadke  Detský divadelný medveď  vystúpili s rovnakým 

projektom – 24. IV. 06 
- Na VŠMU v Bratislave vystúpili s projektom Komory srdca – 21. IV. 06 
- S projektom Perníková chalúpka postúpili na festival s medzinárodnou účasťou  v Brezne 

– 20. – 23. IX. 06 
- Na Hallowen párty v Bristol café predviedli Svet krivých zrkadiel – 28. X. 06 
Podrobnosti SD č.: 280 / 2006 
 

Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti – KMGS 
 
V januári vydali pre členov plán práce a rozpočet na rok 2006. Členovia klubu sa stretávali 
pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci. V spomínanom nadštandardnom rozpočte 
požadoval výbor od MsÚ sumu 133 000,- Sk. Peniaze chceli minúť na vybudovanie pamätnej 
siene, vitríny, výstavné panely, vlastné spravodajstvo a iné. Pretože mesto namohlo jedinému 
klubu poskytnúť toľko peňazí, odsúhlasili 10 000,- korún.  
Činnosť klubu: 
- prírodovedná : geologické pomery Bytčianska, národopis,  umelci v regióne, toponimika ( 

miestne názvoslovie), divadelníci, zaniknuté remeslá a pod. 
- zbierková činnosť: dokumentácia zbierok, ich ochrana, depozitár ... 
- osvetová a kultúrna činnosť: výstavy ( B. Behrík – 70. Výročie narodenia ; tvarované sklo 

– sklárska škola v Lednických Rovniach ), prednášky členov klubu na požiadanie škôl, 
klubov a záujmových skupín. 

- Redakčná činnosť: vydali vlastivedný spravodajca Pohľady č. 1, 2 
- Spomienkové medailóny : vydali významným rodákom a významným osobnostiam 

žijúcim určitú dobu v Bytči alebo jej mestskej časti: 
- M. Getting – diplomat, organizátor Slovákov žijúcich v USA – 55. výročie smrti 
- F. Švec  - zakladateľ slovenskej farmakológie – 100.výročie narodenia 
- S. Bíroš – akademický sochár a maliar – 105. výročie narodenia 
- L. Grnáč akademický maliar a F. Madvay ľudový lekár – 105.výročie narodenia 
- J. Fundárek – národohospodár – 110.výročie narodenia 
- S. Sakalová – spisovateľka – 130.výročie narodenia. 
- B. Heller – orientalista – 135.výročie narodenia 
- A. Lombardini – historik – 155.výročie narodenia 
- K. Akai – filozof – 300.výročie narodenia 
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- Evidencia hrobov významných rodákov a osobností na cintoríne mesta a prímestských 
častí. 

Podrobnosti SD č.: 281 a / 2006 
- Valné zhromaždenie : konalo sa 14. I. 06 . Zaznela tam výročná správa o činnosti za 

minulý rok a návrh práce na rok 2006. 
Podrobnosti SD č.: 281 b / 2006 
       V SD prikladám vlastivedného spravodajcu Pohľady č. 1. , za rok 2005. Autorsky 
a redakčne ho spracovali : M. Badík, B. Behrík, E. Čerňanská, Ľ. Hanuliaková, I. Kamas a J. 
Litera. Pohľady obsahovali články na tému: 
- Botanický zbierkový fond severnej časti Strážovských vrchov ( od. S. Sakalovej ) 
- Výstavba vo Veľkej Bytči 
- Mená majiteľov  domov vo Veľkej Bytči v roku 1820 
- Ľudová liečba pomocou byliniek  
- Charita 
- Z minulosti školy v Hliníku nad Váhom 
Podrobnosti SD č.: 282 a / 2006 ( rok 2005 ) 
 
Pohľady – vlastivedný spravodajca č. 1 za rok 2006. Autorsky ho pripravili: M. Badík, Ľ. 
Hanuliaková, I. Kamas a J. Litera. Jeho obsah: 
- S. Sakalová – povodne a iné udalosti  písané pre kroniku mesta  
- Chronologické udalosti mesta Veľká Bytča od r. 1248 – 1829 
- Zvony – ich mená : Cibulník, Medzián, Burian, Pozdvihováček,  - jednalo sa o zvony 

v kaplnke 
- Povodne – uvedené sú podrobné údaje o všetkých povodniach v rokoch : 1811, 1813, 

1894 a 1903. 
- Požiare – ktoré zachvátili  mesto v rokoch: 1605, 1761 ( zhorelo  celé mesto ), 1826, 

1856, 1885, 1904 a 1920. 
Ďalšie fakty  spracovali M. Badík a Hanuliaková: 
- dôležité udalosti od roku 1918 – 1933 
- Jozef Adamík – vlastenec a hrdina 
- Juraj Jánošík – strážca väzňov v Bojnickom zámku 
- Slovanský pôvod koledy ( konkrétne texty kolied z Bytče a okolia ) 
- Stredovekí čarodejníci v Bytči 
- Lapanie vlkov na Bytčiansku 
- Dionýz Štúr – geológ. Fytopaleontológ, botanik a národopisec 
Podrobnosti SD č.: 282 b / 2006 
 

Slovenský zväz záhradkárov 
 
                Záhradkári neoddychovali ani v zime. Pravidelne kontrolujú uskladnené ovocie, 
zeleninu a zemiaky. Najnovšie, podľa rád odborníkov, strihajú ovocné stromy uprostred zimy. 
Stromy vtedy oddychujú, neprúdi v nich miazga a strihanie ich neoslabuje. Vo februári si 
pripravujú aj vrúble na očkovanie drobného ovocia a jadrovín.  
                Spracovanie muštu. V októbri spracovávajú jablká, ktoré nie sú vhodné na 
uskladnenie. Pripravujú ich do muštárne. Takto upravené ich musia voziť na Kysuce, kde 
majú vlastnú muštáreň. Tento rok bola úroda jabĺk veľmi dobrá Jablká vozia v plátených 
vreciach. Z 2 vriec ( 70 kg jabĺk ) vytečie z lisu asi 50 litrov jablčnej šťavy. Pokiaľ je šťava 
určená na priamu konzumáciu, v chladnom prostredí vydrží i týždeň bez konzervovania. Ak 
ju chce majiteľ uchovať aj na zimu, treba šťavu zohriať na 65°C, pozbiera z nej penu a naleje 
do predhriatych fliaš. Niekto pridá kúsok chrenu alebo štipku alkoholu, aby zabránil kvaseniu. 
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                       Výstava. Základnú organizáciu vedie v Bytči Ján Fľak. V dňoch 6. – 9. X. 06 
zorganizovali v Svadobnom paláci ďalší ročník úspešnej výstavy ovocia a zeleniny. Na 
výstave prezentovali svoje výpestky mnohí záhradkári z mesta i okolia ( Veľké Rovné, 
Štiavnik, Petrovice... ). Tento rok dominovali výstave jablká, hoci sa urodilo viac sliviek, 
drobného ovocia a hrozna. 
Podrobnosti SD č.: 283 / 2006 
                       Vzdelávanie. Okresná organizácia záhradkárov združuje 3 700 členov a 62 
základných organizácií. Najviac záhradkárov sa v okrese Žilina združuje  v Belej, Bytči, Rajci 
a v Divine. Koncom októbra pripravili spoločnú výstavu ovocia , zeleniny a kvetov. 
V Mojšovej Lúčke otvorili novú lisovňu ovocia, ktorú využívajú mnohí Bytčania. Všetky ZO 
spolu vzdelávajú svojich členov pomocou 10 odborných inštruktorov. 
                       Ochutnávka. Aj naši pestovatelia ovocia sa 13. Januára zúčastnili v Žiline  
ochutnávky ovocia. Záhradkári sa stretli za veľkým stolom, na ktorom bolo uložených 35 
odrôd jabĺk. Po ich nakrájaní sa všetci sústredili na ich ochutnanie . Formuláre vypĺňali podľa 
7 kritérií s 9 bodovou stupnicou. Posudzovala sa vôňa, konzistencia dužiny, šťavnatosť, tvar 
a vzhľad, charakter šupky, chuť a sladkosť. Najčastejšie odrody jabĺk, ktoré sa u nás dnes 
pestujú sa volajú:  Rubín, James Grive, Idaret, Pink lady, melódia ... 
 

Rybársky zväz 
 
                    Narodeniny. Na Slovensku oslávil tento rok svoje 80 narodeniny. Je 
najmasovejším združením. Aj u nás sa udomácnili ryby dovezené koncom 50 – tych rokov 
ako Pstruh dúhový, Amur a Tolstobik.  Sú to druhy rýb, ktoré si našli miesto v našej prírode. 
Dôležité, že sa udomácnili v našich riekach nie na úkor našich rýb. U nás nie je neobvyklé, že 
k vode na lov chodí spolu celá rodina, ktorá si ulovené ryby ugriluje priamo na brehu. Tešia 
sa , že sú všetci pohromade uprostred prírody. Ale je čoraz viac rybárov, ktorým nejde 
o mäso, ale o rybársky zážitok, preto ulovené ryby púšťajú na slobodu. 
                     Ples. Miestna organizácia zorganizovala reprezentačný ples 21. I. 06 
v Svadobnom paláci. Do tanca všetkým hrala skupina ATLANTIC. Predaj vstupeniek 
organizovali v Rybárskom dome  na Ul. Červeňanského.  
                     Pytliaci. Z pytliactva boli obvinení 3 mladí muži z Hvozdnice vo veku od 18 – 
21 rokov. 15. Júna popoludní sa vybrali na ryby na Váh, bez rybárskeho oprávnenia. Na lov 
použili drôtené pletivo  a siete. Nelegálnych rybárov zadržal člen rybárskej stráže, ktorý ich 
odovzdal policajtom.  
                     Zarybňovanie. Naši rybári do neho investujú každý rok veľké sumy peňazí 
a neustálu starostlivosť. Preto mal rybársky zväz toto leto vážne obavy z úhynu rýb. Príčinou 
strachu boli júlové horúčavy. Následkom nich sa rybníky veľmi prehriali a rieky začali 
vysychať. Navyše ľudia robia pri kúpaní sa na riekach hrádze, čím sa prietoky vody ešte 
znižujú a voda sa dostatočne neokysličuje.  
 

Zväz chovateľov poštových holubov – ZCHPH 
 
                     Vtáčia chrípka. Chovatelia poštových holubov mali od jesene hlavy v smútku. 
Zrušené boli totiž všetky pripravované burzy a výstavy, pretože museli byť dodržiavané 
karanténne opatrenia kvôli vtáčej chrípke. Nakoniec sa všetko obrátilo k dobrému a tak sa 
s mesačným oneskorením mohla 7. a 8. I. uskutočniť v kultúrnom dome v Stráňavách 
7.regionálna výstava poštových holubov severného Slovenska. Samozrejme aj naši Bytčania 
boli spoluorganizátori a účastníci tejto súťaže. 
                    Okrem výstavy bolo súčasťou prehliadky aj posudzovanie holubov – 
štandardných. Z 10 oblastných zdužení sem priviezli 300 holubov. Chovatelia si vymieňali 



KRONIKA 2006 108 

skúsenosti, nakúpili chovateľské potreby, lieky a krmivo pre svojich miláčikov. Vrcholom 
prehliadky bolo vyhodnotenie generálneho majstra regiónu Sever. Tento rok bodovali 
holubári z P. Bystrice. 
                     Oblasť. OZ CHPH v Bytči do seba zahŕňa chovateľov z Bytče, Divinky, 
Kotešovej, Turzovky, V. Rovného a zo Žiliny – Závodie. Základná organizácia má 30 členov 
a oblastná má 150 členov. Predsedom ZO je J. Uhliarik, tajomník T. Kováčik a výcvikár je J. 
Plačko. Tento rok pretekali od 22. IV. do 7. X. na trasách z ČR – Pŕerov, Brno, Kolín, Praha, 
Beroun ...Holuby lietali aj z nemeckých miest: Kronach, Koblenz, Erfurt a Kiel. O najlepšie 
miesta v oblasti sa delili holuby majiteľov Plačka a Rovnianka.  
                    Evidenciu museli chovatelia podať na každý let vopred do 19. II.. Členský 
príspevok bol 500,- Sk. Všetky objednávky, príspevky a nákup rodovej obrúčky ( krúžok na 
nohe holuba ) a pretekovej gumičky museli mať členovia tiež vybavené do 19. II.  
                   Výstava v Poľsku. Mnohí naši holubári sa 28. januára zúčastnili na výstave 
poštových holubov v poľských Katowiciach. Bola to najväčšia výstava poštových holubov 
tento rok v Európe. Len zázrakom unikli naši chovatelia tragédii. Strecha obrovskej haly sa 
totiž zrútila. Nešťastie si vyžiadalo 66 mŕtvych a viac ako 140 ranených. Okrem ľudských 
životov si zrútenie strechy vyžiadalo smrť mnohých vzácnych a drahých poštových holubov. 
Paradoxne ich ale zahynulo menej ako ľudí – zachránili ich klietky. 
                  Príčinou tragédie bola hrubá vrstva snehu a ľadu na streche haly. Množstvo ľudí 
v hale vytvorili teplo, sneh na streche sa topil a ľadovatel. Tlačil na konštrukciu, ktorá 
povolila a v priebehu pár sekúnd sa zrútila. Na výstave bolo vyše 100 Slovákov, z nich boli 
ťažko zranení 2 a 2 boli nezvestní. Holubári z Bytče odišli z výstavy len pár hodín pred 
nešťastím. 
 

Klub spoločenského života. 
 
                Novoročný koncert. Klub rozbehol pod vedením MUDr. I. Bajtošovej novoročný 
koncert českej speváčky Ivety Bartošovej v Svadobnom paláci 24. januára. Spolu so 
speváčkou vystúpil detský zbor Odborárik a tanečná skupina B.D.S FAMILY. Podujatie 
doplnili módnou prehliadkou večerných toaliet.  
                Divadlo. 2. III. pripravil klub pre záujemcov návštevu martinského divadla. Hrali 
tam hru „ O ženách“.  
                Rekreácia pri mori. V spolupráci s cestovnou kanceláriou zorganizovali 
ozdravovací pobyt v Bulharsku pri Čiernom mori v júli. Rekreanti a zároveň pacienti, pretože 
sa jednalo o mnohých diabetikov a celiatikov oddychovali pri mori za dozoru zdravotnej 
sestry v 3 turnusoch. Ubytovaní boli v malých , pohodlných , súkromných hoteloch. 
 

Klub filatelistov. 
               
               Klub má momentálne 15 členov. Pomaly sa stáva klubom dôchodcov, pretože medzi 
nimi niet mladého človeka. V klube ostávajú stále tí istí členovia.. Svoju úlohu tu zohráva aj 
vysoká nominálna hodnota známok a filatelistických pomôcok.  
              Výročie. V budúcom roku bude oslavovať pošta v Bytči 150 rokov svojho vzniku. 
Už teraz sa filatelisti na túto oslavu pripravujú. V rámci Dní filatélie sa budú prezentovať 
svojou výstavou.  
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Horolezecký klub Direct Bytča 
 
               Klub slávil koncom januára 16. výročie svojho vzniku. Založili ho M. Skatulok 
a Rudo Bielik. Počas svojej existencie získal významné miesto v horolezeckom dianí na 
Slovensku. Jeho členovia dosiahli viacero úspechov v skalnatých oblastiach Slovenska a aj vo 
Vysokých Tatrách. 
               Členovia každý rok zorganizovali aj lezenie v zahraničí. Tento rok to boli Alpy: Mt. 
Blanc, Matternhorn, Marmolada a inde. O rozvoj horolezectva v Súľove a jeho zviditeľnenie 
v Európe majú tiež zásluhu členovia klubu. 
              Výbor klubu s radosťou konštatuje, že do ich radov každý rok pribúdajú mladí 
športovci, ktorí zo začiatku väčšinou trénujú na umelej stene v telocvični gymnázia. 
              Všetci členovia pravidelne spracovávajú materiál do svojej internetovej schránky. 
Okrem textov a fotografií natáčajú aj videozáznamy z lezenia. 
Vyberám len niektoré aktivity klubu: 
- január: hrebeňovka v Súľove ( a tiež 28. XII. ) 
- marec : V. Tatry – Široká veža – 9. III. 06 
- máj : prvovýstup J. Balalu  za asistencie J. Klima 
- júl: nové cesty v Súľove 
- august : klub získal nový vrták, ktorý vŕta diery o 12 mm ( pomôcka na úchyty pri lezení ) 
- september : bratom Klimovcom sa veľmi darilo Na Jelenci vyliezli veľmi hodnotné cesty , 

ktorých náročnosť bola až 10 –  
- október : horolezecký zraz v Súľove – 6. X. 06 
                     ďalšie úspešné cesty bratov Klimovcov 
                     Vysoké Tatry – Žabí kôň 
                     Každoročne koncom sezóny organizujú stretnutie členov a priateľov klubu , 
                     Pod názvom Klubovka. Tento rok to bolo 14. X. 06 
- november: za pekných jesenných dní zliezli v Moravských pieskovcoch Čertovy skály – 

5. XI. 06 
- december: Západné Tatry liezli J. Vričan a J. Bušfy 31. XII. ; Malá Fatra tiež zimné cesty 
Podrobnosti SD č.: 285 a, b, c, d / 2006  
 

Rockstone 
 
                  Je občianske združenie, ktoré vzniklo v r. 2002. Na jeho čele stoja : Mgr. Martin 
Petrus, Braňo Šušolík, Ing. J. Šujan a Ján. Harvánek. Od roku 2003 začali v meste 
organizovať koncertné podujatia klubového charakteru, účasť futbalového tímu Rockstone, 
Ligu malého futbalu, podujatie pre deti Hurá prázdniny alebo hokejový turnaj pre 
neregistrovaných hráčov. 
                Toto združenie je teda zamerané na rozvoj a podporu kultúry a športu v meste. 
Vzniklo ako reakcia mladých na neutešený stav v spomínaných oblastiach v Bytči a okolí. 
Podrobnosti SD č.: 286 / 2006 
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XIII. kapitola 
                      
 
 
 
 

P O L I T I K A 
 
 
 
 
 
             Novoročný prejav prezidenta republiky. Novinárom a vládnej koalícii sa vôbec 
nepáčil a považovali ho za pesimistický, pretože sa opovážil kritizovať zvyšovanie cien, 
a chudobu do ktorej nás terajšia vláda ženie.  Že bol prejav dobrý, o tom svedčí fakt, že s ním 
väčšina národa súhlasila. Uvedomili sme si, že prezident vidí ťažké položenie a ekonomické 
problémy ľudí. Poďakoval sa občanom za ich statočnú prácu, pričom menovite ďakoval 
konkrétnym kategóriám  a povolaniam občanov. Napokon nám všetkým zaželal pevné 
zdravie, šťastie a Božie požehnanie. 
            Ciele poslancov ŽSK . ( Rozhovor s Petrom Weberom ). Chce predovšetkým rozvíjať 
celý región, maximálne pri tom čerpať finančné prostriedky  z EÚ. Na Bytčiansku chce 
pozdvihnúť najmä gymnázium, správu a účelnosť Svadobného paláca, pomoc pri údržbe 
a rekonštrukcii ciest. Vo svojej práci chce hľadať prostriedky na vznik nových krízových 
centier pre sociálne slabých ľudí. 
Podrobnosti SD č.: 287  / 2006 
           Národná tragédia. Vo štvrtok 19. Januára sedelo na palube slovenského lietadla 43 
vojakov a vojačiek, ktorí sa po dlhých mesiacoch vracali domov z mierovej misie v Kosove. 
Pár sekúnd pred pristátím na maďarskom území lietadlo havarovalo.42 ľudí haváriu neprežilo 
a 1 vojak sa ako zázrakom zachránil. On zalarmoval záchranku, políciu a hasičov. 
Identifikácia tiel trvala 4 dni , pretože väčšina z nich zhorela . Mnohí z obetí boli z nášho 
kraja. 26. I. mali spoločný pohreb v Prešove. 
Podrobnosti SD č.: 288 / 2006 
            Dohoda o predčasných voľbách. 8. II. priniesli všetky denníky správu o tom, že sa 
politici dohodli na predčasných voľbách. Ich termínom mal byť jún. Väčšina občanov si 
uľahčene vydýchla.  
Podrobnosti SD č.: 289 a / 2006 
            Úplatky. Na Slovensku pribúda prípadov odhalenej korupcie. Začiatkom roka začali 
súdy vynášať rozsudky. Polícia je spokojná, lebo vie, že ľudia spolupracujú pri odhaľovaní 
korupcie. U nás prekvitá úplatkárstvo najviac v zdravotníctve, v súdnictve, v školstve, polícii 
a úradoch. Evidované trestné činy korupcie narástli od roku 2002 z 139 na 238 v roku 2005. 
Objasnených prípadov bolo v roku 2002 – 119 a v roku 2005 – 188 činov. 
Podrobnosti SD č.: 289 b / 2006 
          Platy. Sú závislé od vzdelania.  Reálna mzda ľudí, ktorí zarábali menej ako bola 
priemerná mzda od roku 1998 do roku 2004 stagnovali. Za 8 rokov Dzurindovej vlády sa 
podpriemerné platy takmer nezdvihli, zato ceny a poplatky sa zdvihli poriadne. Hrubá 
priemerná mzda bola tento rok menej ako 10 tisíc korún. Naopak to bolo u ľudí 
s nadpriemerným platom. Tým sa platy ešte zvýšili, reálne až o 20 %. V hrubom priemere 
zarábali viac ako 30 tisíc Sk / mesačne. 
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         Analytici sa zhodli, že kľúčom k vyšším platom je vyššie vzdelanie a zvyšovanie 
kvalifikácie. V SD predkladám tabuľky o tom, ako zarábali ľudia v rôznych  zamestnaniach 
v rokoch od 1998 – 2005. 
• Sudca a vedúci pracovník : od 24 233 – 45 564 Sk / mesačne 
• Odborníci, vedci a duševne pracujúci : od 12 948 -    26 249 Sk / mes.  
• Technici, zdravotníci a pedagógovia : od 11 273 – 20 689  Sk / mes. 
• Nižší administratívni pracovníci : od 8 762  - 15 030 Sk / mes. 
• Obsluha strojov a zariadení   od  9 477 – 17 070 Sk / mes. 
• Remeselníci a kvalifikovaní robotníci :  od 9 328 – 16 705 Sk / mes. 
• Kvalifikovaní robotníci a poľnohospodári : od 7 596 – 11 921 Sk / mes. 
• Prevádzkoví pracovníci v službách :  od 7 459 -  11 846 Sk / mes. 
• Nekvalifikovaní zamestnanci: od 6 208 – 10 874 Sk / mes. 
Pre naše deti u toho vyplýva : učte sa – ponúknu vám vyšší plat. 
Podrobnosti SD č.: 290 / 2006 
           Riziko chudoby. Na Slovensku bolo v roku 2004 v riziku chudoby 13 % obyvateľstva. 
Pripadalo u nich na člena domácnosti menej ako 5 633 Sk / mes. Takmer každý tretí človek 
z neúplnej rodiny je v riziku chudoby. S deťmi sa zvyšuje aj miera chudoby. Z pracujúcich je 
ohrozených chudobou len 9 % ; z nezamestnaných je to 38 % ľudí.  
           Predvolebné agitácie. Začiatkom mája sa začali na celom Slovensku predvolebné 
agitácie : 
• 26. mája sa obyvatelia Bytče mohli stretnúť v uliciach mesta s predsedom Kresťansko -

demokratickej strany P. Hrušovským.   
• V našich poštových schránkach začali pribúdať agitačné letáky. Jedným z nich bol 

s menom Pinčík Dušan – starosta obce Hlboké, ktorý kandidoval do národnej rady za 
SNS. 

• 4. Mája sa v meste predstavili kandidáti za HZDS, medzi nimi bol aj M. Tabaček z Bytče 
• 25. V. naše záhrady rozkvitli všetkými farbami. Kým naše záhrady ponúkali farebné 

kvety, ulice mesta zdobili plagáty a bilboardy politických strán tiež všetkých farieb. Je 
medzi nimi ale veľký rozdiel. Zatiaľ čo farebné záhrady nám ponúkajú pohodu, pokoj 
a mier, predvolebná kampaň zúriaca na nás zo všetkých médií bola plná nechutných 
útokov, deptala nás krikom predvolebných sľubov – po slovensky a dokonca aj po 
maďarsky. 

• HZDS na čele s V. Mečiarom vydalo tiež veľký 4 – stranový predvolebný plátok plný 
sľubov. 

Podrobnosti SD č.: 291 a, b, c, d, e / 2006 
• Za jún prikladám všetky predvolebné agitačné materiály jednotlivých politických strán, 

ktoré sme našli vo svojich poštových schránkach. 
Podrobnosti SD č.: 292 a, b, c, d, e, f, g, h, ch, i, j / 2006 
• 6. VI. navštívil naše mesto kandidát na poslanca NR V. Palko 
• 8. VI. odznel v miestnom rozhlase príhovor lídra politickej strany Nádej- P. Dubčeka 
• 10. VI. mali znova stretnutie s občanmi kandidáti do NR za HZDS 
• 11. VI. pozýval K. Zahatlan voličov na koncert na námestí 
• 12. VI. sa znovu stretol V. Mečiar s voličmi v Svadobnom paláci 
Podrobnosti SD č.: 294 a, b, c, d, e / 2006 
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            V SD prikladám : 
1) Poučenie o tom ako voliť a oznámenie o čase a mieste konania  volieb. Voľby do NR SR 

sa konali  17. VI. od 7,oo – 22,oo hod v 11 volebných okrskoch. 
2) Zoznam zaregistrovaných kandidátov do NR SR 
3) 20 kusov hlasovacích lístkov jednotlivých politických strán s menoslovom ich kandidátov 
Podrobnosti SD č.: 295 a, b, c / 2006 
            Slováci žijúci v zahraničí mali tento rok historickú možnosť ovplyvniť svojím 
hlasom voľby na Slovensku. Občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov mohli hlasovať 
poštou, SMS a elektronicky. Krajania žijúci v Amerike sa ohlásili prví, že budú určite voliť. 
Právo voliť mohli konečne využiť aj   Slováci žijúci v Českej republike. Presné informácie 
o voľbách im poskytli veľvyslanectvá , konzuláty a internet. V zahraničí žije vyše 60 – tisíc 
Slovákov, okrem študentov, ktorí tam študujú. 
            Výsledky volieb do NR SR konaných 17. VI. 2006. V Žilinskom kraji dopadli takto: 
Strana SMER  -  33%; SNS  -  18,8 % ; SDKÚ – 14,8 % ; KDH – 10,8 % ; HZDS – 10,8 % 
atď. 
             Na týchto parlamentných voľbách sa zúčastnilo 54, 67 % oprávnených voličov, čo je 
historicky najnižší záujem od pádu komunizmu. V roku 1990 volilo 95,39 % voličov. 
V našom kraji sa zúčastnilo volieb 57,2 % voličov. V 34 volebných obvodoch suverénne 
vyhrala strana SMER so stredoľavým zameraním. Postavila svoj volebný program na zlepšení 
sociálnej stability obyvateľstva. Náš kraj teda zastupuje v parlamente 16 poslancov, čo je 
najväčšie zastúpenie po  bratislavskom a nitrianskom kraji.  
            Aj v Bytči dali voliči  najviac hlasov vo voľbách  strane SMER – 30,87 % ; strane 
SNS – 26,67 %; SDKÚ – 11,09 % ; HZDS – 10,84 % .  
Podrobnosti SD č.: 296 a, b, c, d, e / 2006 
            Rokovania o zložení vlády. Róbert Fico , líder víťaznej strany SMER, začal hneď po 
voľbách rokovania s možnými partnermi. Poverenie na rokovania dostal od prezidenta 
republiky SR I. Gašparoviča. Napokon sa rokovania skončili k nespokojnosti bývalej vlády 
a k spokojnosti väčšiny národa, pretože do vlády sa dostali strany a hnutia , ktoré sľubujú 
výrazné zlepšenie ekonomiky, koniec rozpredávania národného majetku zahraničným firmám 
a pozdvihnutie slovenského ducha  na školách i v celej spoločnosti. Do vlády teda zasadli 
strany SMER, SNS a HZDS. 
Podrobnosti SD č.: 297 / 2006 
           Nová vláda v júli prepustila a znovu menovala takmer stovku štátnych tajomníkov, 
odvolala mnoho vedúcich štátnych činiteľov na postoch krajských a okresných úradov. 
Opozícia hystericky reagovala , hoci ona presne toto isté urobila , keď sa dostala k moci, len 
nie tak transparentne.  
           Traja   z nových ministrov vo vláde sú zo Žiliny. 4. júla prvýkrát zasadala nová vláda 
na čele s R. Ficom. Menovité zastúpenie ministerstiev uvádzam v SD. 
Podrobnosti SD č.: 298 / 2006 
           Petícia. Bytča bola v sobotu 5. VIII. jedným zo svetových miest, kde sa organizovala 
petícia, v ktorej mohli ľudia vyjadriť svoj nesúhlas s porušovaním ľudských práv a mučením 
tých, ktorí sa v Číne venujú cvičeniu FALUN GONG. Skupina aktivistov z Bratislavy prišla 
do Bytče, aby tu v rámci celoslovenského turné predstavili spomínané tradičné cvičenie. 
Podrobnosti SD č.: 299 / 2006 
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           Kauza. Bývalá vláda sa nevedela zmieriť s porážkou. Na novú vládu sa začali sypať zo 
všetkých strán za vlasy pritiahnuté obvinenia a kauzy. Dokonca maďarskí politici vyrobili 
škandál, na ktorý po čase sami doplatili. Prevzali totiž obhajobu študentky Malinovej, ktorú 
údajne prepadli zamaskovaní mladíci preto, že je príslušníčkou maďarskej národnosti. Celá 
táto kauza bola evidentne vymyslená na to, aby poškodila záujmy Slovenska v zahraničí. 
Podrobnosti SD č.: 300 a, b / 2006 
          Zmeny po voľbách. Nový premiér  na medzinárodnom fóre hovoril o tom, že bývalé 
reformy u nás pomohli iba bohatej menšine národa a väčšinu poškodili. Mnohí dôchodcovia 
prišli o svoje dôchodky, 21 % ľudí žije v chudobe. Nová vláda od 1. X. zvýšila minimálnu 
mzdu na 7 500 Sk, čo bolo o 600 korún viac ako doposiaľ. Ďalej zrušila poplatky 
v zdravotníctve, navrhla reguláciu sieťových odvetví, obmedzila príspevky mimovládnym 
organizáciám, dôchodcovia dostali vianočný príspevok, navrhli zavedenie „ milionárskej 
dane“, navrhla zníženie DPH na lieky a zdravotné pomôcky, zrušila privatizáciu teplární, 
bratislavského letiska, navrhla zrušiť špeciálny súd, zastavila privatizáciu energetických 
podnikov, vymenila pracovníkov SIS, NBÚ a polície. Väčšina národa bola týmito zmenami 
nadšená. 
           Nová vláda vyvrátila mýtus, že moderný sociálny štát a prosperujúca ekonomika sa 
vylučujú. Naopak , dobré ekonomické výsledky krajiny, stabilita verejných financií, silnejúca 
mena, príchod ďalších investorov, jasne dokazujú, že sociálne  spravodlivejšia politika, väčšia 
solidarita v daňovom systéme, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, tlak na monopoly, 
zastavenie privatizácie strategických podnikov nerozvracajú ekonomický rast krajiny  , ale 
robia ho stabilnejším. V SD prikladám diametrálne rozdiely prístupu k vedeniu štátu bývalým 
a terajším premiérom. 
Podrobnosti SD č.: 301 a, b / 2006 
          Oslava. 14. októbra sa Bytča znovu stala centrom osláv prvého slovenského prezidenta, 
rodáka z Bytče J. Tisu. Tiso je kontroverznou osobou, ktorú niektorí zatracujú, iní zas 
oslavujú. Oslavy boli neverejnou spomienkou, ktorá pozostávala z položenia vencov 
a prednášky. Preto , že sa to uskutočnilo na súkromnom pozemku, ani oslava nebola oficiálne 
zaregistrovaná na MsÚ. 
          Udalosti z domova, ktoré ovplyvnili aj obyvateľov Bytče: 
• I.jan. 06 sa Slovensko stalo na pol roka nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN 
• Najväčšie letecké nešťastie slovenskej armády ( zahynulo 42 ľudí) 
• 1. II. bývalá vláda schválila predaj väčšinového balíka bratislavského a košického letiska 
• 23. februára sa vyskytol na Slovensku prvý prípad vtáčej chrípky 
• 1. III. Slovenský súd rozpustil Slovenskú pospolitosť – národne orientovanú stranu 
• 10.IV. rakúsky protimonopolný úrad schválil kúpu našich letísk 
• 17. VI. parlamentné voľby vyhrala strana SMER 
• 13. VII. nový premiér vyhlásil , že vláda urobí všetko preto, aby sa zaviedlo euro u nás už 

v roku 2009 
• 1. VII. Horská záchranná služba spoplatnila svoje zásahy 
• 2. VIII. na Slovensku nastúpil nová telefónny operátor TELEFONICA O2 Slovakia 
• 4. VIII. vláda zrušila poplatky v zdravotníctve 
• 25. VIII. neznámi útočníci vraj napadli v Nitre študentku maďarskej národnosti H. 

Malinovú. Incident vyostril slovensko – maďarské vzťahy a chcel znemožniť vstup SNS 
do vlády ( čo sa mu nepodarilo ). 

• 28. IX. vláda schválila návrh zákona, ktorým sa zaviedla tzv. milionárska daň 
• 18. X. vláda zrušila rozhodnutie bývalej vlády o privatizácii 66% akcií bratislavského 

letiska 
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• 12.X. Strana európskych socialistov pozastavila členstvo strane SMER vo svojich radoch. 
( bol to ďalší tlak na novú vládu ). 

• Nešťastie v bani Nováky neprežil jeden zo 4 baníkov. 
• 2. XII. aj komunálne voľby vyhrala strana SMER 
• 12. XII. NR schválila štátny rozpočet na budúci rok. Euro stálo prvýkrát v histórii 

Slovenska menej ako 35 korún. 
                 Voľby primátora a poslancov do samosprávy boli 2. decembra 2006. V okrese 
Bytča získalo dôveru voličov 6 nových starostov. 8 starostov a primátor  v okrese ostalo 
z minulého volebného obdobia. 
Podrobnosti SD č.: 302 / 2006 
                  V súvislosti s voľbami sa Bytčania mohli stretnúť s kandidátmi na primátora mesta 
na viacerých mítingoch. Vo voľbách napokon vyhral Ing. Peter Korec s 1386 hlasmi, druhý 
bol Ing. Peter Weber s 1356 hlasmi a napokon Mgr. Rudolf Takáč s 854 hlasmi. Na primátora 
kandidovalo spolu 7 kandidátov. Okrem 3 spomenutých to boli ešte J. Družkovský, Z. 
Janišová, P. Lalinský, O. Skotnický. 
                 Udalosti zo sveta.: 
• Rusko zastavilo dodávky plynu pre Ukrajinu, pretože si  ho ľubovoľne  brala za 

symbolickú cenu. Zastavenie týchto dodávok sa dotklo aj nás. 
• 3. II. protestoval islamský svet proti karikatúram proroka Mohameda, ktoré sa objavili 

v Dánskej a postupne aj inej tlači 
• 16. III. začali Američania v Iraku najväčšiu vojenskú ofenzívu 
• 18. III. V Haagu zomrel bývalý prezident Chorvátska Miloševič, ktorého tam súdili za 

zločiny vo vojne  
• 2 milióny Francúzov vyšli do ulíc, aby protestovali proti vysokej miere nezamestnanosti 
• V máji sa v ČR konali parlamentné voľby, ktoré rozdelili český národ na 2 polovice. 

Každú z nich mal zastupovať v parlamente rovnaký počet poslancov. V tejto patovej 
situácii bola ČR pol roka, bez ustanovenej vlády. Česi sa smiali, že nemajú vládu, a že im 
to vôbec nechýba. 

• USA sa v októbri  rozhodli tvrdo potrestať Severnú Kóreu za jej prvú jadrovú skúšku. 
USA len na intervenciu Ruska a Číny odvolali vojenský zásah a uspokojili sa 
s ekonomickými sankciami. 

• V októbri rozdelilo Maďarov násilie na uliciach veľkých miest. Tisícky demonštrantov 
nesúhlasili s avizovanými reformami v štáte. 

• Začiatkom novembra bol odsúdený irackým súdom ich bývalý prezident Saddam Husajn. 
Tento rozsudok ešte viac prehĺbil rozpory v krajine . 30. XII. ho popravili obesením. 

• 6. IX. priznal americký prezident Busch existenciu tajných väzníc CIA v Európe 
• 26. IX. odporučila EÚ prijať Bulharsko a Rumunsko do EÚ od 1. I. 2007 
Podrobnosti SD č.: 303 a, b, c, d, e / 2006 
Podrobnosti SD č.: 304 a, b, c, d / 2006   
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XIV. kapitola 
 
 
 
 

Š P O R T 
 
 
 
 
 
Poskytnutá dotácia na šport  z rozpočtu mesta. 
FO Kinex                                                          1 249 270,- 
TZOB – hádzanársky oddiel                                419 720,- 
TZOB – šachový oddiel                                         20 000,- 
TZOB – stolnotenisový oddiel                               60 000,- 
Horolezecký klub Direct                                         15 000,- 
TJ Tatran – Hrabové                                                75 827,- 
FK Hliník                                                                 80 385,- 
Mestská liga malého futbalu                                    20 000,- 
Spolu:                                                                  2 190 203,- 
Podrobnosti SD č.: 305 / 2006 
Podrobnosti SD č.: 10 – 15 / 2006 ( hlavný rozpočet ) 
                    Tabuľky výsledkov. 
ŽSK sa z hľadiska riadenia futbalu delí na 5 regiónov. Jedným z nich je aj región Bytča. 4. I. 
uverejnili noviny menovité názvy futbalových klubov Žiliny a Bytče. V okrese Bytča je 
registrovaných 14 klubov. Z nich pod mesto patrí Kinex Bytča, Hrabové Tatran, FK Hliník a 
Pšurnovice. 
Začiatkom roka boli v tabuľkách: 
Muži:  Bytča:                     v III. lige stred                        na 10.mieste 
            Hrabové                V lige II. trieda                        na  14 m. 
            Hliník                              III. trieda                       na 5.m. 
Dorast: Bytča - starší:                 III. liga                           na 15 m.  
                         mladší:               III. liga                           na   8.m. 
             Hrabové                         V. liga                             na   6.m. 
             Hliník                     V. liga II. trieda                      na 14.m. 
Žiaci: Bytča – starší           III. liga skup. A                        na  1.m. 
                       mladší           „  -  „                                       na 1.m. 
           Hrabové – mladší    III. liga II. trieda                      na  6.m. 
           Hlboké                           -  „  -                                  na   8.m. 
Podrobnosti SD č.: 306 a / 2006 
10. apríla boli výsledky v tabuľkách: 
Muži z Bytče   boli v III. lige a z Hliníka v IV. lige obaja na 11. Mieste. 18. Apríla už klesli 
naši muži na 14.miesto. Zato dorastenci a žiaci sa držali všetci v III. lige. 
Dorast – starší:       15.miesto   ( Bytča ) 
              Mladší        8.miesto 
             V. liga I. tr.   6.m.        ( Hrabové ) 
             V. liga II .tr.  14.m.      (Hliník ) 
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Žiaci – starší aj mladší  1.m.  ( Bytča ) 
            III. liga II.C tr.   6.m. ( Hrabové ) 
Podrobnosti SD č.: 306 b, c / 2006    
Máj a jún sa tabuľka zmenila len trocha: 
Muži Bytča:                         III. liga                                  12.m.  
         Hrabové                      IV. liga II. tr.                         14.m. 
         Hliník                          IV. liga III. tr.                         7.m. 
Dorast Bytča: starší              III. liga                                   12.m. 
                       mladší           III. liga                                      9.m. 
            Hliník                        IV. liga                                    5.m.  
Žiaci Bytča : starší                III. liga                                     1.m. 
                     mladší              III. liga                                     1.m. 
         Hrabové                       III. liga II. C tr.                         7.m.  
         Hlboké                                -  „  -                                   9.m. 
Podrobnosti SD č.: 306 d, e / 2006 
V auguste  naši muži klesli na predposledné 15. miesto. Muži z hliníka sa dostali do III. ligy 
kde hrali na II. mieste. Náš starší dorast poskočil o 5 miest na 5.miesto, zato mladší dorastenci 
skončili na 15.m. Dorast Hrabového hral na 3.mieste a Hliníka na 7.mieste. Naši žiaci sa stále 
držali v III. lige na prvom mieste a preto postúpili do II. ligy , kde bojovali o postup. 
Podrobnosti SD č.: 307 a, b, c / 2006 
13. novembra bola situácia v tabuľke nasledovná: 
Muži Bytča:                              III. liga                                  15.m. 
         Hliník                               IV. liga III. tr.                         1.m. 
Dorast starší – Bytča :               III. liga                                    6.m. 
           mladší                             -  „  -                                      15.m. 
            Hliník                             V. liga                                     8.m. 
Žiaci starší – Bytča                     II. liga                                    10.m. 
         mladší                                - „ -                                          6.m. 
            Hrabové                           III. liga                                    5.m. 
Podrobnosti SD č.: 307 d, e / 2006 
 

Futbalový oddiel Kinex Bytča. 
 
Problematika klubu: 
1. financovanie klubu – z neho vyplýva stav kádra A mužstva dospelých. Pre nedostatok 

peňazí nie je možný nákup kvalitných hráčov. 
2. Nedostatočná regenerácia – spočíva aj v tom, že by bolo treba dochádzať na okolité 

plavárne, čo by bolo drahé. 
3. Bolo by treba vybudovať saunu v priestoroch štadióna 
4. Nedostatok kvalitných tréningových plôch. Oddiel by chcel, aby mu mesto vybudovalo 

ihrisko s umelou trávou. 
5. Klubu sa žiada vybudovať viacúčelová športová hala, kde by mohli absolvovať kvalitnú 

zimnú prípravu. Jej súčasťou by bola posilňovňa, ktorú by mohli využívať všetky 
športové kluby v meste a aj verejnosť. 

Tréneri futbalových mužstiev: 
A mužstvo   - dospelí: jeseň 2005 – Miroslav Král 
                                    Jar    2006 – Vladimír Goffa 
Hralo 18 hráčov. 
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Starší dorast  : Ing. Ondrej Skotnický a Stanislav Struhál 
Hrali v III. lige, 19 hráčov. 
Mladší dorast : Ing. O. Skotnický a S. Struhál 
V III. lige hralo 17 hráčov 
 
Starší žiaci : Jozef Tomčík, Peter Putirka 
Z III. ligy postúpili do II. ligy, hralo 22 hráčov 
Mladší žiaci : Miloš Keblúšek, Ján Daniš 
V III. lige hralo 19 hráčov 
Podrobnosti SD č.: 307 f, g / 2006 
 

TJ Tatran Hrabové – správa o činnosti. 
 
V januári sa konala výročná členská schôdza , na ktorej boli prítomní oboznámení 
s hospodárením a činnosťou oddielu v roku 2005. S trénermi jednotlivých oddielov ( žiaci, 
dorast, dospelí ) bol prerokovaný plán tréningov. V zime trénovali v športovej hale 
v Predmieri. 
               V marci bola v športovom areáli TJ prevedená rekonštrukcia elektroinštalácie , 
vymenili bojler. Opravy financoval MsÚ Bytča. 
                V apríli začali družstvá jarnú časť sezóny, počas ktorej nezabúdali na údržbu 
ihriska. 
              V júni po skončení sezóny 2005 / 2006 bola členská schôdza , na ktorej si zvolili 
nové vedenie FO. Predsedom sa stal: Ľ. Hrobárik, tajomník: Ľ. Chladný, pokladník : Ing. P. 
Gaňa + 10 členov výboru. 
             V júli zorganizovali futbalový turnaj za účasti družstiev z Hrabového, Hlbokého, 
Jablonového a Štiavnika. Domáci TJ Tatran na turnaji zvíťazil. 
             Jesenná časť sezóny sa začala druhý augustový týždeň, pričom: 
- mužstvo dospelých malo 18 členov, hrali II. triedu v oblasti  na 6.m. 
- mužstvo dorastu  malo 15 členov, hralo I. triedu v oblasti      na 10.m. 
- mužstvo žiakov malo 16 členov a hralo II. triedu v skupine C  na 6.m. 
             Mesto prispelo na činnosť FO TJ Tatran čiastkou 85 000,- Sk. Pretože Hrabové má 3 
družstvá ani táto čiastka nestačila na dopravu, dresy a pod.  
Podrobnosti SD č.: 308 / 2006 
 

Mestská liga malého futbalu – MLMF. 
 
               V aprílovej tabuľke figurovalo 10 mužstiev. Na ich čele boli Partizáni a posledný 
bol tím BOTAFOGO.  
               Začiatkom mája boli hráči zoskupení do dvoch líg. V I. lige bolo stále 10 mužstiev. 
9. V. boli na čele Biele medvede a tabuľku zas uzavreli hráči z BOTAFOGO. V II. lige boli 4 
družstvá, ktoré viedli hráči zo Štiavnika. 
              1. júla sa uskutočnila na hádzanárskom ihrisku kvalifikácia o postup na majstrovstvá 
okresu. Mužstvá odohrali za sebou 33 stretnutí. III. ročník Majstrovstiev okresu sa konal 9. 
júla. Na 1.m. skončil Arsenal Hliník; 2.m. obsadil Gáter tím a na 3.m. boli Partizáni.    
              Turnaja sa zúčastnilo spolu 18 mužstiev z celého Bytčianska. Štiavnik sa umiestnil 
na 4.m.; M. Bytča na 10.m.; Pšurnovice na 15.m.; Veľké Rovné na 17.m. a Kolárovice na 
poslednom 18.m. 
Podrobnosti SD č.: 309 a, b, c, d / 2006 
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             V októbri sa skončil 4.ročník MLMF v Bytči. Súťaž v ňom odohralo 14 mužstiev 
z toho 10 hralo I. ligu a 4 hrali II. ligu. Novým majstrom sa stal 1. FC Partizáni a do najvyššej 
súťaže postúpilo historicky prvé nebytčianske  mužstvo – Inter Štiavnik. 
             Organizátori uvažovali nad zlepšením systému hry. Mnohé mužstvá starnú, odhlásia 
sa  a iné sa prihlasujú. Organizátorov tešilo , že MLMF ja najmasovejšou súťažou v okrese. 
Ak počítame aj majstrovstvá okresu, zapojili sa  hráči z každej mestskej časti a každej dediny 
nášho okresu. 
            Predstavitelia mesta podporujú MLMF nielen finančne, ale aj tým, že im umožnili 
trénovať a hrať na hádzanárskom ihrisku. Celá akcia bola založená na zmysluplnom využití 
voľného času i dobrých vzťahov medzi generáciami. 
           V poradí už III. ročník zimného turnaja MLMF sa uskutočnil v hale Predmier. Zahralo 
si 12 mužstiev. 
Podrobnosti SD č.: 310 a, b, c / 2006 
 

Hádzaná 
             
          Kvalitne obsadený medzinárodný turnaj mladších a starších žiačok Bytča cup 2006 
usporiadal 25. II. 06 v športovej hale v Predmieri hádzanársky oddiel  TZOB Bytča. Okrem 
domácich a dievčat z celého Slovenska sa na ňom zúčastnili aj 2 družstvá z ČR a jedno 
z Ukrajiny. V kategórii mladších žiačok zvíťazil český tím Sokol Poruba a naše dievčatá 
skončili na 4.m. Najlepšou hráčkou turnaja sa stala Eva Minarčíková z Bytče. 
           V SD prikladám fotografie z udeľovania cien a pozvánku na športový ples 
v Svadobnom paláci na 22. IV. 
Podrobnosti SD č.: 311 a, b, c, d / 2006 
 
Mestský hádzanársky klub. 
 
Súťaže.  
          HO mal v súťažiach družstvá starších dorasteniek, staršie a mladšie žiačky a dve žiacke 
družstvá v celoštátnych súťažiach športových stredísk. 
          Dorastenky sa umiestnili na 3.m. v II. lige.  
          Staršie žiačky v regionálnej súťaži krajov skončili na 2.m. a postúpili na Majstrovstvá 
SR. Tieto sa konali v Trenčíne, kde naše dievčatá obsadili 6.m. 
          Mladšie žiačky štartovali v tých istých súťažiach a napokon skončili tiež na 6.m. na 
Majstrovstvách Slovenska. 
         V súťaži športových stredísk ( hrajú na profesionálnej úrovni ) sa naše žiačky 
prebojovali do semifinále, kde skončili na 2.m a medzi štyri najlepšie celky Slovenska 
nepostúpili. 
         Naše dievčatá reprezentovali mesto na medzinárodnej súťaži škôl ( Kalokagatia ) , ktorá 
bola v Trnave. Obsadili tam 2.m. a stali sa školským majstrom Slovenska. 
         Od 1. VI. 06 prešiel hádzanársky oddiel pod Mestský hádzanársky klub Bytča. Hrali 
v ňom družstvá :  
• Mladšie dorastenky:                  I. slovenská liga                   1.m. 
• Staršie žiačky                            regionálna súťaž                   1.m. 
• Staršie žiačky B                                -  „  -                              6.m. 
• Mladšie žiačky                                  -  „  -                              3.m. 
• Žiačky                                       súťaž ŠS                                 1.m. 
           Vo februári zorganizovali medzinárodný turnaj Bytča cup 2006 za účasti 12 družstiev 
V auguste sa naše družstvá zúčastnili medzinárodných turnajov: 
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• Kolárovo cup      1.  a  2.m. 
• Karviná cup        4. a 6.m. 
• Ostrava cup         6.m. 
Podrobnosti SD č.: 312 / 2006 
           Turnaj Kolárovo cup sa hral 21. VIII. a naše staršie žiačky na ňom obsadili 1. miesto. 
Každé družstvo hralo 7 zápasov. V kategórii starších hráčok sme mali dva tímy. A tím pod 
vedením kapitánky Minarčíkovej zvíťazil a B tím obsadil 7.miesto. Najlepšou strelkyňou bola 
s 36 gólmi Janošková a najlepšou hráčkou I. Minarčíková. Dorastenky skončili vo svojej 
kategórii druhé a mladšie žiačky piate. Tréner Garabík bol s výsledkami veľmi spokojný. Jeho 
veľkým snom je účasť neoficiálnych majstrovstiev sveta klubov vo Švédsku. Dlhodobé 
výsledky našich dievčat nás k tejto súťaži predurčujú, iba s peniazmi to bude horšie. 
            Bytčianske hádzanárka pokračovali v úspešnej reprezentácii mesta aj po zmenách, 
ktorými prešli na prelome júna a júla. Do novej sezóny vstúpili s novým názvom Mestský 
hádzanársky klub – MHK.  
            Tabuľky hádzanárskych súťaží ( spolu hralo 14 slovenských tímov ) – mladšie 
dorastenky: 
25. IX.                     1. Liga                     3.m. 
9. X.                          – „ -                       5.m. 
30. X.                        – „ -                       2.m. 
27. XI.                       – „ -                       1.m. 
11. XII.                     – „ -                        1.m. 
Podrobnosti SD č.: 313 a, b, c, d, e, f / 2006 
 

Stolnotenisový oddiel TZO Bytča. 
 
Oddiel mal prihlásených v dlhodobých súťažiach 4 družstvá  mužov: 
 
A – družstvo :  štartovalo v 1. Lige, kde dosahuje stabilnú výkonnosť. V tejto súťaži hrá 
                          už  12  rokov bez prerušenia. V sezóne 2005 / 2006 skončili na 5.mieste a 31.                                                
XII.06                XII. 06 boli v tabuľke na 3.mieste.   
B – družstvo :  štartovalo v   2. lige, odkiaľ po 4 sezónach vypadlo. Hlavným dôvodom bolo,          
                        že niektorí hráči odišli pracovať mimo Slovenska a mladší  dosť netrénovali. 
                        Pre tieto dôvody nevyužili ani možnosť štartovať v 3.lige. 
C – družstvo : štartovalo v 4.lige, ako nováčik súťaže. Skončili na predposlednom mieste, 
                       vypadli do 5.ligy, kde sú v aktuálnej tabuľke na 4.mieste. 
D – družstvo : štartuje v 6.lige, kde je s dostatočným náskokom  na 1.mieste a má predpoklad 
                        postupu do vyššej súťaže. 
Dorastenci :    štartujú v 1.divízii kraja. Zbierajú tam prvé skúsenosti. 
                     Krúžok. V rámci CVČ začal pôsobiť od školského roku 2006 / 2007 
stolnotenisový krúžok, ktorý navštevujú žiaci a dorastenci. V rámci Bytče dosahujú najlepšie 
výsledky a majú predpoklad na zvyšovanie výkonnosti. Rozšírením týchto krúžkov by chcel 
oddiel zabezpečiť výchovu mladých hráčov, ktorí by neskôr hrali za mužov. 
                    Turnaje. Hráči TO sa zúčastnili aj na turnajoch jednotlivcov. V Slovenskom 
pohári mužov a veteránov dosiahol veľmi dobré umiestnenie Bohuslav Tiso starší. Spomínaný 
hráč sa zúčastnil aj na Majstrovstvách sveta veteránov v Brémach. V súťaži dvojhier 
v kategórii nad 50 rokov sa prebojoval do 3.kola vyraďovacích súťaží a vo štvorhra až medzi 
16 najlepších dvojíc. 
Podrobnosti SD č.: 314 / 2006 
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                    Tabuľky zo začiatku roka – muži : 
12. I. 06                            2.liga                        15.m. 
                                          4.liga                       12.m. 
23. I.                                  1.liga                         7.m. 
                                          2.liga                        16.m. 
                                          4.liga                        12.m. 
                                          6.liga                          2.m. 
27. II.                                1.liga                          9.m. 
                                          2.liga                         16.m. ( posledné ) 
                                          4.liga                         12.m. 
                                          6.liga                           2.m. 
23. III.                               1.liga                           4.m. 
                                          2.liga                          16.m. 
                                          4.liga                          13.m. 
                                          6.liga                            3.m. 
Podrobnosti SD č.: 315 a, b, c / 2006 
                  Veteráni. Stolnotenisoví veteráni zo Žiliny a Bytče sa nestratili ani na májovom 
turnaji v Trenčíne. Vo vekovej kategórii 50 – 59 rokov zvíťazil náš B. Tiso. 
                   Ďalší celoslovenský turnaj sa konal koncom mája v Ružomberku. V rovnakej 
vekovej kategórii opäť zvíťazil B. Tiso. Na turnaji hrali hráči v 6. kategóriách na 7. Stoloch. 
Najstarší hráč mal 75 rokov. 
Podrobnosti SD č.: 316 a, b / 2006 
 

Šachový oddiel – ŠO. 
 
                ŠO mal v sezóne 2005 – 2006 v pravidelných súťažiach 2 družstvá. Boli to 
A družstvo, ktoré hralo v IV. lige Žilinský kraj a B družstvo v V. lige  okres Žilina a Bytča. 
                V IV. lige , v súťaži 8- členných družstiev dosiahli naši pekný výsledok, keď sa 
umiestnili na 4.mieste z 12-tich účastníkov. Najlepšie výsledky dosiahli hráči: J. Dodek, S. 
Hanuliak , J. Staríček a iní. Celkový chod oddielu a preteky zorganizovali najmä Š. Mitúch 
a predseda ŠO Ing. Ján Sládek.  
                V V. lige, v súťaži 6- členných družstiev v majstrovstvách okresu Žilina, hralo 
v sezóne 2005 / 2006 naše B družstvo zložené z mladých hráčov a žiakov. Súťaž mala 2 kolá 
a hralo v nej 6 mužstiev. Naši skončili na 3. mieste. V tejto súťaži sa jedná najmä o rast 
mladých hráčov a zbieranie skúseností. Najlepšie výsledky dosiahli Július Dodek a Alexandra 
Hanuliaková. Táto hráčka ( narodená v r. 1996 ) , dosiahla v hre najväčší úspech. Postúpila na 
Majstrovstvá Európy v šachu mládeže , ktoré sa konali v republike Čierna Hora. 
                V spolupráci so základnými školami v meste a s CVČ bol  v novembri 
zorganizovaný turnaj škôl v šachu žiakov. Najlepší jednotlivci v kategórii chlapcov a dievčat 
postúpili na majstrovstvá okresu, ktoré zorganizoval šachový oddiel Mladosť Žilina. 
                V SD okrem správy oddielu prikladám aj spravodajcu, kde sú uvedené vylosované 
čísla a rozpis jednotlivých kôl súťaže. 
Podrobnosti SD č.: 317 a, b / 2006 
                V SD ďalej prikladám tabuľky z konca extraligy, ktorej finále bolo vo februári 
v Čadci. Bytča sa v nich nachádza v 4. Lige skup. C 11 na 5.mieste. V tabuľke z konca roka 
11. XII. 06 klesla Bytča na 7.miesto. 
Podrobnosti SD č.: 318 a, b / 2006 
                V dňoch 5. – 10. III. sa v Brezovej pod Bradlom uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v šachu mládeže. Deti súťažili v 5. kategóriách. V kat. dievčat do 10 rokov sa 
o veľký úspech postarala A. Hanuliaková z Bytče, ktorá   skončila na 1.mieste a stala sa tak 
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majsterkou Slovenska. Alexandra je tento rok žiačkou 4.ročníka triedy pre mimoriadne 
nadané deti pri ZŠ Ul. mieru a členkou šachového oddielu pri CVČ Mladosť Žilina. 
Podrobnosti SD č.: 318 c / 2006 
 

Kung Fu. 
 
                Dvaja vrcholoví predstavitelia Kung Fu na Slovensku Ján Hrankay a Peter Kremeň 
z Bytče si splnili svoj veľký sen. Začiatkom februára totiž odleteli na takmer mesačný pobyt 
u svojich učiteľov v Hong Kongu a Číne. Reprezentovali tam nielen Bytču, ale aj Slovensko. 
Školy oboch sú známe nielen u nás ale aj v Žiline, P. Bystrici, Bratislave a Košiciach. Prvých 
8 dní sa zúčastnili na oslave narodenín veľmajstra Lam , cvičili a trénovali. Zvyšok strávili 
v Číne. Žiaden cudzinec ešte v rodine Lam nepredviedol svoje umenie. Oslavy sa zúčastnilo 
ďalších 200 študentov z celého sveta, ale ako diváci.  
                  Obaja sa vrátili domov koncom marca. V SD prikladám článok o ich tréningoch, 
oslavách, o tom ako na nich zapôsobila Čína, jej krajina a srdeční ľudia. 
                  Majstrovstvá Európy v Kung Fu. 17. Júna boli vo V. Meziříčí. V silnej 
konkurencii získali Bytčania najviac medailí vo viacerých kategóriách a stali sa tak 
najúspešnejšou výpravou. Súťažili v kategóriách : deti, ženy a muži. Napokon bolo exhibičné 
vystúpenie učiteľov Kung Fu z celej Európy. 
                 V kategórii detí do 12 rokov zvíťazil M. Topoli, na 2.m. skončila N. Nikolajová 
a na IV. mieste M. Šotek. Najlepšou ženou bola Milada Skukálková v cvičeniach so zbraňou 
a bez nej. 
                 V kategórii muži bez zbrane bol najlepší Igor Sakala. Na 3.mieste skončili 
v kategórii sparingových  foriem M. Repčík a J. Bodlala. J. Hrankay bol v porote 
majstrovstiev, čo prijal ako poctu. 
Podrobnosti SD č.: 319 a, b / 2006 
 

Športové hry v Malej Bytči. 
 
                 Už 32. Ročník športových hier usporiadal v lete v M. Bytči občiansky výbor na 
čele s poslankyňou A. Pánikovou. Športové hry sa každý rok konajú na počesť SNP. 
                 Súťažilo sa vo viacerých disciplínach a vekových kategóriách. Víťazi dostali 
hodnotné vecné ceny. Spomínané športové hry sú jedným z najstarších športovo – 
spoločenských podujatí na Bytčiansku. Súťažiť sem chodia ľudia z celého okresu. 
                Tento rok ozvláštnilo hry aj vystúpenie obľúbenej speváčky Z. Smatanovej, 
tanečného súboru Rovňan a estrádneho súboru Súľovčanka. 
Podrobnosti SD č.: 320 / 2006 
 

Tenisový turnaj. 
 
                24. VI. sa konal II. ročník exhibičného tenisového turnaja O pohár Kinex Bytča. 
                Turnaj otvorili o 10,oo hod. a súťažili celý deň vo : štvorhrách mužov, 
o najrýchlejšie podanie, v dvojhrách mužov i mládeže. O 13,oo hod. bola autogramiáda 
našich najslávnejších hokejistov. Spomínaný turnaj podporilo mnoho sponzorov z Bytče, 
Žiliny a iných miest. Za najlepšieho hráča považovali B. Tisu, stolnotenisového veterána. 
Podrobnosti SD č.: 321 / 2006 
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Tipovacia liga. 
 
                 V júli boli vyhlásení víťazi letného kola tipovacej ligy. Z Bytče vyhral Ľ. Bačík 
víkendové jazdy na koňoch v jazdeckej škole Brezany a V. Lamlech večeru v žilinskej 
reštaurácii. 
                 20. XI. 06 mala za sebou tipovacia liga svoju jesennú časť. Po jej skončení noviny 
MY ŽN pripravili slávnostné odovzdanie cien prvým 10. výhercom.1.miesto obsadil M. 
Jurovec, získal víkendový pobyt pre 2 osoby v kúpeľoch Turčianske Teplice s plnou penziou 
a 21 liečebné procedúry. 
                 2. a 3.miesto získali tiež Bytčania Šukalovci. Na 5.mieste skončil M. Jurovec, ktorý 
dostal kozmetický balíček od firmy AVON v hodnote 2000 Sk. Na VI .mieste skončil tiež 
Bytčan  Emil Ciesarík, ktorý si pochutnal na večeri v reštaurácii za 500,-korún. Čiže skoro 
všetky ceny získali tento rok Bytčania.       
Podrobnosti SD č.: 322 a, b / 2006 

Šport vo svete. 
 
                 XX. ZOH. 10. II. 06 sa začali Zimné olympijské hry v talianskom Turíne. 
Slovákov, ale nás Bytčanov predovšetkým , potešilo to, že prvú striebornú medailu pre 
Slovensko získal Radoslav Žídek v snoubordcrose. Žídek začínal s lyžovaním na svahoch 
v Petroviciach, kde pretekal za ŠK Kinex Bytča. Od začiatku r. 2006 pôsobil v ŠK Žilina. 
                 28. II. prijal R. Žídeka primátor Žiliny J. Slota, aby mu zablahoželal k úspechu. 
                 Celý február a marec sa fotografie a meno R. Žídeka objavovali vo všetkých 
slovenských médiách. Čo všetko sa o ňom popísalo, prikladám v SD. 
Podrobnosti SD č.: 323 a, b, c, d, e / 2006 
                IX. Paraolympiáda. Od 11. – 19.marca bola v Turíne aj paraolympiáda. Slovensko 
reprezentovalo 8 zrakovo postihnutých, 5 stojacich a 2 sediaci postihnutí športovci 
v zjazdovo, lyžovaní a v bežeckých disciplínach. 
               Naši telesne postihnutí športovci získali doteraz v zimných olympiádach 12 
strieborných a 12 bronzových medailí. Tento rok nás odišlo do Turína reprezentovať spolu 17 
športovcov. 
                Striebro získal R. Dudáš ( zrakovo postihnutý ) v zjazde a bronz si vybojovala I. 
Chlebáková tiež v zjazde ( v slalome skončila na 5.mieste a v obrovskom slalome skončila 
štvrtá). 
Podrobnosti SD č.: 324 a, b, c / 2006 
                MS v ľadovom hokeji boli tento rok v Lotyšsku ( Riga ). Majstrovstvá sledovali 
všetci fanúšikovia ľadového  hokeja a v Rige nechýbali ani Bytčania. V SD prikladám 
fotografiu na ktorej je Jaroslav Macek  ( podpredseda Okresného súdu v Žiline ) ako skalný 
fanúšik. Tento rok to boli tretie MS , na ktorých spolu fandili 8 fanúšikovia z Bytče, P. 
Bystrice a Žiliny. J. Macek bol atmosférou v Rige nadšený. Hovoril, že prenosy zo všetkých 
zápasov  vysielali TV úplne všade – pretože tam ľudia hokejom žijú. 
               Naši hokejisti sa dostali do štvrťfinále potom, čo vyhrali nad Ukrajinou 8 : 0. 
Bohužiaľ náš postup zastavila Kanada. MS napokon vyhrali Švédi. Naši skončili v konečnom 
poradí na 8.mieste. V SD prikladám podrobné články o MS a samostatný časopis 
s fotografiou nominovaných slovenských hokejistov. 
Podrobnosti SD č.. 325 a, b, c, d, e / 2006 
               MS vo futbale – Nemecko 2006. Hoci tam Slovensko  nemalo zastúpenie všetci, 
ktorí futbal milujeme sme boli doslova nalepení na TV obrazovkách, aby nám neunikol ani 
jeden zápas. V SD prikladám podrobnosti zo šampionátu. Majstrom sveta sa stalo Taliansko 
pred Francúzskom a Nemeckom. Zvíťazil teda európsky futbal. 
Podrobnosti SD č.: 326 a, b, c / 2006 
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XV. kapitola 
 
  
 
 
 

Ľ U D I A     M E D Z I     N A M I 
 
                                
 
 
 
                  Novinár  Miro Beníček. V roku 2002 pracoval ako novinár v redakcii 
Bytčianskych novín, ktorých redakcia v tom čase sídlila v budove MsÚ. Vtedy už bol 
dôchodca – sedemdesiatnik, ale jeho entuziazmus a zápal by mu mohol závidieť nejeden 
mladík. 
                   Vari nikto iný nepoznal pomery v Bytči ako práve on. Vždy vedel kde sa čo deje. 
Rád sa o svoje typy podelil aj s mladšími kolegami. Prvú reportáž z Bytče robil, keď primátor 
mesta P. Korec odovzdával byt sociálne slabšej viacdetnej rodine. Po tejto reportáži 
nasledovali ešte mnohé iné. 
                   Ako sa patrí na skvelého novinára a redaktora, hoci bol p. Beníček už veľmi 
chorý, zostal až do posledných dní svojho života za svojím staručkým písacím strojom. 
Obrazne by sa dalo povedať, že zomrel s prstami na klávesoch. Hoci ho vystriedali viacerí iní  
novinári, ktorí by si radi nárokovali jeho slávu, v Bytči zostal a zostáva naďalej novinárom 
číslo jedna. Veď také spravodajstvo o meste Bytča po jeho smrti nemala a vari ani nikdy 
nebude mať. Miro Beníček ( ako ho všetci známi volali ) sa staral celým srdcom 
o zviditeľnenie svojho mesta a ľudí v ňom žijúcich. 
                   Štefan Putirka. Je naozajstný odborník a zberateľ budíkov. Vo svojej zbierke ich 
má viac ako 400 a každý je iný. Zbieraniu a oprave budíkov sa venuje už viac ako 20 rokov. 
Všetko sa začalo opravou kamarátovho pokazeného budíka. 
                   Všetky jeho budíky sú mechanické. Elektrické nezbiera. Všetky exempláre má 
zaevidované a zosumarizované. O každom vie, odkiaľ ho má, či funguje, koľko ho stál.  
Štefan o sebe hovorí, že je technický typ a preto je pre neho toto hobby najlepšie. Do každého 
budíka pri jeho oprave vkladá sám seba. Často musí pokazenú súčiastku opraviť alebo vyrobiť 
úplne novú. 
                  Ako zberateľ si najviac váži tie najstaršie exempláre z roku 1858 – sú nemeckej 
výroby. V jeho zbierke nájdete budíky nielen z Európy, ale aj z Kanady, Číny, Ameriky 
a Austrálie. 
                  Doplniť si zbierku mu pomáhajú burzy , ktoré sa pravidelne konajú v Trenčíne. 
Pán Putirka si zorganizoval na výročie svojich 60.-tych narodenín v knižnici výstavu svojich 
budíkov. Prišlo na ňu mnoho divákov, ale zberateľa potešil najmä veľký záujem žiakov 
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                  Uskladniť toľko budíkov nie je jednoduché. Problémy s tým mal, kým bývali na 
sídlisku. Teraz, keď býva v rodinnom dome si našiel priestor na povale. Sťažuje sa len na to, 
že mu pri ich oprave veľmi trpia oči. V práci ( robí v Kinexe ) robí s počítačom, čo je pre jeho 
zrak ďalšia námaha. Ešte viac ho znepokojuje to, že jeho zbierku nebude mať kto prebrať. 
Mladých to nezaujíma. Zberateľstvo všeobecne nemá u mladých šancu, či sú to mince, 
známky alebo niečo iné. 
Podrobnosti SD č.: 327 / 2006 
 
                    Stanislav Helmeš. Keď sa skončila vojna, mal 7 rokov. Celý život býval v Bytči 
a cez cestu oproti býval kaplán Štefan Jančovič. Malý Stanko ho často navštevoval a práve tu 
ho zaujali známky na listoch a balíčkoch, ktoré kaplán dostával. Vtedy prvýkrát videl tzv. 
šesťblok slovenských známok. Boli to jeho prvé poštové známky a má ich dodnes. 
                   Od získania týchto prvých známok sa stal váženým a zanieteným zberateľom a to 
je už 60 rokov. Otec mu v Žiline kupoval známky zo zahraničia. Vtedy to nebola drahá 
záležitosť, takže si to mohli dovoliť. Nikdy na svoju záľubu nezanevrel. Pokračoval aj počas 
vojenskej služby, ktorú slúžil v Prahe. Slúžil pri železničnom vojsku, kde si vojaci aj niečo 
zarobili a všetky tieto peniaze pán Stanislav vrazil do známok. Práve tam zohnal sériu 
známok z korunovácie britskej kráľovnej z roku 1937. 
                   Po návrate z vojny sa prihlásil do klubu filatelistov, ktorý vznikol v Bytči  v r. 
1945. Postupne si cez klub dokúpil filatelistické pomôcky a nové známky. Odvtedy mu za 
nominálnu hodnotu chodia všetky známky, ktoré boli u nás vydané. Vlastní všetky 
československé známky od r. 1945 až do roku 1992. Potom aj tie , ktoré vyšli po rozdelení 
Československa. Vo svojej zbierke má aj známky z protektorátu Čechy a Morava. 
                   Pán Helmeš hovorí, že ho baví triediť, zoraďovať a pozerať sa na známky, veď sú 
to malé umelecké diela. Mladí to nechápu , nevidia zmysel v zbieraní známok. 
                   V budúcom roku bude bytčianska pošta oslavovať 150 rokov od svojho vzniku. 
Preto aj pán Helmeš behá , vybavuje, zháňa sponzorov a ináč organizuje filatelistickú výstavu 
k chystanej slávnosti. 
Podrobnosti SD č.: 328 / 2006 
                   Ján Gärtner je dobrovoľný hasič. Tomuto poslaniu zasvätil celý svoj život. Dnes 
pôsobí ako predseda Dobrovoľného hasičského oddielu v Bytči. Zároveň je členom 
najvyššieho orgánu dobrovoľnej hasičskej  ochrany a člen republikového výcvikového štábu. 
                   Tento zapálený hasič je známy v meste aj tým, že má doma zbierku hasičských 
predmetov a kuriozít. Zbierať ich začal pred 20 rokmi, keď pôsobil ako predseda Závodného  
( závod Kinex ) hasičského zboru. Vtedy sa hasiči zúčastňovali na mnohých súťažiach, kde 
získali mnoho pohárov a plakiet. Pán Gärtner  si necení najviac poháre. Pre neho sú cennejšie 
vlajočky  vydané pri príležitosti rôznych hasičských súťaží. Okrem nich  má slušnú zbierku 
hasičských kalendárikov, pier, autíčok a odznakov. V Bytči ich už predstavil aj na nejednej 
výstave. V roku 2010 , keď bude hasičský zbor v meste oslavovať svoje 135. Jubileum, mieni 
výstavu zopakovať. Vystavovať na nej nebude sám, pretože v Bytči a okolí je takýchto 
zberateľov viac. 
                     Pán Gärtner je členom hasičského klubu zberateľov. V klube sa sústreďujú 
zberatelia – hasiči z celého Slovenska. Pravidelne sa stretávajú a vymieňajú si svoje poklady. 
Ozdobou zbierky sú aj staré tabule, ktoré voľakedy viseli na domoch. Boli to potvrdenia 
o tom, že dom bol poistený proti požiaru   v hasičskej poisťovni. 
                    Pán Gärtner pripomína, že rád ochraňoval majetok občanov Bytče a vychovával 
mladých nadšencov. K zásahom ich často privolávajú aj profesionálni hasiči. Dobrovoľní 
hasiči túto službu robia na úkor svojho voľného času a úplne zadarmo. 
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                   V minulom roku dostal pán Gärtner za celoživotnú službu ocenenie. V máji ho 
prijal prezident republiky I. Gašparovič a odovzdal mu ( a s ním aj ďalším dobrovoľným 
hasičom ) ďakovné listy. Pre všetkých ocenených to bolo obrovské morálne zadosťučinenie. 
Podrobnosti SD č.: 329 / 2006  
                 Peter Babic vášnivý hubár a pestovateľ húb. Tento rok nás opäť prekvapil. 
V marci, keď bolo ešte v Bytči všetko pod snehom, Peter našiel v záhrade jedlú hubu 
plamienku zamatovohlúbikovú. Aj keď je plamienka v prírode bežná, málokto ju pozná, alebo 
vie dokonca pestovať. P. Babic hovorí, že je to rarita, pretože táto plamienka je jednou z mála 
húb, ktoré rastú v takýchto  chladných podmienkach. Samozrejme narastie, keď sa mierne 
oteplí. Počas hubárskej sezóny vypĺňa táto huba obdobie, keď iné nenájdete. Rastie výlučne 
na kmeňoch alebo pňoch stromov. 
                   Peter radí, že je najlepšia do polievok, ale dá sa použiť aj do aspikov alebo 
šalátov. Jedia sa z nej len klobúčiky. 
Podrobnosti SD č.: 330 / 2006 
                  Marián Krúpa.  Koncom marca sa v bratislavskej Inchebe uskutočnilo podujatie 
REKORDFEST. Súťažiaci z celého Slovenska sa snažili v 4 disciplínach vytvoriť skôr 
zábavné ako športové rekordy. Takmer 30 súťažiacich v rôznych vekových kategóriách sa 
pokúsilo na vystretých rukách  udržať pivový sud vážiaci 10 kg. V súťaži sa najlepšie darilo 
17 – ročnému študentovi z Bytče Mariánovi Krúpovi., pretože dosiahol čas 1min., 42 sekúnd. 
Jeho rekord potom riadne zaregistrovali do Knihy slovenských rekordov. Marián sa na súťaž 
dostal náhodou. So školou boli pozrieť autosalón a na spomínanú súťaž sa išiel pozrieť iba zo 
zvedavosti. Náš mladý silák  netajil, že mu možno pomohlo to, že už 3 roky posilňuje. 
                   Marián je nádejný automechanik. Jeho otec obnovil v meste výrobu pecí a krbov. 
Podrobnosti SD č.: 331 / 2006 
                 PaeDr. Eleonóra Nekorancová – nová riaditeľka Domu sociálnych služieb 
a Domova dôchodcov v Bytči – Hrabovom. Pani riaditeľka nastúpila do svojej novej funkcie 
po úmrtí bývalej riaditeľky Ing. Márie Andráškovej. 
                Pani Nekorancová má 42 rokov, je vydatá a má 2 deti. Do práce dochádza 
z Turzovky. Vyštudovala učiteľstvo na Trnavskej univerzite a od roku 1985 pracovala 
v školstve. Naposledy bola riaditeľkou ZŠ. 
                Nová riaditeľka verí, že svoje pedagogické, psychologické a riadiace skúsenosti 
s deťmi využije aj pri starých ľuďoch. Pri výberovom konaní splnila kvalifikačné predpoklady 
a preto vypracovala projekt, ktorý predložila na Úrade ŽSK a v konkurze uspela. Spomínaný 
projekt sa týkal perspektívy domova a návrhov na skvalitnenie služieb. Sústredila sa na 
skvalitnenie starostlivosti o starých ľudí, aj na posilnenie nočných služieb.  
                Dnes je v domove na 31 obyvateľov iba 1 zdravotná sestra v nočnej službe. Väčšina 
obyvateľov domova má vyše 80 rokov a závažnosť ich zdravotného stavu si vyžaduje časté 
sledovanie. Preto nová riaditeľka chce, aby v noci pracovali 2 sestry. Snaží sa ich získať 
z úradu práce ako verejnoprospešných pracovníkov. 
               Riaditeľka tiež zháňa nové polohovateľné postele. Ďalší problém je zásobovanie 
domova, ktorý je v zime ťažko prístupný. Domov sídli v budove renesančného kaštieľa 
postaveného v roku 1690 a preto aj minimálne rekonštrukcie a opravy na budove, musí 
povoliť pamiatkový ústav. 
Podrobnosti SD č.: 332 / 2006 
               Ing. Peter Korec – primátor mesta. Že je svojej práci oddaný a je takmer 
všadeprítomný som už neraz spomenula. Teraz bude reč o dovolenke.  Odborníci tvrdia, že 
dovolenka by mala trvať aspoň 2 týždne, aby sa organizmus mohol zregenerovať. Nájdu sa 
jedinci, ktorí do roka absolvujú ak dve dovolenky, ale aj takí, ktorí v práci vidia zmysel života 
a dovolenku považujú za prepych. K takýmto patrí aj náš primátor. O dovolenke povedal: 
„Nepôjdem nikde, ostanem v meste. Máme veľa investičných akcií a dovolenku nestihnem. 
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Keď ma nikto nepotrebuje, najradšej dovolenkujem doma. Ku šťastiu mi stačí gauč, televízor 
a noviny. Aj vlaňajšiu dovolenku som strávil takto. Iba predvlani to bolo inak – boli sme 
s rodinou v Grécku“. Podrobnosti SD č .: 333 / 2006 
 
                 Waldemar Oszszeda. Narodil sa v poľskom Opoczne. Po vyštudovaní vysokej 
školy prežil väčšinu života v Žiline. Už niekoľko rokov pracuje  ako vedúci pracovník na 
MsÚ odbor výstavby  a životného prostredia.  
               Pán Waldemar hovoril o Vianociach. Napriek tomu, že je v Bytči cudzinec, aj tak 
trávi vianočné sviatky s rodinou podľa slovenských zvykov. Jedno miesto pri štedrovečernom 
stole nechajú vždy prázdne , pre pocestného, a zaspomínajú si na blízkych, ktorí už nie sú 
medzi nimi. V Poľsku je zvykom, čítať príbeh o narodení Ježiša Krista. Pomodlia sa a potom 
nasleduje zvyk typický pre Poľsko a v niečom aj pre Slovensko, že si vzájomne želajú mier, 
lásku , zdravie a delia si oplátku, z ktorej si každý odlomí kúsok. Na oplátkach sú znázornené 
scény zo života panny Márie alebo Ježiša. V Poľsku ich vyrábajú v kláštoroch alebo na 
farách.  
               Pán Waldemar tvrdí, že jeho rodáci kdekoľvek na svete žijú, tento zvyk dodržiavajú. 
Jedlo na stôl sa podáva vždy v nepárnom počte. Tak ako u nás je tradičná hubová polievka 
a kapor. 
               Peter Getting. O Petrovi ako nádejnom autorovi a novinárovi som už písala minulý 
rok.  Slovenský rozhlas v marci vyhlásil víťaza anonymnej autorskej súťaže na pôvodnú hru 
pre deti do 15 rokov. Ako druhú v poradí spracoval rozhlas pôvodnú hru pre mládež pod 
názvom Megastar od Petra Gettinga. 
               P. Getting sa narodil v r. 1975 a je publicista a prozaik.  Svoje prózy publikuje  
v časopisoch na Slovensku i v Čechách. Tento rok pracoval ako redaktor pre časopis Plus 7 
dní. Svojou spomínanou rozhlasovou hrou získal aj finančnú prémiu pre autora do 35 rokov.  
              Hra je podľa autora moderným variantom  Andersenovho Nahého kráľa. Je satirou 
vysmievajúcou sa kolosu , ktorý dnes nazývame showbiznis. Peter uviedol, že:“ Hovorí tak 
trochu o tom, ako nás klamú, aj o tom, ako sa sami necháme klamať“. 
Podrobnosti SD č.: 334 / 2006 
             Adel Lahde je Sýrčan, ktorý sa na Slovensko dostal ako študent vysokej školy. 
V Bratislave vyštudoval lekársku fakultu, ktorú ukončil v r. 1995.  Odvtedy žije nepretržite tu. 
Oženil sa totiž so svojou spolužiačkou. Pracuje v Bytči ako ušný – nosný a krčný lekár na 
poliklinike. 
             Napriek tomu, že pochádza z islamskej krajiny doktor je kresťan – dokonca 
ortodoxný. Hovorí, že v Sýrii si pod stromček darčeky nedávajú. Každý si niečo pekné kúpi 
pre seba, aby mal niečo nové. Zvykom je, že sa na sviatky rodina navštevuje a posedí si pri 
káve alebo dobrom likéri.  
            Na Štedrý deň nejedia kapra. Majú len slávnostnejší obed. Dôležitejšie je obdobie pred 
Vianocami a síce 30 dňový pôst. 
Podrobnosti SD č.: 335 / 2006 
           Iveta Bajtošová je veterinárna lekárka. Dnes pracuje ako vedúca laboratória na 
poliklinike.  
           Tento rok otvorila salón pre 4 – nohých miláčikov. Výnimočné na ňom je to, že prišla 
s novinkou. Pripravila totiž kolekciu oblečenia pre psíkov do nečasu. Záujemcovia môžu 
v salóne psíka nielen ostrihať alebo ináč upraviť ale aj obliecť podľa najnovšej módy. 
          Pani Iveta skončila v r. 1988 štúdium na veterinárnej fakulte. V tej dobe sa ženy ťažko 
uplatňovali v tomto odbore, tak sa preorientovala na humánnu medicínu a pracuje ako vedúca 
laboratória na poliklinike v Bytči.  
          Po absolvovaní certifikátu si založila spomínaný salón. Hovorí, že je to jej hobby a robí 
ho iba po pracovnej dobe. V salóne ponúka najširší sortiment v širokom okolí. Vidieť na 
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Slovensku oblečeného psíka je výnimočné. Obliekať by sa mali psy, ktorí sú zvyknutí na to , 
že ich chovajú dnu. 
           Pani Iveta má výnimočný organizačný talent. Uplatňuje ho v Klube spoločenského 
života, kde organizuje návštevy divadelných predstavení v okolitých divadlách, koncerty 
a podobne. Tento rok zorganizovala ozdravovací zájazd do Bulharska pre ľudí chorých na 
cukrovku, alebo odkázaných na bezlepkovú diétu. 
Podrobnosti SD 336 / 2006 
                 Pred vianočnými sviatkami vydali MY ŽN 56 stranovú publikáciu o 7 osobnostiach  
Žiliny. Z nich ma zaujali dvaja, pretože majú z Bytčou niečo spoločné.  
                 Michal Janoš je už 20 rokov  primárom na novorodeneckom oddelení žilinskej 
nemocnice. Rukami tohto 55 ročného lekára prešlo nejedno dieťa z Bytče. Jeho zásluhou je, 
že oddelenie vlastní 7 rokov certifikát „ Baby friend hospital“. Znamená to, že je priateľské 
k deťom a matkám. Oddelenie prevzal po predošlom primárovi Grossmanovi v r. 1986. 
Doktor Janoš sa zaslúžil o nízku úmrtnosť našich novorodencov. Predtým bola úmrtnosť 
okolo 18 %o . Tento rok nezomrelo ani jedno dieťa. 
               Radoslav Žídek je športovec, o ktorom som už písala v kapitole šport. Vo februári  
boli jeho fotografie vo všetkých slovenských novinách, pretože na ZOH v Turíne získal 
striebornú medailu.  
               Má 25 rokov a na snouborde sa naučil jazdiť na neďalekých Petrovických svahoch. 
Je vyučený operátor nábytkovej výroby. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu. 
Podrobnosti SD č.: 337 a, b / 2006 
              JUDr. Jaroslav Macek. V rubrike „Kto je kto“, v MY ŽN predstavili v auguste 
J.Maceka podpredsedu Okresného súdu v Žiline.  
              Pán Macek žije od narodenia v Bytči. Po absolvovaní právnickej fakulty v Bratislave  
od r. 1995 do 2003 pracoval vo Všeobecnej úverovej banke. Od roku 2003 je sudcom OSŽ. 
Medzi jeho záľuby patrí hokej, basketbal, knihy a hudba. Svoju dcéru Beatku veľmi ľúbi 
a neustále ju spomína ako svoj najväčší úspech.  
              Nezabudnuteľné pre neho ako hokejového fanúšika boli oslavy titulu majstra sveta  
v r. 2002 v uliciach Bytče. Najradšej má dobré jedlo, spánok a dobrú knihu. Najviac neznáša 
nedochvíľnosť a násilie. Medzi svoje klady považuje schopnosť nájsť kompromis, má 
fotografickú pamäť a analytické myslenie. 
Podrobnosti SD č.: 338 / 2006 
               Novorodenci a  zosnulí z Bytče a okolia. Tento rok opäť uvádzam mená 
novorodencov a zosnulých občanov, ktoré boli uverejnené v týždenníku MY ŽN. 
Január :  
• I. sa narodila manželom Parčišovcom z Hvozdnice dcéra Martina 
• 8.I. sa narodil     -  „        Hrabošovcom                    syn Matej 
• 21. I.        -  „  -               Babčanovcom  z Bytče      syn Jakub 
• 23. I.        -  „  -              Chobotovcom z Bytče         syn Christian 
• 23. I.        -  „  -               Kubicovcom zo Pšurnovíc  dcéra Erika  
Podrobnosti SD č.: 339 a, b, c, d, e / 2006 
Február: 
• 19. II. sa narodil     S. a M. Dorčiakovi  z Bytče          syn  Miroslav 
• 20. II.   -  „  -                 j. Gajdošíkovej z Hrabového  syn  Marek 
• 26. II.   -  „  -          E. a J. Minárikovi  z Bytče             dcéra Monika 
Podrobnosti SD č.: 340 a, b, c / 2006 
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Apríl, máj : 
9.IV. sa narodil  D. a P. Bugdolovi  z Bytče   syn  Denis 
• 25. IV.  -  „  -     I. a D. Uhliarikovi  z Bytče   syn Daniel 
• 14. V.   -  „  -     j. a R. Horvátovi     z Bytče   dcéra Jasmína 
Podrobnosti SD č.: 341 a, b / 2006 
Jún, júl, august : 
• 4. VI.  sa narodil   V. a M. Cedzovi z Hvozdnice  syn  Tomáš 
• 24. VI.  -  „  -         Z. a M.  Várošovi z Bytče         syn  Miroslav 
• 3. VII.   -  „  -        M. a M. Matuškovi z Bytče      dcéra Marianna 
• 4. VIII.  -  „  -       M. a J. Masiarikovi  z Bytče      syn Adam 
• 17. VIII. -  „  -       J. a Š.  Lančaričovi  z Bytče      syn  Simon 
Podrobnosti SD č.: 342 a, b, c, d, e / 2006 
August, september : 
• 4. VIII.  sa narodila   M. a R. Červencovi  z Bytče          dcéra  Radka 
• 7. VIII.   -  „  -           D. a. J.  Gerčicovi    z Hvozdnice   dcéra  Simona 
• 30. VIII. -  „  -           Z. a. M. Palugovi     z Bytče           dcéra Nikola 
• 1. IX.      -  „  -           M. a .M. Gloserovi  z Bytče            syn  Dávid 
• 30. IX. sa narodili S. Chládekovej a J. Lyžičiarovi z Bytče dvojičky Michal a Tomáš 
Podrobnosti SD č.: 343 a, b, c, d, e / 2006 
Október, november: 
• 1. X.   sa narodil             V. a P. Bublovi  z Bytče                  syn  Peter 
• 14. X.  -  „  -                    M. a J. Mračníkovi z Bytče             syn  Dávid 
• 20. X.  -  „  -                    E. a. P. Gabrišovo z Hvozdnice       dcéra  Ester 
• 26. X.  -  „  -                    J. a M.  Zacharovi  z Bytče              dcéra  Barbora 
• 27. X.  -  „  -                    A. a M: Skukálkovi z Bytče             syn Mirko 
• 18. XI. -  „  -                    E. a J. Hrabovskému  z Hrabového  dcéra Adela 
Podrobnosti SD č.: 344 a, b, c, d, e, f / 2006 
             
             Navždy nás opustili: 
• 22. I.   Karol Reš                  nar. 1930      -   Bytča 
• 28. I.   Mária Paišová           nar. 1964      -   Bytča 
• 2. II.    Anna Gabajová          nar. 1912     -   Bytča 
• 9. II.    František Baláž          nar.  1921    -   Bytča  - Mikšová 
• 12. II.  Ivan Kaluža               nar.  1945     -   Bytča 
• 15. II.  Jolana Dorňáková      nar.  1926     -    Bytča – Hrabové 
• 15. II.  Augustín Dudík           nar.  1933   -   Bytča 
• 18. II.  Milan Hryzák             nar.  1931     -   Bytča – Pšurnovice 
• 28. II.  Emil Stupavský          nar.   1934    -   Bytča – Hrabové 
• 2. III.   Oľga  Hatašová          nar.   1951    -   Bytča – Hvozdnica 
• 6. III.   Miroslav Svrček         nar.   1933    -   Bytča – Hrabové 
• 7. III.   Marta Vlčíková           nar.   1948   -   Hvozdnica 
• 10. III. Štefan Mičienka          nar.   1922   -   Bytča 
• 25. III. Adam Novák               nar.   1951   -   Bytča . Mikšová 
• 12. IV. Ľudovít Raždík           nar.   1912   -   Bytča – Hliník 
• 29. IV. Štefan Hlavoň             nar.   1929   -   Bytča 
• 9. V.    Ján Bagin                     nar.   1938   -   Bytča 
• 16. V.  Rudolf Panáč               nar.   1932   -   Hvozdnica 
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• 29. VI. Anna Mičienková        nar.   1922   -   Bytča 
• 3. VII.  Paulína Kormancová   nar.   1926   -   Bytča 
• 6. VII.  Oľga Chrásťová           nar.   1957   -   Bytča 
• 8. VII.  Pavol Ovseník              nar.   1932   -   Bytča 
• 19. VIII.   Pavlína Kypúsová             nar.   1933   -   Bytča – Pšurnovice 
• 31. VIII.   Imrich Drbúl                      nar.   1919   -   Bytča 
• 31. VIII.   Mária Hagendorfová          nar.   1928   -   Bytča 
• 3. IX.        Helena Kurucová               nar.   1922   -   Bytča 
• 22. IX.      Anna  Šípovská                  nar.   1937   -   Bytča 
• 25. IX.      Veronika Majtánová           nar.   1914   -   Bytča 
• 30. IX.      Helena Babicová                 nar.    1920   -   Bytča 
• 12. X.       Štefan Huljak                       nar.   1955    -   Bytča – Hliník 
• 13. X.       Ľudmila Gajdošová              nar.   1925   -   Bytča 
• 18. X.       Anna Jalovičiarová               nar.   1939   -   Bytča 
• 29. X.       Anna  Zembjaková                nar.   1949  -   Bytča 
• 1.XI.         PhDr. Slávko Churý             nar.    1935  -   Bytča 
• 8. XI.       Božena Zákopčaníková         nar.    1948  -   Bytča 
• 10. XI.     Vendelín Kolek                     nar.     1944  -   Hvozdnica 
• 26. XII.    Anna Kramarová                   nar.     1927  -   Bytča 
Podrobnosti SD č.: 345 a, b, c / 2006 
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XVI. kapitola 
        
 
 
 

J U B I L E J N É    R E T R O S P E K T Í V Y 
 
 
 
 
 
1536 Ján Zápoľský udelil Bytču znovu do majetku Jánovi a Rafaelovi Podmanickým. 
1616   24. decembra zomrel Juraj Thurzo. 
1626 boli do 3 vchodov kostola na námestí ( do ich zárubní ) zabudované kamenné svätice 
1696   Ondrej Matúšek ( rodom Bytčan ) prepošt a titulárny biskup daroval nášmu kostolu  

hlavný oltár a kostol samotný dal nadstaviť. 
1726 datuje sa po prvý raz tzv. dicatia – význam pozemkov . Bytča sa vtedy písala Bittša 
1746 dal reparovať „ Soľné“ richtár Ján Fábry. Mesto malo v tej dobe štátny regiment 

tzv. Forgáčovský 
1756 začal v meste chirurgickú prax Michal Schmidt. Do mesta prišiel zo Sliezska. Dovtedy 

tu pôsobil ako lekár p. Kratochvíl ( veľmi vzdelaný pán ). 
1766 vyberalo mesto daň od jednej fajky – 2 groše ročne 
1776 mali Bytčania novú „ arendálnu „ zmluvu  s panstvom na pivovar, sladovňu a pálenicu 
1786 striedali sa richtári obce Štefan Begány a František Arleth 
1786 zúril v meste oheň, z mnohých domov ostal iba zrub 
1796 urobili popis statkov a majetkov v Bytči a salašoch 

- ten istý rok kúpil Žid Izrael Vihler na konci mesta od Brossa kúsok záhrady na 
židovský kúpeľ 

           -  z Veľkého Rovného bola preložená do Bytče pobočka Slovenského učeného     
           tovarišstva 
           -  richtárom v Bytči bol Ján Kassay 
1806   -  reštaurovali a preniesli hlavný kríž do cintorína    
           -  nad brány cintorína dali namaľovať do malty latinské nápisy    
           -  ukončili v meste pobyt vojska a na vojenských vozoch ich na trovy mesta previezli   
               za Váh    
           -  cez mesto sa viezol moslimský panovník. Mesto dalo funt masla na pomazanie    
              jeho koča    
           -  pre ruských vojakov dalo mesto piecť chlieb na vlastné trovy    
1826   mesto malo 2 kováčske vyhne    
1896 richtárom bol Alexander Skotnický   
1916   5. VII. vo frontovej línii I. svetovej vojny padol vo Francúzsku dobrovoľník a    
          národovec , rodák z Bytče Jozef Adamík. 
         27. VIII. mu bola udelená pochvala a bol vyznamenaný francúzskym vojnovým    
          krížom so zlatou hviezdou za hrdinstvo. 
1926   26. X. sa začala stavba novej budovy meštianskej školy. Pozemok kúpili od vdovy    
           M. Králikovej za 80 000 Kč. Na stavbe pracovalo 40 robotníkov pre firmu Hlavaj    
           a Palkovič. 
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           Mala Štátna škola ľudová 211  žiakov v 5.triedach ; Rímskokatolícka škola – 77 žiakov    
           Židovská škola – 33 žiakov ( učil tam David Gero ); Ľudová škola v M. Bytči – 46    
           Žiakov. 
1936 Obecná ľudová škola v Hliníku. Jej správcom bol  J. Šutarík a navštevovalo ju 121   

Žiakov: 
-   žiaci prvej triedy ochoreli na čierny kašeľ    
-   doktor Skotnický očkoval deti proti kiahňam    
-   P. Petrovská odcudzila z bytu 8 tisíc Kč, za čo mala zníženú známku zo správania   
    a bolo na ňu podané trestné oznámenie     
-  darcovia darovali deťom a škole nové topánky a školské pomôcky    
Meštianska škola v Bytči mala 565 žiakov v 12 triedach.  
-  prišli noví učitelia: Zlatníček, Juragová, Kroutilová a Kropáčková. Riaditeľom    
   školy bol František Sedlák.   
-  v 11 oddeleniach sa učilo rímskokatolícke náboženstvo a v 1 odd. židovské      
   náboženstvo   
-  v 11 odd. sa učil nemecký jazyk a v 3 odd. sa deti učili strojopis     
-  mliečna akcia: 80 detí dostalo horúce mlieko zo žilinskej mliekárne     
-  19. IV. sa škola zúčastnila na stromčekovej slávnosti. Na námestí M. R. Štefánika    
    zasadili lipu ( doteraz tam rastie ). Veľmi pršalo. 
Výstavba:  
-  stavala sa nová cesta z Makova do Bytče    
-  na ulici Kollárovej č. 634 bol postavený nový dom.   
-  robili úpravu námestia     
Včelári:   
-  tajomníkom Zväzu včelárov sa stal Ján Kuciak     
-  13. III.  zomrel Alojz Arleth – najstarší člen spolku včelárov      
Železnica :   
-  1. II. zhorel vo vlaku vozeň naplnený dobytkom. Príčinou bola neopatrnosť 
sprievodcu dobytka.   
-  11. 8. bol vlakom zachytený a usmrtený natierač mosta J. Štvrtecký    
-  1.XI. prechádzal stanicou rumunský kráľ Carlos s korunným princom Michalom 

1946 Farský úrad.: 
-  dekan bol Andrej Hrabovec a kaplán Koloman Grman 
Mestská knižnica: 
-  v jej vedení vystriedal Jána Uličného Ivan Kamas.   
Včelári: 
-  28. III. podľa nových stanov sa zmenil názov spolku na Okresný včelársky spolok 
   . Jeho predsedom bol F. Šukala, tajomník : R. Krátkoruký, pokladník : P.Kratochvíl,    
    hospodár : A. Nezbeda a revízori: A. Hričovský, V. Alakša.    
Železnica:   
-  počas roka boli vymenené všetky koľaje a obnovená celá stanica      
-  v marci odišiel zo služby prednosta stanice Jelšina a na jeho miesto nastúpil Ladislav    
   Suchánek      
Školstvo: Meštianska ľudová škola :     
-  23. I. vypukol na povale školy požiar, horela strecha budovy. Škoda bola 100 000     
   Kč.    
-  školu navštevovalo 521 žiakov v 21 triedach.      
-  riaditeľ bol Emil Tiso    

- noví učitelia : J. Badík, E. Šarkányová, J. Mičko, Š. Václavíková a M. Kvasničková 
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               Obecná ľudová škola v Hliníku:    
- navštevovalo ju 127 žiakov, riaditeľom bol V. Fašang        
1956   Predseda MNV bol Peter Kratochvíl       
          Závod Mechanika ( terajší Kinex ):     
          -  1. I. previedli prevádzku z Bytče do Českej republiky      
          -  zamestnanci nacvičili a postupne zahrali operetu Tečie voda proti vode v réžii Jozefa    
             Reháka, orchester dirigoval Rudolf Badík.    
          Železnica :    
          -  18. I. odišiel z funkcie prednostu V. Herda a jeho miesto prevzal Kristian Zeman     
          -  20. III. bola kolaudovaná nová zastávka v Predmieri      
          Včelári:     
          -  spolok dodal štátu 1 230 kg medu     
          -  stále hrozila  nákaza včelstiev roztočmi, ktorá sa k nám šírila z Moravy. V Štiavniku    
              museli spáliť všetky včelstvá      
           Rybári :     
           -  tento rok boli dokončené Hlinické rybníky. Budovať ich začali v r. 1953     
           -  predseda spolku bol Jozef Bunta      
           -  došlo k zmene názvu spolku na Miestna organizácia Slovenského rybárskeho    
              zväzu     
           -  spolok tento rok platil a zamestnával hájnika     
           -  zregulovali rieku Rovňanku   
           -  činnosť zväzu bola zameraná najmä na budovanie kaskád, na odchov v pstruhových     
               potokoch         
           Jednotné roľnícke družstvo – JRD:        
           -  tento rok sa asi 10 rodín presťahovalo z obce Magale do mesta k družstvu, na ktorom      
              začali pracovať       
           -  hodnota pracovnej jednotky bola asi 20 Kčs ; a naturálie : 4 kg obilia, 4 kg zemiakov      
              4 kg slaniny a 4 kg ďateliny ; funkcionári dostávali denne hodnotu 2 pracovných     
              jednotiek    
           -  zaviedlo sa dobrovoľné poistenie a vyplácanie rodinných prídavkov na deti  - na     
              1 dieťa 50 Kčs  mesačne        
           -  priemerná  ročná dojivosť bola okolo 2 305 – 2 400 l mlieka na 1 dojnicu     
           -  strojový park bol veľmi chudobný, mali len málo strojov, všetko sa robilo ručne.    
              O stroje sa starala Strojno – traktorová stanica.      
           -  JRD chýbali hnojivá – zem bola často nepripravená na sejbu     
           Výstavba :          
            -  v Hliníku urobili asfaltovú cestu a novú kanalizáciu             
           Školstvo : ZŠ Revolučná ( bývalá meštianska škola ):        
           -  ročníky 1. – 5. navštevovalo 495 žiakov v 12 triedach          
           -  ročníky 6. – 8.navštevovalo  418 žiakov  v 11 triedach         
           -  ročníky 9. – 11.navštevovalo 189  žiakov v 5 triedach        
           -  tento rok sa začal oslavovať Deň učiteľov      
           -  prvýkrát sa na 1. mája vystavovali  práce žiakov  vo výkladoch obchodov na námestí    
           -  do školy prišli noví učitelia : B. Ivanková, P. Havrlent, Š. Kočnerová   
                            ZŠ  Hliník :      
           -  riaditeľka : I. Fašangová          
           -  školu navštevovalo 141 žiakov     
           -  učitelia: M. Gašpercová, P. Kosonová a E. Jariabková    
                           Gymnázium :      
           -  riaditeľ: G. Jesenský; zástupcovia : O. Štefík, R. Badík       
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           -  do zboru pribudol S. Garaj ( telocvikár )    
          Hádzaná – ženy:   
         -  hádzanársky oddiel sa volal „Slavoj Bytča“ a fungoval pod patronátom Pivovaru      
         -  ženy hrali I. hádzanársku ligu      
         -  úspechy našich žien mali vo verejnosti ohlas. Na zápasy chodilo až 700 divákov     
         -  Trénoval ich D. Pick a trénovali 3 x do týždňa      
                           muži:      
         -  hrali v krajskej súťaži. Oddiel sa menoval „Spartak Bytča „, trénoval ich E. Tiso      
         Hasiči :  
         -  volali sa Československá požiarna ochrana – ČSPO      
         -  do funkcie predsedu bol dostavený predseda MsNV  Jozef Badík ( bolo to nariadenie    
            komunistickej strany )      
         -  skončila sa činnosť kapely, ktorá musela odovzdať vychádzkové rovnošaty, aby sa     
            hudba nemohla oficiálne zúčastňovať cirkevných obradov         
         Detský domov :      
         -  riaditeľka domova bola p. Horvátová         
1966  predseda MsNV bol Jozef Langer           
         Farský úrad :        
         -  kaplán na fare sa volal  Pavol Metelka      
         Závod Kinex:       
        -  1. VIII. zmenili názov závodu z Kinex na ZVL Kinex Bytča n. p.       
        -  10. X. bola slávnostne začatá výstavba haly pre výrobu ložísk. Zakladacia listina   
           o zahájení stavby je uložená v základoch budovy. Generálny projektant bol     
           Štátny úrad pod vedením Milana Antalu z Bytče . Pod zmluvnú listinu sa popísali:    
           J. Pastorek a J. Tabaček ( vedúci výrobného strediska ).   
           Podrobnosti SD č.: 346 a, b / 2006     
        Závod Makyta:     
        -  počet zamestnancov 698 osôb 
        -  priemerný mesačný zárobok 1 155 Kčs na osobu mesačne        
        Železničná stanica:          
        -  prednosta bol Emil Šulek    
        -  okolo stanice postavili kovový plot a vyasfaltovali nakladaciu plochu        
        -  hlavný pokladník Bácikovský bol zbavený funkcie pre spreneveru        
        -  do služby boli zacvičení 4 noví výpravcovia : J. Kováčik, Š. Makyňa, M. Sládek a      
           B. Valášek            
        Včelári :          
        -  združenie malo 151 členov s 987 včelstvami       
        -  neorganizovaných včelárov bolo v Bytči 125 so 400 včelstvami         
        -  tajomník bol J. Stískala         
        JRD :      
        - sa už hospodársky upevňovalo      
        -  k 31. XII. bolo na JRD 344 ks hovädzieho dobytka, 124 kráv, 157 ošípaných,      
           30 prasníc a 150 oviec       
        -  do štátnych fondov odovzdali  11 vagónov obilia, 33 vagónov zemiakov a 666 q mäsa     
        Školstvo :  ZDŠ Revolučná:    
        -  riaditeľ bol Ján Kentoš        
        -  noví učitelia: M. Haščáková, Pluhárová a S. Lázarová        
        -  pre nedostatok priestorov sa žiaci 5. Roč. učili v starej židovskej škole       
        -  žiaci všetkých škôl sa striedali vo vyučovaní   na II. zmeny        
        -  počet žiakov 610 v 19 triedach      
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        -  Ondrej Štefík dostal titul vzorný učiteľ, začali sa zábavy rodičov a učiteľov spolu       
        -  tento rok sa prvýkrát v sobotu nepracovalo, začali sa tzv. „ voľné soboty“.        
                         ZDŠ Mierová:        
        -  navštevovalo ju 858 žiakov, učilo tu 32 učiteľov         
        -  zo školy odišlo 136 deviatakov         
        -  evidovalo sa koľko a ktorých detí chodí na náboženskú výchovu ( aby mohli rodičov    
           a aj deti postihovať )          
        -  ešte stáli len 2 budovy, začali stavať telocvičňu a školskú jedáleň     
                         ZDŠ Hliník :       
        -  riaditeľka bola I. Fašangová; učili: Kosonová, Ritnošíková a Balalová          
        -  v škole sa učilo 82 žiakov na 2.zmeny       
        Detský domov:          
        -  riaditeľka : Horvátová            
        -  nová vychovávateľka Kurucová  sa starala najmä o prostredie okolo domova         
1976  predseda  MsNV  bol Leopold Václavík           
        Výstavba :         
         -  v meste bol postavený nový dom v bytovej správe mesta na Sídlisku        
         -  na úpravu komunikácií v centre mesta investovali 6 mil. korún             
         -  skončila sa I. etapa kanalizácie v centre mesta ; predĺžil sa vodovod z M. Bytče do      
            Mikšovej  ; začali s prácou    na vodovode v Hrabovom a Hlbokom.        
         -  úprava koryta Petrovičky na námestí. Dôkladné vyčistenie, násada pstruhov -        
            náklady 17. mil. korún           
         -  koncom roka   bolo 611 nových bytov . asanovali ( vyňatie z bytového fondu )          
            18 bytov        
         Technické služby :     
         -  počet zamestnancov bol 72, mesačný plat 1 563 Kčs  / na osobu mesačne.       
         -  rozloha verejnej zelene v meste bola 25 ha         
         -  počet lámp verejného osvetlenia 984 ks ; popolníc  4 156 ks           
         Železnica :       
         -  vymenili sa prednostovia stanice: odišiel Š. Palatínus a prišiel J. Bene       
         -  mechanické závory boli nahradené automatickými a tým sa skončila služba pri          
            závorách v Predmieri          
         Požiarnici :           
         -  konal sa II. ročník súťaže O putovnú prilbu , novinkou bola kategória žien         
         -  svoje jubileum 50. Rokov oslávili: Daniš, Beňo a Tatala             
         Závod Kinex:        
         -  od 1. IV. začala pracovať komplexná racionalizačná brigáda v spolupráci s katedrou     
            Elektrotechnickej fakulty strojárskej v Prahe. Spolupracovali na zlepšovacích          
            návrhoch.              
         -  od 1. IV. znovu zmenili firemný názov zo ZVL Kinex na  ZVL Bytča.        
         -  činnosť podniku bola rozšírená           
         -  na podnikovej chate začali poskytovať stravovacie a ubytovacie služby          
         -  22. VII. bola slávnostne otvorená nová hala  na výrobu ložísk          
         -  2. VI. kúpil podnik súkromný dom B. Behríka a po jeho rekonštrukcii v ňom       
            otvorili materskú škôlku pre zamestnancov závodu. Hneď do nej prijali 45 detí .      
            Riaditeľkou bola E. Šujanová                
            Podrobnosti SD č.: 347 a, b, c, d / 2006           
         -   1. X. veliteľstvo Východného vojenského okruhu udelilo podniku Čestné uznanie      
            za dlhoročnú prácu a zabezpečenie obranyschopnosti republiky.    
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         -  31. XII. podnik vyhodnotil absencie z dôvodov pracovných úrazov. Konštatovali, že     
            pracovníci utrpeli za rok 37 pracovných úrazov s následkom 785 dní absencie.     
            Podrobnosti SD č.: 348 a, b / 2006           
          Včelári:        
          -  predseda združenia bol J. Slaninka          
          -  ich cieľom bolo okrem iného získať do svojich radov čo najviac mladých ľudí         
          -  31. VII. boli včelári so svojimi rodinami na zájazde v Adamovských Kochanovciach        
          -  tento rok bol na med bohatý ; z jednej čeľade  dostal včelár v priemere 40 kg  medu       
          JRD :        
          -  pracovníci sa vzdelávali v tzv. Družstevnej škole práce. Absolvovalo ju 100          
              pracovníkov        
          Školstvo : ZDŠ  ulica Mieru :             
          -  riaditeľkou bola Judita Hariňová           
          -  v škole sa učilo  802 žiakov v 30 triedach, dochádzku ukončilo 134 deviatakov      
          -  učitelia museli povinne robiť tzv „nedeľné dopoludnia“. Boli to akcie, ktoré mali       
             odlákať deti od nedeľnej omše v kostole             
                          ZDŠ ulica   Revolučná:         
          -  riaditeľom bol Karol Petrus, zástupkyňa K. Ďurajková           
          -  školu navštevovalo 587 žiakov v 20 triedach, odišlo 65 deviatakov      
          -  do dôchodku odišla Lengyelová a B. Pániková          
                          ZDŠ  Hliník:      
          -  riaditeľ bol V. Fašang          
          -  aby neubúdalo škole žiakov, museli na žiadosť rodičov zriadiť na škole školskú     
              družinu s jedálňou  . Stravovalo sa v nej 43 detí.          
                           Gymnázium            
          -  vedenie školy : Kentošová, Zelenka          
          -  študentov bolo 272 v 8 triedach           
          -  maturovali 2 triedy pod vedením J. Kovárovej a F. Gajdošovej            
          -  v júli sa 87 študentov zúčastnilo na spoločnej mládežníckej brigáde v konzervárňach       
             pri Olomouci. Pracovali tam celý mesiac.       
                           Detský domov:         
          -  riaditeľka – Cíbová            
          -  počas zimných prázdnin ostalo v domove 28 detí. Napadlo veľa snehu, tak sa chodili      
             sánkovať a lyžovať.      
          -  24. VI. zomrela vychovávateľka M. Kemková vo veku 48 rokov.         
          -  V dňoch 10. – 11. VII. z príležitosti 25. Výročia otvorenia domova usporiadali       
             stretnutie s bývalými chovancami a vychovávateľmi. Zišlo sa 70 chovancov z celej      
             ČSR. Všetci mali radosť najmä z účasti prvej riaditeľky domova pani Dirnbachovej.       
1986  predsedom MsNV  bol Ing. Dušan Urban    
          -  v SD prikladám 1. Číslo novín MsNV s názvom Bytčiansky obzor. Sú v ňom        
             uverejnené fotografie mesta a sídliska a články o Bytči .     
            Podrobnosti SD č.: 349 / 2006          
          Farský úrad :        
           -  novým kaplánom na fare bol Marek Hriadeľ          
           -  15. Júna sa stal kňazom Ján Vallo ( narodený 28. III. 57 v Bytči ).     
          Závod Kinex :       
          -  14. XI. sa zišli pracovníci koncernu ZVL, aby odmenili najlepších pracovníkov.      
              Zo závodu Bytča boli odmenení : A. Martinická ( robotníčka ), P. Hollan      
              ( upravovač ), kolektív BSP pod vedením M. Polku a Ing. P. Janták ( výrobný        
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              námestník ).                                                                                
         -  ZVL začal vydávať podnikový časopis pod názvom INFO, z neho sa dozvedáme, že      
             v porovnaní s ostatnými závodmi v koncerne najnižší počet pracovníkov  pracuje     
             na rizikových pracoviskách práve v Bytči.       
             Podrobnosti SD č.: 350 / 2006 
          -  7. I. rozhodla bytová komisia podniku udeliť byty zamestnancom : J. Hlucháň, L.     
             Ozánik a M. Behríková          
          -  4. II. Odišli do dôchodku: J. Polák, J. Kocián , V. Ačjaková, Š. Hajdúch, F. Kiššo,     
             V. Hlavoňová, A. Adamíková a M. Smatana.        
          -  21. IV. udelilo Koncernové riaditeľstvo podniku v Bytči Čestné uznanie za 1.m.      
            v socialistickej súťaži O najlepší podnik koncernu.        
          -  30. IV. sa rozhodlo, že v závode ZVL Bytča sa začne vyrábať uloženie stredu          
             bicykla v spolupráci so závodom ESKA Cheb.        
             Podrobnosti SD č.: 351 a, b, c, d / 2006            
          -  16. V. boli opäť vyznamenaní najlepší pracovníci : Ing. P. Barka ( vývojový       
              pracovník ), I. Fanová ( kontrolórka ), F. Pastierik( majster  údržby ), M . Omasta      
             zámočník ), Ing. J. Haščák ( za zlepšovateľský kolektív ).           
          -  12. VI. odišlo domov 12 vietnamských robotníkov           
          -  v podniku pracovalo 2 034 pracovníkov; z toho robotníkov bolo 1 576 a úradníkov        
             bolo 345.       
             Podrobnosti SD č.: 352 a, b, c / 2006         
          - v tomto roku bol podnikovým lekárom MUDr.  Jozef  Hajdák         
          Včelári: - Slovenský zväz včelárov :              
          -  kroniku písal J. Alakša          
          -  zväz dostal od štátu finančný príspevok 79 240 Kčs          
          -  na štátny výkup odovzdali 800 kg medu       
          -  zväz mal 331  členov  s 2 262 včelstvami          
          Podrobnosti pozri v kronike Slovenský zväz včelárov str. 144 – 158         
          Rybári – Slovenský zväz rybárov :          
          -  predseda – Ing. Jaroslav Harvánek          
          - organizácia získala    nový rybársky revír – uzatvorenú plochu podniku PREFA        
             v rozsahu 7 ha.  Svojpomocne urobili členovia úpravy brehu.        
          -  na odchov  lososovitých druhov používal zväz odchovné potoky. Rybníky     
             v Hliníku používali na odchov šťučej mlade.     
          JRD:     
          -  vyrobili v tonách : 1 410 obilia, 1 870 zemiakov, 120 mäsa a 1 702 litrov mlieka.    
          -  priemerný zárobok na člena družstva bol: 31 248 Kčs/ mesačne          
          Hasiči:            
          -  zriadili požiarnu stanicu             
          -  13 výjazdov k požiarom, z toho 2 v Bytči a 5 v spádových obciach, 6 mimo mesta a       
             5 lesných.      
          -  v júli rezignoval na funkciu predsedu J. Litera, 26. X. zvolili nového predsedu       
             St. Behríka            
              Podrobnosti v kronike DHS  str. 234  - 236.   
           Klub učiteľov dôchodcov:        
           -  jeho predsedom bol O. Štefík a kronikár Š. Jánošík            
          -  70. Rokov oslávili: M. Mičietová, I. Šopáková, O. Štefík, M. Bambúchová a           
              80 rokov  - M. Dúbravka           
          -  zomreli : M. Cvengroš, J. Huljak a I. Eichlerová         
              Podrobnosti SD kronika klubu            
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          Hádzaná:         
          -  tento rok vyhrali staršie dorastenky titul majstra Československa – obrovský úspech      
          Školstvo :   ZŠ ul. Revolučná ( už boli základné školy osemročné ):         
           -  riaditeľ: K. Petrus, zástupcovia: K. Ďurajková a Ľ. Kovačech, tajomníčka :      
              G. Kemková          
           -  počet žiakov: 717; učiteľov:   32; odišlo 120 ôsmakov            
           - kroniku školy písala A. Gáliková            
                            ZŠ ul. Mieru :    
           -  riaditeľka: J. Hariňová, zástupcovia: V. Kultán a Š. Valíček            
           -  noví učitelia: K. Jelínková a T. Gugenberger       
           -  počet žiakov: 1 217 v 35 triedach, školu opustilo 149 ôsmakov    
           - výchovnú poradkyňu ( starala sa o odchod žiakov do vyšších škôl ) robila     
              A. Hešková           
           - v 31 záujmových krúžkoch sa deti zúčastňovali domácich i zahraničných súťaží:       
              G. Uhliariková ( výtvarný ), S. Lošáková ( matematický ), P. Boháčik ( spev ), V.    
              Šimúnová ( dramatický ), M. Takáč ( hádzanársky ).        
                            Ľudová škola umenia   - ĽŠU          
           -  riaditeľ : Július Hlubina             
           -  počet žiakov: HO- 185; VO – 77         
           - pod vedením E. Stráňavskej založili ľudový súbor.             
                              Detský domov:          
           -  riaditeľka : Mária Ivanková            
           -  v domove bolo spolu 47 detí; z toho MŠ – 9; ZŠ – 23; SOŠ – 14 detí     
           -  zahraničnej praxe sa v ZSSR zúčastnila D. Lincová a v Poľsku K. Macková         
              Podrobnosti v SD Kronika DD     
1996 mesta bol Peter Lalinský   

-  kňaz vo farnosti bol Vladimír Kutiš ( veľmi charizmatická osobnosť ), kaplán     
    Jozef Šafár        
Zasadnutia MZ:  najčastejšie body rokovaní:            
-  finančný príspevok na prístroj poliklinike v spolupráci s nórskou  nadáciou       
   „ Na vlastných nohách“    
-  štatút mestských klubov         
-  vyhlásenie mesta za okresné mesto ( 13. IX. )        
-  členstvo mesta v Združení historických miest a obcí Slovenska        
-  prevod bytov z vlastníctva MsÚ do súkromného  ( 380 mestských bytov a       
    937 družstevných ) Okrem nich boli v meste aj tzv. podnikové byty, ktoré vlastnili     
   Kinex, Makyta, Pivovar, Prefa a Drevoindustria )          
-  mesto rozpredalo svoj majetok :     
    pozemky   za  43 tis. Sk; zásoby TS za 125 tis. Sk;  Technometal   2mil. 918 tis.    
    Sk; záhradníctvo  za 870 tis. Sk ; GEBA 2mil. 181 tis. Sk ; chata mesta za 300tis.    
    Sk; BURK + byty za 737 tis. Sk. Získalo za to spolu 7mil. 174 tis. Sk         
-  počet obyvateľov mesta bol 12 277; počet bytov : 3 812 
   Podrobnosti SD č.: 353 a / 2006 
-  10. I. predložila bytová komisia návrh rozpočtu na opravu a údržbu bytov,        
   slobodárne Kinex a Jesienky v hodnote 2 849 000,- Sk. 
   Podrobnosti SD č.: 353 b / 2006 
-  začali v Mikšovej stavať Dom smútku. Stavbu zabezpečili svojpomocne sami        
   obyvatelia; od mesta získali financie, urbariát prispel krytinou         
   Podrobnosti SD č.: 354 a, b, c, d, e, f / 2006         
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O živote miest na Slovensku všeobecne v roku 1996 uvádza  mesačník Verejná  
správa          
Podrobnosti SD č.: 355 / 2006   
Okresný úrad v Bytči:        
-  OÚ bol zriadený na základe uznesenia vlády SR zo dňa 24. VII. 96       
Zdravotníctvo:         
-  riaditeľ polikliniky bol MUDr. Jaroslav Mikoláš          
-  od 1. I. vznikla na území mesta druhá lekáreň . Jedna prevádzka už nestačila. Bola   
  to lekáreň „Zlatý orol“ na ulici S.Sakalovej č. 151; majiteľka : PhDr. Ľudmila           
  Rybanská . Lekáreň mal 5 zamestnancov .                         
Železničná stanica:         
-  prednosta bol Jozef Tinka           
- na železnici sa vo veľkom prepúšťalo. Do predčasného dôchodku musel odísť aj       
   výpravca St. Helmeš. Na stanici pracovalo 34 zamestnancov ( pred časom ich bolo      
   48 )         
-  naša stanica je zácvikovou stanicou pre nových výpravcov. Tento rok ich vyučili 6.       
-  tržby na prepravu cestujúcich: 1 333 539 ,- Sk            
-  naložených bolo 39 817 ton tovaru; vyložených: 64 616 ton            
Katastrálny úrad:           
-  začal archivovať listiny z Bytča a okolia          
Počasie:     
-  leto bolo veľmi daždivé a chladné          
Dobrovoľná požiarna ochrana.           
-  4. VIII. bol už XXI. Ročník O pamätnú prilbu. Súťažilo 14 kolektívov, vyhrali         
    hasiči z V. Rovného            
-  Okresná rad DPO: predseda: P. Gärtner, podpredseda: J. Smolka, veliteľ: Ing.       
    Uriča . Podrobnosti Kronika DHS str. 298 – 302          
KMGS:            
-  26. XI. boli schválené stanovy klubu. Jeho zakladatelia: M. Badík, I. Kamas,           
    J. Džudži, Ľ. Holičová, K. Malina...         
Rybári:       
-  predseda bol Ján Kočí               
-  upravili nádrže Kadorka a Šurábka . Išlo o ich prehĺbenie a odskúšanie prietoku       
    rieky Rovňanky          
-  jednanie o tzv. „Vážskej únii“ – bol to voľný lov rýb od Trenčína po  Bytču.    
Horolezci:         
-  klub sa volal Horolezecký mestský klub HK Direct Bytča             
-  predseda bol Rudolf Bielik            
-  1. II. liezli skaly vo Francúzsku ( D. Uhliarik, D. Pauer )           
-  4. – 7. VII. Vysoké Tatry             
-  júl: tzv. Otváranie veží v Hrabovom               
-  oslavy 75. Výročia založenia slovenského horolezeckého spolku JAMES.          
   Slávnostné lezenie vo V. Tatrách.             
- 24. VIII. Český ráj  - 4 členovia klubu          
-  13. X. lezenie na zmrznutom ľade v Hlbockých vodopádoch           
-  vianočné preteky. Zvíťazil M. Piala   zo Žiliny            
Školstvo:     ZŠ Ul. mieru             
-  riaditeľka: S. Živná, zástupkyne: B. Šurláková a Ž. Mendelová               
-  noví učitelia: J. Jakubek, S. Salajková a K. Hromcová           
-  odišli zo školy: A. Tvrdá ( išla podnikať ), S. Lošáková ( na OÚ )                  
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-  škola mala 44 učiteľov;  832 žiakov ; odišlo 86 deviatakov           
                  ZŠ Lániho : 
-  riaditeľka: M. Halamová; zástupcovia: F. Garabík a E. Šuvarová             
-  od. 24. IX. riaditeľ bol F. Garabík; zástupkyne: E. Šuvarová a E. Bednárová            
-  do dôchodku odišli: K. Petrus, M.Tabačková a O. Prítelová            
-  počet žiakov: 666; v 25 triedach; 34 učiteľov          
                   ZUŠ ( Základná umelecká škola ):         
-  zriadila nové detašované pracovisko v Dlhom Poli          
-  riaditeľka: E. Harvaníková             
-  HO: 196 ž.;   VO: 83 ž.; TO : 69 ž. 
                    Detský domov:                
-  riaditeľka: Lýdia Moravanská              
-  z domova odišli do dôchodku Smatanová a Mikulová              
-  v histórii DD ukončila vysokú školu prvá chovankyňa M. Jendrísková                   
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XVII. kapitola              

 
 
 
 

P O Č A S I E   
 
 
 
 
 
 
 
Január: 
1.I.     Nový rok sa začal odmäkom, ktorý popoludní zmrzol na poľadovicu       
2.I.      pršalo, všetok sneh sa roztopil, všade bolo plno vody      
3.- 4.  Počasie sa ustálilo; ticho a husto snežilo, bezvetrie. Cez deň bolo + 2°C      
6. I.    Tri Krále bývajú v počasí vždy prelomové. Teraz sa ochladilo iba mierne na – 4°C;     
           bolo jasno, slnečno  
8.I.      ráno bolo –11°C ; bezvetrie a jasno . Až do 14. I. sa stále ochladzovalo v noci na  
           - 15 °C a cez deň – 5°C; bezvetrie , jasno, slnečno       
13. I.   fúkal SV vietor  síce slabý , ale ostrý a nepríjemný; ráno bolo – 17 °C, zamračené   
16. I.   ráno – 7°C ; SZ vietor 10 – 25 km / hod.       
20. I.   V Bratislave zriadili  vyhrievané stany pre bezdomovcov, pretože od novembra       
           mrzlo 18 bezdomovcov. Počasie je suché a mrazivé v celej Európe. V noci je –12 °C    
           cez deň –6 °C         
Až do konca mesiaca bolo  suché , chladné a mrazivé počasie. Cez deň – 17 °C, v noci 20 – 
24 °C. Celá Európa je zmrznutá, meškajú spoje, mrzne nafta v nádržiach, grécka Akropola je 
pod snehom. 25. I. boli u nás 55 – ročné teplotné rekordy. Po Dunaji chodil ľadoborec.  
Všetky noviny upozorňovali ľudí na to, ako sa majú obliekať a o prvej pomoci pri 
omrzlinách. Naposledy boli takéto zimy v roku 1963. 
           Zhrnutie. Január je podľa meteorológov najchladnejší mesiac zimy. Práve v tomto 
mesiaci sú 2 vrcholy zimy: tzv. Trojkráľová a Fabiánska. Mesiac sa začal odmäkom a bol 
pomerne mierny. Po Troch kráľoch sa začalo ochladzovať, čo vyvrcholilo okolo 20. I., keď sa 
teplotné rekordy len tak sypali. Takýto chladný, suchý, slnečný ráz mal mesiac až do svojho 
konca. 
Podrobnosti SD č.: 356 a, b, c, d / 2006 
Podrobnosti SD č.: 357 a, b / 2006   
Február:  
            Vo februári sú ďalšie 2 vrcholy zimy. Prvá je Hromničná a druhá je Valentínska zima.  
2.II. sú Hromnice. Názov má svoj pôvod ešte v predkresťanskom období, kedy predstavoval       
        sviatok „hromový“. Vtedy boli ešte len 2 ročné obdobia: zima a leto. Západní Slovania  
        oslavovali boha hromu Perúna. Do kresťanskej liturgie prenikol tento sviatok  v podobe   
        posvätenia sviečok ( Hromničiek ), ktoré mali pri letných búrkach ochrániť dom pred    
        hromom a bleskom.  
- Z Hromnicami sa viaže až 40 pranostík. Mnohé hovoria o pravom zimnom počasí: 
- Na Hromnice zadúva ulice, Hromnice zimy polovice, Ak je na Hromnice mráz, bude ešte 

50 ráz  
- Lenže sú aj pranostiky, ktoré naopak hovoria o teplom počasí na Hromnice: 
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- Ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa ešte dlho povlečie, Ak na Hromnice voda beží, 
po Hromnici ešte sneží, Ak sú krásne Hromnice, prídu po nich fujavice. 

- Astronómovia o Hromniciach hovoria: Na Hromnice o hodinu více ( pretože deň je 
skutočne o 1 hodinu dlhší oproti zimnému slnovratu ).  

- Mnohé sú aj pranostiky so zvieratami: Medveď a jazvec vyjdú z brloha, pozrú sa na 
oblohu a keď je na Hromnice pekne, vrátia sa späť a ešte 50 dní spia. 

2.II. bolo teda v noci – 14 °C a cez deň – 4 °C, fúkal SZ vietor 5 – 10 km / hod.  
      Podrobnosti SD č.: 358 a / 2006     
3. II. bola ráno hmla ; - 13 °C, bezvetrie, zamračené. Pohľad z okna bol nádherný, lebo         
      stromy boli zasrienené a biele.  
- V cirkevnom kalendári je sv. Blažeja . Tento svätý vyprosuje, aby na jeho meno bolo 

pekné počasie a aby zima odniesla choroby hrdla. V tento deň vždy vietor zoslabne.  
- Na sv. Blažeje slnko ešte nehreje, Na sv. Blažeje vody plné koleje       
4. II.  od rána snežilo, ráno bolo – 13 °C, cez deň – 9 °C, fúkal SZ vietor 5 – 20 km / hod. 

Podrobnosti SD č.: 358 b / 2006 
- Tento deň je v cirkevnom kalendári sv. Veronika. Sv. Veronika je patrónka krajčírov, 

obuvníkov a fotografov.  
- Pranostiky hovoria: O svaté Veronice bývá ešte sanice ( česká ), Svätá Veronika ľady seká 

u rybníka... 
5. II. bolo rovnaké počasie. V tento deň sa v niektorých oblastiach posväcovala voda a chlieb   

Ktoré potom mali magickú silu. Keď sa touto vodou pokropil sad, neboli v ňom 
škodcovia.          

6.II.   Na Vážskom kanáli pílili hrubé ľady pílami, pretože ľad začal trhať betónové hradenie     
      a voda prerazila múry.  
- V cirkevnom kalendári bolo sv. Doroty:  Sv. Dorota stromy snehom ometá, Svätá Dorota 

v rýchlom behu prináša najviac snehu, O sv. Dorote uschne košeľa na plote       
- Prísľub jari: Sv. Dorota nesie škovránka v košíku, alebo Sv. Dorota rozdáva vtáčatám 

píšťalky.    
7.II.    Od rána husto snežilo, bolo – 8 °C, fúkal SZ vietor  
9.II.    Nastal odmäk, od rána snežilo, cez deň 0 °C, bezvetrie       
- V cirkevnom kalendári je sv Apolónia ( Apoliena ), je patrónkou zubárov, pomáha pri 

bolestiach zubov.  
- Pranostiky: Na sv. Apolienu maj izbu vykúrenú, Sv. Apoliena do hmiel často zahalená      
11.II.   Bolo stále chladno. Práve 11.II.1929 bola na Slovensku najkrutejšia zima v 20. St.  
      Pri Zvolene namerali vtedy – 49 °C a v Žiline – 36 °C. Zima trvala 2 týždne. V studniach     
      Zamrzla voda , s veľkým rachotom sa štiepali kmene stromov. Snehu bolo toľko,      
      Že vlaky jazdili v snehových tuneloch.    
16.II.   Odmäk, cez deň bolo – 3 °C; snežilo. V noci napadalo vyše 20 cm snehu      
18.II.   Ráno bola hustá hmla, cez deň + 1 °C, popoludní až + 8 °C, slnečno, bezvetrie      
19.II.   cez deň sa oteplilo až na + 10 °C, slnečno, bezvetrie, voda zo striech tiekla cícerkom    
22.II.   Začalo sa ochladzovať. Večer bolo 0 °C, fúkal slabý S vietor.     
25.II.   ráno mrzlo – 5 °C, cez deň bolo krásne slnečno a bezvetrie.     
- Pomaly sa končili Fašiangy, všade je veselo. Na Mateja sa láme  počasie. Predošlé dni 

boli teplé a na Mateja sa ochladilo.  Na Slovensku je veľa pranostík spojených s Matejom.   
- Matej ľady láme, a ak ich neláme , tak ich robí; Matej – jari nádej ; Na sv. Mateja 

škovránok veselo zaspieva: príde jar, príde jar. 
- Poľnohospodárske: Sv. Matej chváli pluh a keď prší na sv. Mateja, bude sa skoro siať   
- Na  Mateja bolo veľa zvykov, ktoré mali zabezpečiť zdravie ľuďom i statku:  Na Mateja 

dávali gazdovia von mokrý uterák. Ak omrzol len trochu, znamenalo to, že príde ešte 40 
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mrazíkov. Ak zmrzol na kosť, mala byť veľmi chladná jar, ak bola noc bez mrazu, mala 
byť aj jar teplá.  

- Ak fúka na Mateja vietor, znamená to, že bude bohatá úroda ovocia      
28.II.   ráno – 10 °C, celý deň bolo nádherne, slnečno a bezvetrie, popoludní +4°C   
                   Zhrnutie.  Vo februári bolo odjakživa veľmi premenlivé počasie, pretože 
dochádza k zmene zimnej   cirkulácie ovzdušia na letnú. Preto sa aj tento rok striedali obdobia 
s pekným slnečným počasím so studeným a mrazivým. Mesiac sa začal treskúcimi zimami. 
Od 9. – 22. bol odmäk a pomerne teplo. Od 22. II sa zase začalo ochladzovať. Vo februári 
napadlo dosť veľa snehu a vôbec nebol veterný, hoci je to preň typické. Staré pranostiky 
hovoria, že „Zúrivé vetry na konci februára, prorokujú suchý rok“. Takéto počasie bolo 
26.II.1990, keď vietor odnášal strechy domov a vyvracal stromy aj s koreňmi a v auguste bolo 
skutočne sucho a horúco.  Tento rok nebol február vôbec veterný a leto síce bolo teplé ale aj 
daždivé, takže suchá sa nekonali.  
Marec:   
2.III.   V noci už nemrzlo; ráno + 2 °C, pršalo , takto bolo do 6.III. fúkal JZ vietor      
            Podrobnosti SD č.: 359 a, b / 2006         
7.III.   ráno bol mráz – 9 °C, cez deň slnečno a sem – tam padal riedky sneh, bolo bezvetrie    
9.III.   Veľmi sa ochladilo, pretože fúkal severný vietor, poletoval sneh. Akoby sa vrátili biele      
           Vianoce. Od rána do 15,oo hod. snežilo. Husté sneženie komplikovalo dopravu najmä     
           Na horských priechodoch Makov. Ľudia musia zhadzovať sneh zo striech, aby ich     
           nepreboril. Lyžiari majú perfektnú lyžovačku.       
13.III.  fúkal veľmi studený SZ vietor 60 km / hod., strhával strechy domov po celom      
           Slovensku. Slabo snežilo, - 7 °C.      
            Podrobnosti SD č.: 359 a, b, c, d, e / 2006       
14.III.  Od rána padal sneh. Severný vietor neprestal, ale už bol slabší. Na riekach zamrzla     
            voda až po dno, čím rozmliaždila všetky ryby. Aj roľníci boli zúfalí, lebo oziminy sú       
            zaliate vodou a bahnom. Na Kysuciach nemajú kde dávať napadaný sneh, a tak ho    
            prevážajú vo vlakových vagónoch tam kde sa dá. Táto dlhotrvajúca zima sa prejavila   
            na zvýšených nákladoch za kúrenie. Oveľa viac peňazí stojí aj železnice, správu ciest   
            a letiská, ktoré čerpajú financie, ktoré boli vyčlenené na jarnú údržbu.  Okrem lyžiarov    
            majiteľov vlekov táto predĺžená zima nevyhovuje nikomu.  
            Podrobnosti SD č.: 360 a, b / 2006           
17.III.   Slabo snežilo; cez deň – 6 °C; fúkal S vietor  V našej oblasti je už toľko snehu, že      
           sme mali obavy, že ak príde náhle oteplenie, všetko sa ocitne pod vodou. Pôda je stále   
           zamrznutá. Podľa odborníkov je priemerná výška snehovej pokrývky 40 – 80 cm a    
            vodná hodnota je 140 – 180  mm.  
            Podrobnosti SD č.: 361 a, b / 2006        
18.III.  polojasno; v noci – 5 °C; cez deň + 1 °C; SZ vietor 5 – 20 km / hod.  
            18. marca 1713 bol popravený v L. Mikuláši J. Jánošík ( odsúdený v Bytči).  Vtedy    
            bola zima a jar veľmi mierna a vlhká. Napriek tomu ju ľudia znášali veľmi zle. Bol     
            veľký hlad, takže ľudia rozoberali slamené strechy, sekali z nich slamu a dávali ju   
            žrať dobytku ale mleli ju aj na múku a piekli z nej chlieb.  
            Podrobnosti SD č.: 361 c / 2006      
19.III.  bolo rovnaké počasie, len denné teploty stúpli na + 4 °C; fúkal západný vietor a    
            bolo jasno a slnečno. Na celom svete mal meniny Jozef. U nás poznáme 25 pranostík.  
            -  Koľko dní  pred Jozefom teplo, toľko bude po ňom chladno. Keď  Jozef kožuch      
            odkladá, bude dobrá úroda; Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť               
            -  V tomto období býva aj veľmi chladná „ marcová zima“. Ale bývajú už aj teplé      
            dni : Na Jozefa si už vtáčatá na Bytčianskom jarmoku pesničky kupujú   
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21.III.   Nastáva jarná rovnodennosť a podľa kalendára, by už mala prísť jar. Zatiaľ sa moc       
             neotepľuje.  Podrobnosti SD č.: 361 d / 2006   
24.III.   cez deň + 3 °C ; v noci sú ešte stále mrazy – 5 až –7 °C , pofukuje JV  vietor  
            - v cirkevnom kalendári je archanjel Gabriel  - patrón poštárov, poslov, spravodajcov   
            a hlásateľov. Pranostika hovorí, že: Keď svieti na Gabriela slnko, má z toho roľník      
            radosť a úžitok        
             Podrobnosti SD č.: 361 e / 2006       
25.III.  stále sneží ; ráno + 3 °C ; v noci 0 °C, bezvetrie         
26.III.  ráno bola hmla, cez deň slabo pršalo; 5 °C Chválabohu u nás nie sú záplavy ako inde    
            na Slovensku         
30.III.  Je nádherný, slnečný deň ; 12 °C, bezvetrie, polojasno. Na južnej Morave bola 500-   
           ročná voda. Evakuovali 382 ľudí            
31.III. fúkal silný Z vietor, ktorý prihnal silné krupobitie. Krúpy boli ako veľký hrach       
           a pokryli nám celý dvor. Prvýkrát tento rok hrmelo. Búrka trvala pol hodiny.  
           Podrobnosti SD č.: 362 a / 2006      
                              Zhrnutie.  Marec bol chladný a veľmi zasnežený. Nezaznamenala som      
           Žiadne teplotné ani iné  výkyvy počasia.  Aj obavy z topiaceho sa snehu boli zbytočné,    
           Pretože všetko  prebiehalo pomaly a postupne.         
Apríl:       
1.IV.1960 bola do vesmíru vypustená prvá meteorologická družica ( americká) , začala sa      
           kozmická éra v meteorológii. Na dráhe bola 78 dní a poskytla mnoho informácií.      
           Dnes sú meteorologické družice úplnou samozrejmosťou. Lietajú vo výške 36 tis. km.    
           V Bytči bolo hmlisté ráno, mrholilo, cez deň bolo nádherne slnečno, 15 °C, bezvetrie.   
           Podrobnosti SD č.: 362 b / 2006      
2.IV.   cez deň bolo 17 °C, bezvetrie, teplúčko         
4.IV.   v noci 1 °C, cez deň 16 °C, premenlivý vietor      
           Podrobnosti SD č.: 362 c / 2006         
         - 4. Apríla je v cirkevnom kalendári Izidora. Keďže v tomto období sú poľné práce    
           v plnom prúde, reagujú na to aj pranostiky:       
         - Na sv. Izidora oráče aj vtáča si veselo poskáče, Sv. Izidor náš miláčik, volá ťa k pluhu    
            sedliačik               
5.IV.   na poludnie bol silný vietor,  20km / hod. , priniesol dážď   
           Podrobnosti SD č.: 362 d / 2006     
8.IV.   v noci sa opäť vrátili mrazy – 1°C, ráno bolo 0 °C, ale cez deň sa teploty vyšplhali   na     
           18 °C.  
10. IV. celý deň bolo príjemne teplo, o 17,oo hod. bol silný dážď, pršalo celú noc    
11. – 13.IV.   stále pršalo, fúkal chladný SZ vietor, cez deň sa ochladilo na 4 °C          
           Podrobnosti SD č.: 363 a / 2006          
17.IV.  Na Veľkonočný pondelok zrána mrholilo, 8°C, cez deň sa postupne vyjasňovalo      
            bolo 15 °C, bezvetrie.     
24. – 25. IV.  postupne sa otepľovalo ; dni boli slnečné ; 25 °C ; popoludní boli búrky ; všetko    
           sa zazelenalo.   
          -   pranostiky sú spojené so sv. Jurajom a Marekom ( 24. a 25. IV. ) Naši predkovia na     
           severnom Slovensku hovorili, že zemiaky je najlepšie sadiť v Markovom týždni.    
           Kto sadí zemiaky na sv. Marka, bude ich mať hodne veľké ; Kukučka na sv. Marka      
           Ohlasuje návrat sťahovavého vtáctva.    
           Podrobnosti SD č.: 363 b / 2006  
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26. IV. ráno bolo 12 °C, na poludnie vyše 20 °C; dusno, bezvetrie ; o 14,oo hod. sa spustil     
           silný  JZ vietor, priniesol búrku, po ktorej sa ochladilo na 17 °C.    
           Podrobnosti SD č.: 363 c / 2006         
29. IV. postupne sa deň za dňom ochladzovalo na 12  - 10 °C; pršalo.  Aprílu sa z hľadiska   
           počasia hovorí „bláznivý“. Je to preto, že z celého roka práve v apríli je v strednej    
            Európe najvyšší tlak vzduchu. Poliaci hovoria, že v apríli bojuje zima s letom. Apríl   
            Je aj mesiac s prvými búrkami, ktoré vítajú najmä poľnohospodári, lebo keď prší –     
            nie sú mrazy.        
        -  pranostiky hovoria: Po aprílskej hrmavici, nieto mrazu  vo vinici ; Ak duní v apríli          
           hrom , nebojí sa mrazu strom ;   
           Hospodári nikdy nemali radi teplý apríl. Hovorili: Čo si apríl zazelená, to mu jún     
            háji.       
                         Zhrnutie. Tohtoročný apríl bol daždivý, bohatý na zrážky, ale ku koncu      
            Bol aj mimoriadne teplý.     
Máj:         
1. V.   bolo chladno, pršalo, ráno 7 °C, cez deň 10 °C, bezvetrie. Počasie neprivítalo Sviatok     
          práce ani mesiac lásky prívetivo.    
5.V.   bolo slnečno, ale fúkal veľmi silný SV vietor 15 km / hod. ( Čo nebolo pripevnené , to     
          vietor odniesol ). Cez deň bolo 12 °C.   
          Podrobnosti SD č.: 364 a / 2006          
7.V.   polojasno, ráno 13 °C, veterno. Až do 10.V. bolo rovnako.        
15.V. ráno bola hmla, 12 °C, o 10,oo hod. už bolo 19 °C,  bezvetrie         
          Podrobnosti SD č.: 364 b / 2006       
      -  v cirkevnom kalendári bolo Žofie, ktorú radia pranostiky ku zmrznutým svätým.      
          Odjakživa sa k nej ľudia modlili, aby zahnala mrazy. Aj dnes vykladáme kvety na    
          Balkóny a do okien až po sv. Žofii. Aj fazuľa sa seje po 15.V.       
      -  Pranostiky: Pankrác, Servác, Bonifác sú ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka ;       
         Sv. Žofia víno vypíja; sv. Žofia stromy rozvíja ale nemá rada kvety ;        
      -  K sv. Žofii sa viažu aj jarné zvyky: keď hospodár sial obilie alebo konope a ľan, díval       
         sa na najvyšší kopec, aby mu narástol taký vysoký ; gazdinky varili čo najdlhšie rezance    
      -  v životodarnú moc zeme verili aj vojaci , ktorí sa po nej váľali, aby ich guľky netrafili      
         a ostali nažive.        
5. – 16.V. bolo veľmi sucho, zem bola vyschnutá, semienka z nej neklíčili, tráva prestala rásť.   
         Až večer  16.V. o 20,oo hod. sa spustila vytúžená silná búrka. Nárazy vetra boli pri nej     
         25 km / hod. , bolo dusno 18 °C, ale žiaľ skoro vôbec nepršalo.      
         Podrobnosti SD č.: 364 c / 2006       
17.V. od rána konečne pršalo. Bola som spokojnejšia, ako moje priesady, ktoré som večer     
         vysadila. S dažďom prišlo ochladenie na 13 °C. Pršalo do 19.V. Zem sa konečne napila.     
20. – 21.V. Strhol sa JV vietor ( 35 km / hod. ), ktorý rozkýval stromy, hrmotal uvoľnenými    
         plechmi. Našťastie víchrica z ČR na našich hraniciach zoslabla. Javorníky ju zastavili.    
         Cez deň bolo 19 °C, polojasno.        
22. – 26.V. svietilo od rána slnko, bolo jasno ; ráno 18 °C, bezvetrie           
         Podrobnosti SD č.: 364 d / 2006            
27. – 28.V. Výdatne pršalo, ochladilo sa na 16 °C.   
29.V. fúkal SZ vietor, bolo síce 15 °C, ale kvôli vetru sa zdalo oveľa chladnejšie , nepršalo    
30. – 31.V. Veľmi sa ochladilo, ráno na 5 °C, popoludní na 11 °C. Pršal studený, silný, hustý    
         dážď, stále fúkal SZ vietor 30 km / hod.     
         Podrobnosti SD č.: 364 e, f / 2006  
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                     Zhrnutie. „Studený máj, v stodole raj“ hovorí pranostika a tento rok bude mať   
         asi pravdu. Máj bol studený, upršaný a veľmi veterný. Na ovocných stromoch a kríkoch   
         sa ukazuje veľké množstvo ovocia. Aj jahody sú obsypané plodmi. Cesnak mi narástol     
         vyše pása a hrach, ktorý sa mi nedarí pestovať, je krásny, bujný a zdravý.       
Jún:       
2.VI.  sa začal chladom, fúkal S vietor 15 m/ sek., cez deň bolo 12 °C a teplota klesala,  
          zamračené, prehánky. Cez deň vietor zosilnel až na 60 km / hod. Kmásal konáre      
          stromov a stromy v okolitých horách vyvracal aj s koreňmi          
          Vpád chladu postihol celú Európu. Vo vyšších polohách napadal sneh. Chlad ublížil    
          Rastlinám , ale aj vtákom, lebo im zničil znášku. Najhoršie na tom boli operence, ktoré     
          hniezdia na zemi.      
          Podrobnosti SD č.: 365 a, b / 2006         
4.VI.  Konečne sa ukázalo slnko, ale chladno je stále.  
5.VI.  Cez deň bolo oblačno, 15 °C, začal fúkať prudký SZ vietor a spustil sa zas silný lejak    
          s krupobitím. Krúpy väčšie ako hrach pokryli celú zem, takže sme ich za necelú hodinu     
          zbierali plné hrste. Pri dopade na zem potrhali listy na stromoch a listovej zelenine,    
          otĺkli drobné ovocie, rastliny začali napádať plesne.        
          Podrobnosti SD č.: 365 c / 2006       
6.VI.  Doobeda bolo 18 °C, polojasno, fúkal len vánok. Tento deň mal zaujímavý dátum     
          6.6.2006. Niektorí poverčiví ľudia mali z neho strach – vraj je to diablovo číslo.   
          Podrobnosti SD č.: 365 d / 2006      
10.VI. Stále je pomerne chladno 15 °C, polojasno, fúka S až SV vietor ( 15 – 20 km / hod.)  
          Podrobnosti SD č.: 365 e / 2006         
12. – 30.VI. sa konečne oteplilo z 24 °C až na 32 °C.  Lekári cez médiá radili veľa piť,     
          vyhýbať sa priamemu slnku, vetrať miestnosti. Varovali pred rakovinou kože nielen   
          u ľudí s bledou pokožkou.          
          Podrobnosti SD č.: 366 a, b, c d / 2006          
                   Zhrnutie. Jún bol tento rok chladný, veľmi veterný a daždivý. Doposiaľ bola celá    
         Jar veľmi zrážková.  Prakticky od 16.V. do 24. VI. bolo stále zamračené a pršalo.    
         V bytoch bolo tak chladno a vlhko, že sme začali prekurovať. Rastlinám to nevadilo.       
         V druhej polovici sa zas enormne oteplilo. Všetka voda sa zo zeme razom vyparila    
         A bolo zas sucho.      
Júl:         
1.VII. sa začal znovu ochladením a dažďom . Všetko, čo bolo  doposiaľ úplne vysušené,    
          odrazu sa prebudilo k životu a zazelenalo sa. Plody jahôd vysychali na koreni,  ovocie    
          zo stromov opadávalo, takže sa sľubná úroda strácala pred očami. Výdatné dažde     
          konečne túto pohromu zastavili. Teplota vzduchu bola 20 °C, vietor a dážď.     
          Podrobnosti SD č.: 367 a / 2006          
3.VII. Ráno bolo 18 °C, cez deň 29 °C, bezvetrie. Znova tu boli extrémne horúčavy. Lekári     
          zaznamenali väčší počet kolapsov, spôsobených prudkým poklesom  tlaku krvi, čo     
          odkrví mozog. Nedostatok kyslíka v mozgu spôsobí, že človek upadne do mdlôb.   
          Lekári preto neustále upozorňovali na dodržiavanie pitného režimu.    
 5.VII -  Sviatok sv. Cyrila a Metoda. Keď sa malo 14.III.1863 osláviť 1000 rokov od      
          príchodu  vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie, požiadal biskup Št. Moyzes,      
          aby bol  tento sviatok preložený  z 14. III. na 5. VII. Bol to vhodnejší termín  na     
          poriadanie pútí,   bolo totiž teplejšie počasie.     
          -  Absolútne najvyššia teplota vzduchu, aká kedy bola 5.VII. nameraná na Slovensku    
          bola v r. 1950 v Komárne, kde bola teplota 39,8 °C a v Hurbanove v r. 2000.       
          Meteorologické stanice začali u nás fungovať oficiálne od roku 1951.     
          Podrobnosti SD č.: 367 b / 2006          
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8.VII.  Stále bolo krásne, teploty cez deň boli 31 °C, bezvetrie. Popoludní boli krátke zrážky      
           z tepla.  
           Podrobnosti SD č.: 367 c / 2006        
12.VII. Bolo stále rovnako. Doposiaľ je leto teplé ale suché, pretože prší iba veľmi málo    
           a krátko.  
           Podrobnosti SD č.: 367 d / 2006      
20.VII. Namerali v Hričove po 50 ročnom teplotnom rekorde 32,8 °C. Doterajší rekord bol     
           z r. 2002, keď bolo v Hričove a v Bytči 31,4 °C. Absolútny rekord od začiatku merania    
           bol v 14. Augusta 1952 : 37,9 °C. Na celom Slovensku je horúco, tráva nerastie, zem    
           je popraskaná. Myslíme si , že nebudú žiadne zemiaky, lebo sú ako v betóne.  Zato    
           pásavky zemiakovej je toľko, akoby ju nikto nasial. Je tak horúco, že ľudia v mestách    
           vchádzajú do fontán, aby sa osviežili.        
           Podrobnosti SD č.: 368 a, b / 2006        
21. VII. Stále je teplo. Dokonca aj v horách nad 1500m n. m.  je teplota nad 24 °C.    
           Úradníci dostali od 13,oo hod. voľno a inšpektori práce odporúčali firmám, aby brali     
            Ohľad na svojich zamestnancov, najmä ak pracujú bez klimatizácie.      
            Podrobnosti SD č.: 368 c, d / 2006      
26.VII. Neprestajné horúčavy spôsobili v Čechách prudké búrky až víchrice. Rieky u nás 
majú    
            minimálny prietok, niektoré dokonca vyschli. Teplá voda v nich spôsobuje úhyn rýb.   
            Lekári alarmujú, že vlny horúčav majú na svedomí viac životov ako hurikány,      
            povodne a tornáda dokopy. Podľa meteorológov sa stav ešte zhorší pri globálnom    
            otepľovaní sa. Najradšej tomu sú majitelia kúpalísk, ktoré praskajú vo švoch. V SD     
            prikladám podrobnosti o ich prevádzke a hygienických predpisoch. Nad čistotou     
            a hygienou v areáli nášho kúpaliska dozerajú zodpovední pracovníci zo Žiliny.  
            Podrobnosti SD č.: 368 e / 2006       
            Ďalej uvádzam v SD údaje z tlače, čo má človek robiť pri búrkach s bleskom, keď    
            Ho zastihne búrka v prírode na kopci, kde sa treba skryť, že treba vypnúť mobil     
            a  odhodiť bicykel.       
            Podrobnosti SD č.: 368 f / 2006          
29.VII. Doobeda bolo v tieni 29 °C, bezvetrie a jasno, napoludnie bolo 30 °C, spustil sa      
            prudký lejak a veľmi silný nárazový JZ vietor. Búrka trvala 1 hodinu, teplota pri nej   
            klesla na 25 °C.            
                       Zhrnutie. Júl bol celý mimoriadne teplý a suchý, len s veľmi malým       
            množstvom zrážok lokálneho charakteru.       
August:      
1.VIII.  Od rána pršalo ( už 4 dni neprestajne prší ). Konečne sa záhrady a polia napijú dosýta       
             vody. Teplota vzduchu 20 – 25 °C. 
2.VIII.  V noci sa ochladilo na 16 °C, cez deň bolo 24 °C, fúkal SZ vietor 10 – 15 km / hod.   
             Podrobnosti SD č.: 369 a  / 2006     
4.VIII.  Začalo sa ochladzovať aj cez deň, doobeda bolo 16 °C, zamračené, pršalo         
5.VIII.  Ráno bolo 14 °C, popoludní 20 °C, fúkal Z vietor.     
             Podrobnosti SD č.: 369 b / 2006       
9.VIII.  Prestalo pršať, vykuklo teplé slniečko. Cez deň 20 °C.         
10. – 15. VIII. Začali ranné hmly, ráno bolo 13 °C, cez deň 20 °C,  bezvetrie      
16. – 20. VIII. Znovu sa veľmi oteplilo, cez deň bolo 30 °C, občas fúkal silný nárazový vietor       
             30 km / hod.      
             Podrobnosti SD č.: 369 C / 2006       
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21. VIII. Poobede od 15,oo  hod. sa citeľne ochladilo z predošlých 30 na 23 °C, polojasno    
22.VIII.  V noci 15 °C na poludnie 17 °C, pršalo, fúkal slabý vietor      
30. VIII. Každý deň sa o trochu viac ochladilo, v noci 8 – 10 °C, cez deň bolo maximálne    
               15 °C , Neprestajne pršalo.        
31. VIII. V noci bolo 7 °C , cez deň 11 °C, zamračené , dážď . 
                            Zhrnutie. August bol zrážkovo veľmi bohatý. Do 9.VIII. stále pršalo.     
               Po deviatom sa veľmi oteplilo . Tieto horúčavy trvali až do 21.VIII. Od tohto    
               Dňa až do konca mesiaca neprestajne pršalo. Teploty vzduchu klesali zo dňa na deň   
               Až na 11 °C.     
September:  
1.IX.   Konečne znovu vykuklo slniečko, hneď sa lepšie žilo na svete. Noci boli síce studené    
           5 – 8 °C, ale cez deň bolo príjemne teplo 18 °C, bezvetrie , jasno .   
4.IX.   Aj keď sa o 12,oo hod. spustil silný nárazový vietor vzduch bol stále teplý 24 °C,   
           polojasno , cez deň občasné prehánky .  
           Podrobnosti SD č.: 370  / 2006       
10.IX. Noci začali byť už veľmi studené 6. – 8 °C, ale cez deň bolo stále teplo 25 °C.  Bolo  
           jasno a slnečno, ale večer , keď zašlo slniečko sa citeľne ochladilo.  
12.IX.. Slovensko oslavuje sviatok sv. Márie od r. 1683 po víťazstve na Turkami.   
           -  Z množstva Mariánskych pranostík uvádzam: Keď Mária končí štvrťrok s prázdnou   
              kobeľou, tak Blažej požehná polia veľkou burinou; Svätá Mať nechá dlhšie spať. 
15.IX   Sviatok Sedembolestnej Panny  Márie patrónky Slovenska sa začal oslavovať        
            v r. 1423. Pranostiky o počasí hovoria:             
           -  Od panny Márie Sedembolestnej  teplúčko týchlejšie poklesne         
           Cez deň bolo jasno, 24 °C, vial slabý JV vietor     
17.IX. Cez deň bolo polooblačno ale teplo, dokonca ešte večer bolo 20 °C       
18.-23.IX. Od rána pršalo, bezvetrie v noci 17 °C             
24.IX.  V noci bolo 8 °C, cez deň sa teploty vyšplhali na 25 °C, jasno , bezvetrie.  
26. IX. Cez deň stále 25 °C, jasno a bezvetrie – ideálna jeseň.  
27. IX. Ráno bolo 15 °C, zamračené, búrky, po 10 dňoch opäť husto pršalo .   
29.IX.  Na Michala bolo stále rovnako. Pranostika hovorí:      
            -  Ak na Michala padajú žalude, veru dlhé leto trvať už nebude. Tento rok si  leto     
            svoju vládu veru predĺžilo.    
                        Zhrnutie. September bol veľmi teplý, bez zrážok , suchý a slnečný. Záhradkári    
            A ovocinári mali z neho radosť, lebo mohli v pokoji pozbierať úrodu ovocia. Jablká     
            Dozreli, ale boli veľmi červivé. Zato kôstkovín sa urodilo neúrekom. Veľa bolo  
            Čerešní, broskýň ale najviac bolo sliviek. Aj stolové hrozno bolo tento rok zavčasu    
            sladké. Sklamaní sme boli najmä nízkou úrodou zemiakov. Pre letné horúčavy boli     
            zemiaky poskrúcané a zdeformované a bolo ich málo.   
Október: 
1.X.   Ochladilo sa  na 10 °C , hmla, oblačno, bezvetrie  Pranostika na október hovorí, že :    
          Ak spadne v októbri lístie, bude mokrá zima. Lístie zo stromov opadlo tento rok        
          Zavčasu a zima bola ozaj mokrá.        
2.X.   Ráno bolo 15 °C, cez deň 18 °C, popoludní sa zdvihol J vietor 15 km / hod.  
3.X.   Cez deň bolo až 20 °C, oblačno, fúkal slabý JZ vietor   
          Podrobnosti SD č.: 371 a / 2006   
4.X.   Ráno bola veľká oblačnosť, mrholilo, fúkal južný vietor, ktorý sa na poludnie otočil     
          na SZ 10 – 20 km / hod. Teplota vzduchu bola 17 °C.  
          Podrobnosti SD č.: 371 b / 2006    
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6.X.   Ráno bola hustá hmla, zamračené, 9 °C. Dni boli nádherné, slnečné. V noci len 2 °C.     
13.X. Cez deň sa oteplilo až na 20 °C , fúkal JV vietor, polojasno. Začalo sa krásne „Babie    
          leto“. Podrobnosti SD č.: 371 c / 2006       
15.X. Ochladilo sa na 9 °C cez deň, fúkal ostrý S vietor . Ochladenie trvalo iba 1 deň.    
16.X. Cez deň bolo jasno, 13 °C, ale stále fúkal S vietor . Večer teplota vzduchu prudko    
          klesla.  Podrobnosti SD č.: 371 d / 2006         
17.X.  V noci bol už prízemný mráz – 1°C, cez deň 3°C, bezvetrie, jasno. Mráz trval len     
          2 dni.   
19. – 21.X. Začal fúkať JZ  vietor, ktorý privial oteplenie 18 °C, cez deň bolo slnečno, jasno,    
           fúkal slabý vánok. Naposledy bol takýto teplý deň 21.X. 1981. Ľudia mali oblečené    
           tričká s krátkym rukávom. Dokonca aj v noci bolo teplo 8 °C. Stále nepršalo, bolo   
           veľmi sucho 18 dní nespŕchlo.      
22.X.  Začalo pršať, ale bola to len slabá zrážka.  Zo záhrad je už síce všetko pozbierané, ale      
          stromy potrebujú vlahu , pretože práve teraz nasadzujú puky na budúcu úrodu.       
23. – 28.X.  Teplo – ráno bolo 10 °C, cez deň 19 °C ( na toto ročné obdobie je to teplo ).     
          Fúkal JV vietor 15 – 20 km / hod.     
          Podrobnosti SD č.: 371 e / 2006      
29.X. Výdatne spŕchlo. Ráno bolo 8 °C, na poludnie 11 °C. Začal fúkať slabý Z vietor.   
30.X. Ráno boli 2°C, cez de´3°C, zamračené. S posledným októbrovým dňom odišlo aj     
          teplé a slnečné počasie.       
          Podrobnosti SD č.: 371 f / 2006     
                         Zhrnutie. Október bol prekrásny, slnečný a teplý.  Chladné noci boli iba dve.   
          Pochvaľovali si to turisti a majitelia kaviarní, ktorí ponúkali svoje služby ešte stále      
          vonku. Október mal len jednu chybu, bol veľmi suchý. V záhradách sa nedalo   
          rýľovať, lebo zem bola tvrdá ako betón. Kto si nevybral zemiaky zo zeme v septembri,    
          v októbri nemal šancu to urobiť.        
November.   
1.XI. Ochladilo sa a riedko snežilo. Cez deň bolo 0°C.      
2.XI.  Od rána husto snežilo, ráno bolo 2°c, zamračené a bezvetrie.     
3.XI.  Celý deň bolo 0°C , večer bolo – 3 °C, stále husto snežilo. Celú Európu zaskočilo   
          studené počasie a víchrice. Nás sneh pred Dušičkami neprekvapil, sme zvyknutí, že sa     
          v tomto období ochladí.      
          Podrobnosti SD č.: 372 a, b / 2006       
4.XI. November mi pripadal ako biela rozprávka. Celý deň snežilo, napadlo takmer 20 cm    
         nového snehu, teplota bola – 3 °C.  
5. – 14.XI. bolo po rozprávke. Prišiel odmäk, všetko sa začalo topiť, pršalo. Cez deň bolo    
          5 °C. Takto bolo 10 dní.    
          Podrobnosti SD č.: 372 c / 2006          
15,XI. až do konca mesiaca sa veľmi oteplilo.  Cez deň bolo 15°C. Rána boli hmlisté, ale    
          dni boli jasné a slnečné až do 15,oo hod., kedy začala opäť hmla. V noci bolo 5 °C.     
          Na Katarínu bola hmla ako husté mlieko. Tento rok bola Katarína na blate.      
           Za posledných 10 rokov bola Katarína stále na ľade.  
          Podrobnosti SD č.: 372 d / 2006         
18.XI. Akoby prišla jar, cez deň bolo 12 – 13 °C,        
29.XI. Cez deň bolo 14 °C, v noci 5 – 7 °C     
                       Zhrnutie. November prekonal všetky teplotné rekordy . Spočiatku sa zdalo, že    
           Sa začína lyžiarska sezóna, ale od 5.XI. bolo všade blato. Rozkvitli jarné kvety,    
           A začali pučať stromy. Záhradkári sa báli, že ak sa prudko ochladí, môžu stromy    
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           Popraskať, lebo v nich prúdila miazga. Vtáci sa správajú ako na jar, vyspevujú si,   
           poletujú netopiere, dokonca aj lúčne kobylky cvrlikali, vretenice a jašterice sa    
           vyhrievali na slniečku. Lesníci sa čudovali, že medvede zaľahli na zimný spánok.    
           Podrobnosti SD č.: 372 e / 2006       
December.   
2.XII.  Ochladilo sa z 13 °C na 5 °C, fúkal SZ vietor, polojasno.      
4.XII. Na Barboru mrzlo, ráno bolo – 2°c, zamračené.   
5.XII. sa znovu oteplilo na 5°C, fúkal Z vietor, pršalo.   
6.XII. Na sv. Mikuláša určite ešte v Bytči nebolo 12 °C ako dnes. Fúkal JZ vietor, bolo    
          zamračené. 231 rokov  nebolo v tomto období u nás takto teplo začiatkom decembra.    
          Podrobnosti SD č.: 373 a / 2006      
10.XII. Ochladilo sa na 0 °C, bolo bezvetrie a oblačno.   
12.XII. Od rána padal mokrý sneh s dažďom, zamračené, bezvetrie. V noci bolo 0°C,    
            cez deň 2 °C. Pranostika hovorí, že ak nedrží prvý novembrový sneh, nedrží žiaden   
            cez celú zimu.  
16.XII. Celý deň mrzlo – 2°C, v noci bolo – 3 °C.  
25.- 26. XII. bolo v noci – 3 až – 10 °C, cez deň bolo jasno a slnečno 0 °C. Pranostika hovorí,   
            že aký je čas na Vianočný deň, taký bude aj budúci január.   
26.XII. Na Štefana bol mráz , pranostiky teda vyšli. Ak chodí Kata po ľade, chodí sv. Štefan   
            po ľade. Ak je Barbora zablatená, bude Štefan chodiť po ľade. Na sv. Štefana každý sa    
            má za pána.  
27.XII. Cez deň bol 1 °C, fúkal slabý JZ vietor, bolo jasno.   
            V cirkevnom kalendári bolo Jána Evanjelistu. Vtedy sa vraj slnko obracia k letu    
            a zima k mrazom.   Víno vysvätené    v tento deň pomáhalo proti hadiemu uštipnutiu,   
            preto bolo svätenie vína najvýznamnejším obyčajom. Takto vysvätené víno sa     
            nazývalo aj Jánova láska., pretože bolo najlepším prostriedkom proti chorobám tela i    
            duše. Malo pomáhať priateľstvu a mieru  medzi ľuďmi.  
            Podrobnosti SD č.: 373 b / 2006   
28.XII. bolo zamračené, - 1°C, slabý západný vietor. V cirkevnom kalendári je Sviatok    
            neviniatok. V ľudovej tradícii je tento deň považovaný za najnešťastnejší deň       
            v celom roku, keď sa nedarí žiadnemu dielu. Aj pranostiky k tomuto dňu sú veľmi    
            depresívne: Ak prší na Mláďatká, bude pán Boh potrebovať v budúcom roku  mnoho  
            anjelikov ( budú umierať deti). Na Mláďatká aj deň sa omladzuje ( začína sa    
            predlžovať ).       
29.XII. Napadalo 10 cm snehu, ráno bolo – 4°C  , cez deň 0 °C.  
31.XII. Na Silvestra bol, už všetok roztopený. Na Silvestra oslavujeme koniec roka, ale    
            málokto vie, že je to aj sviatok sv. Silvestra. Pranostika o tomto poslednom dni v roku    
            hovorí: O Silvestra pápeži, sniežik si už poleží; Ak bol celý rok samá voda, blato, na    
            Silvestra už nenapadne zlato. Z pera našich humoristov je tiež jedna pranostika:   
            Keď sneží na Silvestra, Nový rok už nie je ďaleko,        
                         Zhrnutie : December nebol veľmi studený, skôr bol mierny. Tá trocha snehu,    
            Čo napadla, vzápätí o pár dní aj zmizla.  
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V Y S V E T L E N I E  S K R A T I E K 
       
VZN – Všeobecno – záväzné nariadenie      
SsVs -  Severoslovenská vodárenská spoločnosť       
KD       kultúrny dom  
ČR –    Česká republika   
MC –   Materské centrum  
Ža   -    Žilina  
MsP –  Mestská polícia  
ŽSK –  Žilinský samosprávny kraj  
OECD – Svetová organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
SSE –  Severoslovenské elektrárne   
Mld. – miliarda       
ZO –   závodná organizácia  
ZV –   závodný výbor  
SP –   Slovenská pošta  
ČSOB – Československá obchodná banka  
US -   urbárske spolumajiteľstvo   
HS -   horská služba      
ŽP -    životné prostredie   
MŠ -   materská škola  
STK – stav technickej kontroly  
SAD – Slovenská autobusová doprava  
SVS –  Slovenská vodárenská spoločnosť   
SAV –  Slovenská akadémia vied  
NsP –  Nemocnica s poliklinikou  
PN –    práce neschopnosť  
ZP –    zdravotná poisťovňa  
Mil. –  milión  
SČK – Slovenský červený kríž  
ZUŠ – Základná umelecká škola  
ZŠ –    základná škola 
MPC – metodické pedagogické centrum   
ŠPZ –  školský program zdravia   
ŠKD – Školský klub detí   
OK -   Okresné kolo   
KK -   Krajské kolo  
Aj -     Anglický jazyk  
Nj -     Nemecký jazyk  
Hv -    Hudobná výchova       
HEKER – internetový surfista – pirát   
HO -   Hudobný odbor  
VO -   Výtvarný odbor  
LDO – Literárno – dramatický odbor  
ŠZŠI -  Špeciálna základná škola internátna  
KŠÚ – Krajský školský úrad  
FOZ -  Fond organizačného zabezpečenia  
KMGS – Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti  
HZDS -  Hnutie za demokratické Slovensko  
TJ -      Telovýchovná jednota  
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MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
OV CHPH – Oblastný výbor chovateľov poštových holubov  
SNS –    Slovenská národná strana  
NRSR -   Národná rada SR  
DPH -     Daň z pridanej hodnoty  
SKDÚ -  Slovenská kresťansko – demokratická únia  
KDH -    Kresťansko – demokratické hnutie  
SIS -       Slovenská informačná služba  
NBÚ-      Národný bezpečnostný úrad  
OSN -     Organizácia spojených národov  
TZOB -  Telovýchovné združenie občanov Bytče  
FK -        Futbalový klub  
HK -        Hádzanársky klub  
HO -        Hádzanársky oddiel  
ŠS    -      Športové stredisko  
MHK -    Mestský hádzanársky klub  
TO -        tenisový oddiel 
ZOH -     Zimné olympijské hry  
ŠK   -      Športový klub  
MS   -     Majstrovstvá sveta  
OSŹ -     Okresný súd v Žiline         
MsNV -  Mestský národný výbor     
JRD    -   Jednotné   roľnícke družstvo  
n.p.     -   národný podnik   
ks -         kus   
ZDŠ   -   Základná deväťročná škola  
KČS  -   Koruna československá   
BSP  -    Brigáda socialistickej práce  
SOŠ  -    Stredná odborná škola     
SV     -   severovýchod  
Z        -   západ  
JV     -    juhovýchod  
SZ     -    severozápad  
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike. 
Pozostáva z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, podkladov jednotlivých 
inštitúcií a z fotografií. Kronikársky zápis za rok 2006 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne. 
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