I. kapitola

SAMOSPRÁVA

MESTA

Zápisnice z rokovaní Mestského úradu (MsÚ ) odzrkadľujú podrobnosti zo života
nášho mestečka a jeho prímestských častí. Poslanci sa na nich stretli tento rok 6 krát, pričom
niektoré zasadnutia trvali viac ako 5 hodín a hlasovali na nich 153 krát.
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva ( MZ ) sa konalo 24.1.2008 za prítomnosti
všetkých 17 poslancov.
Na tomto stretnutí prizvaní architekti z Ostravy ( ČR ) prezentovali svoj projekt na výstavbu
športovej haly. Predbežne mala jej výstavba stáť 40 miliónov korún. Napokon poslanci
neschválili žiaden z variant pre príliš vysoké navýšenie financií.
MZ schválilo: cenovú kalkuláciu pohrebných služieb, ktorá znie takto:
1. výkop hrobu
1968 ( detský 640 ) Sk
2. uloženie rakvy
368 Sk
3. odvoz rakvy k hrobu do 50 m.:
214 Sk, nad 50 m.. 336 Sk
46 Sk
4. smútočný lístok
5. uloženie rakvy v chladiacom zariadení 9,85 Sk / hod.
6. prenájom Domu smútku v Bytči
461 Sk , v integrovaných obciach: 306 Sk
7. otvorenie ( zatvorenie ) hrobu
1230 Sk
8. doprava
30 Sk / km
9. uloženie urny
30 Sk
10. otvorenie ( zatvorenie ) urnového hrobu 685 Sk
11. úprava hrobu
306 Sk
12. vybielenie hrobu
cena dohodou
13. zatvorenie rakvy
137 Sk
14. reprodukovaná hudba
153 Sk
15. príprava šerpy
46 Sk
16. čakacia doba počas obradu
183 Sk
Spolu vyjde rodinu pohreb len pre pohrebnú službu , bez iných poplatkov okolo 8 000 Sk.
Zvýšenie ročného príspevku mesta na kosenie cintorína na sumu 50 000 Sk.
- žiadosť Jednoty dôchodcov Hrabové na bezplatné využívanie priestorov Domu kultúry
( DK) , na ich pravidelné stretnutia.
- Žiadosť Evanjelického farského úradu Súľov – Hradná o poskytnutie nebytových
priestorov na služby Božie a vyučovanie biblie v objekte Jesienka.
- Ponuku Márie Mudrákovej z Hliníka nad Váhom ( n.V. ) predať Mestu Bytča
prístupovú cestu ( lokalita Lance ) do majetku mesta za symbolickú 1 Sk.
- Žiadosť Petronely Sakalovej zo Pšurnovíc na odkúpenie časti pozemku pri kultúrnom
dome v Pšurnoviciach o výmere 60 m2. Žiadateľka tam chcela uložiť inžinierske siete.
- Žiadosť Ing. Petra Kulíška z Pšurnovickej ulice na odkúpenie parcely pozemku , na
ktorom si chce zriadiť reštauráciu.
- Žiadosť Pavla Helmeša na prenájom nebytových priestorov v suteréne tribúny na
štadióne za 400 Sk / mes. Využili ich na skúšky hudobnej skupiny. To isté M.
Hrabovský v budove MŠ v Hrabovom.
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MZ prejednalo petíciu občanov Malej Bytče , ktorí nesúhlasili so skládkou dreva Jozefa
Korbaša. MZ neodporučilo skládku zriadiť.
- presťahovanie 2 chovancov Detského domova do 2 – izbového sociálneho bytu.
MZ vyzvalo: Ing. Petra Babicu , aby písomne oznámil záväzný termín namontovania
technického zariadenia Káblového televízneho rozvodu ( KTR ) do budovy MsÚ. Napriek
neustálym výzvam sa tak nestalo, hoci to mal urobiť už do 12. XI. 2007.
Podrobnosti SD č.: 1 / 2008 ( 12 strán zápisnice )
Zasadnutia MZ sa dňa 27.III.2008 sa zúčastnilo 17 poslancov.
MZ schválilo: žiadosť o nenávratnú pôžičku na rekonštrukciu ZŠ Ul. mieru vo výške
3 160 000 Sk. Celkové náklady sa uhradia z fondov EÚ vo výške 63 196 130 Sk.
- Nákup akcií od spoločnosti SeVaK Žilina ( Za ) . Jednalo sa o 2 129 akcií za sumu
2 275 901 Sk ( 1 akcia stála 1 069 Sk ).
- Navýšenie ročného príspevku Technickým službám ( TS ) o 100 000 Sk.
- Vybudovanie chodníka z budovy MŠ v Malej Bytči. ( 50 000 Sk )
- Žiadosť firmy REAL Za na stavbu svojej obchodnej prevádzky CENTRA ARENA
pri hlavnej ceste oproti autobusovému nástupisku .
- Počet a menovité delegovanie členov MZ do školských rád jednotlivých MŠ a ZŠ
v meste a prímestských častiach. Podrobnosti sú uvedené v zápisnici MZ 27.III.08
- Predať súkromníkovi zariadenie miestneho plynovodu v Pšurnoviciach za 735 646 Sk.
Peniaze využili na opravu ciest.
- Predaj pozemku pred jej RD K. Pinďákovej ( 30 m2 ) za sumu 450 Sk / m2
s podmienkou , že si sama zaplatí geodetický plán a pozemok nikdy neoplotí.
- Žiadosť E. Mičianovej na vybudovanie parkoviska na Ul. mieru – na vlastné náklady
- Návrh náčelníka Mestskej polície ( MsP ) Majtána na úpravu zatváracích hodín
Billiard klubu majiteľa j. Greguša ( sú tam neustále bitky a rušenie nočného pokoja).
- Žiadosť na financovanie výstavy psov poriadanú Kynologickým klubom Bytča.
MZ neschválilo:
- kúpenie produktov firmy PARTNER z Košíc. Firma predviedla svoje hlasovacie,
evidenčné a riadiace zariadenie
- žiadosť o predaj pozemku H. Bačíkovej na stavbu rodinného domu ( RD )
- spoluúčasť mesta na projekte štvorpásmový internet WiMax
Podrobnosti SD č.: 2 / 2008 ( 17 strán zápisnice )
Zasadnutia MZ sa dňa 29. V. 2008 zúčastnilo 16 poslancov.
MZ schválilo:
- presun rozpočtu z položky oprava do položky údržba hasičskej zbrojnice v Hrabovom
vo výške 111 000 Sk
- pridelenie peňazí na kúpu nového plynového kotla ZŠ Ul. mieru – 1 mil. Sk
- aby majiteľ Billiard klubu Greguš opravil vchodové dvere do budovy Tribúny
štadiónu , ktoré výtržníci ( jeho zákazníci ) rozbili.
- Návrh finančnej komisie na exekúciu majetku týmto dlžníkom mesta: M. Dunaj ( 1434
Sk ), J. Lukáč ( 1102 Sk ) a P. Potočný (1142 Sk).
- Žiadosť MŠ Hliník, M. Bytča a Hrabové na poskytnutie peňazí na exteriérové
vybavenie areálu ( preliezačky, domčeky na hranie a pod.... )
- Žiadosť Martina Igondu na finančný dar mesta vo výške 20 000 Sk na liečbu
v zahraničí, ktorú nehradí žiadna poisťovňa
- Žiadosť Čestného občana mesta Milana Vároša o fin. príspevok na vydanie knihy
Osudy umeleckých diel. Schválili 10 000 Sk.
- Žiadosť Ms klubu Chovateľov poštových holubov na kúpenie prívesného vozíka,
v ktorom vozia holuby na súťaže. Schválili 15 000 Sk.
- Žiadosť Filmového klubu o zaregistrovanie do mestských klubov.
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Odkúpenie majetkového podielu priestorov v Jesienke od KINEX – u Bytča za cenu
maximálne 6 mil. Sk.
- Výstavbu 16 bytovej jednotky pri už stojacej bytovke na Ul. S. Sakalovej , oproti
štadiónu. Byty budú mať obyvatelia v osobnom vlastníctve a teda aj pozemky pod
bytovkou si museli kúpiť.
- Žiadosť R. Adamíka o kúpu pozemku ( 90 m2 ) v areáli MŠ Dostojevského. Žiadateľ
pozemok už roky využíva na pestovanie zeleniny.
- Odporúčanie komisie výstavby na úpravu a prestavbu niektorých chodníkov a ciest
v centre mesta, zábradlie popri Petrovičke , parkovacie plochy na námestí a pred DK.
- Rozšírenie existujúceho projektu Pešia zóna II. a použitie rozpočtovej položky 50 000
Sk na ňu.
- Ubytovanie v Jesienke obyvateľom , ktorí spĺňajú podmienky: manželia
Rovňaníkovci, M. Vrábľová, H. Mičačíková.
- Finančný príspevok 25 000 Sk na kúpenie nových dresov hádzanárkam dorastenkám –
stali sa majsterkami Slovenska – zaslúžia si to.
MZ neschválilo:
- Výstavbu 2 bytových domov na Rajčuli. 100 obyvateľov okolitých ulíc iniciovalo
petíciu , v ktorej sú zásadne proti stavbe v tejto tichej ulici. Výstavba by narušila aj b
prevádzku plánovaného Domu sociálnych služieb ( DSS ) , prevádzku DD a navyše
by sa musel meniť územný plán mesta. Odborníci tvrdili, že mesto by muselo najskôr
odviezť z lokality 3 000m3 zeminy, čo by ho stálo 60 000 Sk.
- Žiadosť súkromnej ZUŠ zo Za na bezplatný prenájom priestorov v DK a odpustenie
poplatkov za energie.
- Ponuky troch firiem: JOMA na Cestovný informátor ( 23 tis. Sk ) , Mladá fronta
Praha ( 20 tis. Sk ) a firmy ASTOR ( 10 tis. Sk )na Cestovný lexikón s odôvodnením
, že mesto má svoju internetovú stránku, ktorá slúži na informácie o Bytči.
- Žiadosť V. Šichmana o kúpenie pozemku pri Pivovare ( 140 m2 ) na sklad a vzorkovú
predajňu plastových okien.
MZ odporučilo:
- Novelizáciu Štatútu mestských klubov
- Žiadosť Materského centra a Únie žien v Pšurnoviciach na zaradenie do klubov
v meste. Finančné príspevky pre ne budú riešené formou grantov.
MZ vzalo na vedomie :
- Informáciu o urbanistickej koncepcii Obytný súbor Pod Hájom – Bytča, ktorý podal
investor REAL EXPRESS Za. Uvažuje s výstavbou 193 bytových jednotiek( vo svahu
za kanálom na tehelni).
- Predĺžilo ubytovanie v sociálnych bytoch na Treskoňovej ul. iba tým nájomníkom,
ktorí platia nájomné: M. Golbíncová, J. Jancová, M. Petruš, M. Tóthová, L. Chladná
a B. Dudoňová. Ostatným sa zmluva s mestom zrušila.
Podrobnosti SD č.: 3 / 2008 ( 30 strán zápisnice )
MZ zasadalo dňa 24. VII. 2008 za prítomnosti 16 poslancov.
MZ schválilo:
- Žiadosť spoločnosti Palatín o uzavretie nájomnej zmluvy s mestom na dobu neurčitú.
Nájom bol vo výške 1000 Sk / rok
- Návrh prednostu mesta Ľ. Guniša na zvýšenie peňažnej odmeny kronikárke mesta
Mgr. G. Uhliarikovej za vedenie kroniky. Doteraz bola suma na celý rok práce 15 000
Sk. Zvyšuje sa o 6000 Sk ročne.
- Žiadosť Ing. J. Šípovskému na odpredaj pozemku ( v podstate sa jednalo o priekopu
okolo jeho záhrady ) o výmere 4 319 m2 za sumu 100 Sk / m2.

KRONIKA MESTA BYTČA 2008

strana č. 3

-

Žiadosť M. Melocíkovej ( Za ) na kúpenie pozemku o výmere 209m2 v Hliníku za
100 Sk / m2
- Žiadosť o predaj pozemku B. Marciníkovej Bytča, o výmere 403 m2 za cenu 200 Sk /
m2. Na pozemku stojí jej RD.
- Žiadosť M. Jandíka Bytča, o kúpenie pozemku ( orná pôda ) o výmere 949 m2
v lokalite Na záhradkách ( pri ceste do Makova ) za sumu 50 Sk / m2
- Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva Mesta Bytče, ktorú predložila Slovenská
inovačná a energetická agentúra v Bytči.
- Žiadosť Z. Martišíkovej z Hrabového na vyplatenie náhrady za užívanie jej pozemku .
Jednalo sa o ihrisko v Hrabovom. Zároveň schválili návrh na uzavretie nájomnej
zmluvy.
- Žiadosť o čas predaja vo svojich prevádzkach spoločnostiam : Kafé šport na Námestí
SR ; J. Chovanovej – Herňa DOXX a P. Slaziník – Café Caira na Ul. Sakalovej.
- Žiadosť komisie výstavby na osadenie a rozmiestnenie lavičiek v meste. Okrem
námestia ich inštalovali na 6 uliciach, v areáli zámku, v parku pri Kaplnke a pri ZŠ E.
Lániho a na sídlisku.
- Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi D. Šurlák – 6 000 Sk a E. Štefúnová – 3 000 Sk.
MZ vzalo na vedomie:
- Výsledky verejného obstarávania KTR , ktorého víťazom sa stala spol. TES MEDIA
Za , ktorú zastupoval Ing. K. Pilátik
MZ neschválilo:
- Žiadosť Ms klubu Bristol café na bezplatné vyhlasovanie v Ms rozhlase, ak sa týka
akcií, na ktorých sa vyberá vstupné.
- Žiadosť ZŠ E. Lániho o sumu 25 tis. Sk na oslavy 80. výročia založenia školy. Mesto
poskytuje peniaze len na reprezentáciu alebo upomienkové darčeky pre ocenených
učiteľov.
- Žiadosť Gymnázia Bytča na financovanie svojich študentov(paušálne), ktorí vyhrali
v súťaži EÚ „ Mladý chemik“ a pôjdu reprezentovať školu i mesto do Dortmundu.
Poslanci schválili peniaze( 2500 Sk ) iba T. Klundovi a M. Gregušovi lebo majú
trvalý pobyt v Bytči .
- Žiadosť E. Kadurovej z Hliníka o fin. podporu 6000 Sk na zavedenie vodovodnej
prípojky k svojmu domu. Komisia financií odporučila presunúť túto položku do
rozpočtu mesta na budúci rok a riešiť to spolu s aktivitami SeVaK.
MZ odporučilo:
- Iniciovať jednanie poslancov MsÚ a starostu obce Predmier o spolufinancovaní
telocvične a športovej haly v Predmieri ( aj naši športovci tam trénujú ).
Podrobnosti SD č.: 4 / 2008 ( 17 strán zápisnice )
Poslanci MZ zasadali dňa 24. IX. 2008 – prítomných bolo 17.
MZ schválilo:
• Odborný posudok na spevnenie plôch na futbalovom štadióne
• Poskytnúť hasičom financie vo výške 60 000 Sk na opravu hasičskej striekačky
• Zvýšenie rozpočtovej položky na opravu a údržbu športového areálu v Hliníku o 10
tis. Sk
• Poskytnúť financie 260 tis. Sk na opravu cesty v Mikšovej. ( miestny podnikateľ sa
spolupodieľa na financovaní.
• Zvýšiť rozpočet pre ZUŠ o 165 tis. Sk – výdavky na energie
• Zvýšiť dotáciu pre futbalový klub Kinex Bytča o 250 tis. Sk . Dôvod : nárast cien za
služby, zvýšenie počtu mládežníckych družstiev z 3 na 5.
• Zvýšenie rozpočtu o 80 tis. Sk na výmenu okien na budove MsÚ za plastové.

KRONIKA MESTA BYTČA 2008

strana č. 4

•

Doplnenie zriaďovacej listiny na prevádzkovanie plavárne Technickými službami
(TS) a úpravu zakladacej listiny na prevádzkovanie letného kúpaliska.
• Úpravu zatváracieho času Kaviarne na Námestí SR, Vinárne ( Gajdošík )
• Pridelenie voľných bytov v Jesienke : manželom Ficekovým, E. Gajdošíkovej
• Prísediacich na Okresnom súde v Za z radov zamestnancov MsÚ : M. Kratochvílová,
A. Kulíšková a A. Bučová.
• V rámci rekonštrukcie ZŠ Ul. mieru bolo vyhlásené verejné obstarávanie , ktoré
uskutočnil Mestský investorský útvar v Za. Do jeho komisie boli zo strany mesta
vybraní odborní poradcovia: Ing. Beníček, Ing. Bologa a na žiadosť Ministerstva
výstavby aj riaditeľ školy Mgr. Takáč.
• Štúdiu rozšírenia rekonštrukcie historického centra mesta s názvom Pešia zóna Bytča
– doplnenie druhej stavby s výhľadom čerpania financií z EÚ.
MZ neschválilo:
• Predaj pozemku P. Ušákovi EKOFIT Kotešová - záhradníctvo za zámkom. Naopak
navrhli zvýšiť zaň nájom zo 41 012 Sk na 400 000 Sk. Ak nájomca nebude súhlasiť,
treba s ním zrušiť zmluvu.
MZ odporučilo:
• Vzhľadom na to, že je potrebné vyčleniť z rozpočtu mesta 99 000 Sk na opravy 1
sociálneho bytu, aby finančná komisia ( FK ) 1x ročne kontrolovala stav soc. Bytov
určenou komisiou.
Podrobnosti SD č.: 5 / 2008 (21 strán zápisnice)
MZ zasadalo dňa 30. X. 2008 za prítomnosti 17 poslancov.
MZ schválilo:
- dofinancovanie stavebných prácna ZŠ Ul. mieru vo výške 11 500 000 Sk. Sumu
neskôr rozdelia na roky 2009 a 2010.
- Prípravy volieb hlavného kontrolóra mesta, pretože sa Ing. D. Múdrej končí volebné
obdobie. Dátum volieb určili na 3. XII. 2008.
MZ vzalo na vedomie:
- Oznam P. Kulíška o založení spoločnosti KUPS ( Palatín ) a rekonštrukciu nebytových
priestorov v areály zámku firmou KUPS.
Podrobnosti SD č.: 6 / 2008 ( 6 strán zápisnice )
MZ zasadalo dňa 27. XI. 2008 za prítomnosti 14 poslancov.
MZ schválilo:
- Zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta pre futbalové kluby Hliník a Tatran Hrabové o 25
tis. Sk jednotlivo.
- Spolufinancovanie nákupu Alcoholtestu v rámci projektu Kriminalita mládeže vo
výške 32 tis. Sk.
- Odkúpenie vlastníckeho podielu priestorov v Jesienke od firmy Kinex za zvýšenú
sumu 7 300 540 Sk , na čo si mesto vybralo úver od DEXIA banky 2 mil. Sk.
- Žiadosť ZUŠ na prenájom sály v DK od 8. do 15. XII. 08 a odpustenie poplatkov za
ňu.
- Úpravu času predaja predajcom: KRISS Čadca ( piváreň na námestí ), M. Rakúsovi
v prevádzke kaviarne ( námestie ), V. Prítelovi – Pivnica Pod bránou.
- Po spoločnom zasadnutí so záujemcami o byty na Ul. Sakalovej malo záväzný záujem
o ich kúpu 14 obyvateľov. Mesto po spoločnom hlasovaní uprednostnilo spol. JAKA
Za. Pozemok pod bytovým domom stavebnej firme iba prenajali počas doby výstavby
a nie predali.
- Ponuku balíka služieb spol. Present , ktorý zahŕňal propagáciu mesta na internete
a v tlačovom spravodajcovi Hradná cesta za 888 Sk.
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MZ neschválilo:
- Predaj pozemku oproti BILLE o výmere 216 m2 p. Šťastnému z Kotešovej , ktorý
si chce ponechať pozemky do budúcnosti.
- Dávku v sociálnej núdzi K. Lacinovej a M. Strkáčovej pretože ani jedna nespĺňa
podmienky určené zákonom.
MZ vzalo na vedomie:
- Zlý stav služobného auta Octavia a fakt, že je zbytočné vynakladať peniaze na
jeho neustále opravy. Pre MsÚ treba kúpiť nové auto.
Podrobnosti SD č.: 7 / 2008 ( 17 strán zápisnice )
Poslanci MZ sa stretli na mimoriadnom zasadnutí dňa 16. XII. 08 v plnom počte.
- Prerokovali a schválili návrh Programového rozpočtu na r. 2009 s výhľadom na
roky 2010 – 2011. V predloženom návrhu zahrnuli nové položky:
o splácanie úveru za kúpenie podielov v Jesienke
1 000 000,o revitalizácia mestskej zóny
300 000,500 000,o kompostáreň bioodpadu
o školská jedáleň Ul. mieru
400 000,o školská jedáleň E. Lániho
110 000,o osobný automobil pre mesto
581 000,o oprava vežových hodín
200 000,o oprava a údržba cesty na Hlinickej ulici
1 380 000,o opravy chodníkov na Ul. Sakalovej
700 000,o údržba zelene v meste
600 000,o oprava a údržba kultúrnych domov v Hrabovom a M. Bytči
200 000,o oprava a údržba Domu smútku v Hliníku
51 000,o zvýšenie pre Cirkevné Centrum voľného času o
1 152 000,o zvýšenie pre Súkromnú jazykovú školu o
7 000,MZ schválilo:
- Žiadosť ZŠ E. Lániho o bezplatný prenájom DK na usporiadanie osláv 80 výročia
založenia školy
- Návrhy všetkých komisií na zvýšenie poplatkov a daní v meste uvedených vo VZN.
Jednalo sa o dane z nehnuteľností, za komunálny a malý stavebný odpad, za psa a pod.
- Žiadosť Z. Holenovej ( Červeňanského ul. ) o poskytnutie nenávratnej finančnej
pomoci z dôvodu vyhorenia rodinného domu
- Predĺženie nájomných zmlúv v Jesienke predajni nábytku a elektrospotrebičov ASTEL
- Žiadosť o prenájom priestorov v objekte Požiarnej zbrojnice v Hliníku na vytvorenie
mestskej pobočky CVČ
- Žiadosť K. Fellnerovej ( Okružná ul. ) o vyasfaltovanie ceste a chodníka spájajúcej
sídlisko s Okružnou ul.
- Zvýšenie poplatkov za nájomné v sociálnych bytoch na Treskoňovej ul. o 40% od
1.1.09
- Zvýšenie nájomného o 15 % v Jesienke, kde sú ceny bytov nižšie ako polovička
z predpísaného rozpätia cien. Zvýšenie bude konkrétne za:
o 1- izbový byt
550,- Sk / mes.
o 2- izb. Byt
900,- Sk / mes.
o byt č. 3 ( prerobený z dvoch bytov )
1 100,- Sk / mes.
o byt č. 65 ( MUDr. Škulavíková – 4 izby ) 1 660,- Sk / mes.
MZ neschválilo :
- Žiadosť obyvateľov Pšurnovíc na opravu vodovodu. Mesto podľa zákona nemôže
poskytnúť peniaze z rozpočtu pre fyzické osoby.
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Žiadosť A. Umrianovej ( Bytča ) , aby mesto osadilo oceľové zábradlie na chodník
pred jej dom, ktoré by zabránilo autám vybiehať na chodník. Príčina odmietnutia bola
plánovaná prestavba križovatky, kde sa chodník nachádza.
MZ odporučilo:
- schváliť vybudovanie spojovacej chodby medzi budovami ZŠ a MŠ v Hliníku
a vyhovieť tak petícii rodičov detí.
- Komisii výstavby pripraviť projekt parkoviska za DK.
MZ vzalo na vedomie :
- Voľby hlavného kontrolóra na volebné obdobie 6 rokov, ktoré sa konali 3. XII. 08 .Na
funkciu kandidovali: Ing. Štefan Bučo, Ing. Zdenka Štubňová a Ing. Drahomíra
Múdra. Najvyšší počet hlasov 14 získala doterajšia kontrolórka D. Múdra. Do funkcie
bude vymenovaná 1. II. 2009.
Podrobnosti SD č.: 8 / 2008 ( 14 strán zápisnice )
Podrobnosti SD č.: 9 / 2008 ( pozvánky na zasadnutie MZ )
Rozpočet mesta na rok 2008 – príjmy.
Bežné a kapitálové príjmy MsÚ boli na rok 2008 - 174 260 000 ,- Sk ( uvádzam iba
najvyššie príjmy z daní:
- dane z príjmov
95 300 000,zo stavieb
12 000 000,za komunálne odpady
7 320 000,za predaj výrobkov
4 642 000,z prenájmu objektov, budov
2 551 000,z výherných prístrojov
1 260 000,za nebytové priestory
1 289 000,za TEZAR
563 000,za Jesienku
429 000,za porušenie predpisov
270 000,dividendy z výrubu lesov
230 000,nájom za sociálne byty
195 000,Iné dane a poplatky.
Podrobnosti SD č.: 10 / 2008 ( rozpočet – príjmy 5 strán )
Rozpočet mesta za rok 2008 – výdavky.
Bežné a kapitálové výdavky boli v roku 2008 spolu : 172 660 000 ,- Sk ( o 1 600 000,- Sk
menej ako príjmy )
Uvádzam iba najvyššie výdavky bežného rozpočtu v poradí ako boli uvedené v rozpočte:
Matrika
410 000,- Stavebný úrad
479 000,- Životné prostredie
46 000,- Štátny fond rozvoja bývania
340 000,- MsÚ ( platy, energie, poistné ... )
20 057 000,- MsP ( platy, doprava, materiál....)
3 275 000,- DHZ ( Dobrovoľný hasičský zbor )
362 000,- Nakladanie s odpadmi
8 536 000,- Rozvoj obcí + zámok
4 576 000,- Šport
2 202 000,- Kultúra
2 827 000,- Kultúrne domy ( KD )
685 000,- Ms knižnica
1 894 000,772 000,- Fond organizačného zabezpečenia –FOZ
- Domy smútku, pohrebníctvo
1 618 000,-
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- Materské školy ( MŠ)
18 100 000,- Školské jedálne ( ŠJ )
6 150 000,- Opravy ( ŠJ, CVČ, ŠK Ul. mieru )
1 480 000,- Rozvoz stravy
650 000,- Jesienka
2 470 000,- Opatrovateľská služba
5 428 000,- Sociálne byty
94 517 000,- ZŠ mieru, Lániho, CVČ, ZUŠ
61 219 000,- Cirkevné CVČ
3 783 000,- Súkromná jazyková škola
9 000,Výdavky kapitálového rozpočtu spolu: 10 501 000,( výdavky boli použité na MsÚ – výpočtová technika, športová hala – projektová
dokumentácia, ZŠ mieru – rekonštrukcia, sociálne zariadenie v Pšurnoviciach,
revitalizácia námestia... )
Podrobnosti SD č.: 11 / 2008 ( rozpočet – výdavky )
Upozorňujem, že som konkrétne časti rozpočtu vybrala a vložila do konkrétnych kapitol –
napr.: školstvo, šport ...
V SD tiež prikladám návrh plánu kontrolnej činnosti za i. polrok 08 pripravený
kontrolórkou mesta Ing. Múdrou. Z neho sme sa dozvedeli o príjmoch a výdavkoch ,
údržbe mesta, Technických službách, dotáciách škúl a športových oddelení a pod.
Podrobnosti SD č.: 12 / 2008
Plán rozvoja mesta. Z rozpočtu vyplýva, že mesto získalo financie od
štátu, z daní a poplatkov. Intenzívne pracovalo na tom, aby získalo financie z fondov EÚ
pomocou projektov. Konkrétne sa to týkalo:
- DSS – rekonštrukcia
32 mil. Sk
- ZŠ mieru – rekonštrukcia
55 mil. Sk
- Rekonštrukcia námestia
12 mil. Sk
- Areál odpadového hospodárstva 40 mil. Sk
Spolu:
139 mil. Sk
Z toho mesto musí uhradiť 7 mil. Sk.
Podrobnosti SD č.: 13 / 2008
Návrh na VZN ( Všeobecné záväzné nariadenie ) . koncom roka vydal MsÚ
návrh na VZN . Obyvateľom ho predložil v informačnej tabuli. Z neho sme sa dozvedeli:
1) fakty o pôsobnosti mestských orgánov, prevádzke malých zdrojov znečistenia, výšku
poplatkov za ne, sankcie, ak ich vinníci neplatili.
2) O poplatkoch za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, Ich výška bola na rok
480,50 Sk . Ceny boli už uvedené v eurách ( 15,95 euro )
3) VZN o miestnych daniach –
- za užívanie verejných priestranstiev ( sumy, spôsob jeho užívania a pod.
- za skládku ( palivá – 6,02 Sk / m2 / deň ) ; odpad – 105 Sk m2/ deň ; stavebné
zariadenia – 3,01 Sk m2 / deň ; cirkus, lunapark – 6,02 Sk m2 / deň ; predaj
tovaru 3,01 Sk m2 / deň ; jednorazové obsadenie plochy – 15,06 Sk m2 / deň. )
- Za psa ( v SD sú podrobnosti ) – sadzba dane za psa bola okolo 1 054 Sk /
ročne.
- Za ubytovanie ( podmienky, výnimky, dĺžka, sadba dane ... )
- Za predajné automaty ( 1054 Sk / 1 automat do 10 druhov tovaru / rok ; 2 108
Sk 1 automat viac ako 10 druhov tovaru / na rok)
- Za nevýherné hracie automaty ( 2 108 Sk / ročne – ak je prístroj v reštaurácii
alebo v pohostinstve ; 1 054 Sk / ročne v ostatných prípadoch )
Podrobnosti SD č.: 14 a, b / 2008 ( 9 strán )
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Podrobnosti SD č.: 15 a / 2008 ( VZN – 4 strany ) ; 15 b / 2008 ( podmienky držanie psa – 5
strán )
VZN : podmienky držania psa boli: evidencia psov, pohyb a vodenie psov, vstup so psom,
zodpovednosť majiteľa, priestupky, znečistenie verejných priestranstiev , útek psa ... )
Dlhy mesta. Mesto čerpalo minulý a tento rok 2 úvery od DEXIA banky .
Z roku 2005 to bolo takmer 21 mil. ktoré využilo na výstavbu kultúrneho a spoločenského
centra. V roku 2006 sa dlh zvýšil o 3,5 mil. Sk na dofinancovanie spomínanej aktivity.
Od EÚ sme dostali prisľúbených 60 mil. Sk na rekonštrukciu školy Ul. mieru,
z čoho mesto malo povinne prispieť čiastkou 3 mil. Sk , ktorá sa časom zmenila na 14,5 mil.
S ňou niektorí poslanci nesúhlasili a tak okolo spomínanej rekonštrukcie začali prieťahy
a obštrukcie. Podrobnosti o nich vyplývajú zo zápisníc MZ.
Podrobnosti SD č.: 16 a / 2008 ( Dlhy – článok )
Podrobnosti SD č.: 16 b / 2008 ( článok – Bologa )
Verejná ponuka. MsÚ uverejnil 7. VIII . 08 verejnú ponuku na prenájom
majetku Mesta Bytča – jednalo sa o reštauráciu Palatín. Podmienky nájmu:
- prevádzkovanie reštauračných služieb
- minimálna výška nájomného 1000 Sk / m2 / rok
- nájomná zmluva na dobu neurčitú
- nefajčiarska reštaurácia s podmienkou neparkovať autá v objekte zámku.
MATRIKA

Štatistika: o narodených zosnulých, prisťahovaných a odsťahovaných občanoch platná od 1.
I. 2008 do 31. XII. 2008
Skupina
Narodení
Zosnulí
Prisťahovaní
Odsťahovaní

Spolu
121
114
137
126

Muži
55
50
61
49

Ženy
68
64
76
77

Sobáše, rozvody a ovdovenia sú za rovnaké obdobie
aj s obyvateľmi vyradenými
z evidencie.:
Rozvedení / á
7
Vdovec/ vdova
49
Ženatý / vydatá
80
Podrobnosti SD č.: 17 a, b / 2008 ( 2 listy evidencie )
Trvalý pobyt. Z informačnej tabule MsÚ som sa dozvedela aj oznamy o zrušení
trvalého pobytu osôb. Od 1. VII. 08 začal platiť zákon, podľa ktorého vlastník bytu alebo RD
môže zrušiť pobyt nežiaducej osoby v ňom. Väčšinou to urobili rodičia svojim dospelým
deťom, ktoré im robia dlhy, drzo sa správajú, rozkrádajú im majetok pre alkohol a drogy,
alebo ich šikanujú.
Týmto zákonom sa zjednodušil zásah privolanej polície. Dovtedy, ak ohrozená
osoba zavolala políciu do vlastného bytu, tá nemohla zasiahnuť proti násilníkovi, ak mal
v dome trvalé bydlisko. Mnoho žiadateľov ( v Bytči až 13 za rok 2008 ) tento zákon využilo
a umožnilo tak polícii vyhnať výtržníka z domu alebo bytu, keďže bol zbavený vlastníctva.
Zrušenie trvalého pobytu je vekom neobmedzené. Stávalo sa, že ak starý človek
prepísal svoj byt alebo RD na dieťa alebo kupca, ten mohol nový zákon obrátiť proti
bývalému vlastníkovi a vyhnať ho na ulicu. Takto sa mnohí stali bezdomovcami.
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Môžu však byť aj bezkonfliktné zrušenia pobytu, keď sa dieťa ožení alebo vydá
a odíde bývať inde a zabudne sa odhlásiť. To sú tie lepšie prípady.
V SD prikladám oznámenia o zrušení trvalého pobytu :
Apríl:
Petra Helmešová ( 10. IV. 1981 ) Ul. Hlinkova
Máj:
Elena Tabačková ( 29.I.1931) Ul. Gaštanová
Miroslav Korček ( 27. VII. 1981 ) Ul. Štúrova
Júl:
Ivan Lysičan
( 9. X. 1973 ) Ul. Lúčna
August:
Vladimír Danko ( 22. XII. 1983 ) Ul. Lúčna
Františka Vilhelmová ( 8.III. 1927 ) Pšurnovice
September: František Keblúšek ( 17. IX. 1967 ) Ul. Lombardiniho
Jaroslav Maňo ( 23. I. 1980 ) Na Sahare
Október:
Pavol Mičian ( 21. III. 1989 ) Ul. Thurzova
Martin Mišutka ( 7. X. 1988 ) Ul. Thurzova
December: Igor Holínec ( 9. V. 1972 ) Popoliška
Jana Holíncová ( 6. III. 1976 ) Popoliška
Mária Holíncová ( 2.VIII. 2002 ) Popoliška
Podrobnosti SD č.: 18 / 2008 ( 10 oznamov )
Primátor informuje. 4. III. 08 sme našli vo svojich poštových schránkach
tlačivo pod názvom Primátor informuje. Z neho sme sa dozvedeli podstatné priority mesta na
roky 2008 – 2013. Informácie vychádzajú z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta schváleného MZ dňa 12. XII. 2007. Hlavnou prioritou mesta boli prípravy projektov
na čerpanie financií z EÚ ktoré som už vyššie podrobne rozpísala.
V ďalšom bode vysvetlil primátor problematiku nájomných bytov. Existovali
reálne možnosti , pri ktorých by mohlo mesto čerpať z ŠFRB kedy by pri spolupráci so štátom
mesto mohlo získať úver 80 % obstarávacej ceny bytového domu. Pri tejto forme by
nájomníci platili nájomné za byt 4 800 Sk / mes. – okrem inkasa. V tomto prvom prípade by
si obyvatelia kúpili do vlastníctva aj byt, aj pozemok pod bytovkou.
Druhou možnosťou ba bol lacnejší nájom ale obyvatelia by nevlastnili ani
pozemok ani byt. V oboch prípadoch sa jednalo o bytovú jednotku na Ul. S. Sakalovej pri už
postavenom dome oproti štadiónu.
O stavby bytov začínajú mať čoraz väčší záujem aj developeri.
Športová hala. Jej výstavba sa ťahá už 2 volebné obdobia. Poslanci boli
v Ostrave osobne sondovať podmienky na jej postavenie za čo najmenej peňazí s kapacitou
haly 150 miest. Slúžila by najmä pre potreby našej hádzanej. Všetci zainteresovaní zažili
sklamanie, keď projektant vyrátal sumu potrebnú na jej výstavbu - 80 mil. Sk. Takáto vysoká
suma by znamenala ekonomický kolaps mest. pokladnice. Napokon sa poslanci a odborníci
dohodli na prístavbe šport. haly k telocvični ZŠ Ul. mieru, kde už sú inžinierske siete, čím by
bola stavba ešte lacnejšia.
Káblovka – KTR. S ňou sú už tiež niekoľko rokov problémy a občania
oprávnene protestujú proti jej službám a kvalite. V 900 domácnostiach je zavedená KTR.
Doteraz bolo mesto väčšinovým vlastníkom. KTR ale sídlila v súkromnom RD Ing. P.
Babicu, kde ju umiestnil bývalý primátor P. Lalinský. MsÚ nemal nad stanicou kontrolu
a pretože P. Babic odmietol s mestom spolupracovať , toto podalo na neho žalobu. Po porade
s právnikmi urobili kompromis a mesto P. Babicovi vyplatilo 1 mil. Sk za 4 roky používania
el. energie. 26. I. 2008 začal stanicu demontovať a mesto s ním o mesiac zmluvu zrušilo.
Podpísalo spoluprácu s firmou TES Za. Tá hneď zaviedla novú stanicu v budove MsÚ. Jej
prevádzkovanie vyhralo mesto vo verejnom obstarávaní, je jej druhým spolumajiteľom
a tretím je Vladimír Bachorík( ktorého spoločnosť vykonáva pre KTR zemné práce ).
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Ku káblovej televízii sa malo pridať aj pripojenie k internetu ä čo sa do konca
roka nestalo) . Koncom marca namontovali rozvodovú sieť na vysielanie internetu
v prímestskej časti Hrabové.
Podrobnosti SD č.: 19 a, b / 2008
Informácia. 13. I. 08 v hlavných správach Slovenského rozhlasu vyhlásili
výsledky prieskumu o tom, ako informujú verejnosť MsÚ a MZ. Najlepšie vyšiel z výskumu
práve náš úrad, pretože pravidelne informuje o náplni rokovaní, o verejnom obstarávaní,
o zasadnutiach komisií a výborov MZ.
Dane. Týždenník MY ŽN uverejnil článok o tom, že v Bytči sa dane za
nehnuteľnosti a za psa prakticky nezvýšia. Pes v RD vyšiel na 200,- Sk / rok a v paneláku na
1000,- Sk/ rok. Menej platili občania Ťažko postihnutí. Daň za komunálny a malý stavebný
odpad bol 480,- Sk/ osoba / rok. Nové pre nás bolo, že MsÚ zrušil možnosť platiť cez SIPO (
účty ) . zaplatiť sme mohli osobne v pokladni mesta, cez poštu alebo trvalým príkazom
v banke.
Podrobnosti SD č.: 20 / 2008
Seniori v DSS. Pre seniorov v celom regióne a v Bytči obzvlášť niet voľných
miest, pretože Domovy dôchodcov praskajú vo švíkoch.
Bytčania majú k dispozícii Domov dôchodcov a DSS pre dospelých
v Hrabovom, ktorý je pod správou ŽSK. Má viaclôžkové izby s kapacitou 32 ľudí a je plne
obsadený. Čakacia doba v marci bola 6 – 12 mesiacov. Klientom tam poskytli opatrovateľské
služby, zdravotnú starostlivosť, sociálny program. Platili mesačne minimálne 3 tisíc korún.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kľúč je neštátny subjekt
rodinného typu s 2 až 3 lôžkovými izbami. Dom má kapacitu pre 11 ľudí. V marci evidovali
14 ďalších žiadostí. Je tiež plne obsadený. Poskytuje opatrovateľské služby, zdravotnú
starostlivosť, rehabilitácie, kultúrnu činnosť. Obyvatelia platia mesačne 10 tis. Sk.
Územný plán ( ÚP ). MZ ešte vlani rozhodlo o potrebe základného územno –
plánovacieho dokumentu. ÚP všetkých prímestských častí chýbal. Poslanci chodili za
občanmi a pýtali sa na ich pripomienky k nemu.
Nový dokument ÚP stál mesto 1 mil. Sk a spracovali ho architekti Peter Krajč
a Marián Pivarči. Pri prieskumoch zistili, že Bytča sa nerozvíja ako predpokladali. Najväčší
problém mali v prím. Častiach s vodou a kanalizáciou.
Občania M. Bytče majú svoj problém so skládkou dreva Jozefa Korbaša. Sklad si
prenajal od Slov. pozemkového fondu. Napokon sa podnikateľ dohodol s mestom, že sklad
presunie vedľa na pozemok pri Čističke odpadových vôd.
Podrobnosti SD č.: 21 / 2008
Vyvlastňovanie bolo slovo , ktoré často používali majitelia pozemkov v M.
Bytči začiatkom septembra. Firma Kamenivo z Hrabového tu chcela ťažiť štrk. Parcely chceli
odkúpiť za 80 Sk / m2. 9 vlastníkov súhlasilo a 4 boli proti a začali sa problémy. Firma dala
návrh na vyvlastnenie pozemkov, z čím nesúhlasil ani MsÚ.
Pozemky sa nachádzali v tzv. dobývacom priestore , ktorý schválil Obvodný
banský úrad v Prievidzi ešte pre štátny podnik Prefa ( za minulého režimu ).
Podrobnosti SD č.: 22 / 2008
Plat primátora. Napriek tomu, že si primátor mesta neprideľuje sám pre seba
plat ani odmeny, ale odsúhlasujú ho všetci poslanci MZ , našim novinárom ich výška ani
jeden rok nedá spávať. Tento rok zarábal náš primátor P. Korec plat 84 400,- Sk.+ štvrťročnú
odmenu.
Podrobnosti SD č.: 23 a, b / 2008
Zavedenie Eura. Od začiatku až do konca roka bol poverený úlohami
spojenými so zavedením eura prednosta MsÚ Ing. Ľ. Guniš. V SD prikladám 2 strany
materiálu, v ktorom je podrobne rozpracovaná účasť úradu na aktivitách ako: zmluvy,
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zavedenie softwaru; aktualizácia finančného systému; metodika duálneho zobrazovania cien
v obchodoch , úradoch a inde; cenník poplatkov, ktoré vyberá úrad ; inventarizovanie obsahu
zmlúv o dohodách mesta s dodávateľmi a odberateľmi tovaru a služieb ; informovanie
občanov o zmenách cez internet, informačnú tabuľu a Ms R ; určenie zodpovedných osôb na
kontrolu prechodu na euro a zabezpečiť ich školenie; zabezpečiť spoluprácu mesta
s obchodnou inšpekciou a policajným zborom; umiestniť tabule s konverzným kurzom všade,
kde sa manipuluje s peniazmi; dopad úprav v účtovníctve, fakturáciách, daniach ; príprava
rozpočtu od r. 2009 – 2011 v eurách ; konzultácia s peňažnými ústavmi o dodávke bankoviek
a mincí ; kontrola platobných výmerov; preškolenie pracovníkov pokladní a zabezpečenie
snímacieho zariadenia na overenie pravosti bankoviek.
Podrobnosti SD č.: 24 a, b / 2008
Vianočná výzdoba. V uliciach mesta začali začiatkom decembra inštalovať
vianočnú výzdobu. Vianočný stromček nebolo treba osadiť, pretože už narástol pekný veľký
košatý. Stačilo naň len navešať žiarovky a večer krásne svietil. Mesto používa ozdoby, ktoré
kúpilo ešte pred 10 rokmi. Sú to hlavne žiarovky, lampy a umelá čečina. Vyzdobené je každý
rok najmä námestie a priľahlé ulice – Moyzesova, Sakalovej , 1. mája a Lombardiniho.
Údržba výzdoba stojí ročne asi 5 000 korún. Vyvesená je vždy do 7. januára ďalšieho roka.
Ľuďom sa výzdoba páči, pretože to vopred navodí sviatočnú atmosféru a mesto sa večer
rozžiari a skrásnie.
Podrobnosti SD č.: 25 / 2008
Rozhlas. O hlásenie v mestskom a miestnych rozhlasoch sa tento rok starali:
Dagmar Kukulíková
Bytča :
Hrabové :
Elena Vozáriková
Malá Bytča : Anežka Vlčíková
Pšurnovice : Mgr. Margita Trulíková
Mikšová :
Ondrej Borovička
Hliník :
Irena Zajacová
MESTSKÁ POLÍCIA ( MsP )

Správu o činnosti MsP za rok 2008 predložil MZ náčelník MsP Peter Majstrík.
V roku 2008 príslušníci MsP zaznamenali 2 380 priestupkov, 14 podozrení z trest. činov, pri
ktorých bolo zadržaných 15 osôb.
Názov priestupku ( priest.)
Na viacerých úsekoch správy
Dopravné priestupky
Na úseku podnikania
Alkoholizmus, toxikománia
Proti verejnému poriadku
Porušenie VZN mesta
Ochrana zelene a čistoty
Znečistenie ovzdušia malým zdrojom
Držanie psov
Rôzne druhy odpadu
Čas predaja a služieb
Proti majetku
Občianske spolunažívanie
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počet
2
1585
6
47
70
563
383
28
111
27
11
54
50

Bloková pokuta
200.401 300.500.17 300.14 700.65 800.42 500.3 200.12 900.4 000.3 200.6 400.10 900.-
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pyrotechnika

3

Celková suma za uložené blokové pokuty: 518 300.Zaznamenané a riešené priest. v zmysle iných zákonov.
• Stavebný zákon
2
• Ochrane prírody a krajiny
1
Celkový počet zaznamenaných priest.
Celkový počet oznámených priest.
Riešené blokovou pokutou
Riešené dohováraním
Odovzdané PZ SR
Odovzdané Obvodnému úradu Žilina
Odovzdané odd. ŽP pri MsÚ Bytča
Odovzdané Colnej správe Žilina
Odložené priest.

2 380
212
1 914
204
68
71
18
1
33

Porovnanie súm za uložené blokové pokuty v r. 2006, 2007 a 2008.

Blokové pokuty za dopravné priest.
Blokové pokuty za ostatné priest.
Celková suma za blokové pokuty

Rok 2006
249 100.94 400.343 500.-

Rok 2007
263 300.109 500.372 800.-

Rok 2008
401 300.117 000.518 300.-

Počet priest. v prímestských častiach:
• Bytča
2 305
• Hrabové
23
• Mikšová – Beňov
6
• M. Bytča
8
• Pšurnovice
8
• Hliník
30
Podiel spáchaných dopravných a iných priest. podľa miesta trvalého bydliska
páchateľa:
Názov miesta
Bytča
Hrabové
Mikšová – Beňov
Malá Bytča
Pšurnovice
Hliník
Ostatní z okresu Bytča
Mimo okres Bytča
Nezistené trvalé bydlisko
spolu

Dopravné priest.
253
21
10
15
8
31
524
709
14
585
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Iné priest.
389
22
2
8
10
35
137
135
57
795

Spolu priest.
642
43
12
23
18
66
661
844
71
2 380
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Zaznamenané skutky so znakmi trestných činov.
Názov trestných činov
Pytliactvo
Krádež
Krádež vlámaním
Poškodenie cudzej veci
Výtržníctvo
Propagácia fašizmu
Obmedzovanie osobnej slobody
Ublíženie na zdraví
Vyhrážanie sa zabitím
spolu

Počet
činov

podozrení
2
2
2
2
2
1
1
1
1
14

z trest. Počet zadržaných osôb
3
1
0
2
5
0
1
2
1
15

Aj tento rok príslušníci MsP zabezpečovali ochranu zdravia a životov občanov mesta, starali
sa o poriadok, majetok občanov, chránili ŽP. V meste bolo zamestnaných 8 príslušníkov MsP.
Preverili a prijali 541 oznámení , z čoho bolo 212 priestupkov. Od občanov, ktorí uviedli
svoju totožnosť bolo prijatých 314 oznámení, anonymných bolo 106.
Príslušníkmi MsP bolo predvedených 47 osôb, z čoho u 11 zisťovali ich
totožnosť. Na útvar PZ SR predviedli MsP 56 osôb, z čoho po 3 bolo vyhlásené pátranie, u 18
osôb zisťovali ich totožnosť, 20 mladistvým robili skúšku na alkohol. Členovia MsP
odovzdali 4 zásielky od Okresného súdu a 5 od exekútorov.
Policajti odchytili na verejných priestranstvách 67 túlajúcich sa psov. 18 z nich
odovzdali Spolku na ochranu zvierat do P. Bystrice.
Projekty. Náčelník MsP podal návrh na projekt s názvom Prevencia
kriminality detí a mládeže . Naň získali zo štátu peniaze vo výške 90 000.- Sk. Peniaze minuli
na akcie Dopravná súťaž , Výtvarná súťaž,( podrobnosti o nich uvádzam ďalej ), kúpili
prístroj na zistenie alkoholu v krvi s príslušenstvom ( stál 81 545.- Sk ), jeho doplatenie
zabezpečilo mesto. V rámci dopravnej súťaže kúpili policajti deťom hodnotné ceny (
cyklistické prilby, reflexné vesty a pásky, odrazové sklíčka na bicykel a iné drobnosti.
MsP pravidelne spolupracovala so štátnou políciou, z Hasičským
a záchranárskym zborom , so Železničnou a diaľničnou políciou. Podrobnosti uvádzam
v správe.
Podrobnosti SD č.: 26 / 2008 ( 15 strán správy )
Výstraha. Začiatkom roka príslušníci Štátnej a mestskej polície dali cez Ms R
vyhlásiť v meste a jeho prím. častiach výstrahu. V nej odznelo, že stále viac pribúda
podvodov, ktorých obeťami sú najmä starí ľudia žijúci osamelo. Podvodníci sa im predstavujú
ako zamestnanci rôznych úradov, inštitúcií alebo vykonávajú podomový predaj tovaru. Keď
sa im podarí vojsť do domu alebo bytu, svoju obeť okradnú a ujdú. Preto polícia upozornila
občanov, aby boli voči neznámym ľuďom obozretní a nevpúšťali ich domov. Po stretnutí
s takýmito ľuďmi treba okamžite ohlásiť, kde sa nachádzajú.
Podrobnosti SD č.:
Nový zákon. Od nového roka platí zákon, podľa ktorého nesmú samosprávy
vyberať pokuty za nesprávne parkovanie áut v uliciach mesta. Poplatky môžu žiadať iba za
stráženie parkoviska.
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Prednáška. Medzi najčastejšie problémy v školách nepochybne patrí
záškoláctvo, šikanovanie , iné druhy trestných činov a závislosť na omamných látkach.
V tomto duchu zorganizovalo Regionálne kultúrne stredisko zo Za v DK v Bytči interaktívnu
prednášku pre žiakov II. stupňa škôl. Prednáška odznela 6. III. 2008 z úst príslušníkov Ms P
Jána Malobického a Róberta Pistovčáka. Hovorilo sa o drogách a ich vplyve na človeka;
o trestno – právnej zodpovednosti za spáchaný kriminálny čin. Žiaci mali možnosť vyskúšať
si konkrétne situácie z práce policajtov v teréne. Páčil sa im pohyb v nepriestrelnej veste,
komunikácia cez vysielačku alebo zatýkanie agresora.
Žiaci I. stupňa sa stretli s policajtmi o 2 dni neskôr na besede o doprave.
Policajti im prednášali, používali diaprojekciu a riešili konkrétne situácie na križovatke. Po
absolvovaní akcie dostali deti preukaz malého policajta.
Oba prednášky boli sprievodnou akciou výstavy výtvarných prác detí
zameraných na primárnu prevenciu drogových závislostí pod názvom Prečo som na svete rád.
Podrobnosti SD č.: 27 / 2008
Opitá mládež. Mladí Bytčania čoraz viac holdujú alkoholu. Keď im ho
nedajú v krčme, kúpia si fľašu v predajni potravín. Pri popíjaní sa ani veľmi neskrývajú. Pijú
v parkoch, na detských ihriskách. Pri májovej kontrole zameranej na alkohol v krvi
mladistvých zistili , že sú testy na alkohol pozitívne u polovice kontrolovaných detí. Náčelník
MsP P. Majstrík uviedol, že jeho ľudia počas 3- hodinovej večernej akcie skontrolovali
verejné priestranstvá v Bytči a reštauráciu v Hrabovom. 3 zo 6 chlapcov do 14 – 17 rokov boli
opití. Opité deti našli aj v parkoch na Moyzesovej, Hlinkovej a Sakalovej ulici. Hoci policajti
zadržali iba chlapcov , ktorí boli v stave vysokej opitosti, pijú aj dievčatá. V parku pri
Kaplnke našli 15. roč. dievča také opité, že nevládalo stáť na vlastných nohách. Policajti
takéto deti odovzdajú štátnej polícii, ktorá ďalej jedná s ich rodičmi.
Mestskí policajti sa usilovali zohnať si prístroj na meranie alkoholu v krvi,
ktorý si požičiavali od štát. polície. Uchádzali sa o projekt, v rámci ktorého sa im podarilo
získať peniaze na spomínaný prístroj, ktorý stojí 85 tis. Sk. MZ im v novembri schválilo sumu
32 tis. Sk ako doplnok k fondom z EÚ. Policajti si za získané peniaze kúpili nielen Alkotest ,
ale aj mobilnú tlačiareň a ďalšie potrebné pomôcky. Nové zariadenie je certifikované, takže
jeho výsledky obstoja aj pred súdom.
Významný krok v boji proti opíjaniu sa detí vidíme všetci v schválení VZN
mesta, ktoré by bez výnimky zakazovalo konzumáciu alkoholu na verejnosti.
Podrobnosti SD č.: 28 / 2008
Výtvarná súťaž. Začiatkom novembra vyhodnotili výtvarnú súťaž vyhlásenú
MsP v rámci projektu Prevencia kriminality 2008. Súťaž bola zameraná na deti a ml. ľudí
v meste. Zapojili sa do nej deti oboch ZŠ a ŠZŠI. Komisia vybrala spolu 110 najlepších prác,
ktoré potom vystavovali v DK od 7 – 15 decembra. Autori najlepších prác boli ocenení
vecnými cenami a reflexné pásky dostali všetky vybraté deti, aby sa na ceste stali viditeľné.
Vo svojich prácach deti zobrazili dopravné nehody, krádeže, znečistené ovzdušie, týranie
zvierat a pod. Tohtoročná akcia bola druhá v poradí a pre veľký záujem detí v nej policajti
chcú aj naďalej pokračovať.
Podrobnosti SD č.: 29 / 2008
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Dopravná súťaž bola ďalšia akcia v rámci projektu zameraná najmä na
dopravnú výchovu detí I. stupňa škôl. Spomínaná súťaž sa konala v areáli ZŠ Ul. mieru pod
názvom Chodci a cyklisti na našich cestách bez nehody. Súťaže sa zúčastnilo 55 žiakov
všetkých spomínaných základných škôl.
- v prvej časti deti absolvovali skúšobné testy, v ktorých boli otázky zamerané
len na chodcov a cyklistov v cestnej premávke.
- V druhej časti deti prakticky predviedli jazdu na bicykli podľa dopravných
značiek, cez prekážky a pod.
- V poslednej časti malo každé 5 – členné družstvo vymenovať povinnú výbavu
bicykla, urobiť demontáž a montáž predného kolesa.
Komisia vyhodnotila každú školu zvlášť. Najúspešnejšie deti získali
cyklistickú prilbu, reflexnú vestu a všetci dostali reflexnú pásku a predné a zadné
odrazové svetlo na bicykel.
Podrobnosti SD č.: 30 / 2008

KRONIKA MESTA BYTČA 2008

strana č. 16

II. kapitola

ŠTÁTNA

SPRÁVA

SPRÁVA KATASTRA( SK ) - kataster.
Pretože Štátny katastrálny úrad začal s obnovou evidencie pozemkov na
Bytčiansku oznámili nám , že verejnosti bude k dispozícii iba podateľňa od 30. VI. – 11. VII.
2008. V tomto období začali naplno s prácou na evidencii pozemkov.
S obnovou evidencie začala SK 15. VII. v obci Hvozdnica. Úrad preto vyzval
vlastníkov a nájomníkov pozemkov, aby v SK doplnili a potvrdili údaje o pozemkoch a ich
právnych vzťahoch. Výzva sa týkala obce Hvozdnica a ďalších 16 inštitúcií a súkromných
osôb. Občania , ktorí mali svoje nehnuteľnosti v Hvozdnici a nemali ich právne vysporiadané,
aby tak urobili čím skôr. Na informačnej tabuli poskytli časový postup konania v 4. etapách.
Podrobnosti SD č.: 31 a, b / 2008 ( 3 strany dokumentov )
Kataster pokračoval v usporiadaní vlastníckych práv 3. X. v obci Setechov.
Jednalo sa aj o grafické spracovanie a výpisy z registrov a pod.
20. X. jednal kataster s vlastníkmi pozemkov v Pšurnoviciach. Zainteresované
boli podniky ako : Slovenská správa ciest, SeVaK, mesto Bytča, Lesné spolumajiteľstvo,
a pod.; 10 súkromných majiteľov pozemkov s trvalým pobytom v Pšurnoviciach. Pre
všetkých účastníkov konania určil úrad lehotu, v ktorej mohli poskytovať podklady na
spracovanie registrov do 21. XI. 08
Kataster sídlil v budove Zámku. Jeho riaditeľka bola Ing. Božena Harvancová.
Oddelenie zápisu práv nehnuteľností riadila Mária Kubáňová , technické oddelenie Ing.
Miroslava Kružliaková a Odd. komunikácie a poskytovanie informácií Helena Gettingová,
ktorá mala zároveň na starosti aj ich webovú stránku.
Podrobnosti SD č.: 32 a, b / 2008
Úrad geodézie, kartografie a katastra sa snažil zlepšiť poskytované služby pre
verejnosť a preto začali v máji a júni zavádzať nové programové vybavenie. Od 30. VI. – 11.
VII. 08 preto okrem podateľne nevybavovali stránky.
Podrobnosti SD č.: 33 / 2008
Exekúcie. 16. I. začal minister spravodlivosti zastavovať činnosť jedného
exekútora za druhým. Tí siahali na majetok ľudí, ktorí boli zadlžení pretože si požičali
peniaze. Úroky za pôžičky narástli do astronomických výšok a s pomocou exekútora
pripravili ľudí o strechu nad hlavou. Tí , ktorým nepomohla rodina sa stali bezdomovci.
Informačná tabuľa tiež uvádzala niektoré exekúcie z nášho okolia.
Exekútor JUDr. J. Rišian vymáhal 6. V. 08 nehnuteľnosti od O. Boškovej zo Pšurnovíc.
Jednalo sa o zastavané plochy a pozemky okolo domu. Ich hodnota bola 160 tis. Sk. Príčina
exekúcie bola , že Bošková neplatila dlhy Všeobecnej poisťovni.
2. IX. 08 JUDr. Kučavíková na základe nariadenia Okresného súdu konala
exekúciu majetku J. Malobického v Pšurnoviciach č. 165. Dražil sa RD s pozemkami v hod.
850 tis. Sk.
2. X. 08 vykonala exekúciu JUDr. Krasňanská . Predmetom dražby bol majetok K.
Kormaníka z Bytče. Jednalo sa o dražbu lesných pozemkov v katastri Bytče. Ich hodnota bola
27 388,- Sk.
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17. XII. 08 sa konala ďalšia dražba nehnuteľností na dom č. 148 v Mikšovej
v majetku J. Hančíka. Exekútor JUDr. Janec vykonal dražbu na základe rozsudku Okresného
súdu v Za. Vyvolávacia cena majetku bola 160 tis. Sk.
ŠTÁTNY ARCHÍV ( ŠA )
9.I. 08 sme si zo Slovenského rozhlasu mohli vypočuť rozhovor s riaditeľkou ŠA v Bytči na
tému archívne materiály , ich využitie, zameranie archívu, náplň práce zamestnancov a pod.
Jánošík. Rozsudok nad Jurajom Jánošíkom je súčasťou niekoľko 100
stránkového protokolu Liptovskej stolice. V Bytči je jediný originál rozsudku nad
legendárnym zbojníkom. Známy dokument je zaznamenaný v koži viazanom Kongregačnom
protokole, do ktorého sa zaznamenávali všetky významné udalosti v Liptovskej stolici. Ten
s Jánošíkovým rozsudkom spísali v r. 1710 – 1717.
Na niekoľkých stranách je zápis o celom procese a jeho záver. Kniha je písaná po
latinsky , ale rozsudok je písaný po slovensky, aby obvinený vedel, za čo ho vlastne odsúdili
a čo ho čaká. Jánošík strávil v Bytči istý čas ako obyčajný vojak i ako strážca väznice.
Podrobnosti SD č.: 34 / 2008
Výzva. Riaditeľstvo archívu vyzvalo občanov, že každý, kto má záujem
zalistovať si v starej korešpondencii alebo v iných historických listinách môže tak urobiť
v archíve. Rodáci z Bytče tam môžu nájsť aj svoj rodokmeň. Najstaršie ich dokumenty už
majú vyše 800 rokov.
Okrem listín z blízkeho okolia sú tam aj dokumenty z celého Severozápadného
Slovenska. V archíve majú toľko materiálov, že keby ho uložili za sebou , vznikla by 6 km
dlhá čiara. Najstaršia listina je z r. 1263, ktorú na pergamene vydal Belo IV. Udelil v nej pôdu
svojim poddaným, na ktorej sa potom usadili.
Tento rok bol v našom archíve aj známy filmový režisér Juraj Jakubisko, keď si
pripravoval scenár k svojmu najnovšiemu filmu o grófke Báthoryovej. Riaditeľka archívu ako
odborný historik nesúhlasila s tým ako pán režisér spravil vo svojom filme z masovej vrahyne
dobreženie liečiteľku.
Podrobnosti SD č.: 35 / 2008
SLOVENSKÁ POŠTA ( SP )
V súčasnosti sa veľa diskutuje o liberalizácii poštových služieb v krajinách EÚ. SP
je zatiaľ jediným poskytovateľom služieb ako je doručenie a príjem zásielok. SP vlastní
monopol, čím nemá žiadnu konkurenciu, ktorá by ju nútila zrýchliť, zlepšiť a zlacniť služby.
V súvislosti s prechodom na euro ( € ) si dala SP cieľ zabezpečiť na Slovensku jeho
súvislý prechod zo slovenskej koruny. Pošta ponúkla tzv. zákaznícky servis prostredníctvom
internetu v elektronickej forme.
V ich časopise Poštové zvesti sa môžeme dozvedieť aké druhy zásielok ponúkajú.
Budova pošty od 1. I. 08 ponúkla vo svojich priestoroch predaj vecí potrebných na zabalenie
balíka, sviatočné a iné pohľadnice , známky, kolky, listový papier, obálky, písacie a baliace
potreby. Rozšírili predaj o mapy, atlasy, suveníry, diaľničné nálepky a iné.
18. XII. 08 sa v budove Slovenskej pošty v Bratislave uskutočnilo slávnostné
odovzdanie cien za najkrajšiu poštovú známku. Cenu získala známka Bratislavský hrad, ktorej
autorom bol D. Kállay a rytec F. Horniak.
SP mala od septembra novú web stránku , na ktorej sme si mohli vyhľadať potrebné
informácie o službách pre verejnosť. Jej súčasťou boli aj mapy pôšt na území štátu. Zobrazené
sú na nej nielen budovy pôšt ale aj umiestnenie poštových schránok.
Podrobnosti SD č.: 36 / 2008
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Vo februárovom čísle Poštových zvestí sa autori venovali najmä prechodu na euro.
Časopis sa venoval najmä otázkam:
• Ako prechod na € ovplyvní služby SP
• Poštovné peňažné poukazy rôznych typov, ako s nimi manipulovať pri platení s €
• Spôsob úhrady za služby
• Expresné služby
• Výplata dôchodkov a sociálnych dávok
• Predaj štartovacích balíčkov ( obsahovali eurové mince ) , telefónnych kariet, kolkov
• Predplatné tlače
• Práca poštovej banky a jej služby
• Prvé Slovenské eurové známky. Celkom prvá – pamätná známka zobrazila symbol €
a mapu Slovenska. Mala hodnotu 1 €. Ostatné známky rôznych hodnôt zobrazovali
historické budovy Slovenska.
Podrobnosti SD č.: 37 / 2008 ( Poštové zvesti č. 2 / 08 )
Rýchla pomoc. SP vydala aj letáčiky, v ktorých nám oznámila, že hľadá riešenie ako
pomôcť zákazníkovi v každej situácii ( ako rýchlo zaslať peniaze, listy, balíky ) ; ako
zabezpečiť platby a iné )
Podrobnosti SD č.: 38 / 2008 ( Meníme sa )
Skutočnosť. Toto všetko je reklama. Skutočnosť je taká, že na pošte v Bytči stojíme
siahodlhé rady. Keď nám príde balík , musíme si preň ísť na poštu osobne, pretože keď poštár
nikoho nenájde doma raz , viac sa neunúva a pod.
Aj z listu pisateľky, ktorý uverejnili MYŽN – 31. III. 08 vyplýva, že na našej pošte
vládne takmer vždy atmosféra napätia. Je nepochopiteľné prečo z toho veľkého množstva
okienok, vždy funguje iba minimum aj počas návalu ľudí. Je zvláštne , že dlhý, frflúci
a prešľapujúci rad ľudí ťahajúci sa až ku dverám , ani zamestnancov ani vedenie pošty vôbec
netrápi. Ak sa zákazníci sťažujú – nedajbože nahlas – pošle ich pracovníčka namrzene , nech
sa idú sťažovať vedúcej. Pisateľka sa zamýšľa nad tým , či si zamestnanci bytčianskej pošty
vôbec všimli, že sa režim v našom štáte už dávno zmenil. Ani jedna dáma za okienkom sa
zjavne nebojí , že príde o zamestnanie.
Ak si niekto chce otestovať svoju trpezlivosť, tak bytčianska pošta je to pravé miesto.
Ja osobne ak na poštu nemusím ísť , tak rozhodne nejdem. Šeky platím osobne alebo
bankovým prevodom.
Podrobnosti SD č.: 39 / 2008
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ( ŽSK )
ŽSK sa od 6. – 9. X. 08 zapojil do podujatia Európsky týždeň regiónov a miest
v Bruseli. Tento rok sa tohto podujatia zúčastnilo 217 regiónov a miest z 32 krajín. Aj
predstavitelia ŽSK tu predstavili svoju víziu rozvoja nášho regiónu po roku 2013. Za
Bytčiansko tu bol Š. Pucko –starosta zo Štiavnika. ŽSK vo svojom stánku predviedol
podnikateľské subjekty, turistické atrakcie a pod. O stave a čerpaní eurofondov hovorili
zástupcovia ŽSK s predstaviteľmi európskej komisie. V dome slovenských regiónov v centre
Bruselu má svoju kanceláriu aj ŽSK.
Podrobnosti SD č.: 40 / 2008
Návšteva. Na úrad ŽSK zavítal 21. X. 08 na prvú oficiálnu návštevu veľvyslanec
Švajčiarska na Slovensku J. Aregger. S predstaviteľmi ŽSK hovoril o možnostiach čerpania
fin. prostriedkov zo švajčiarskych fin. mechanizmov, ktoré pre Slovensko vyčlenili sumu 41
mil. €. Aj náš región s týchto peňazí niečo získa, keď vypracujeme kvalitné projekty najmä
v oblasti školstva, cestovného ruchu a pod.
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Konferencia. 29. I. 08 sa v Za uskutočnila konferencia pod názvom Inovačný rozvoj
regiónov 2008. Zúčastnilo sa na nej 140 záujemcov z radov podnikateľov, samosprávy a škôl.
Zamerali sa na rozvoj priemyslu, služieb ( sieťové a informačné komunikácie ), zvýšenie
zamestnanosti, podporu vzdelávania a pod.
Podrobnosti SD č.: 41 / 2008
Odvolali riaditeľov. 30. IV. 08 skončilo svoju činnosť65 riaditeľov organizácií
v ŽSK. Na uvoľnené posty vyhlásili konkurzy. Tí riaditelia , ktorí predtým prešli výberovým
konaním, ostali na svojich postoch. Až 37 % z nich bolo vo funkciách ešte pred vznikom
ŽSK. Odvolanie sa netýkalo riaditeľov škôl, ktorí musia podľa zákona obhájiť svoju pozíciu
každých 5 rokov.
U nás sa odvolanie týkalo riaditeľky DSS.
Podrobnosti SD č.: 42 / 2008
DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
DSS pred Vianocami. Obyvatelia DSS sa so svojimi ručne urobenými výrobkami
predstavili na výstave v budove ŽSK pred Vianocami. Akcia sa volala Vianočný salón
a trvala od 24 . do 28. XI. 08. výrobky boli predajné a našlo sa mnoho záujemcov o ne.
Výťažok z akcie putoval na podporu zúčastnených DSS. ŽSK tento rok fin. podporil DSS
sumou 761 110 Sk.
Podrobnosti SD č.: 43 / 2008
DSS – umiestnenie. ŽSK zápasí s nedostatkom miest v zariadeniach soc. služieb pre
dospelých a v Domovoch dôchodcov. Jedno z riešení bolo zariadenia zlúčiť. V júli sa toto
zlúčenie dotklo aj Domova dôchodcov a DSS v Hrabovom. Poslanec krajského parlamentu za
Bytčiansko P. Weber protestoval. Bytčiansky región má 30 tis. obyvateľov a iba 1 soc.
zariadenie. Predstaviteľ ŽSK oponuje, že u nás je záujem o DSS podpriemerný ( 7 záujemcov
v poradovníku, oproti 50 záujemcom inde ) .
Zlúčením stratí spomínaná inštitúcia právnu subjektivitu a teda aj rozhodovacie práva
– tvrdil Weber. V praxi sa však nezmenilo nič, okrem toho že namiesto 2 riaditeliek
a účtovníčok bude iba jedna. Čo sa týka umiestnenia klientov. Zo Za kde je veľký záujem, by
prešli do Bytče.
Zlučovaním DSS prišlo v kraji o prácu 20 zamestnancov ( tí sa mohli preškoliť na
opatrovateľov, ktorých je málo ). ŽSK ušetril ročne 8 mil. Sk, ktoré vrátili späť do DSS na
vyššie platy, kvalitnejšie služby a pod.
Podrobnosti SD č.: 44 / 2008
Domov sociálnych služieb Kľúč. Sídlil na Hurbanovej ul. č. 243, jeho riaditeľkou
bola PaeDr. Jozefa Lobotková. DSS pomáhal ťažko postihnutým ľuďom. Poskytli im
stravovanie, bývanie, opatrovanie, výchovu , poradenstvo, rehabilitačnú a rekreačnú činnosť.
V dennom pobyte sa starali o 7 dospelých klientov; celoročný pobyt deťom
s viacnásobným postihnutím poskytli 8 klientom a v celoročnom pobyte pre seniorov
opatrovali 11 klientov. Pri nich zaznamenali 15 úmrtí, namiesto ktorých prijali nových
klientov.
V DSS Kľúč pacovalo 23 zamestnancov, z toho 8 opatrovateľov, 5 vych. + 2 pomocné
vych. 2 kuchárky, 2 upratovačky, 1 rehabilitačný pracovník, 1 sociálny prac. , ekonóm
a údržbár.
V rámci integračných aktivít sa s deťmi zúčastnili:
- chata Súľov – jednodňový výlet
- chata Kotešová – týždenný pobyt
- Terchová – výchovný a rekreačný tábor
- Koncert na vystúpení detí z CCVČ
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- Mikulášska besiedka, karneval
- Jednodňový výlet do okolia Bytče
Správu o činnosti DSS Kľúč pripravila Z. Gabrišková.
Podrobnosti SD č. : 45 a / 2008
Poďakovanie. Vedenie DSS Kľúč v Bytči sa verejne poďakovalo zamestnancom
Telekomu Bytča za príjemné prekvapenie a pozornosť venovanú deťom s celoročným
pobytom. Deti dostali hodnotné dary z príležitosti Dňa detí – 1. VI.
Podrobnosti SD č.: 45 b / 2008
Záujem o DSS. Záujem o spomínané zariadenie prevyšuje kapacity. Ešte nedávno si
umiestnenie sem ľudia predstavovali ako nutné zlo. Dnes sa zo zmenou podmienok zmenil aj
názor. Vybavenie a služby sú na vysokej úrovni. Seniori nielenže sú medzi rovesníkmi
a necítia sa osamelí, ale majú pravidelnú a kvalitnú stravu, upratané, vypraté a ožehlené. Zo
strany domova sa kladie dôraz na ľudskú dôstojnosť a slobodu klienta.
Zariadenia usporadúvajú pravidelné spoločenské akcie, návštevy kultúrnych podujatí,
besied, zábav, výletov a pod. Dostupná je aj lekárska a duchovná starostlivosť. Klienti sa
môžu zapojiť do činnosti domova, čo je dobrovoľné, ale veľmi dobre to vplýva na ich
psychickú pohodu . V ŽSK je 18 takýchto zariadení. Z toho v Bytči sú 2.
Podrobnosti SD č.: 46 / 2008
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE ( SeVaK )
Väčšinou sme sa o ich existencii dozvedeli, keď nám cez MsR oznámili odstávku vody, alebo
prišli opraviť poruchu v kanalizácii.
20. I. 08 bola prerušená dodávka vody, pretože opravovali vodovodné potrubie
a armatúry na uliciach : Lúčna a Brezová ( 7 bytových domov ) a Dostojevského, SNP
a Okružná. Oprava nebola hotová ani koncom februára, keď bola znova odstávka vody.
Podrobnosti SD č.: 47 / 2008
Rovnako bola odstavená pitná voda 24. VI. 08, keď netiekla voda na Ul. Popoliška,
pretože práve tam bola havária potrubia. 29. VII. zas opravovali vodovodné potrubie na Ul.
Dukelská a Kukučínova.
Podrobnosti SD č.: 48 / 2008
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA ( SSE )
Podobne ako vodárne aj elektrárne nám vypínali el. prúd, keď opravovali vedenie.
24. IV. 08 bola prerušená dodávka el. energie na Družstevnej ul. v záhradkárskej
osade a v Hliníku , pretože robili údržbu el. zariadení.
24. IX. 08 prerušili dodávku el. prúdu v 6 uliciach mesta a 27. X. 08 robili revíziu
transformačnej stanice na Hlinickej ceste a preto nešiel prúd v 2 domoch v Hliníku.
Podrobnosti SD č.: 49 / 2008
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA ( SS )

1.
2.
3.
4.

Ponúkala počas roka celý rad nových produktov a noviniek:
Účty a balíky produktov a služieb ( vedenie a vyplácanie účtov aj cez elektronickú
poštu ).
Platobné karty – druh kariet, ako ich možno používať, ceny a poplatky za ne ...
Sporenie a investovanie ( jednalo sa o zhodnotenie našich peňazí )
Podnikatelia a malé firmy ( ako riadiť svoje financie, účty, získanie pôžičiek... )
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5. Deti, mladí a študenti ( výhodné sporenie od narodenia, pôžičky na štúdium,
študentský účet, financovanie študijných pobytov v zahraničí a pod. )
6. Seniori ( ako riadiť svoj rodinný rozpočet, ako a do čoho investovať, poistenie...)
7. Lízing na auto ( doba trvania, akontácia, sadzby poistenia ... )
8. Úvery ( úver na bývanie, plynoúver – zavedenie plynu, plynové telesá ... )
9. Financovanie ( menšie okamžité splátky a väčšie nad 50 tis. Sk a iné ... )
10. Ombudsman ( možnosť obrátiť sa s fin. problémami na neho )
Podrobnosti SD č.: 50 a, b , c / 2008
Podrobnosti SD č.: 51 a, b / 52 a, b, c, d, e / 2008
Podrobnosti SD č.: 53 a, b , c, d / 54 a, b / 2008
Pri prechode na euro sme sa nemuseli starať o výmenu koruny za euro. Všetci
zákazníci, ktorí mali peniaze uložené v sporiteľni , alebo v bankách mohli spokojne
spávať, pretože od 1. I. 08 mali svoje peniaze automaticky vymenené bez toho , aby o to
museli požiadať.
V poslednom čase vzrástol počet klientov, ktorí si za svojho fin. partnera
vybrali Slov. sporiteľňu – najväčšiu banku na Slovensku. Záujem prejavili najmä malé
a stredné podniky. Vedenie SS tvrdí, že Slovensko patrí k najotvorenejším ekonomikám
v Európe. Príchodom € sa zjednoduší obchodovanie s partnermi z EÚ, ktorí k nám
prinášajú svoj kapitál , keď u nás podnikajú.
SS začala s prácami spojenými s prechodom na € ešte v r. 2006. Jeho zavedenie
si vyžiadalo asi 600 mil. Sk, veľké fyzické nasadenie zamestnancov, ktorí nepretržite
pracovali počas Vianočných sviatkov i medzi nimi. Na prelome r. 2008 – 09 bolo
objednaných viac ako 400 ton hotovosti v €, čo bolo 80 mil. bankoviek a 15 mil. mincí.
Zavedením € sa nezmenili žiadne zmluvy podpísané tento rok, žiadne úvery ani
poplatky. Podnikateľom pomohla SS predzásobiť sa hotovosťou, najmä v obchodoch
a pohostinstvách .
Podrobnosti SD č.: 54 / 2008
BANKY - EURO ( € )
Zavedenie eura. Celou našou spoločnosťou rezonovala po celý rok 2008
závažná téma, ktorou bolo zavedenie eura na našom území. Všetky médiá nás už od
januára informovali čo nás postupne čaká na tejto ceste. Republika postupne plnila tieto
podmienky:
1. Plnenie maastrichtských kritérií ( miera inflácie, deficit, stabilita výmenného
kurzu ... ) do marca
2. návrh Európskej komisie a rozhodnutie o zavedení € u nás – máj
3. konzultácie Slov. vlády a Európskeho parlamentu - máj, jún
4. rozhodnutie Rady EÚ o zavedení € na Slovensku – júl
5. vstup koruny do euromeny - 28. XI. 08 ; určenie konverzného kurzu
6. výmena bankoviek v komerčných bankách do 30. XII. 09 ; výmena bankoviek
v Národ. Banke Slovenska ( NBS ) – bankovky neobmedzene a mince do 5 rokov
7. povinné zobrazenie cien v korunách a v eurách na viditeľnom mieste do 30 dní od
určenia konverzného kurzu tzv. duálne zobrazovanie
Podrobnosti SD č.: 55 / 2008
Brožúrka. Vydal ju Úrad pre vydávanie publikácií EÚ a obsahuje: fakty o eure,
úpravách v rámci podnikov, účtovníctvo, obchodná stratégia, zmluvy atď.
Podrobnosti SD č.: 56 / 2008
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Odporúčania. Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát, NBS
a Prezídium Policajného zboru SR upozornili v júni občanov, že pravidlá, termíny a možnosti
na výmenu Sk na € sú nastavené tak, aby občania mali čo najmenej úloh a povinností.
Výmenu budú robiť iba banky. Týmito službami neboli poverené žiadne osoby, ktoré by mali
navštevovať obyvateľov doma. Tento oznam nás mal upozorniť na podvodníkov a vysielali
ho celý jún. Spomínané inštitúcie tiež odporúčali, aby sme si:
• uložili úspory na účet ešte pred zavedením €. V banke nám ich automaticky zamenia.
Ponuky akýchkoľvek osôb zameniť koruny výhodne sú podvodom a hrozilo riziko, že
dostaneme falošné peniaze.
• Máme sa vyhnúť výmene na ulici a ponuke kohokoľvek, kto sa vydáva za
zamestnanca banky. Nesmieme ani podávať informácie o tom koľko máme doma
peňazí, číslo účtu, heslo a pod.
• Banka nepožadovala od klientov osobné informácie.
Podrobnosti SD č.: 57 / 2008 ( Odporúčanie )
Oznam polície. Hoci chýba do zavedenia ešte 200 dní, už hlásia občania, že
podľahli podvodníkom a boli okradnutí. Tí sa vydávajú za zástupcov rôznych inštitúcií (
elektrikári, plynári , pracovníci poisťovne... ) polícia ľudí dôrazne varovala a vyzvala ich, aby
si peniaze nenechali doma , ale dali ich do banky. Niektorí sa spoliehali na to, že si peniaze
vymenia po 1. I. 09 v obchodoch , kde nakupujú. Obchodníci to nie sú povinní robiť.
Podrobnosti SD č.: 58 / 2008
Hodnota Sk. Od februára sa hodnota Sk čoraz viac blížila k rekordnej hranici
pomeru k euru. 28. II. mala Sk hodnotu k € 32,50,- Sk; 4. III. 32, 36 Sk. Nastal rýchly rast
ekonomiky , zvýšili sa platy, znížila sa nezamestnanosť na 10,3 % .
Od augusta bol uverejnený všade konverzný kurz 30,1260 Sk k €.
7. V. schválila EÚ vstup eura na Slovensko od 1. I. 2009.
23. VIII. Museli byť ceny tovarov všade zobrazené duálne.
24. X. schválila vláda 100% garanciu našich vkladov v bankách. Keby banky skrachovali,
štát naše vklady ochráni.
Informačná kampaň vyvrcholila v posledných mesiacoch roka. 27. IX. sa vo
všetkých krajských mestách konali zábavné podujatia a na nich odštartovali tzv. Euromobil ,
ktorý navštevoval najmä dediny a odľahlé kúty Slovenska a prinášal informácie o eure.
Začiatkom nov. Sme všetci našli v poštových schránkach 16 stranovú inf.
Brožúrku a eurokalkulačku. Je veľmi praktická a pomáhala nám jednoduchou manipuláciou
prepočítať Sk na € a naopak. Na prelome novembra a decembra bola v schránkach ďalšia
brožúrka, v ktorej boli zobrazené bankovky a mince v eurách. Boli tam aj konverzné kartičky,
ktoré zobrazovali prepočet základných súm v korunách aj v eurách.
Vláda neprestajne kontrolovala obchodníkov aby nezačali hromadne zdražovať
svoj tovar. Nepodarilo sa jej to celkom, pretože napr. cena cestovného lístka do Žiliny stúpla
koncom roka z 27,- Sk na 30 Sk ( čo sa po novom roku zmenilo na 1 € ) .
Podrobnosti SD č.: 59 / 2008
Výmena alebo provokácia. Žilinčania našli v poštových schránkach brožúrky
v maďarskom jazyku. Prekvapení ľudia sa sťažovali na bezplatnej infolinke. Všetci dostali
obratom materiál v slovenčine, ale presvedčenie , že to bola provokácia tu ostalo. Práve do
oblasti najsilnejšie slovensky cítiacej , poslali maďarský text. Publikácie vraj už pomiešali
v Bruseli – ha, ha, ha.
Podrobnosti SD č.: 60 / 2008
Posledné prípravy. Koncom roka sa ukázalo, koľko ľudí má svoje úspory
doma. V bankách boli každý deň neuveriteľné rady ľudí, ktorí vkladali svoje peniaze na účty
alebo knižky.
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Štartovacie balíčky sa iba mihli na pultoch bánk a pôšt. Po novom roku sa
ukáže koľkí podnikatelia si kúpili nie jeden , ale desiatky balíčkov plných mincí. Starí ľudia,
ktorí ich najviac potrebovali, aby sa oboznámili s nominálnou hodnotou jednotlivých mincí,
ich nezohnali. Balíčky mali hodnotu 500 Sk v rôznych eurových minciach. Slovenská pošta
v Žiline mala pre celý región pripravených 31 800 balíčkov. Ktovie kde sa podeli, keď ich
nikto z môjho okolia ani len nevidel. V niektorých bankách sa ľudia pre ne až pobili. Všetok
ten krik bol zbytočný. Hneď po novom roku sme si vybrali peniaze v bankomate a po kúpe
v obchode sme hneď mali aj mince.
Do 16. januára sa menšie nákupy mohli robiť ešte v korunách.
Podrobnosti SD č.: 61 / 2008
V anketách sa ľudia vyjadrili, že sa eura boja, lebo vraj zarobia menej peňazí,
vraj z toho nevyžijú a pod. Väčšine to bolo jedno , alebo sa na novú menu tešili. Niektorí mali
starosť, ako budú splácať svoje splátky. Všetko ostalo ako predtým, len v inej mene.
Nemenila sa ani celková dlžná čiastka, výška nákladov, doba pôžičky, či termín splatenia.
Bola to iba matematická operácia pre banky.
Okrem Slovenskej sporiteľne sa rovnako pripravovali na euro aj ostatné banky
sídliace v Bytči: VÚB , ČSOB, Poštová banka a Prvá stavebná sporiteľňa , ktorú otvorili
v apríli na Námestí SR.
Rozlúčka. Slovenskej korune začali v decembri odpočítavať posledné dni jej
existencie. Posledným úderom polnočného gongu odíde do minulosti a nahradí ju euro.
Korunové úspory, objavené počas veľkého upratovania v tajných skrýšach, si našli alebo aj
nenašli cestu do banky. Mnohí z nás sme si odložili na pamiatku bankovky aj mince, aby sme
raz ukázali svojim vnukom, čím sa na Slovensku kedysi platilo.
Zbohom slovenská koruna , bola si naša silná a verná spolupútnička, slúžila si
nám dobre. Budeme si od teba dlho odvykať.
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Jeho detašované pracovisko v Bytči viedla JUDr. Anna Gerová, ktorá mi poskytla
do kroniky údaje o poberateľoch soc. dávok.
Názov dávok
Dávka hmotnej núdze
Štátne soc. dávky
Príspevok pre ŤZP
Počet uchádzačov o zamestnanie
Miera nezamestnanosti
Náhradné výživné
Počet náhradných rodín

Počet
poberateľov
2597
690
464
9%
7
3

Vyplatené v Sk
4 820 874 ,43 414 774 ,11 120 652 ,-

146 248 ,-

V poslednom údaji sa jedná o prípady, keď rodičia nechcú alebo nemôžu zabezpečiť
osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a toto je zverené do pestúnskej starostlivosti inej
fyzickej osoby.
Podrobnosti SD č.: 62 / 2008
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SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Vydala od 1. I. 2008 informačný materiál o zmenách v systéme soc. poistenia. Zmeny
vyplácania poistného vyplynuli z nových zákonov. Jedná sa o zmeny:
- v nároku na materský príspevok
- poberatelia invalidných dôchodkov
- nárok na predčasný starobný dôchodok
- nárok na starobný dôchodok
- sporenie na starobný dôchodok
Podrobnosti SD č.: 63 / 2008
Odchod do dôchodku. Do starobného dôchodku sa veľa ľudí teší kvôli zaslúžilému
odpočinku od stresujúcich pracovných povinností. Mnohých starších ľudí ale práca teší
a rozhodli sa v nej ostať aj po dosiahnutí dôch. veku - 62 rokov.
Tí, čo sa rozhodli ďalej pracovať si prilepšia k budúcemu dôchodku, pretože dlhšie
odvádzajú dôch. poistenie. Existovala aj tretia možnosť. Ostať pracovať a pritom poberať
dôchodok. Takých dôch. chránil zákon pred prepustením.
Podrobnosti SD č.: 64 / 2008
Sociálne príspevky. Na dieťa. Budúci rodičia mali od februára vstup do rodičovstva
o niečo ľahší. Doteraz dostávali na prvé dieťa 15 tis. Sk. Pretože je demografická situácia na
Slovensku čoraz horšia, vláda sa rozhodla zvýšiť príspevok na prvé dieťa na 20 440 ,- Sk.
Spolu s príspevkom , ktorý dostáva každý rodič za narodené dieťa 4 560 ,- Sk to bolo spolu
25 000,- Sk. Pri dnešnej drahote vyjde suma na kúpenie základnej výbavičky ( v lacných
obchodoch ) 20 000,- Sk. Ak sa dieťa nedožije 28 dní, nárok na príspevok zanikol.
Podmienkou na vyplatenie príplatku bolo aj to, že matka pravidelne chodila pred pôrodom na
preventívne gynekologické prehliadky.
Ak sa rodičia dieťaťa vzdali , mala nárok na poplatok náhradná rodina. Podrobnosti na
túto tému uvádzam v SD.
Podrobnosti SD č.: 65 / 2008
Úmrtie v rodine. Hoci je človek plný bolesti a žiaľu nad stratou najbližšieho, musí sa
premôcť a začať vybavovať záležitosti súvisiace s pohrebom a ostatné.
- prvé, čo treba urobiť , je zavolať lekára, aby vystavil potrebné potvrdenie. Výnimka je
, ak došlo k trestnému činu alebo k nehode. Vtedy sa volá aj polícia.
- Pohrebná služba ( ak je seriózna ) vybaví všetky náležitosti súvisiace s pohrebom.
Treba kúpiť hrob, ktorý v Bytči stojí 500,- Sk ( urnový hrob 250,- Sk ) Po vyrátaní
všetkých položiek vyjde najlacnejší pohreb najmenej na 14 tis. Sk. Bežný je pohreb za
30 a viac tis. korún. Kto na to nemá, platí na splátky.
- Na vybavenie pohrebu a vecí okolo neho má zamestnanec nárok na 1 deň voľna a na
príspevok na pohreb. Musí oň ale požiadať na Úrade práce. Výška príspevku je 2 400,Sk.
- Po pohrebe teba do 5 dní vybaviť na matrike úmrtný list.
Tradičné pochovávanie do zeme ustupuje spopolneniu. Náš cintorín ( katolícky
i evanjelický ) spravuje spol. V. Francla. Cintorín je už takmer úplne plný, preto začali
pochovávať do starých a prastarých hrobov. Podľa nového zákona musí byť nebožtík
pochovaný 160 cm od povrchu terénu.
Podrobnosti SD č.: 66 / 2008
Vianočný príspevok – darček pre dôchodcov. Mzdy v krajine rastú a tak vianočný
príspevok dostalo viac ľudí . Týkalo sa to každého , kto mal dôch. do 12 tis. Sk. Na tom, či
pracoval nezáležalo, a nemusel oň žiadať. Príspevok nám štát vyplatil už tretí raz. Do
spomínaného limitu sa zmestilo 1, 047 mil. ľudí + 800 osôb pôsobiacich v ozbrojených silách.
Výška príspevku bola od 1 500 – 2000 ,- Sk. Posledný krát sa vyplácal v korunách.
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Sociálna politika súčasnej vlády ( od r. 2006 ) :
- zrušili poplatky u lekára a za hospitalizáciu v nemocnici
- vianočný príspevok dôchodcom
- zmena zákona, ktorý umožňuje dôch. pracovať a brať dôchodok.
- Dostupnejšie kúpele ( ak ich predpíše lekár, platí ich soc. poisťovňa )
- Vyšší príplatok na dieťa
- Rajonizácia lekárov
Podrobnosti SD č.: 67 / 2008
Pracovné ponuky . Úrad práce a rodiny v Za pripravil v rámci európskeho soc. fondu
Burzu informácií pre budúcich absolventov škôl, ich rodičov a verejnosť. 13. XI. sa
záujemcovia dozvedeli všetko nové o regionálnom trhu práce.
WORK and TRAVEL . Mnohí vysokoškoláci majú cez prázdniny záujem zarobiť si
na ďalšie štúdium . Taký vysoký zárobok im ale Slovensko neponúka. Jedným z východísk je
program americkej firmy Work and Travel. Za vysoké poplatky ( 40 tis. Sk ) agentúry
sprostredkujú prácu a víza v USA. Nie každý študent narazil na poctivú agentúru, ale tí, ktorí
mali šťastie boli nadmieru spokojní.
Podrobnosti SD č.: 68 / 2008
Mladí si mohli zarobiť aj priamo v Bytči :
- Technické služby ( TS ) potrebovali pracovníčku na upratovanie
- Firma Technometal prijala zamestnancov na linku povrchovej úpravy a do
kovovýroby
Podrobnosti SD č.: 69 a, b / 2008
Týždenník Žilinsko – Bytčiansko avizoval vo svojich číslach neprestajne ponuky na
prácu: čašníkov, predavačov, kuchárov, strážnikov, skladníkov, obchodných zástupcov,
zváračov, vodičov.....
Zahraničné letné brigády ponúkali najmä v Írsku, na Ukrajine ale najmä v Česku (
zber jabĺk, chmeľu, a iných poľnohospodárskych plodín )
Podrobnosti SD č.: 70 a, b / 2008
Agentúra M. Weber hľadala záujemkyne o opatrovanie seniorov do rodín
v Rakúsku. Mnohé mladé i staršie ženy z Bytče reflektovali na túto ponuku a boli veľmi
spokojné. Dĺžka turnusov bola podľa dohody, dostali stravu, diéty ( 42 - 60 € / deň ) a práca
bola legálna. Ženy museli ovládať aspoň základy nemčiny a mať zdravotnícke vzdelanie )
Nemecká obchodná firma ponúkala prácu v oblasti ekonómie v meste Bytča (
administratíva, obchod, manažment ).
Slovenská stavebná firma pôsobiaca v Prahe hľadala pomocných robotníkov,
armovačov a kovorobotníkov.
Maklérska firma ponúkala tiež zamestnanie v Bytči ( 12. V. – v budove VÚB).
Spoločnosť BK ELEKTRIC pôsobiaca na Slovensku i v zahraničí hľadala v októbri
pracovníkov na pozície: vedúci montážnej skupiny, montážny technik, projektant, manažér... )
Podrobnosti SD č.: 71 a, b, c, d / 2008
DAŇOVÝ ÚRAD ( DÚ )
DÚ zorganizoval 11.III. prednášku pre verejnosť na tému: Podanie daňového priznania k dani
z príjmov fyzických osôb za r. 2007. konzultačná prednáška sa konala v zasadačke DÚ.
Podrobnosti SD č.: 72 / 2008
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ŠTATISTICKÝ ÚRAD ( ŠÚ )
V dňoch od 1. do 30. apríla 08 Štatistický úrad SR prostredníctvom svojich
regionálnych pracovísk vykonal štatistické zistenie o príjmoch a životných podmienkach
domácností. Cieľom akcie bolo získať údaje o úrovni a rozdelení príjmov, o úrovni
chudobných a soc. slabých domácností, o príčine soc. vylúčenia občanov ( bezdomovci ).
Údaje pomohli porovnať vývoj v tejto oblasti medzi všetkými členskými štátmi EÚ. Úrad
zisťoval fakty z obdobia r. 2005 – 2008. Je to už štvrté zisťovanie vo viac ako 300 obciach
na Slovensku. V Za kraji v 30 obciach a 728 domácnostiach. Medzi nimi aj v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 73 / 2008
POLICAJNÝ ZBOR SR ( PZ SR )
Zloženie zboru. Krajské riaditeľstvo PZ s pobočkou v Bytči malo 4 oddelenia:
1. Obvodné odd. PZ ( OO PZ ) . Jeho zamestnanci boli poverení objasnením a riešením
trestných činov od 1 do 3 rokov trestnej sadzby. Vyššie trestné sadzby riešilo okresné
o krajské odd. Na čele odd. stál Mgr. Zdeněk Kučera ( vedúci úseku ).
2. Oddelenie vydávania dokladov: pasy, občianske a vodičské preukazy , evidencia
občanov. V odd. pracovali p. Čmáriková a Žilinčárová.
3. Dopravný inšpektorát mal vyčlenené len niektoré úlohy týkajúce sa dopravy. Vedúci
bol por. Bc. Jozef Valčuha, referenti J. Harzehová, ppor. J . Mičienka.
4. Diaľničné odd., spadalo pod krajský útvar diaľničnej polície. Na starosti mali úsek
diaľnice : Vrtižer – Žilina.
OOPZ. Pretože v januári sa presúvali kompetencie, zaznamenalo odd. v Bytči nižší
počet prípadov prijatých aj vyriešených. Odd. zamestnávalo 16 policajtov
a administratívne pracovníčky. Čo sa týkalo trestnej činnosti priamo v meste bola na 1.
mieste majetková trest. činnosť ( vykrádanie áut, bytov a inštitúcií ). Ostatné trestné
činy, ako: vraždy, útoky, znásilnenie , drogy sa koncentrovali najmä v obciach
Štiavnik, Veľké Rovné a menej v Predmieri a Súľove.
Veková hranica trestnej postihnuteľnosti sa tento rok znížila na 14 rokov, ale trestné činy ( aj
závažné ) konali aj deti mladšie ako 14 rokov.
Trestné činy spáchané v Bytčianskej kotline v r. 2008: spolu: 329 ; z nich objasnili :
150 ä 45,59 % ) ; dodatočne objasnili: 25.
názov trest. činu
násilie + samovraždy
vraždy
lúpeže
mravnostné delikty
znásilnenie
majetkové trest. činy
krádeže
lúpeže do bytov
ekonomické trest. činy
Podrobnosti SD č.: 74 / 2008

spolu
38
0
27
2
0
147
36
2
44
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objasnili
28 ( 73,68 % )
0
17
2
0
27
1
1
19

dodatočne objasnili
1
0
7
0
0
4
2
1
10
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Podiel PZ na objasnení trestnej činnosti v obvode Bytča:
Za celý rok zistené

objasnené

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

5
14
32
40
54
65
77
88
103
112
135
150

31
69
104
114
148
170
186
218
235
265
304
329

Poriadková
polícia
3
9
24
25
31
40
46
50
62
66
76
83

Kriminálna
polícia
1
2
4
8
14
16
19
21
22
25
31
33

Dopravná
polícia
1
3
4
6
8
8
8
12
13
14
19
23

Justičná
polícia
0
0
0
1
1
1
4
5
6
6
8
10

Z tabuliek jasne vyplýva nárast trestnej činnosti. Od januára narástol počet zistených
trest. činov na Bytčiansku z 31 na 329. Poriadková polícia zasiahla v januári 3 x a v decembri
23 x; justičný útvar prvé tri mesiace neriešil ani 1 prípad a v decembri až 10.
Podrobnosti SD č.: 75 / 2008 ( 12 strán tabuľky )
Oddelenie vydávania dokladov. Tento rok vydali spolu: 3 480 občianskych
preukazov, 890 cestovných pasov a 1170 vodičských preukazov.
Krajské odd. u nás zastupovali: mjr. Ing. Marián Sojčák; npor. Pavol Škulavík ; npráp.
Stanislav Harciník. Odd. rozhodovalo o vydaní nového pasu a o žiadosti na vykonanie zmeny
v ňom. Odd. vydalo tieto typy pasov:
• Dieťa do 5 rokov veku: vybavil zákonný zástupca dieťaťa ; kolok za pas stál 250,- Sk.
• Dieťa od 5 do 13 rokov veku : postup vybavenia bol podobný, iba kolok stál 400,- Sk
• Dieťa od 13 do 18 rokov: postup stále rovnaký iba kolok stál 1000,- Sk.
• Občan starší ako 18 rokov: žiadosť podal osobne, predložil svoj občiansky preukaz,
zaplatil kolok 1000,- Sk.
Nadštandardné zápisy do pasu boli:
• Zápis titulu do pasu alebo OP ( 100,- Sk )
• ŤZP
• Použitie tmavých okuliarov ( potvrdenie od lekára, že ich musí nosiť )
• Zápis dieťaťa do pasu ml. ako 5 rokov
Podrobnosti SD č.: 76 / 2008
Občiansky preukaz ( OP ). Prvý OP sa vydáva po dovŕšení 15 roku života, po
nadobudnutí štátneho občianstva, po prihlásení na trvalý pobyt na území SR. Na jeho
vybavenie bolo treba predložiť:
• Rodný list
• Žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu
• Vybavovať ho treba najskôr do 90 dní a najneskôr do 30 dní pred dovŕšením 15 roku
veku
• Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
• Prvý OP sa vydáva bezplatne
• Občan je povinný predložiť OP po dobe platnosti, pričom sa nevykonávajú žiadne
zápisy, iba sa predĺži jeho platnosť – bez poplatkov.
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•

Občan je povinný vybrať si hotový OP najneskôr do 90 dní od podania žiadosti; jeho
prevzatie potvrdí podpisom
• Dospelému občanovi sa nový OP vydáva pri zmene: priezviska ( sobáš, rozvod ) ;
rodného čísla ; trvalého pobytu; pri zápise, zmene alebo zrušení titulu; závažnej
choroby, krvnej skupiny a pod.
Podrobnosti SD č.: 77 / 2008
Vodičské preukazy ( VP ) .
• Prvý VP dostal občan po absolvovaní vodičského kurzu. Predloží OP, žiadosť na VP,
poplatok za kolok 200,- Sk. VP sa vyhotovuje do 30 dní; ak to chce urýchliť , zaplatí
800,- Sk.
• Výmena starého VP za nový – príčinou mohla byť zmena priezviska a rozšírenie
vodičského oprávnenia. Postup je rovnaký ako pri vybavení nového VP.
• Zničený, stratený, odcudzený VP. Postup je rovnaký ako pri vybavení nového VP , ale
treba priložiť doklad o strate, odcudzení ( od polície ) . Okrem bežného poplatku 200,Sk, musel žiadateľ zaplatiť za stratu 200,- Sk, a za odcudzenie, zničenie, poškodenie
400,- Sk. Za vybavenie do 2 dní zaplatil 1600,- Sk navyše.
• Medzinárodný VP. – vydáva sa na počkanie; predložiť treba VP, OP a fotografie ;
poplatok za kolok bol 200,- Sk.
Podrobnosti SD č.: 78 / 2008
Domáce násilie. 18. II. 08 nahlásili na polícii ďalší prípad domáceho násilia
v Bytči. 20 roč. opitý mladík sa po príchode domov vyhrážal svojej 53 roč. matke a jej
druhovi zabitím. Oboch chcel podrezať nožom, ktorým na nich útočil. Ohrození privolali
policajnú hliadku .Mladého muža odviedli a obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania sa.
Môže za to ísť do väzenia až na 3 roky.
3. III. 08 sa opitý 63 roč. muž z Hvozdnice vyhrážal tiež nožom svojmu zaťovi.
Ten zavolal policajtov, ktorí násilníka odviedli.
28. IV. 08 . Odkedy sa 67 roč. dôchodca z Bytče pred 3 rokmi vrátil domov
z väzenia , vyhrážal sa svojej manželke, neustále jej nadával a bil ju. Keď už žena jeho
agresivitu nemohla zniesť, nahlásila to na polícii. Za týranie si muž išiel opäť sadnúť do
väzenia na 7 – 15 rokov.
Čoraz menej ľudí je dnes ochotných trpieť na sebe násilie. Dnes je už veľa
inštitúcií , na ktoré sa môžu obrátiť. Robia to najmä ženy. Pomáha im sociálne odd. MsÚ,
polícia , alebo rôzne poradenské centrá, ktorých je v kraji 5. Počet ich klientov stále narastá.
Zmenila sa aj legislatíva, ktorá dovoľuje policajtom, aby agresora vykázala z bytu
na 48 hodín. Nie je to ale účinné vždy, pretože nie každý sa po čase upokojí. Trestná sadzba
pre násilníka je 3 – 8 rokov väzenia za ublíženie na zdraví. Polícia aj soc. pracovníci stále
radia obetiam, ako sa majú zachovať, kde si nájdu pomoc, dočasné bývanie a pod.
Podrobnosti SD č.: 79 / 2008
Dopravné nehody.
21. V. 08 došlo k dopravnej nehode na križovatke ciest v Bytči. 24 roč. vodič nedal
prednosť cyklistovi. Cyklista utrpel ľahké zranenie. Alkohol u nikoho z účastníkov nehody
nezistili.
V poslednom týždni roka zaznamenali policajti 261 dopravných priestupkov
chodcov a cyklistov v našom kraji. Začiatkom dec. aj v Bytči a okolí robili policajti
preventívne akcie, v ktorých sa zamerali najmä na cyklistov a chodcov. Sústredili sa najmä na
používanie chodníkov, prechodov pre chodcov, výbavu bicykla, reflexné oblečenie a pod.
Tragická nehoda sa stala pred Vianocami pri Považskej Bystrici, pri ktorej prišli
o život 4 mladí ľudia z Bytče. Došlo k čelnej zrážke osobného auta s transportérom. Obaja
vodiči na mieste zahynuli. 4 hodiny čistili cestu od úlomkov áut. Mladé životy nik nevráti.
Podrobnosti SD č.: 80 / 2008
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Policajný zbor žiadal Bytčanov o pomoc. Chceli vedieť akékoľvek poznatky
o vodičovi osobného auta, ktoré 15. V. 08 popoludní na ul. Hlinickej ohrozovalo na živote
a zdraví svojou bezohľadnou jazdou občanov stojacich na zastávke autobusu.
Krádeže.
V letnom dovolenkovom období rastie počet vlámaní do bytov a domov. Podľa
štatistiky, ktorú si dali urobiť poisťovne vyplýva, že najväčší počet vlámaní s najväčšími
škodami sa stane práve v letných mesiacoch.
Polícia prostredníctvom médií napomínala ľudí, aby si pred odchodom
skontrolovali, či majú dobre zavreté dvere a okná. Hoci dnešným zlodejom prekonať
zamknuté dvere nerobí žiadne problémy , je to predsa len určitá prekážka. Kým ju prekonajú ,
môže si ich niekto všimnúť a nahlásiť vlámanie. Častou chybou je aj to, že ľudia nechávajú
kľúče pod rohožkou alebo podobnom známom mieste. Pri RD treba skryť rebríky a iné
predmety, ktoré by zlodejom pomohli. Netreba stiahnuť rolety, naopak treba dať niekomu
kľúč od bytu, aby vyberal schránku.
Cenné veci treba dať do trezoru v banke a majetok si treba dať poistiť. V SD
prikladám foto paneláka na Úvaží, ktorý je tiež prototypom anonymity sídlisk.
Podrobnosti SD č.: 81 / 2008
Prefíkaní lupiči. 22. IX. 08 dostali najskôr MsP avízo, že na Lúčnej ulici horí auto.
Privolaní policajti hneď volali hasičov a štátnu políciu , ktorá prípad prevzala. Ms policajti
medzitým našli vylomené dvere na novinovom stánku pri gymnáziu, na druhej strane mesta.
Tento stánok vykradli už 2x za 3 mesiace. Zakaždým niečo horelo. Zlodeji niekde založili
oheň a inde kradli. Škoda v stánku bola 150 tis. Sk + poškodené dvere. Podľa majiteľky im
išlo najmä o cigarety.
Podobné prípady vykrádačiek spojených s ohňom sa stal vo Svederníku a vo V.
Rovnom.
Podrobnosti SD č.: 82 / 2008
Podvod. 11. XII. 08 popoludní vpustila 85 roč. pani do RD v Bytči tzv.
pracovníčku soc. úradu, ktorá chcela od nej OP. Vo chvíli nepozornosti, ukradla starkej
z obývačky 15 tis. korún. Polícia neprestajne upozorňuje najmä starších ľudí, aby neboli
dôverčiví. Podvodníci sú rafinovaní a bezohľadní.
Skúška psovodov. 29. V. 08 vykonalo Krajské riaditeľstvo PZ v Za skúšku
psovodov. Skúška bola zameraná na praktickú činnosť psovodov a ich služobných psov.
Jednalo sa najmä o zadržanie páchateľa v motorovom vozidle, v objekte, manipuláciu so
zbraňou a pod. Skúšky sa zúčastnili aj naši psovodi.
Drogy. Policajti po dlhodobej príprave vykonali 1. XII. domovú prehliadku u 35
roč. muža z Bytče. V prenajatom byte v Za vyrábal omamné látky, najmä tzv. pervitín. Pri
spomenutej prehliadke, našli v jeho byte rôzne drogy. 40 jednorazových dávok pervitínu, 5
dávok LSD, marihuanu a extázu. Okrem omamných a psychotropných látok zaistili aj
zariadenie na ich výrobu. LSD je veľmi nebezpečná látka a na našom území sa objavila po
prvý raz. Bohužiaľ v rukách Bytčana. Na muža uvalili trestné podanie. Hrozí mu 4 – 10 rokov
väzenia.
Vydieranie. Vydieraním 11 roč. chlapca získaval peniaze 21. roč. Martin
z Bytče. Od januára pod hrozbou násilia sústavne pýtal od maloletého peniaze. Ustrašené
chlapča mu nosilo peniaze, ale aj šperky do výšky 20 tis. Sk. 30. XI. páchateľ telefonicky
žiadal, aby mu chlapec priniesol 9 800,- Sk. Hrozil mu bitkou, ak ich neprinesie. Keď ho
čakal na autobusovom nástupisku v Bytči, dočkal sa policajtov.
Úrazy. Pády so schodov, zlomeniny, popáleniny, otravy, sú najčastejšie úrazy
detí najmä v lete cez prázdniny. Úrazy v domácnosti tvoria viac ako tretinu úrazov detí. Po
nich nasledujú úrazy pri športe a dopravné nehody.
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Na slovenských cestách ročne zomiera 600 účastníkov cestnej premávky, z toho
60 detí. V lete pribúda najmä pádov z bicykla. Kompetentní neprestajne upozorňujú rodičov,
aby sa viac venovali deťom, určovali im jasné pravidlá na čas , keď sú sami.
Počas letných prázdnin narastá aj počet kriminálnych činov z radov
mladistvých. V našom kraji to bolo 91 trestných činov, ktoré spáchali deti. Dve tretiny z toho
sú krádeže. 24 mladistvých bolo v lete nezvestných. Okolo 2000 detí sa ťažko poranilo a 1000
otrávilo cez prázdniny na celom Slovensku.
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III. kapitola

PRIEMYSEL,OBCHOD,PODNIKANIE
Makyta.
Akciová spoločnosť Makyta Púchov závod Bytča oznámila, že od 23. I. 08 začali
predávať za výhodné ceny zbytky látok. Na nákladnej vrátnici si záujemci mohli vybrať
kvalitné látky pre domácu výrobu odevov.
Začiatkom roka boli vyhlásení najlepší zamestnanci a.s. Makyta. Z Bytče boli
vyhodnotení títo :
- najlepší majster : Jarmila Ďurajková
- najlepšia krajčírka: Anna Mičacíková
- obslužná činnosť: Marcela Pobijáková ( striháreň )
Závod Bytča aj naďalej vykazoval vysoké straty na akosti tovaru.
Z podnikového časopisu TVORIVOSŤ som sa dozvedela o termínoch dovoleniek na r.
2008, o mzdových výhodách, postihoch pri chybnej práci, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Aj závody Makyta sa pripravovali na zavedenie eura.
Súkromná škola. V inzercii informovali, že odevné závody Makyta zakladajú
súkromné stredisko praktického vyučovania v šk. roku 2008 / 09. Prvý ročník 3 – roč. štúdia
mal svoje detašované pracovisko aj v závode Bytča. Na starosti ho mala Ing. Ľudmila
Literová.
Podrobnosti SD č.: 83 / 2008
Podniková predajňa – bola značková a ponúkala v januári výpredaj značkovej
konfekcie. Predávali najmä blúzky, sukne, nohavice, bundy, plášte a kostýmy z vlastnej
výroby.
Technometal.
Sídlil na Hlinickej ceste a bol založený v r. 1991. Od začiatku dodnes vyrábali kovový
nábytok a regálové systémy. Majetok , v ktorom sídli, odkúpila spoloč. od mesta a od
bývalého podniku Kovoslužba.
Pretože konkurencia na trhu je veľká, firma si dala záležať, aby jej výrobky boli
kvalitné. Zabezpečenie kvality potvrdili aj získaním medzinárodnej normy ISO 9001.
Vyrábajú kovové regály s kvalitnou povrchovou úpravou, v 6 základných farbách s
veľkým množstvom odtieňov. Zákazníci ich môžu použiť v byte, v garáži, dielni, sklade,
archíve , knižnici, obchode, kancelárii a inde. Ich nosnosť sa pohybuje od 10 kg po 1 tonu.
Listové schránky na príjem korešpondencie sú vhodné do interiéru , ale najmä do
exteriéru. Vyrábali ich v niekoľkých veľkostiach a typoch s jednoduchým a elegantným
dizajnom vo viacerých farbách.
Stoličky a stoly. Praktický kovový nábytok dodávali do úradov i do zariadení
rýchleho občerstvenia.
Ku všetkým spomínaným výrobkom ponúkala firma aj príslušenstvo a doplnky.
Podrobnosti SD č.: 84 / 2008
V auguste prijímali do zamestnania ďalších pracovníkov. Jednalo sa najmä o prácu na
linke povrchovej úpravy a do dielne kovovýroby. Záujem mali rovnako o mužov aj o ženy.
Podrobnosti SD č.: 85 / 2008 ( 3 strany )
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Firma ASIO
Sídlila na ul. 1. mája ( v areáli Kinex ) . V júni tiež robili nábor nových pracovníkov
do plastovej výroby. Podmienky pre prijatie boli vodičský a zváračský preukaz a stolárske
skúsenosti. Nábor organizoval p. M. Krajčí.
Podrobnosti SD č.: 86 / 2008
Spoločnosť ASIO má na internete rozsiahlu webovú stránku, z ktorej som čerpala.
Pracujú najmä v oblasti odpadových vôd a v dodávke kompletných vodohospodárskych
technológií. Pri ich vývoji firma spolupracuje s výskumnými ústavmi a univerzitami. V Bytči
je jedna z prevádzok akciovej spoločnosti ASIO.
Na trhu ponúkali tieto výrobky: čistiareň odpadových vôd, bazény a fontány,
odlučovače ropných látok, lapače tukov, vodomerné šachty a iné. Svoje výrobky vystavovali
pri rôznych akciách po celom Slovensku.
Čistiarne odpadových vôd expedovali do 105 závodov, ošipární, skládok odpadu a
iných prevádzok v republike i v zahraničí. V našom okolí to bolo: Makov, Banská a Považská
Bystrica, malé hotely v Prievidzi, do chát a ubytovní, do malých prevádzok v Bytči a okolí.
Odlučovače ropných látok vyrobili a expedovali do 34 firiem na Slovensku.
Vyrábali 7 druhov odlučovačov. Prevzali ich súkromníci i firmy : Laurenčík – Pšurnovice,
veľká stavebná firma Váhostav Za, Stavebniny Bytča a iní.
Lapače tukov vyrábali 4 druhy pre hotel Slovakia Za, Vodohospodárske stavby
Za, Doprastav Za , Veľké Rovné firma LEMONT, firma Stavomontáže Za a iné veľké
i menšie podniky.
Prečerpávacie stanice na odpad, dažďovú vodu expedovali okrem iných pre:
mnoho realitných spoločností, AS PUMP Štiavnik, Doprastav Za ...
Bazény. Vyrábajú ich niekoľko druhov pre súkromníkov i pre kúpaliská. Svoje
celoplastové bazény už zabudovali po celom štáte, ale aj v Bytči, Považ. Bystrici, v Žiline
a inde.
Fontány a vodné atrakcie.
Ich realizácia prebieha v spolupráci s firmou
LENTUS. Vyrobili plávajúce fontány pre rodinné domy, záhrady, mestské fontány na
Slovensku, v ČR ale aj do Švajčiarska.
Konatelia spoločnosti sú : Ing. K. Kratochvíl, Ing. P. Putz.
Manažéri výroby: Ing. R. Dvorský, Ing. R. Kuffa, M. Roch, Ing. M. Šimun
Logistika: T. Ftáčková, J. Mentová
Výroba: M. Krajčí
Servis: P. Remek, M. Krajčí
Podrobnosti SD č.: 87 / 2008 / 11 strán správy )
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Pivovar Popper
Ocenenie. O tom aké kvalitné pivo vyrába náš pivovar svedčili 3 ocenenia
v súťaži o najlepšie slovenské pivá. Súťaže vyvrcholili v auguste na Medzinárodnej
potravinárskej výstave Agrokomplex Nitra. V kategórii 12 % svetlé pivá skončilo pivo Popper
na 2. mieste a v kategórii 10 % tmavé pivá sa Popper umiestnil na 2. a 3. mieste. Pri preberaní
cien ocenil minister pôdohospodárstva ( pôdohosp. )to, že taký malý pivovar dokáže
konkurovať veľkým pivovarníckym spoločnostiam. Darí sa mu to vysokou kvalitou
a výbornou chuťou. Ceny prevzal riaditeľ pivovaru Jozef Gallik.
Slovenská pivná korunka je prestížna celoslovenská súťaž v rámci ktorej
degustátory hodnotili slov. pivá. Súťaže sa zúčastnilo 32 vzoriek fľaškových pív. V SD
uvádzam podrobnosti zo súťaže.
Podrobnosti SD č.: 88 / 2008
O tom, že sa v lete všetkým našim firmám dobre darilo, svedčí aj to, že neustále
inzerovali záujem o nových zamestnancov. Aj v pivovare to bolo tak. Hospodárska kríza ešte
neprepukla.
Kinex.
Hľadal pracovníkov do závodnej kuchyne. Jednalo sa o prácu kuchára ( na dve
zmeny ) a pomocnú silu do kuchyne na 4 hod. denne.
Kríza. V dôsledku hospodárskej krízy začal Kinex koncom roka prepúšťať
zamestnancov, pretože poklesla výroba. Výrobky sa nedali predať. V novembri oznámili
listom úradu práce, že musia prepustiť 198 zamestnancov. Došlo k hromadnému prepúšťaniu,
ktoré pokračovalo aj budúci rok.
Spoločnosť Kinex uviedla ako dôvod prepúšťania, že podstatná časť ich výroby je
orientovaná na automobilový priemysel, ktorý postihla kríza najviac. Objednávky na ložiská
do púmp sa znížili až o jednu štvrtinu.
Úrad práce sa snažil 40 prepustených ľudí zamestnať v Ilave a Púchove.
Podrobnosti SD č.: 89 a, b / 2008
Menšie firmy.

Firma KIKA plus ponúkala zamestnanie pre zámočníkov a zváračov.
Firma DESET ponúkala svoje služby v oblasti informačných technológií,
realizácie a správy počítačových sietí a pokladničných systémov. Ďalej ponúkali počítačové
zostavy, komponenty, náplne do tlačiarní, kopírovanie a tlač fotografií. Firma mala svoju
predajňu na rohu budovy pošty , oproti škole.
Podrobnosti SD č.: 90 / 2008
MTAM Krúpa sídlila v Predmieri, ale v októbri hľadali v Bytči nemecky
hovoriaceho dispečera alebo dispečerku.
Pekáreň FAJP v Predmieri zamestnávala mnohých Bytčanov. Aj v júni sme
z rozhlasu počuli, že hľadajú pomocného pekára.
Firma MARON ponúkala na jeseň prácu v novinovom stánku pri hlavnej ceste
na Ul. 1. mája.
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KIA Motors.
Aj firma KIA zaznamenala pokles objednávok v novembri. Do konca roka ale
neprepúšťali. Prepúšťanie ale avizovali všetci ich subdodávatelia, medzi nimi bol aj závod
TRW so sídlom v Bytči.
Európsky výrobcovia áut sa obrátili na EÚ o finančnú výpomoc. Pretože KIA nie
je závislá na Európe ( je to kórejský výrobca ) nežiadala ani o pomoc. Výhodou pre nich bolo
aj to, že vyrábali malé typy áut a že slovenská ekonomika bola ešte koncom roka v lepšej
kondícii, ako väčšina európskych štátov. Závod však rokoval s vládou o balíčku opatrení,
ktoré by pomohli čeliť hospodárskej kríze.
Podrobnosti SD č.: 91 a, b / 2008
Služby.
Svoje služby v meste ponúkalo viacero prevádzok. Ešte stále existovali z minulých čias
opravy topánok alebo hodiniek. Dnes ani fotoslužba v pôvodnom prevedení neexistuje,
pretože na doklady si zhotovujú vlastné fotky policajti na oddelení pre pasy a OP. Svadobné
alebo sviatočné fotografie sú často spojené s natáčaním videonahrávok. Tieto služby sú všetky
v súkromných rukách.
Hotel. Šport hotel v Petroviciach pozýval priaznivcov Country hudby na zábavu
26. júla. Do tanca pod holým nebom vyhrávala kapela Zálesáci.
Reštaurácia Gurmán pri zámku ponúkala varené jedlá , viacero druhov polievok
a dobrú pizzu.
Pizzerie. Pizzeria Lunario na Mičurovej ulici ( v Kominárskom dome ) ponúkala
až 40 rôznych druhov pizze. Zvlášť ponúkali aj prílohy. Mohli sme si tam ale objednať aj
vysmážaný syr, šampiňóny, zemiakové hranolky, kurča, rybie filé a pod. Ani ich ceny neboli
vysoké. Každý deň robili aj rozvoz objednávok priamo domov.
Pizzeria Felicita bola otvorená v januári na námestí.
Podrobnosti SD č.. 92 a, b / 2008
Pálenica v Hliníku už tradične oznámila pestovateľom, že zápis do poradovníka na
sezónu 2008 / 09 sa konal 2. IX. priamo v pálenici. Záujemci sa mohli prihlásiť aj telefonicky.
Masážne štúdio LPS sa nachádzalo za pekárňou Mira. Ponúkali profesionálne
masáže každej časti tela zvlášť i celého tela naraz ; tlakovú bankovú masáž; detoxikačnú
medovú masáž. Objednať sme sa mohli osobne.
Svadobný salón IVANA ponúkal nielen svadobné ale aj spoločenské šaty ( ich
požičanie ); foto a video a všetky služby súvisiace so svadobnými a inými slávnosťami a ich
zachytenie na film.
Kozmetický salón LUSSY – ponúkal okrem kozmetických služieb aj nechtové
štúdio. Sídlili v Kominárskom dome.
Účtovníctvo. Helena Bučová ponúkala odborné spracovanie miezd, DPH, daňové
priznania, poradenstvo.
Podrobnosti SD č.: 93 / 2008
Čistiareň peria. Vo februári sme mohli využiť služby mobilnej čistiarne peria.
Ponúkali aj výrobu paplónov a vankúšov. Pracovali na počkanie, v prítomnosti zákazníka. 1
kg peria vyčistili za 80 Sk. Usadili sa na Hlinkovej ulici.
Salón ANDREA ponúkal dámske a pánske kadernícke služby. Urobili strih,
farbenie, trvalá ondulácia, spoločenské účesy, melírovanie vlasov ( Dnes je veľmi moderné
nielen u žien ale čoraz častejšie u mužov mať rôznofarebné pramienky vlasov ). V apríli
ponúkali ako akciu masáž hlavy.
Podrobnosti SD č.: 94 / 2008
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Železný šrot. V júli a auguste bol v meste výkup železného šrotu. Okrem iného
žiadali pece, kotly a radiátory ústredného kúrenia. Ďalej vykupovali farebné kovy. Výhodou
bolo, že sme šrot nikam nemuseli voziť. Stačilo telefonicky nahlásiť svoju adresu a firma
zariadila odvoz.
Podrobnosti SD č.: 95 / 2008
Kúpalisko. Horúce letné počasie v júni nás prekvapilo skôr než vlani. Na tento
fakt okamžite zareagovali kúpaliská. Niektoré ani nepočkali na povolenie hygienikov. Prvý
deň otvorenia sa mohli všetci okúpať zadarmo. V Bytči majú k dispozícii 1 bazén pre
dospelých . Hoci je to malé kúpalisko s kapacitou pre 400 ľudí, detský bazén pri prestavbe
zrušili. V našom kúpalisku nie je termálna voda, ale je vyhrievaná na 25°C. Veľký bazén je
predelený pre plavcov a neplavcov. Dospelých stálo vstupné 50 Sk a deti 30 Sk. V areáli sú
čisté nové kabínky na prezliekanie a odkladanie vecí. Deti si môžu zašportovať.
Realitné kancelárie sa starajú o kúpu a predaj nehnuteľností. V Bytči
ponúkajú svoje služby dve takéto kancelárie – REMAX a PV Reality . Oba majú svoje sídlo
v Za. Práve cez PV Reality ponúkali na predaj dva objekty: Výrobná hala Bytča – Hrabové,
ktorá sa nachádzala v areály Prefy a druhý bol pozemok pri ceste vedúcej z Bytče do
Považskej Bystrice ( PX ). Pozemok mal rozmery 30 000m2 a ponúkali ho na podnikateľské
účely a výstavbu.
Podrobnosti SD č.: 107 a, b /
Obchody.
Obchodné predajne aj u nás neustále menia majiteľa a miesto . Človek si ledva zvykne , na
nejaký obchod a už je premiestnený inde alebo úplne zrušený.
Odevy a hračky bol obchod , ktorý otvorili 4. apríla a ktorý neprestajne
inzeroval svoje ponuky. Sídlili pri predajni T – mobile, ktorá už roky stojí na svojom mieste
pri starej lekárni. Odevy a hračky ponúkali široký sortiment textilu od kojeneckého, cez
detský, dámsky a pánsky. V predajni sme si mohli kúpiť šaty, kostýmy, pánske obleky,
spodnú bielizeň, pyžamy a doplnky. V júli a na jeseň bol veľký výpredaj za výhodné ceny.
Koncom jesene predajňu zrušili.
Podrobnosti SD č.: 96 / 2008
Čínske obchody. Takto pomenovali ľudia obchody, ktorých majiteľmi boli
Číňania alebo Vietnamci. V Bytči sa rozmnožili ako huby po daždi. Len na námestí sú 3.
Ponúkali výhodné zľavy na už aj tak lacný tovar. Ten , ktorý bol na Lombardiniho ulici mal
najkvalitnejší tovar s neobyčajným dizajnom.
Firma AIDE otvorila svoju predajňu 8. IX. 08 v prestavanom obchodnom
dome Mandovcov – oproti kostolu. Na prízemí si nechal Manda drogériu a klenoty
a poschodie prenajal spomínanej firme na predaj textilu, obuvi a spotrebného tovaru.
Podrobnosti SD č.: 97 / 2008
Textil NATALI. Predajňa nás v auguste pozvala na výpredaj dámskeho
a pánskeho textilu. Sídlila na Ul. S. Sakalovej ( pri VÚB ).
AUTLET bol značkový textil so zameraním sa na športové oblečenie.
Sídlili na Mičurovej ulici .
Obuv. Podniková predajňa firmy BENT na Hlinkovej ul. ponúkala celý rok
kvalitnú obuv z vlastnej výroby. V septembri vypredávali letnú obuv.
Predajňa IRIS mala svoj obchod na námestí a zamerala sa najmä na predaj
značkových topánok firmy RIEKER výbornej kvality. Majiteľom predajne bol F. Hujo
z Kotešovej.
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Autá. Predajňa Auto Minárik ponúkala na predaj autá českej firmy Škoda .
1. júla otvorili v Bytči pracovisko kontroly originality vozidiel. Zároveň vykonávali kontrolu
ich technického stavu a emisnú kontrolu.
Podrobnosti SD č.: 98 / 2008
Moto – cyklo – servis sa volala predajňa M. Alakšu, ktorá sídlila na ul. .
Radlinského ( pri rieke ). V januári ponúkali okrem bicyklov a náhradných dielov k nim.
Rozšírili tiež sortiment o bicykle ROTANY, STEPERY, stacionárne bicykle, lavičky na
posilňovanie, fit lopty, švihadlá, cvičebné stroje a pomôcky. Pre mladých športovcov tiež
ponúkali tenisové rakety, siete, lopty , chrániče, brankárske rukavice, kolieskové korčule
a iné. Bytča takto získala dobre zásobený obchod so športovým tovarom.
Podrobnosti SD č.: 99 / 2008
Záhrada sa volala predajňa s kvetmi, kvetináčmi, doplnkami na aranžovanie.
Takéto predajne boli len na námestí 3 a ďalšie boli v bočných uličkách. Okrem toho ponúkali
široký sortiment rezaných a črepníkových , sušených i umelých kvetov. Ďalej suveníry,
dekoráciu do bytov, vázy a pod. Predajne sa okamžite prispôsobili svojou ponukou sezóne.
Musím povedať , že ich tovar bol umelecky veľmi vkusný.
Palivové drevo ponúkala predajňa FOREST na Štefánikovej ul. Drevo bolo
narezané na 1 m dĺžku a bolo naštiepané. Cena za 1 p.r.m ( priestorový meter ) bola 650 Sk.
Pre Bytčanov bola doprava domov zadarmo. Tento rok , keď prepukla plynová kríza, mohli
majitelia RD obnoviť činnosť kotlov na pevné palivo.
Podrobnosti SD č.: 100 / 2008
JAMONT je parketové štúdio, ktoré v meste pôsobí už niekoľko rokov. Vo
februári ponúkali laminátové parkety od nemeckého výrobcu – 199 Sk / m2. Tzv. plávajúce
podlahy sú veľmi moderné a vytlačili klasické drevené parkety. Štúdio sídlilo v budove
starého kina.
Podrobnosti SD č.. 101 / 2008
Poľovnícke potreby presťahovali svoju predajňu začiatkom roka z námestia
do RD na Ul. SNP ( oproti Daňovému úradu ) . Zákazníkovi ponúkli široký sortiment
poľovníckych potrieb od oblečenia a obuvi, cez rybárske a iné pomôcky.
Papiernictvo Školáčik sme mohli nájsť na poschodí budovy starého kina .
Predávali školské , kancelárske a akvaristické potreby, kopírovacie a viazacie služby.
Papiernictvo Rodina sa tiež presťahovalo o pár domov ďalej. Kúpili si RD a
prestavali ho na predajňu. V nej sme si mohli kúpiť klasickú ponuku školských potrieb ale aj
hračky, sponky do vlasov, sezónny tovar ( ako karnevalové masky, vianočné ozdoby a pod. )
Predajňa je veľká a ponúka ozaj bohatý výber tovaru.
Stavebniny. V meste bolo veľa predajcov tovaru potrebného na opravu,
prestavbu, zateplenie a skrášlenie domu. Na Ul. Sakalovej v apríli otvorili predajňu, ktorá sa
zamerala len na predaj polystyrénových mriežok, kotiev, hmoždeniek, malty, omietok, farieb,
tmelov a pod. Poskytovali aj poradenskú službu ako postupovať pri zateplení domu a iných
stavebných prácach.
Podrobnosti SD č.: 102 / 2008
Plastové okná predávali v toľkých predajniach, že to bolo na také malé
mesto , ako je Bytča až priveľa. Najviac ma ale zaujala tá, ktorá sa usídlila v rodnom dome S.
Bíroša. Dom do ďaleka svietil zvláštnou bordovou omietkou so sivými rámami okolo okien.
Všetka česť, Stanko Bíroš by mal radosť.
Podrobnosti SD č.: 103 / 2008
Železiarstvo. V auguste otvorili novú predajňu so spotrebným
a železiarskym tovarom a náradím. Sídlila na Mičurovej ul. v Kominárskom dome.
Podrobnosti SD č.: 104 a / 2008
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Motorové píly. Predajňa Hujík ponúkala v marci motorové píly . Sídlo mala
na námestí v prerobenom obchodnom dome Mandu. Okrem píl mali aj krovinorezy, kosačky
a náhradné diely k spomínaným strojom.
Podrobnosti SD č.: 104 b / 2008
Nábytok AMALTEA sídlil na Ul. 1. mája ( v bývalom kultúrnom dome ) .
Predávali drahší značkový nábytok. Ponúkali široký výber konferenčných stolíkov. Dnes je
v móde masívny nábytok. Predávali aj koberce a podlahové krytiny.
Podrobnosti SD č.: 104 c / 2008
Iná predajňa nábytku bola na Sakalovej ulici. V jarnej akcii predávali za
znížené ceny. V SD prikladám leták, v ktorom sú nábytkové zostavy do spálne, obývacej izby
a pracovne, ale aj samostatné kusy.
Podrobnosti SD č.: 104 d / 2008
Potraviny. COOP Jednota sídlila na rohu námestia a od otvorenia ponúkala
široký sortiment potravín, drogérie, ovocia, liehovín a nealkoholických nápojov, mäsa.
Zákazníci ale neboli veľmi spokojní. Predajňa je úzka a sú tam veľmi stiesnené priestory.
Podrobnosti SD č.: 105 a / 2008
Kurací raj sa volala predajňa, ktorá ponúkala čerstvé a chladené výrobky
z hydiny. Otvorili ju v marci neďaleko závodu Makyta. Tovar sme si mohli vopred objednať
a ceny boli nízke.
Podrobnosti SD č.: 105 b / 2008
Primex – mäso a údeniny na Moyzesovej ul. V máji avizovali akciové ceny:
brav. stehno: 129.-Sk; brav. Karé: 127.- Sk; bôčik: 72.- Sk a pod.
Predaj vianoč. kaprov. Už 15. dec. sa začal predaj živých kaprov pred
predajňou Helada. Aj predajňa mäsa p. Balalovej predávala kapry , ku ktorým ponúkali aj
varené víno zadarmo. Na požiadanie kapra zabili a vyčistili.
Kapry sa chovajú na juhu Slovenska a odborníci tvrdia, že sú chutnejšie ako
české, hoci tam majú dlhšiu tradíciu s ich chovom.
Podrobnosti SD č.: 105 c / 2008
Predajňa 39 sídli v bývalom kultúrnom dome. Názov má podľa ceny 39.- Sk
( alebo jej násobku ), za ktorú sa tam dá kúpiť väčšina tovaru. Kúpiť sa tam dalo oblečenie,
obuv, hračky, drogéria , suveníry a spotrebný tovar.
Predajňa 35 je založená na rovnakom princípe v podzemí vedľa COOP
Jednoty . Je doslova preplnená tovarom všetkého druhu. Niektoré veci sú celkom dobré
a kvalitné iné nie. Oplatí sa mi tam chodiť kupovať rámy na obrazy, vázy, umelé kvety na
hrob. Napr. zubná pasta vyrobená v Bulharsku má vynikajúcu kvalitu a je lacná.
Second Hand. Ich počet sa podstatne zmenšil, ale zlepšila sa kvalita tovaru.
V SD prikladám ponuku Second Hand Slniečko, ktorý za veľmi nízke ceny ponúka značkový
tovar pre deti.
Podrobnosti SD č.: 106 / 2008
Predajňa počítačov bola na Námestí SR č. 5 a ponúkali počítače, tlačiarne,
LCD monitory, CD a DVD nosiče, opravu a inštaláciu počítačov, zapojenie internetu,
registračné pokladne a iné.
Podrobnosti SD č.: 108 a / 2008
Internet. Predajňa a internetová čitáreň Z COMP pozývala zákazníkov pop
celý rok na nákupy počítačových zostáv, USB kľúčov a MP3 prehrávačov. Okrem tovaru
ponúkali servisné služby a odborné poradenstvo. Sídlili oproti škole Lániho.
Podrobnosti SD č.: 108 b / 2008
Predajňa G a PC sídliaca na 1. poschodí v pasáži uskutočnila v júni výpredaj
techniky
a príslušenstva.
výpočtovej
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Predajňa MANEKO na námestí tiež ponúkala počítače a všetky druhy
príslušenstva k nim. Vedeli zariadiť aj ich opravu, montáž a inštaláciu.
Podrobnosti SD č.: 108 c / 2008
Mobilní operátori . Slovak Telekom – spoločnosť oznámila na jar, že v našom
meste je možné využiť digitálnu televíziu s neobmedzeným internetom. Bližšie informácie
podávali v budove pošty , kde mali svoje sídlo.
T – mobile už tradične ponúkal svoje služby a výhodné akcie pre svojich
zákazníkov. Predajňu mali pri lekárni – na rohu námestia. Podrobnosti o akciách uvádzam
v SD.
Operátor O2mal svoju predajňu OMTECH v pasáži. V apríli tiež ponúkali
výhodný nákup a akcie za služba všetkého druhu.
Podrobnosti SD č.: 109 a, b, c / 2008
Triangel. Mnohí občania nakupovali cez internet. Takúto službu u nás
ponúkala firma Triangel, ktorá mala predajňu na Hviezdoslavovej ul. č. 308. Po celý rok nám
do schránok posielali katalógy svojho tovaru, ktorý predávali nielen za hotové peniaze ale aj
za splátky. V januári ponúkali 50 % zľavy a dovoz domov zadarmo.
QUELLE zahraničná predajňa a firma nám tiež posielala svoj katalóg.
Napríklad v apríli ponúkali veľmi výhodne nákup cestovných tašiek a kufrov. Quelle má
svoju predajňu oproti vchodu do Kinexu . Výhodou je, že si ich kvalitný tovar môžete aj
vyskúšať a keď nie je dobrý, zástupca firmy ho preobjedná.
Podrobnosti SD č.: 110 a / 2008
RIEKER je značková firma, ktorá ponúka výlučne kvalitnú koženú obuv.
V Bytči predávali v predajni IRIS na Moyzesovej ul. č. 378. Topánky, tzv. ríkerky sú veľmi
pohodlné a výborné na dlhé chodenie napr. na výlety po mestách.
Podrobnosti SD č.: 110 b / 2008
Firma LUNA ponúkala svoj prací prášok na starej tržnici. Jeho 6 kg balenie
bolo iba za 269 .- Sk; prací gél 1,5 l za 149.- Sk; a aviváž 1l za 99.- Sk. Cena bola ozaj
výhodná, ale či aj kvalita bola dobrá, to neviem.
Predvádzacie akcie. Už pár rokov dozadu nachádzame vo svojich poštových
schránkach ponuky na výlety, kompletný obed a iné výhody zadarmo , len aby sme sa
zúčastnili predvádzania a následného nákupu hrncov, paplónov, matracov, antioxydačných
vaničiek a iných „ k životu nevyhnutných vecí „. Firmy takto lákajú nielen zákazníkov, ale
najmä kluby dôchodcov, ktorým sľubujú finančnú odmenu, ak sa zúčastní čo najviac ich
členov. Keď potom človek prejde ponuky v katalógoch, alebo obchody, nájde rovnaký tovar
za zlomok ceny, ktorú žiadali pri predvádzaní.
Podrobnosti SD č.: 110 c / 2008
Vianočné nákupy. Ľudia akoby sa pred Vianocami zbláznili. Bezhlavo
nakupujú , a keď na to nemajú peniaze – požičajú si. Nakupujú na splátky , alebo si vyberú
hotovostnú pôžičku. Táto je síce najrýchlejšia ( klient dostane peniaze na ruku ) ale je aj
najdrahšia, pretože pri úrokoch vysoko prepláca kúpený tovar. Nechápem, ako sa niekto môže
stať dobrovoľne rukojemníkom úžerníka. V médiách ľudia sami priznali, že ich vianočné
nákupy stáli od 7 do 20 tis. Sk. V SD prikladám druhy pôžičiek, výšku výdavkov na Vianoce,
upratovaciu službu, darčeky a pod.
Podrobnosti SD č.: 111 / 2008
Mapa firiem a obchodov. Koncom roka sa objavili po celom meste mapy
mesta, na ktorých boli vyznačené miesta, kde sa nachádzali firmy, alebo obchodné
spoločnosti. Mapa je vlastne fotografia Bytče z výšky a dá sa v nej výborne orientovať, pre
výrazné označenie mien ulíc. V SD prikladám mapu , aj reklamné letáčiky firiem z nej. Sú to:
Výkup kovov – Ul. Sakalovej č.: 1309
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STAVOARTIKEL – voda, kúrenie, plyn – Štúrova č.: 1358
JAMONT – parkety – Hviezdoslavova č.: 297
Súkromná jazyková škola S. Salajkovej – S. Bíroša č.: 660
DAAS – predaj , servis – výpočtová technika – Kollárova č.: 656
KK NEFT – predaj motorovej nafty a paliva – Hrabové
Lekáreň VITAE na poliklinike – Ul. Sakalovej č.: 161
Triangel – predaj na splátky – Hviezdoslavova ul. č.: 308
Agentúrna kancelária – M. Bohuš – Radlinského č.: 92
Elektro UNI – Námestie SR č.: 24
Autosúčiastky Rajčuľa – Hlinkova č.: 706
Slovaktual – plastové okná – Námestie SR č.: 15
STIHL Hujík – predaj a servis motorových píl – Námestie SR č.: 25
Elektro Bryndziar – predaj a servis – Lombardiniho č.: 208
Pizzeria Tomba – Ul. Sakalovej č.: 166
BENT – výroba a predaj obuvi – Hlinkova č.: 674
Auto diely – servis – roh Lombardiniho ul.
Dorado – Rado Červenec – výroba a montáž žalúzií – budova bývalého kina
PFH – plastové okná ( predaj, montáž, servis ) J. Holáčik – bývalé kino
Farby, laky, drogéria – P. Putirka – Ul. K. Martýrov č.: 806 ( úzka ulička za Jesienkou )
Premat – ložiská, dopravné systémy, diely do áut – Ul. 1. mája 1202 ( v Kinexe )
K Kinex CZ – meracie nástroje – Hollého č.: 1360
Reštaurácia Volans – denný bar, zábavné centrum, záhradné posedenie – Sakalovej č.: 157
Coreta – reklama, tlač, vzdelávanie – Sakalovej č.: 88
LK – L. Kľučka – pokrývanie, strechy, klampiarske práce – Radlinského ul.
Golem plus – výroba pracovných a ochranných odevov- Sakalovej ( na štadióne )
AL – čerpacia stanica, montáž a predaj pneumatík, ťažného zariadenia- Hlinická cesta 1319
KRPA Kubiko – papier, kancelárske potreby, výroba , obchod – Hlinická cesta č.: 1319
Podrobnosti SD č.: 112 a, b / 2008
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IV. kapitola

POĹNOHOSPODÁRSTVOa LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Lesy. Čoraz viac si uvedomujeme nezastupiteľnú funkciu lesov v našom
živote. Produkujú kyslík i drevo, zadržujú a čistia vodu, zabraňujú erózii pôdy, zachytávajú
prach, hluk, rádioaktivitu, poskytujú úkryt zveri a miesto pre oddych človeku.
Aby sme toto lepšie pochopili a precítili, pripravili slovenskí lesníci od 22.
mája do 1. apríla Lesnícke dni. Všetci sme mali príležitosť zapojiť sa do rôznych akcií
a podujatí. Sadili sme stromčeky, organizovali sa výstavy, súťaže, náučné chodníky.
Pytliaci. Žilinským policajtom sa podarilo v lesoch z okolia Bytče a Za chytiť 2
pytliakov. Šarapatili v našom okolí už niekoľko rokov. Jeden z nich bol dokonca členom
lesnej stráže. Bolo ťažké im to dokázať, lebo boli veľmi opatrní. 26. V. vykonali policajti
domové prehliadky 2 podozrivým zo Za jednému z Bytča a jednému z B. Bystrice.
V prehľadaných bytoch našli mnoho trofejí nielen zo srnčej zveri ale aj z chránených
živočíchov, 2 medvedie kože, chránené vtáky ( sova, jastrab, tetrov ). Medveď je celoročne
chránené zviera a oni zabili matku aj s mláďaťom. V bytoch tiež objavili nelegálne držané
zbrane so zbrúsenými výrobnými číslami a s tlmičmi.
Dvaja pytliaci boli obvinení z pytliactva, porušenia zákona o ochrane
chránených živočíchov, nelegálneho držania zbraní a obchodovania s nimi.
Podrobnosti SD č.: 113 / 2008
V Bytči oficiálny poľnohospodársky podnik neexistuje, rozhodla som sa sem
zaradiť súkromných pestovateľov.
Jabloňové sady. V Bytči sú dva. Ten starý je oproti Kinexu a jeho dočasní
nájomcovia ponúkali na jeseň možnosť obrať si jablká za symbolickú cenu.
Druhý sad je nový, mladý a rozprestiera sa za oblúkovým mostom pod horou
smerom na pomník. Vlastní a obhospodaruje ho firma HANNIBAL z Bratislavy. Tiež
ponúkali jablká, ktoré si záujemcovia mohli sami obrať. Cenu určili podľa kvality jabĺk.
Podrobnosti SD č.: 114 a, b / 2008
Svoje výpestky – zemiaky ( na konzum ale aj na sadbu ) ponúkalo v jeseni
moravské družstvo z Frýdku Místku. Kŕmne zemiaky stáli 300.- Sk / q a konzumné 700.- Sk /
q.
Ďalej ponúkali aj kapustu hlávkovú na uskladnenie. Stála 550.- Sk / q a kapusta
kyslá v 13 kg balení za 220.- Sk.
Produkty zo svojich polí a záhrad ponúkali domáci pestovatelia ale aj tí
z dolniakov na tržnici , ale aj podomovým predajom. Kto si chcel kúpiť zemiaky a kapustu na
zimu, stačilo, aby si vystriehol predajcu a mohol nakupovať priamo pred domom. Väčšinou
boli balené v 25 kg vreciach. V malom množstve si zeleninu ľudia kupovali v obchodných
reťazcoch. Tí z nás, ktorí si vypestujú ovocie a zeleninu sami doma, nemali o tieto služby
záujem.
Súkromný podnikateľ Kamil Mičušík mal veľkoobchod s ovocím a zeleninou
v Hliníku. Na jeseň tiež predával neskorú kapustu na zimné uskladnenie. Jej cena bola 6 Sk/ 1
kg. Zároveň kúpenú kapustu hneď postrúhali.
Podrobnosti SD č.: 115 / 2008
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Krajský lesný úrad ( KLÚ ) v Za vydal 10. III. 08 rozhodnutie o Opatreniach na
zvládnutie nebezpečného premnoženia lykožrúta severského v našom kraji. Jednalo sa najmä
o smrekové porasty. KLÚ uložilo príslušným hospodárom, ktorí mali na starosti lesy tieto
opatrenia:
1. vykonávať monitoring minimálne jedným feromónovým lapačom na každých 100 ha
lesa, ktorého vek je nad 40 rokov a rastie v ňom smrek na 50 % a viac.
2. zabezpečiť nasadenie lapačov v miestach , kde bol v minulosti spomínaný škodca.
Lapače mohli použiť výlučne len na lykožrúta a nie na iný hmyz.
Opatrenia prijali preto, že sa lykožrút začal prudko rozmnožovať a hrozilo riziko
, že sa dostane aj na zdravé porasty. Prvé lapače boli nasadené v prvej polovici apríla a druhé
doplnili o 5 týždňov neskôr.
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V. kapitola

VÝSTAVBA

Za oddelenie výstavby MsÚ mi poskytol údaje zodpovedný pracovník Miroslav
Minarčík. Odd. v r. 2008 prijalo a schválilo tieto rozhodnutia:
• Územné rozhodnutie
28
• Stavebné povolenie
86
• Kolaudačné rozhodnutie
48
• Asanačné rozhodnutie
1
• Vyjadrenie k výstavbe
76
Rozpočet. MsÚ poskytol z rozpočtu na výstavbu tieto financie:
• Rozvoj bývania
225 000 .• Miestne komunikácie
10 000.• Stavebný úrad pozemné komunikácie
479 000.• Jesienka – údržba, opravy
2 470 000.• Sociálne byty – údržba, opravy
94 517 000.• Sociálne zariadenie – projektová dokumentácia ( PD
700 000.• Športová hala PD
2 400 000.• Odpadové hospodárstvo PD
350 000.• Školy – prestavba a opravy ( spolu)
10 501 000.Podrobnosti SD č.: 116 / 2008
Svadobný palác. Začiatkom roka začal ŽSK s rekonštrukciou 400 ročnej budovy
Svadobného paláca. Tejto ojedinelej kultúrnej pamiatke chceli vrátiť pôvodný lesk. Palác bol
svojho času prvou renesančnou lastovičkou na Slovensku. Na oprave budovy sa podieľal
akademický maliar Mário Flaugnatti. Palác bol od začiatku určený na slávnosti reprezentáciu
a honosné oslavy a svadby. Jeho exteriér má bohatú sgrafitovú výzdobu pochádzajúcu
z Talianska, ktorá dovtedy nebola nikde na Slovensku použitá. Palác bo raz poškodený
povstaleckým vojskom v r. 1603. Thurzo ho dal zrenovovať v r. 1612.
Po 15 rokoch prešiel kaštieľ s palácom do rúk Esterházyovcom a palác stratil
reprezentačnú funkciu. Stal sa z neho sklad. Skazu dovŕšil požiar v r. 1856. Jeho oprava trvala
10 rokov. V r. 1868 prešiel do majetku kupca Poppera, ktorý nevhodne zasiahol do
architektúry celého komplexu. Kaštieľ prerobili na byty a sobášny palác na kancelárie
miestneho súdu.
Až do 60 – tych rokov 20. st. slúžil palác na obecné účely, až sa konečne stal
národnou kultúrnou pamiatkou s výstavnými priestormi Považského múzea v Za, ktoré palác
spravuje dodnes.
Z originálnej výzdoby žiaľ veľa neostalo. Zachovala sa z obdobia jeho prvej
rekonštrukcie . Interiér pokrývala iluzórna plastická výzdoba v podobe stĺpov a bosáží v šedo
– čiernej farbe, ktorá bola v renesancii veľmi moderná. Reštaurátor tvrdí, že je so svojím
tímom schopný na 100% vrátiť palácu podobu z roku 1612.
Čo sa týka exteriéru, veľký kus roboty urobili reštaurátori v 60-tych rokoch 20. st.
Upravili palác do pôvodnej renesančnej podoby a odstránili všetky rušivé prvky z neskorších
prestavieb.
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ŽSK vlastní Sob. Palác od r. 2002 . Tento rok získali z nórskeho finančného
mechanizmu milión eur. Finančne prispel aj úrad vlády SR, ale najväčšiu časť 10 mil. uvoľnil
so svojho rozpočtu ŽSK.
Opravy sa začali v januári 08 a skončiť by sa mali v r. 2009 pred Vianocami.
Vznikne tak multifunkčné spoločenské centrum so stálou expozíciou pamiatok UNESCO na
Slovensku. Budova má zastrešiť koncerty, divadelné predstavenia, výstavy svadobné obrady
a iné.
Podrobnosti SD č.: 117 a / 2008
Budovu trápi najmä zlá strecha, vlhké múry, kvôli čomu opadávajú vzácne fresky
a maľby. Rekonštrukciou získa budova novú ľahšiu strechu. Tá stará – oceľová príliš
zaťažovala statiku budovy. Ďalším nevyhnutným zásahom bola sanácia vlhkého muriva.
Objekt mal 90 % vlhkosť, pretože nemal funkčnú hydroizoláciu.
Podrobnosti SD č.: 117 b / 2008
Samotná rekonštrukcia je rozdelená do 4 etáp:
1. v prvej urobia spodnú časť, potom murivá, izolačné práce podláh a úpravu stien
2. oprava strechy
3. rekonštrukcia interiéru a exteriéru
4. realizácia najnevyhnutnejších reštaurátorských prác
Podrobnosti SD č.: 117 c, d / 2008
Na opravu paláca začali zháňať peniaze už v r. 2005. 23. VII. 07 bol
Ministerstvom zahraničných vecí v Nórsku schválený grant vo výške 954 902 eur ( čo je vyše
28 mil. Sk ).
Fyzická rekonštrukcia sa začala v apríli 08. So zakrytím strechy sa ponáhľali do
zimy, aby nebol poškodený interiér. Interiér vyčistili, odstránili staré podlahy, strop v tanečnej
sále a kamenné články odviezli do reštaurátorských dielní.
Podrobnosti SD č.: 118 a, b / 2008
Otvorený list bol uverejnený v týždenníku MY ŽN zo dňa 21. I. 08. V ňom
pisateľka hovorí o tom, že ju pobúrilo, že mesto ide stavať športovú halu a zoberie si na to
ďalší úver. Pisateľka listu sa obrátila na volených zástupcov mesta a pýtala sa ich, či je stavba
šport. haly to najdôležitejšie čo Bytčania potrebujú a či je správne zadlžiť sa ešte viac. Za
oveľa dôležitejšiu považuje stavbu bytov.
Ďalej sa pýtala poslancov MZ prečo teraz nejdú medzi nás voličov a nepýtajú sa
priamo Bytčanov, čo oni považujú za dôležité.
Podrobnosti SD č.: 119 / 2008
Vodohospodárska stavba. 21. I. 08 sme si mohli prečítať verejnú vyhlášku
o začatí stavebného konania. Stavebníkom bol SeVaK a predmetom stavby bolo zásobovanie
mesta vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča. Stavba sa delila na 3
časti:
1. ČOV Bytča ( čistička )
2. kanalizácia
3. vodovody
V prvej časti sa čistili odpad. vody, čerpacia stanica, kalové hospodárstvo, spevnili
sa plochy, úpravy terénu a jeho osvetlenie...
V druhej časti išlo o kanalizáciu na ul. Hlinkova a Popoliška a kanalizáciu
všetkých prím. častí + ostatných dedín v okrese.
V tretej časti sa stavali a opravili vodovody v dostavbe Nová Bystrica – Čadca –
Žilina – Bytča. Prívodný rad v Kotešovej ( šachta Petrovička ) a ďalších 11 stavieb v obvode
Bytča. Dostavba bola napojená na skupinový vodovod; vybudovali nové privádzače Bytča –
Pšurnovice a 3 ďalšie obce v okrese, výstavba rozvodných sietí; zabezpečenie odvádzania
odpadových a splaškových vôd. Rozhodnutie bolo rozpracované do detailov aj s číslami
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parciel, ktorých sa to týka. Realizácia stavby rešpektovala požiadavky organizácií ( železničná
a cestná doprava, ŽP – výrub drevín, SSE a iné ). Rozhodnutie o stavbe bolo doručené spolu
40 organizáciám a úradom. Do týchto stavieb bolo zainteresovaných 118 organizácií, úradov
a súkromných osôb.
Podrobnosti SD č.: 120 a, b / 2008 ( 13 + 7 strán dokumentu )
Nájomné byty. V marcovom zasadnutí MZ poslanci schválili stavbu nájomných
bytov na Rajčuli , v mieste kde bol predtým amfiteáter. Tu malo pribudnúť 40 bytov. Poslanci
svojvoľne obišli Územný plán mesta, tým, že tieto bytovky mali pôvodne stáť oproti štadióna.
Rozhodnutie vadilo nielen obyvateľom neďalekých RD v celej ulici ale aj zamestnancom DD.
V novinách uviedli, že to vadilo iba Ondrejovi Skotnickému, čo vôbec nebola pravda, o čom
svedčila aj petícia s množstvom podpisov. Vadilo nám ako sa naša čistá a tichá ulica môže
zmeniť k horšiemu.
Mesto nám prostredníctvom Ms rozhlasu ( MsR ) oznámilo 17. IV. 08 že sa
chystá výstavba nájomných bytov, tentoraz oproti štadiónu. Jednalo sa o 40 bytovú jednotku.
Financie čerpali z mimorozpočtových zdrojov od štátu. Po vybudovaní budú domy vo
vlastníctve mesta najmenej 30 rokov. Mesto vyzvalo všetkých záujemcov o byty, aby vyplnili
anketové lístky dostupné na MsÚ.
29. X. 08 sa záujemcovia o byty stretli v budove MsÚ so zástupcami mesta
stavebnej spoločnosti aby sa dohodli o ďalšom postupe stavby.
Obytný dom. Na Bottovej ulici vyrástol tento rok ako z vody veľký bytový dom.
Stavala ho stavebná firma Salášek. V dome bolo 16 bytov. Stavebné práce dokončili do konca
roka. Budovu zateplili a nastriekali na žlto. Aj keď je dom pekný, vo svojom prostredí pôsobí
ako päsť na oko. Pre deti, ktoré tam budú bývať, bude nebezpečný, pretože z hlavného
vchodu vystúpia rovno na frekventovanú ulicu.
Podrobnosti SD č.: 121 / 2008
Rekonštrukcie. Mesto sa sústredilo na prípravu projektu, na ktorý čerpalo
prostriedky z fondov EÚ. Išlo o kompletnú rekonštrukciu školy na Ul. mieru. S fondov získali
takmer 60 mil. Sk. 25 mil. Sk určili na športovú halu. Najnovšie rozhodli, že ju pristavia
k telocvični na spomínanej škole. Hala bude slúžiť najmä hádzanárom a zmestí sa do nej 300
divákov.
Ďalej začali pracovať na projekte odpadového hospodárstva pre triedenie
odpadu a jeho biologické rozloženie. Podľa zákona máme mať takýto areál do 1. I. 2010.
Využívať ho bude celý región. ŽP a stavebný úrad znovu rokovali 16. XII. 08 o výstavbe
a projekte Kompostárne bioodpadu pre Bytčiansko.
Keď všetko zrátame dovedna, mesto má tento a budúci rok naplánované
investovať z eurofondov 139 mil. Sk.
Podrobnosti SD č.: 122 a, b / 2008
Cesta v Hliníku. Cesta II. triedy v Hliníku sa po daždi mení na obrovskú kaluž,
ktorá postupne steká do dvorov a pivníc okolitých domov. Miestni ľudia so svojimi
sťažnosťami nepochodili nikde . MsÚ odd. výstavby ich poslalo na Správu ciest, tam im
odporúčali SeVaK, ktorý chystá veľkú stavbu kanalizácie. Lenže ten začne stavať až v r.
2009.
Nepomáha ani to, že každý rok čistia odtoky. Horšie je, že Hliničania majú na
kanalizáciu napojené svoje žumpy, ktoré zamoria zápachom celú dedinu, keď začne voda po
daždi vytekať. Domáci tvrdia, že kanalizácia dažďovú vodu nevyrieši , pretože bude
splašková. Ktovie dokedy budú Hliničania zo svojich domov vychádzať po daždi v gumových
čižmách ?
Podrobnosti SD č.: 123 / 2008
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Nová stavba. Bytča prišla o zaujímavý architektonický objekt. Vila , ktorú pre
právnika Martina Mičuru v r. 1919 postavil známy architekt Milan M. Harminc, bude musieť
ustúpiť novému obchodnému domu. Vilu kúpil majiteľ pekárne Mira – Rastislav Kalman a so
ziskom ju predal obchodnému reťazcu LIDL.
Proti zbúraniu vily sa postavilo niekoľko občianskych aktivistov. Podľa P.
Holáša ide o vzácny archit. Objekt a pre mesto bude znamenať jeho zničenie nenahraditeľnú
stratu. Harminc robil pre Bytču 4 zákazky, čo je výnimočné. Je tvorcom 3 slovenských múzeí,
vstupné dvere na farskom kostole sú tiež jeho dielom. Mesto mohlo vyhlásiť objekt za
pamätihodnosť, žiaľ neurobilo to. Kalman, ktorý budovu kúpil, tvrdí pravý opak. Zbúranie
vily Bytči pomôže. Pred novou budovou urobia kruhovú križovatku, ktorá sprehľadní
dopravu. Vila je stará, pivnice sú v nej zatopené, múry zvlhnuté a strecha poškodená. Jej
oprava by stála veľké peniaze.
Niečo z histórie. Vilu dal postaviť kresťanský politik, právnik, veľkostatkár
Martin Mičura v r. 1919. V rokoch 1910 až 1918 pôsobil ako advokát v Bytči a neskôr bol
ministrom československej vlády. Vo vojnových rokoch ( 1939 – 43 ) bol predsedom
Najvyššieho súdu, spoluzakladateľ právnickej fakulty UK v Bratislave. V roku 1945 ho zatkli
sovietske bezpečnostné orgány. Zomrel vo väzení v Moskve.
Milan Michal Harminc autor vily, bol jedným z najaktívnejších architektov tej
doby na Slovensku. Naprojektoval vyše 300 budov v Európe, z toho 171 na Slovensku.
Postavil 108 kostolov, staval banky, múzeá, sanatóriá, školy, nemocnice a iné. Okrem
spomínanej vily postavil v Bytči aj budovu Tatrabanky ( dnešnej sporiteľne ); v Žiline
postavil pavilón infekčného odd. nemocnice ; prestavba kostola je tiež jeho dielo.
Podľa informácií z Pamiatkového úradu SR sa v Bytči nachádza len niekoľko
budov so štatútom Národnej kultúrnej pamiatky. Sú to: Kúria v Hliníku, kaštieľ v Hrabovom,
zámok s areálom, kostol sv. Barbory a Všechsvätých, socha sv. Jána Nepomuckého
a židovská synagóga.
Demolácia prebehla rýchlo. Okolo vily vyrúbali a vyklčovali stromy a kríky
a zrovnali so zemou aj vilu. V priebehu 1 týždňa bol dom zrúcaný, parcela vyčistená, záhrada
vyklčovaná. Za minulého režimu bola vo vile MŠ , potom dlho chátrala. V októbri začali
stavať obchodný dom LIDL. Nestačili sme sa diviť ako rýchlo rástol. Kde sú peniaze, tam sa
rýchlo stavia.
Podrobnosti SD č.: 124 / 2008
Vodná stavba. OÚ ŽP v Za pracovisko v Bytči vydal 28. VIII. 08 rozhodnutie
na stavebné povolenie pre stavebníka REAL EXPRESS, ktorý začal s vodnou stavbou
v lokalite Bytča – Pod Hájom . Súčasťou stavby je výstavby technickej inštalácie: vodovod,
automatická tlaková stanica, dažďová a splašková kanalizácia, čerpacia stanica splaškových
a odpadových vôd.
Kolaudácia stavby. Dňa 12. IX. 08 sa konala kolaudácia vodnej stavby na
Pšurnovickej ul. SeVaK tu realizoval opravu vodovodu. Kolaudácie sa zúčastnilo mesto,
Urbárske spolumajiteľstvo a ďalších 15 úradov a organizácií.
Stavebné konanie. Ďalšia stavba sa začala z iniciatívy SeVaK . Predmetom bola
oprava vodovodného potrubia Bytča – Hliník ( časť Kút ). Stavbu začali 9.IX.08 .
Podrobnosti SD č.: 125 / 2008
Synagóga. Rozpadávajúcu sa bytčiansku synagógu vlastní Biblické centrum (
BC ) , ktoré podalo žiadosť o finančnú podporu na Ministerstvo kultúry a Krajský pamiatkový
úrad . Rokovaní o záchranu pamiatky sa zúčastnil aj Ariel Klein z Izraela. Všetci rokujú,
a kým sa handrkujú o peniaze, synagóga im spadne na hlavu.
Verejná dražba. 1. XI. 08 bola uskutočnená verejná dražba rodinného domu č.
69 na Ul. 1. mája. Dom patril rodine Kremeňovcov. Dražiteľom bola ČS. obchodná banka
a cena dražby 1 300 000 Sk.
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Finančná a hospodárska kríza. Koncom roka postihla postupne všetky odvetvia
nášho hospodárstva. Stavebníctvo bolo jedným z nich. Pokles sa prejavil v menšom dopyte po
stavebných prácach najmä v súkromnom sektore. Odborníci očakávajú stagnáciu
v stavebníctve, ale ohrozené sú aj rozostavané objekty. Zo zahraničia sa začali vracať
odborníci, pretože tam prišli o prácu. Ich návratom sa znovu začala zvyšovať
nezamestnanosť. Naše stavebné firmy sa zo západu začali obracať na východ. Je tam pre nás
obrovský partner – Rusko a Čína. V oboch krajinách sú veľké možnosti na výstavbu a získa
ich ten, kto je rýchlejší a schopnejší.
Sadovnícke úpravy. Ministerstvo dopravy v rámci výstavby Diaľnice D1
oznámilo, že v našom meste urobí vegetačné a sadovnícke úpravy. 18. XII. 08 sa konalo
kolaudačné rokovanie, na ktorom prebrali konkrétny postup úpravy námestia.
Podrobnosti SD č.: 126 / 2008
Priemyselný park. Firma HANT BA ústne konala s predstavenstvom mesta
o otázke územného plánu a stavebného poriadku v súvislosti z rozšírením priemyselného
parku. Už 16. IX. začala firma s prípravou stavby v lokalite Horné pole ( pri ceste Za –
Makov ).
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VI. kapitola

DOPRAVA

Stromy pri ceste. Medzi Bytčou a Kolárovicami rastú vedľa cesty a rieky staré
košaté jelše. Podľa vodičov, ktorí tadiaľ jazdia deň čo deň sú nebezpečné. Tvrdili, že v júli
tam bolo asi 6 spráchnivených stromov. Stačil by silnejší vietor a obrovské konáre spadnú na
cestu. Vodiči mali obavu, že spadnú pred idúce auto.
Cestu spravuje Slovenská správa ciest . Jej riaditeľ sľúbil, že sa na to pozrie, ale
vopred sa vyhováral aké je drahé vyrezať stromy ( 2 88 Sk – 1 strom ). Vodohospodári sa zase
vyhovárajú, že stromy nerastú v koryte potoka a preto sa ich to netýka.
Stavebný úrad v Bytči ústami D. Beníčka tvrdí, že podľa katastrálnej mapy
pozemky nikomu nepatria, ale úrad ŽP má takú kompetenciu, že môže stromy vyrúbať ak
ohrozujú ľudské životy.
Podrobnosti SD č.: 127 / 2008
Letecký deň. 5. júla bol na hričovskom letisku letecký deň. Mnoho Bytčanov naň
prišlo ako diváci, ale mnohí sme ani nemuseli opustiť svoje dvory a záhrady , pretože lietadlá
nám lietali nad hlavami. Slávnosť usporiadali z príležitosti 55. výročia vzniku Žilinskej
univerzity a 90. výročia vzniku Českoslov. letectva.
Divákom sa predviedli športové, výcvikové, akrobatické a špeciálne lietadlá
a vrtuľníky so Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka. Zoskakovali z nich vojenskí a športoví
parašutisti. Okrem leteckých síl sa predstavil aj lietajúci cirkus s replikami historických
lietadiel z I. sv. vojny. Najväčším ťahákom bol ale MIG 29 , stroj, ktorého zvuk trhal uši
ľuďom široko ďaleko. Stáli sme s mužom pri bránke obrátení k Hričovu a nostalgicky sme
spomínali na tzv. triskáče svojej mladosti.
Program trval 3 hodiny a skončil sa odletom dopravného lietadla SAAB 340 ,
ktoré vlastní letisko Ostrava.
Podrobnosti SD č.: 128 / 2008
Detské autosedačky. Ich používanie je už v našich autách povinné. Odborníci
tvrdia, že bez sedačiek zahynulo v r. 2005 pri nehode 9 detí; v r. 2006 to boli 3 deti; v r. 2007
– 6 detí a v r. 208 do júla zomreli 3 deti.
V prvom polroku urobili policajti špeciálne kontroly na používanie detských
sedačiek. Zistili, že deti sú v autách často posadené, ale nepripútané. Isté je, že keď si dieťa
zvykne na sedačku už v útlom veku, neskôr to preň bude prirodzené. Predpísané sedačky dnes
stoja menej ako 1000 Sk , ale tie lepšie sú drahšie ( 2 až 10 tis. ) Často sedačky nie sú správne
namontované a celkom nesprávne je, ak matka drží dieťa v lone. Odborníci tvrdia, že sedačka
chráni dieťa pri náraze a aj pri vystupovaní z auta nemôže samo vystúpiť.
Podrobnosti SD č.. 129 / 2008
Nová technika. Správa ciest ( SC ) ŽSK v júli vyčlenila na nákup nových strojov
na údržbu ciest 147,5 mil. Sk. Upravovali všetky cesty aj v našom okolí. Nové stroje mali
zabudovaný aj monitorovací systém GPS pri ktorom v dispečingu presne vedia, kde sa stroj
nachádza , či je radlica na zemi, alebo zdvihnutá ( čiže či pracuje), koľko benzínu minuli, kto
je jeho vodič a iné podrobnosti.
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Dopravný podnik ( DP ) rozšíril svoj strojový park o 115 nových dopravných
prostriedkov a sypačov a 28 strojov ( rýpadlo, nakladač, kosačky, mobilné recyklátori
asfaltových zmesí. DP vyradil mnoho starých ( aj 20 roč. ) veteránov. Poslúžili ešte na
náhradné diely. V ŽSK je spolu 1480 km ciest rôznej triedy.
Nastal ale iný problém. Strojov je dosť, ale je málo vodičov. Do 14. X.
pracovalo pre DP 358 vodičov. Najhoršie to bolo počas zimy, pretože len 1 sypač obsluhujú 3
pracovníci. Preto DP vyhlásil verejnú súťaž na miesto vodiča.
Veľa peňazí ušetril DP tým, že spojil 5 závodov do jednej centrály v Za.
Tým prešli všetky okresné správy ciest pod Za.
Podrobnosti SD č.: 130 / 2008
Nový cestný zákon. Má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Jednalo sa v ňom o :
1. zníženie maximálnej povolenej rýchlosti v obci na 50 km / hod. Očakávajú od neho
menej mŕtvych chodcov v mestách i na dedinách
2. zvýšenie rýchlosti na diaľnici na 130 km / hod. Od 1. X. z nej zmizli vozidlá, ktoré
jazdia pomalšie ako 80 km / hod.
3. zákaz predbiehania sa kamiónov na diaľnici a rýchlostných cestách. Kamióny majú
zákaz vstupu na diaľnicu v nedeľu; v júli a v auguste aj v sobotu v určitých hodinách.
4. zvýšia sa pokuty za odmietnutie Alkotestu z doterajších 15 tis. na 40 tis. Sk. Vodičský
preukaz môžu dopravní policajti odobrať až na 5 rokov.
5. blokové pokuty sa zvýšili až na 10 – násobok, ale vodič si pokutu môže aj odpracovať.
Za každú odpracovanú hodinu odpustia vinníkovi 100 Sk.
6. povinné nosenia prilby pre cyklistov mimo obce, deti do 15 rokov musia mať prilbu aj
v obci
7. chodci musia mať pri zlej viditeľnosti oblečenie označené reflexnou páskou
8. vodiči musia svietiť po celý rok, musia mať prezuté zimné pneumatiky, ak je na
cestách ľad alebo sneh. Nákladné vozy od 15. XI. do 31.III.
9. vodič, ktorý havaruje viac ako 3 krát, bude povinne preskúšaný odborníkmi
a psychiatrom
Podrobnosti SD č.: 131 a, b / 2008
České auto. Firma Škoda pripravila na Slovensku výrobu svojho modelu Škoda
Octavia . Výrobca má záujem o Slovensko ako o dobrý trh ale najmä ako symbolický návrat
domov. U nás je Škoda už desaťročia vnímaná ako domáca značka. 17. VI. spustili montáž
prvého vozu pri Bratislave.
Podrobnosti SD č.: 132 / 2008
Povinné lekárske prehliadky vodičov. Nový zákon prikazuje, že každý vodič,
ktorý dovŕši vek 60 rokov, musí ísť povinne na lekársku prehliadku, ktorú si hradí sám.
Univerzálny vek, v ktorom treba prestať viesť motorové vozidlo neexistuje. Rozhoduje o tom
len zdravie a prax. Ak pri cestnej kontrole nepredloží vodič spolu s VP aj potvrdenie
o lekárskej kontrole, hrozí mu pokuta 2 tis. korún alebo odobratie VP.
Zrýchlené autobusové spoje. Dopravný podnik zaradil medzi bežné autobusové
spoje aj tie zrýchlené. Pre Bytčanov pracujúcich a študujúcich v Za je to veľká výhoda.
Autobus, do ktorého nastúpia v Bytči, stojí až v Za a naopak.
Nové autobusy. Cestujúci v našom kraji dostali k sviatkom a potom ešte v apríli
25 nových autobusov. DP vyradil 25 starých 17 a viac ročných vozov. Postupovali podľa
zmluvy, v ktorej sa zaviazali, že do roka 2009 nebude mať DP ani jeden autobus starší ako 16
rokov.
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Bytčania patria vo veľkej miere k tým 28 mil. cestujúcim , ktorí ich využívajú. Nové vozy
majú tepelný komfort, klimatizáciu, majú svetelné a elektronické smerovky a pokladnice
pripravené na €. Sú ale menšie, prepravia o 13 cestujúcich menej ako tie staré. DP ich dováža
z Česka a v kraji ich spolu jazdí 248.
Podrobnosti SD č.: 136 a , b / 2008
Zvýšenie cestovného. Pretože od nového roka bude u nás nová mena, začali
niektorí podnikatelia zdražovať v novembri, aby neboli neskôr trestaní. Aj cestovné lístky na
linke do Za zdraželi z 27.- Sk na 30 Sk ( čiže budú stáť 1 € ) .
DP odporúčal cestujúcim , aby používali čipovú kartu, čím sa zrýchli vydávanie
lístkov, skráti sa stojné a ušetrí sa nafta. Karty sú aj finančne výhodné, pretože na 1 jazde
ušetrí až 2,50 Sk. Mesačne to môže narásť až do 100 Sk. Kredit na karte má neobmedzenú
dobu platnosti, karta je prenosná ( môže na ňu cestovať celá rodina) a platí v autobusoch po
celom Slovensku.
Podrobnosti SD č.: 133 / 2008
Nový cestovný poriadok nastal na železnici. Od 14. XII. 08 začal platiť
v osobnej doprave. Rýchliky odchádzali smerom do Bratislavy o 15 min. skôr a naspäť o 15
min. neskôr. Osobné vlaky do Bytče, ktoré mali odchod okolo poludnia , a nedeľné vlaky
celkom zrušili.
Podrobnosti SD č.: 134 / 2008
Dopravné nehody. 7. januára prišli Traja králi na korčuliach a so snehom.
Príčinou toho bolo veľa dopravných nehôd. U nás husto snežilo, autá so šmykom končili
v priekopách. Ľudia na chodníkoch padali , čo zase končilo zlomeninami. Našťastie v Bytči to
nebolo až také kritické.
Podrobnosti SD č.: 135 a / 2008
Počet dopravných nehôd sa z roka na rok zvyšuje. V roku 2005 bolo v štáte
560 smrteľných nehôd, tento rok 670. Jednou z príčin je nedostatočná dopravná výchova detí.
Všetky dopravné ihriská z čias komunizmu zrušili a teraz ich za veľké peniaze znovu stavajú.
Nárast nehôd detí je evidentný. Kým v r. 2006 nezomrelo na bicykli ani jedno dieťa, v r. 2007
ich bolo až 5.
Podrobnosti SD č.: 135 b / 2008
Zvyšuje sa aj počet havárií autobusov. Za pol roka ich havarovalo na Slovensku
824. Len v dňoch 2. – 3. X. havarovali 2 autobusy a v nich zomreli 4 ľudia.
V roku 2007 zahynulo na koľajniciach v Za kraji spolu 38 ľudí. 21. I. 08
neprežil zrážku s osobným vlakom 26roč. Jozef z M. Bytče. Podľa rušňovodiča vošiel muž na
koľaje , kľakol si a roztiahol ruky. Vlak nezastavila ani rýchlobrzda. Podľa ľudí, ktorí ho
poznali, bol nešťastný. V minulosti ho opustila žena, čo psychicky nezvládol.
Medzi najčastejšie príčiny nehôd na koľajach patria , nepozornosť, alkohol
a neopatrnosť. Ľudia často vystúpia na opačnej starne vlaku, čo je pre nich osudné.
Podrobnosti SD č.: 136 a / 2008
Vo vlakoch a okolo nich našu bezpečnosť chráni železničná polícia ( ŽP ).
Najväčšiu starosť jej robia bezdomovci a rôzne asociálne živly, ktoré najradšej prespávajú na
stanici, alebo v odstavených vozňoch. Cestujúcich čoraz viac obťažujú zlodeji práve vo
vlakoch. Problémom sú aj anonymné telefonáty o uloženej bombe, krádeže a poškodenie
zabezpečovacieho zariadenia, prekážky na trati. Módou u mladých ľudí, ešte detí sa stalo
hádzať kamene do idúceho vlaku. Chyba je v legislatíve, pretože ŽP nemá takmer žiadne
právomoci.
Podrobnosti SD č.: 136 b / 2008
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28. X. 08 na železničnom prechode pri Predmieri zrazil rýchlik nákladné auto.
Rušňovodič má ťažko poranené nohy. Vodič nákladného auta včas z neho vyskočil. Nákladné
auto malo ťahač, ktorý vlak tlačil pred sebou 150 m. Rušňovodiča hasiči hodinu vystrihovali
z rušňa. Dychová skúška vylúčila alkohol u oboch vodičov.
Podrobnosti SD č.: 136 c / 2008
Málo chýbalo a dopravná nehoda v M. Bytči ba sa skončila tragicky.19. III.
viezol autobus ľudí do práce. Na konci M. Bytče dostal protiidúci Renault na zľadovatenej
ceste šmyk. Napriek snahe vodiča autobusu, došlo k zrážke. Našťastie sa nikomu nič vážne
nestalo.
Podrobnosti SD č.: 136 d / 2008
Dopravná výchova. Výchova k dopravnej disciplíne je dôležitá
v predškolskom veku. Už malé deti sú účastníkmi dopravy, a práve v tomto veku nadobúdajú
dopravné návyky. Celý prvý týždeň realizovali na dopravnom ihrisku MŠ Dostojevského
jednotlivé body projektu Bezpečne v živote i v hre. Deti mali najväčšiu radosť z prítomnosti
policajtov. Riaditeľ diaľničnej polície M. Večerík s kolegami besedovali s deťmi, ukázali im
dopravnú techniku a na dopravnom ihrisku si ukázali, ako sa treba správať na ceste, na
prechodoch a pod. Deti celý týždeň riešili kvízy, hry a rôzne pracovné činnosti spojené
s dopravou. Do niektorých činností sa s nimi zapojili aj ich rodičia.
Podrobnosti SD č.: 137 / 2008
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VII. kapitola

ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE

Z rozpočtu mesta pripadli na životné prostredie (ŽP) tieto položky:
• Nakladanie s odpadmi
8 536 000.• Technické služby
10 450 000.• Odpady z cintorínov
1 618 000.V položke nakladanie s odpadom boli zahrnuté : energia, odvody služby, materiál... +
revitalizácia oddychovej zóny na námestí .
Podrobnosti SD č.: 138 / 2008
Triedený odpad.( TO ) Začiatkom januára sme opäť dostali harmonogram podľa
ktorého sa triedený odpad odváža . Podľa neho sme tiež vedeli, v ktorý deň máme pripraviť
pred brány svojich domov vrece s ktorým druhom odpadu ( papier, plasty, sklo, a batérie ).
Podrobnosti SD č.: 139 a / 2008
Dnes funguje TO vo väčšine obcí ŽSK a v Bytči už dávno . Niektorí ľudia sa
však domnievali, že triedia zbytočne, pretože na skládke sa odpad nasype na jednu kopu
s nevytriedeným. Pracovníci skládky v Považskom Chlmci to popierajú. V špeciálnej budove
sa náš TO ešte podrobnejšie triedi na bežiacom páse. Z neho pracovníci vyberajú to, čo tam
nepatrí. Aj samotné plasty ešte triedia na PET fľaše, plasty z kuchyne a z kúpeľne. PET fľaše
ďalej triedia na biele a farebné. Plasty potom putujú do lisu.
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré ho odvezú k výkupcovi
skla. Podobne je to aj s papierom. Aj ten najprv zbavia nečistôt, rozdelia ho na kartónový
a novinový. Zlisujú ho do balíka a odvezú k výkupcovi.
Podrobnosti SD č.: 139 b / 2008
O projekte Kompostárne som už písala v I. kapitole. Jedná sa o recykláciu
a spätné získanie organických látok. Biologický odpad sa dá ďalej recyklovať, čím sa ušetria
prírodné zdroje. Na tento zámer potrebuje mesto 40 mil. Sk, a z fondov EÚ chce získať 139
mil. Sk.
V júni oboznámilo mesto obyvateľov s požiadavkami prevádzky TO v Chlmci.
Vo výzve sa hovorilo najmä o tom, ako treba do zberu dávať PET fľaše. Treba ich rozšliapať,
aby v nich neostal vzduch. Takýchto stlačených fliaš sa zmestí pri odvoze oveľa viac. Do
zberu sa nesmú dávať fľaše od olejov, chemikálií a farieb.
Podľa nového zákona už všetky obce na Slovensku budú musieť povinne
separovať odpad od 1. I. 2010 na : papier, plasty, sklo, kovy a biologický odpad. Bytča začala
s triedením odpadu v r. 1994, tak ako Za. Obce, ktoré to dosiaľ neurobili to musia zaplatiť
z vlastných zdrojov. Separovanie má aj tú výhodu, že sa predĺži životnosť skládok
komunálneho odpadu. Problém je iba v tom, že obec nedokáže kto odpad separuje a či ho
separuje správne.
Poplatky za odpad. Od januára 2008 nastali zmeny v platení za tuhý komunálny
odpad ( TKO ) aj v Bytči. Doteraz sme platili priamo spol. T + T cez SIPO. A práve to sa
zrušilo. Mnohí sa sťažovali, že musia s prímes. častí dochádzať, aby zaplatili poplatky na
MsÚ. Ten navyše nemá bezbariérový vchod, čo robí starým ľuďom problémy.
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Úrad argumentuje tým, že pri platení cez SIPO stála každá položka 8, 60.- Sk , čo sa ročne
vyšplhalo na 400 tis. Sk. Mohli sme platiť aj trvalým príkazom cez banku.
Podrobnosti SD č.: 139 c / 2008
Výhody separovania. Separovaný zber má okrem obrovských environmentálnych
aj ekonomické prínosy.
• Recyklačný fond vypláca obci peniaze na nákup kontajnerov. Za každú tonu TO
zaplatí obci 1300 – 1800 Sk.
• Obec ušetrí poplatky za TKO na skládkach, čo je zhruba 1500 Sk za tonu.
• To je už druhotnou surovinou a obec získa za každú tonu tohto odpadu ( napr. za
papier 1500 Sk )
V roku 2007 zaplatil recyklačný fond obciam nášho regiónu 63 mil. Sk Slovensko takto za
rok 2007 vyzbieralo 212 000 ton a zhodnotilo 134 000 ton TO.
Podrobnosti SD č.: 139 d / 2008
Drobný stavebný odpad ( DSO ). Sa začal hromadiť pri Váhu v M. Bytči.
Naviezol ho tam Štefan Korbaš, ktorý bol presvedčený , že nerobí nič nekalé ani nebezpečné.
Tvrdil, že to nie je čierna skládka, ale iba dočasný sklad. Vo februári tam boli 3 fúry zeminy
a 5 fúr štrku. Povolenie na to nemal. Okolie rieky Váh tvorí ochranné pásmo, kde sa odpad
skladovať nesmie. Nerobil to len Š. Korbaš, ale aj iní obyvatelia dediny.
Podrobnosti SD č.. 140 / 2008
Sklad dreva. Konflikt okolo skladu dreva v Malej Bytči sa začal koncom
minulého roka, keď sa 50 ľudí podpísalo pod petíciu proti nemu.
Jozef Korbaš tu má sklad dreva už 7 rokov. Teraz chcel svoj podnik rozšíriť
o 800 m2. Vedľa neho si prenajal pozemky Július Kozák ( tiež z M. Bytče ). Chcel na nich
postaviť expertnú stanicu kontroly originality, na ktorú získal povolenie. Obyvatelia dediny sa
postavili proti obom projektom. V petícii argumentovali ohrozením bezpečnosti ľudí,
prašnosťou, hlukom, exhalátmi z ťažkých mechanizmov.
Mesto petíciu schválilo s odôvodnením , že tam bude oddychová zóna. Pretože
Korbaš mal na podnikanie a nájom pozemkov legálne povolenie , pohrozil, že sa obráti na
Krajský stavebný úrad, kde bude hľadať spravodlivosť.
Podrobnosti SD č..141 / 2008
Kormorány. Vo februári sa rozpútal boj o ryby zo strany rybárov a o kormorány
zo strany ochranárov. Ministerstvo ŽP totiž odsúhlasilo odstrel 800 kormoránov veľkých
v zimnom období. Ministerstvo chcelo znížiť predačný tlak kormoránov na druh rýb
a ochrániť ich biotop a rybiu osádku. Vtáky mohli strieľať iba vo vybraných revíroch a len do
konca marca. V Za kraji je ich 2000 a urobia dennú stratu na rybách 350 000,.- Sk. Podľa
týchto prepočtov zmizne z našich riek denne tona rýb v lete a v zime až 120 ton rýb.
Ochranári súhlasili s odstrelom iba tých kormoránov, ktoré žijú na území kde
predtým nežili. Tvrdia, že u nás ich je 8000 a v Poľsku o niekoľko desiatok viac. Keď
vystrieľame naše , nahradia ich tie poľské.
U nás sa jedná len o tok Váhu. Vtáky sú veľmi prefíkané a ťažko sa dajú uloviť.
Napriek tomu sú podmienky ich odstrelu veľmi prísne.
Podrobnosti SD č.: 142 a / 2008
Teplý február. Tento mesiac bol taký teplý, že sa v Tatrách zobudili svište zo
zimného spánku. Priemerné teploty tam boli okolo 3 °C a ani v noci neklesli pod nulu.
Pracovníci TANAP ešte nikdy nevideli, žeby sa uprostred spánku tieto zvieratá prebudili.
Bociany. Prileteli v treťom marcovom týždni na krídlach jari aj do Bytče.
Neusadili sa v hniezdach, pretože bolo chladno, ale ostali pri vode, kde našli dosť potravy.
Keď sa oteplilo, vrátili sa do svojich hniezd. Bociany tvoria verné páry a vracajú sa vždy do
tých istých hniezd. Môže sa ale stať, že ich odtiaľ vyštve iný pár, alebo sa im tam stane niečo
zlé a oni sa už nabudúce kvôli zlým spomienkam do starého hniezda nevrátia. Svoje bocianie
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rodinky si opatrujú Bytčania, v M. Bytči, Kotešovej, v Predmieri a v D. Hričove. Tieto vtáky
sú symbolom rodinného šťastia a preto ich každý rok s radosťou privítame, a trápi nás, keď
nevyvedú nové potomstvo, alebo sa vôbec nevrátia.
Podrobnosti SD č.: 142 b / 2008
Zver na cestách. V jarných mesiacoch prudko stúpa počet nehôd spôsobených
zrážkou auta so zverou. Mnohé z nich skončia smrťou zvieraťa, poškodením auta, alebo
zranením posádky v ňom. V ranných správach začiatkom mája sme si vypočuli, o zrážke auta
maďarských turistov s jeleňom. 3 ťažko zranení ľudia a jeden z nich bude mať vážne trvalé
následky.
Strety zveri s autami sú na jar preto časté, lebo zver migruje za potravou na
lúky a polia, ktoré sú skôr zelené ako les. Médiá motoristov upozorňovali, že najväčšie riziko
je po zotmení až do západu slnka, radili im ako sa týmto stretom vyhnúť, kde sú riziká zrážky.
Nehodu treba nahlásiť polícii, ktorá potom kontaktuje správcu revíru.
Votrelec. V našich lesoch žije psík medvedíkovitý. Svedčí to o narušenej faune
a počasí. Jeho výskyt u nás je samozrejme rarita, ale napriek tomu sa jeho počty stále zvyšujú.
Najmenej 2 videli v lesoch pri D. Hričove. Pochádza z ďalekého východu – z Ázie. Odtiaľ ho
kvôli kožušine priniesli na Ukrajinu, odkiaľ to k nám nie je ďaleko.
Vzhľadom sa podobá na medvedíka čistotného a pohybuje sa ako jazvec. Je to
škodlivá zver a vytláča pôvodné druhy, preto je jeho odstrel povolený po celý rok. Bežne ho
človek v lese neuvidí, pretože je veľmi ostražitý a pretože vedie nočný život. Na Slovensku
ho tento rok ulovili 47 kusov a v Za kraji dvoch.
Zvieratko sa šíri prirodzenou cestou ale aj útekom z chovných staníc. Nie je
výnimočný jeho výskyt neďaleko miest. Loví mláďatá spevavých vtákov a srstnatej zveri.
Nepohrdne vajcami, ale ani ovocím, rybami a plazmi.
Podrobnosti SD č.: 142 c / 2008
Javory. Pracovníci TS začali 3. III. 08 orezávať konáre javorov na Rázusovej
a iných uliciach mesta. Bola to pravidelná jarná údržba stromov v meste. Po nej majú cez leto
hustú a zdravú korunu , tvarovanú do gule.
Nedostatok pitnej vody. V našom okolí , napr. nad Pšurnovicami nemali v lete
vodu. Nad dedinou vyrástla chatárska osada, kde žije asi 40 ľudí. Niektorí trvale iní
príležitostne. Je tam nádherná príroda a pokoj, ale nie je tam voda. Ľudia sú pohoršení, že
napriek 20 roč. prísľubu MsÚ , že tam privedú prípojku pitnej vody, nestalo sa tak.
Vodu vozia do dediny c cisternách a kto môže nosí si ju z Bytče v bandaskách.
Aj starostovia ostatných obcí v obvode majú starosti pre nízky stav vody vo vodojemoch. Bez
dopĺňania vody z cisterien by ľuďom z okolia Bytče, Žiliny a Kysúc netiekla voda
z kohútikov. Výdatnosť vodárenských zdrojov klesla až o tretinu oproti normálu. Dôvodom
boli slabé zrážky. Od septembra bol minimálny úhrn zrážok. Všetci sa báli prvých mrazov,
ktoré by mohli zabrániť dažďovej vode preniknúť do pôdy. Najhoršie to bolo v Hrabovom
a v Pšurnoviciach. Starostovia začali vyzývať ľudí, aby vodou šetrili. SeVaK dopĺňal
vodojemy až 4x denne. Najväčší problém majú podhorské obce, do dolín ešte dostatok vody
stečie.
Klimatológovia tvrdia, že je to problém posledných 2 rokov. Celé leto neprší,
v zime nepadá sneh a preto niet vody. Tento rok bol mimoriadne suchý apríl, keď celý mesiac
nepadla ani kvapka. 3kodlivé je aj to, keď sa podhorské lúky a pasienky nekosia a nespásajú.
V Pšurnoviciach a v Hrabovom bola v dňoch od 19. XI. do 26. XI. vyhlásená mimoriadna
situácia na odber vody na minimum.
Podrobnosti SD č.: 143 a, b, c / 2008
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V súvislosti s nedostatkom vody sa náš región zapojil do tzv. Operačného
programu týkajúceho sa ochrany a racionálneho využitia vôd. Na tento účel k 30. X. 08
prijalo Ministerstvo ŽP viac ako 400 žiadostí na projekty.
Podrobnosti SD č.: 143 d / 2008
Snežienka. Začiatkom marca sa aj na trhovisku v Bytči objavila snežienka.
Podľa nového zákona o ochrane prírody už nie je zákonom chránená. Pod ochranu sa pred
časom dostala, kvôli nadmernému zberu na predaj. Snežienka nám pripomína blížiacu sa jar.
Aj v záhradkách pred domom začala kvitnúť a z týchto máme oveľa väčšiu radosť, ako keby
boli vo váze.
Už od februára ich nosili z dolniakov, keď u nás ešte nekvitli. Lenže
v severných oblastiach kvitnú ešte aj v apríli. Mnohé žena potešili kytičky snežienok na ich
sviatok 8. III. – Deň žien.
Podrobnosti SD č.: 144 / 2008
Veľkokapacitné kontajnery boli v apríli opäť v uliciach mesta. Už sme si na ne
tak zvykli, že sú v momente plné. Súžia na problémový odpad. Ľudia z RD do nich nosia
starý nábytok, bicykle, elektroniku( práčky, ľadničky... ), staré pneumatiky, matrace a iné.
Tento rok v nich bolo vyhodených najviac okenných rámov, často aj so sklom. Ľudia si pri
prestavbe domov vymieňali okná za plastové. V Bytči a okolí počas jednej takejto akcie
rozmiestnili postupne 100 kontajnerov – informoval ma D. Beníček z MsÚ.
V októbri sa akcia zopakovala. Za jeden rok sa takto z nášho okolia vyvezie až
600 ton odpadu. Zabezpečujú to TS mesta. Ich pracovníci cez Ms rozhlas žiadali občanov
aby, do kontajnerov nedávali elektroniku, autobatérie a staré pneumatiky. Odpad sa ďalej
triedi a spracúva.
Počas sviatkov bol odvoz posunutý, o čom nás mesto včas informovalo.
Podrobnosti SD č.: 145 a, b, c / 2008
Huby a hubári. Počet húb je z roka na rok menší , zato počet hubárov narastá.
Tento nenákladný koníček má medzi ľuďmi, ktorí sa radi túlajú po lese celkom slušnú
základňu. V našom regióne sa začína hubárska sezóna v polovici júna a končí sa v októbri.
U nás sa najviac zbierajú hríby smrekové, dubové ( dubáky ), splávky, kuriatka, bedle
a kozáky. Nachádzame ale čoraz viac suchohríbov.
Odborníci neustále varujú pred zámenou hríbov. Na otravu nimi už aj Bytči
zomrelo veľa ľudí, pričom si najčastejšie pomýlili splávku s muchotrávkou zelenou, ktorá je
vraj najjedovatejšia huba na svete. Lekári varujú , že aj dobré huby nám môžu spôsobiť
problémy, najmä ak ich zle skladujeme, nedostatočne tepelne upravíme a kombinujeme ich
s alkoholom.
Medzi hubármi sa nájdu fanatici – otužilci, ktorí miesto na lyžovačku idú na
huby do lesa aj keď je zapadnutý snehom. S radosťou potom nájdu ich zdravé čiapočky pod
snehom. Takto neskoro rastie pôvabnica fialová v kruhoch. Je výborná na omáčky a na
sušenie.
Podrobnosti SD č.. 146 a, b / 2008
Boľševník obrovský. Je rastlina, ktorá straší už vyše 5 rokov obyvateľov M.
Bytče. Kvety na 2m vysokých byliach v auguste prerástli do semien. Žiaľ ľudia, ktorí to
sledujú neurobili nič vtedy, keď kvet práve odkvitol. V auguste už bolo neskoro.
MsÚ odd. ŽP o tomto probléme vedia. Raz za rok rastlinu likviduje firma, ktorá sa
v meste stará o údržbu zelene. Je to ale invázna rastlina, ktorá húževnato vyrastá stále znova.
Snažia sa ju udržať aspoň na jednom mieste.
Ľudia, ktorí k nej bývajú najbližšie majú z nej strach, pretože pri dotyku spôsobuje
vážne popáleniny. Účinok jeho šťavy odborníci porovnávajú s yperitom.
Podrobnosti SD č.: 147 / 2008
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Maliny. Príroda sa tento rok celkom zbláznila. Jeden nájde v novembri pod
snehom huby a druhý o týždeň vo svojej záhrade zbiera zrelé maliny. Maliny nedozreli len
u Cimprichov v Štiavniku, ale aj v našej záhrade. Mňa neprestávajú prekvapovať tzv.
mesačné jahody, ktoré od jari kvitnú a plodia. Tento raz kvitli aj v novembri a vnuk , ktorý sa
na nich celé leto pasie, našiel červené jahody ešte v novembri.
Podrobnosti SD č.: 148 / 2008
Jablká zo sadu. Jablká v sade na jeseň hnili, hoci by si ich mnohí boli radi
pozbierali. Vlastnícke vzťahy sú nevyjasnené. Ovocie je v obchodoch drahé a v sade je
zdravé, ekologicky čisté.
Sad pri Kinexe patril kedysi družstvu. Konkurz naň bol vyhlásený už v r. 1999.
Nikto oň nemal záujem a nik sa oň ani nestaral. Správca konkurznej podstaty koncom októbra
dal vyhlásiť oznam, že si záujemcovia môžu jablká obrať za symbolickú cenu. Aj poľovné
združenie malo o ne záujem, na dokrmovanie zveri. V IV. kapitole píšem o oboch sadoch
podrobnejšie.
Podrobnosti SD č.: 149 / 2008
Uzavreté chodníky. Oznam o tom, kedy budú v Bytči uzavreté chodníky kvôli
snehu a ľadu, bol tento rok smiešny. Pretože okrem pár dní v novembri nespadla celú zimu
ani len vločka. Zo snehu nemali radosť ani deti, ani lyžiari, ani záhrady. Naopak cestári sa
tešili, pretože ušetrili peniaze na posypových materiáloch aj na pohonných látkach.
Podrobnosti SD č.: 150 / 2008
Vianočné stromčeky. Najznámejší symbol Vianoc – stromček si mohli Bytčania
zohnať od 2 dodávateľov. Tradične predáva živé stromčeky podnik Lesa SR. Najväčší záujem
bol o slovenský smrek a borovicu. Stromček do 2 m vyšiel na 200 Sk Lesníci vyberajú
stromčeka z okrajových porastov, nepestujú ich špeciálne kvôli sviatkom.
Dali sa ale kúpiť aj iné stromčeky – vypestované v škôlkach v Dánsku. Boli
hustejšie a pravidelnejšie a opadávali neskôr. V kontajneroch ponúkali jedle, smreky,
borovice. Ich cena bola oveľa vyššia: meter výšky: jedlička- 680 Sk; borovica – 350 Sk.
Špecialitou boli menšie stromčeky v kvetináčoch, ktoré si mohli zákazníci na jar presadiť do
záhrady.
Významné druhy rastlín v našom okolí. Mnohé z nich sú cenné nielen zo
slovenského ale aj z európskeho hľadiska a preto sú chránené smernicou EÚ. Vybrala som tie,
ktoré žijú v horách okolo Bytče. V M. Fatre rastie vzácny cyklámen fatranský, Feruľa
Sadlerova rastie všade okolo nás, Poniklec slovenský rastie na podhorských lúkach a na jar
kvitne v skalných štrbinách – je ohrozeným druhom. Vo vyšších polohách bukových lesov
rastie krásna orchidea – Črievičník papučkový.
Podrobnosti SD č.: 151 / 2008
Detské ihriská. Mesto začalo v areáloch MŠ, v parkoch a na sídliskách budovať
detské ihriská. Firma ich ešte len montovala a už ich naši vandali rozbíjali. Preto MsÚ cez Ms
rozhlas žiadal občanov o spoluprácu pri ich ochrane a aby nahlásili ich poškodzovanie. Deti
mali veľkú radosť z farebných pekných preliezačiek, kĺzačiek a domčekov na hranie. Celé
objekty boli z dreva a pre pestré farby už z diaľky vyzerali veselo.
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VIII. kapitola

ZDRAVOTNÍCTVO

Na verejné zdravotné služby poskytlo mesto zo svojho rozpočtu sumu 20 000.- Sk.
Zdravotné zariadenie( ZZ ) sa od 1.I.08 volá bývalá poliklinika. Správcu zariadenia
robila p. Pinčíková pre ŽSK. Čiže starala sa o fungovanie budovy, v ktorej malo nájomné
zmluvy 31 lekárov. Dediny v okolí Bytče mali svojich vlastných obvodných lekárov. Iba
špecialisti pracovali pre celé Bytčiansko.
Od 1. IV. začal pracovať v budove ZZ Dr. Kyseľ, ktorý bol a ostal ako závodný
lekár pre Kinex. Počas Vianoc sa sťahoval do ZZ z Makyty Dr. Sagal a odišiel do vlastnej
budovy internista Dr. Mikoláš a s ním Rýchla záchranná služba. Namiesto zosnulého
detského lekára Dr. Žitvu, nastúpil MUDr. Vladimír Karásek.
Všetci obvodní lekári sú už dlhšie súkromní a od ZZ si prenajímajú miestnosti,
v ktorých ordinujú. Ostatných lekárov zastrešuje firma Medicentrum, ktorej konateľkou je
Zdenka Pavlíková. Firma bola založená v r. 2003. Zamestnáva 25 lekárov a sestričiek
v ambulanciách: očná, krčná, alergiológia, psychiatria, rehabilitácia, röntgen a neurológia +
obvodná lekárka MUDr. Johanidesová.
Chrípka. 18. I. skonštatoval Úrad pre zdravotníctvo SR , že Za a okolie je najviac
postihnuté chrípkou. O Bytči to neplatilo, tu nebola žiadna epidémia, ba ani školy nemuseli
zatvoriť.
Bola veľmi teplá zima . Niektorí ľudia sa ani náhodou nechceli dať očkovať proti
virózam. Myslia si, že treba jesť viac cesnaku, teplo sa obliecť keď treba, pohybovať sa na
čerstvom vzduchu. Iní zas tvrdia, že sa naopak treba otužovať a jesť veľa vitamínov v ovocí
a zelenine. Mladí očkovanie nepotrebujú, sú silní. Horšie je to už so staršími, ktorí majú
imunitný systém oslabený.
Výmenný lístok. Odporúčanie odborného lekára od obvodného nadobudlo platnosť
od 1.I.08 Všeobecný lekár musel pacientovi vypísať odporúčanie k odbornému lekárovi.
Pacientom sa táto novela zákona vôbec nepáčila. Z ministerstva ale tvrdili, že ľudia zneužívali
to, že sa k odborníkovi dostali hocikedy, hoci to ani nebolo potrebné.
Nie každý pacient dôveruje svojmu lekárovi. Veď človek najlepšie vie , čo mu je.
V nevýhode boli najmä starší ľudia z dedín, ktorí sa zbytočne prehnali, keď ich bez lístka
nechceli prijať. Našťastie nie každý lekár odoženie od svojich dverí pacienta bez lístka.
Niektorí šikovní lekári to vyriešili rýchlo. Svojim stálym pacientom , ktorí chodia
k špecialistovi na kontrolu, iba podali cez dvere predtlačený výmenný lístok. Odporúčanie
nepotrebujeme u gynekológa, pediatra a zubára. Lekári to vnímajú tak, že bude viac roboty,
ale budú mať nad svojimi pacientmi lepšiu kontrolu.
Podrobnosti SD č.: 152 / 2008
Darovanie krvi. Slovenský ČK zastúpený transfúznou stanicou v Za na svojom
výjazde do obcí kraja, zavítal aj k nám. Cez Ms rozhlas nás vyzvali18. I. 08 , aby sme prišli
darovať krv do Ms knižnice v Bytči.
Ceragem je firma z južnej Kórei, ktorá ponúka masážne lôžko, určené ako zdravotná
pomôcka. V Za beží už druhý rok ako jedno z 3800 masážnych centier vo viac ako 52
krajinách. Mnohí z nás využili blahodarný účinok 40 min. masáže, elmag. nahrievania,
reflexnej masáže a akupunktúrnej liečby hoci každý deň.
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Masáže boli zadarmo. Škoda len, že sme za nimi museli dochádzať do Za.
Nenavštevovali ich iba Žilinčania, Bytčania, ale aj ľudia z Kysúc a Martina. Lôžka naprávajú
zablokovanú chrbticu, liečia poruchy spánku, choré orgány a získať imunitu. Lôžka je možné
kúpiť si , ale sú veľmi drahé.
Podrobnosti SD č.: 153 a, b / 2008
Lekáreň. V meste sú 4 lekárne. Jedna je v novej budove polikliniky, druhá hneď
oproti nej, tretia na Ul. Sakalovej a posledná na strom mieste, na rohu námestia. Aby prilákali
čo najviac zákazníkov, ponúkali tzv. Zákaznícku kartu. Po jej založení sa po každom nákupe
liekov získali body, za ktoré sme si neskôr mohli vybrať vitamíny, potravinové doplnky
a lebo darčeky.
Podrobnosti SD č.: 154 / 2008
AURA – je združenie občanov postihnutých epilepsiou. 21. III. 08 v Bytči iniciovali
akciu pod názvom Plameň nádeje, ktorého mottom je, že nie každý človek, ktorý leží na zemi
musí byť opitý. Možno potrebuje našu pomoc, zachráňme mu život. Každú 3 hodinu vraj na
Slovensku pribudne človek s epilepsiou. Združenie pôsobí pod záštitou prvej dámy SR p.
Gašparovičovej . Rozdávali nám letáčiky, z ktorých sme sa dozvedeli, ako treba poskytnúť
prvú pomoc epileptikovi. Pre mňa bolo zaujímavé , že pokyny sa úplne líšili od tých, ktoré
nám zdravotníci vštepovali do hláv desiatky rokov. Napr. že nemáme vyťahovať jazyk z úst,
nepodkladať nič pod hlavu apod.
Podrobnosti SD č.: 155 / 2008
Nová optika. Z reklamy som sa dozvedela, že od 7. IV. je v meste nová optika
na Námestí SR v budove bývalých technických služieb. Optika ponúkala široký sortiment
okuliarov, rámov na ne a iného príslušenstva, Veľmi kvalitné boli všetky druhy opráv
a odborné poradenstvo.
Podrobnosti SD č.: 156 / 2008
Deň narcisov. 11. IV. sa v našich uliciach objavili desiatky dobrovoľníkov
ponúkajúcich tisíce narcisov. Liga proti rakovine ( LPR ) svoj unikátny projekt odštartovala
pre 11 rokmi. Počas nich sa vypracovala vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácii na najväčšiu
verejnú zbierku na Slovensku. Symbol hnutia je žltý narcis – symbol jari a nádeje. LPR každý
rok pomáhajú dobrovoľníci z radov študentov ( u nás z gymnázia), dôchodcov, skautov
a iných. Do ich pokladničiek sme mohli vhodiť ľubovoľnú sumu, alebo ju poslať formou
účtu, posledné 2 roky aj formou SMS správy.
Tento rok poputuje polovica z vyzbieraných peňazí na dostavbu centra LPR.
Zvyšok ostane v Za na osvetové a prevenčné programy.
Podrobnosti SD č.: 157 / 2008
Ms rozhlas nás upozornil vopred, že aj v uliciach nášho mesta sa stretneme so
študentmi gymnázia už 9 raz. Dozvedeli sme sa, že Bytčania a návštevníci mesta podporili
zbierku rekordnou sumou 94 688.- Sk. Peniaze boli poukázané na účet Onkologického centra
Za nemocnice, ktorého primár MUDr. Hrubý poďakoval všetkým Bytčanom za pomoc.
Belasý motýľ je finančná zbierka, ktorá prináša nádej ľuďom postihnutým
svalovou dystrofiou. 13. júna pripravili organizátori celoslovenský deň osvety spojený so
zbierkou. V Bytči trvá zbierka 6 rok. Jej cieľom je získať peniaze na nákup pomôcok pre
chorých, ktoré štát nefinancuje vôbec, alebo iba čiastočne.
Biela pastelka je ďalšia verejná zbierka, do ktorej sme sa 24. IX. zapojili, keď
sme si od aktivistov kúpili bielu pastelku. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých (
ÚNSS ) Zbierku sprevádzali aj sprievodné akcie, ako besedy. Záujemcovia si tiež mohli
vyskúšať kompenzačné pomôcky, mohli chodiť s bielou palicou a zaviazanými očami, alebo
čítať Brailovo písmo. Výnos zbierky určili na poradenstvo a realizáciu kurzov pre
nevidiacich, aby sa ľahšie uplatnili v bežnom živote a v práci.
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Za 20 Sk alebo inou sumou sme radi pomohli niekomu, kto dobre nevidí. Únia
tento rok zorganizovala 7 ročník zbierky. Trvala od 7. IX. do konca roka. ÚNSS je občianske
združenie, ktoré vzniklo v r. 1990 a má už viac ako 7 tis. členov združených v 69 Základných
organizáciách.
V Bytči im znova pomáhali študenti z gymnázia. Škoda, že 24. IX. keď vyšli do
ulíc vytrvale pršalo. Preto sa nedarilo predať všetky pastelky. Najštedrejší boli ako vždy starší
ľudia
Podrobnosti SD č.: 158 a, b, c / 2008
Zdravotné obvody. 1. marca nadobudla platnosť novela zákona o zdravotných
obvodoch. Odbor zdravotníctva ŽSK vymedzil 681 obvodov. Z nich obvody všeobecných
lekárov pre dospelých je 239 , pre deti 145 , zubárov 238 a gynekológov 59. Počet pacientov
na jedného lekára v kraji pripadá zhruba od 1500 do 4000.
V praxi to znamenalo, že ak pacient patril do určitého obvodu podľa miesta
bydliska, nemôže ho lekár odmietnuť ošetriť. Ak chce pacient dobrovoľne zmeniť lekára,
môže sa na neho obrátiť aj mimo vymedzeného obvodu. Pri stanovení obvodov sa ŽSK
obrátil na primátora mesta a lekárov polikliniky i mimo nej a na lekárov na dedinách.
Priemerný počet pacientov pripadajúcich na jedného lekára je rozdielny a závisí od
špecializácie a regiónu. Zohľadnená bola rajonizácia z minulosti, pričom boli vzaté do úvahy
aj nové aspekty ako: noví poskytovatelia lekárskej starostlivosti, nové ulice, či zaniknuté
ambulancie. Najväčší problém bol so zubnými lekármi, ktorých je v našom kraji nedostatok.
Podrobnosti SD č.: 159 / 2008
Konferencia. Koncom apríla sa konala v Za II. najväčšia lekárska konferencia
na Slovensku. Tento rok sa 600 lekárov zaoberalo problémom vysokého krvného tlaku(VKT
), ktorý trápi 15 % populácie. Prekvapujúca bola účasť pediatrov, ktorí chcú včas podchytiť
VKT u detí. Dosiaľ je známa iba polovica registrovaných chorých a z nich iba polovica sa
lieči. Diagnostika je jednoduchá – stačí použiť tlakomer.
Za VKT ja zodpovedná zlá životospráva. Jej vplyvom sa zužujú cievy
a dochádza k zlému zásobeniu organizmu krvou. Tak vzniknú mozgové porážky, srdcové
infarkty, poškodenie obličiek ale aj poruchy zraku. Predísť sa ochoreniu dá tak, že:
obmedzíme solenie, nejeme údeniny, konzervované potraviny a veľa tuku a hýbať sa, a hýbať
sa. VKT môžeme zdediť, ale správnou životosprávou sa môže regulovať.
Podrobnosti SD č.: 160 / 2008
Ocenenie. V Bytči nemáme nemocnicu a preto viac alebo menej využívame
služby tej žilinskej. Začiatkom mája získala nemocnica ocenenie. Poisťovňa Dôvera ju
ohodnotila ako jednu z najlepších nemocníc v krajine. Hodnotené boli desiatky nemocníc
z hľadiska starostlivosti, personálu, vybavenia, efektivity. Skúmali náročnosť diagnóz,
spokojnosť pacientov a úroveň oddelení.
Riaditeľka Bekeová tvrdí, že je stále čo zlepšovať. Prvoradá je komunikácia
lekára s pacientom. Nemocnica má obrovskú spádovú oblasť, v ktorej je vyše pol mil. ľudí.
Nemocnica zamestnáva 200 lekárov, ktorí vlani ošetrili viac než 250 tis. pacientov a vykonali
vyše 11 tis. operácií. Na 800 lôžkach sa vystriedalo 30 tis. pacientov.
Nemocnica sa tento rok dočkala 95. výročia založenia. Prvé dokumenty o nej
sú dokonca z 15. storočia. V r. 1841 bol v Za založený mestský špitál a v r. 1913 dal vtedajší
štát súhlas na vybudovanie Očnej kliniky. Pri zrode nemocnice stál žilinský rodák Vojtech
Spanyol, ktorý bol jej riaditeľom a 50 rokov primárom očného oddelenia. V súčasnosti
nemocnica ašpiruje na štatút fakultnej nemocnice.
Podrobnosti SD č.: 161 a, b / 2008
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Očkovanie psov a mačiek. Nezávisle od seba očkovali našich miláčikov dvaja
veterinárni lekári. MVDr. Ľubomír Nehaj očkoval zvieratá vo svojej ordinácii 15. V. 08
a a MVDr. Zachara 14. IV. pred Billou, pri ZŠ Ul. mieru, a pri plavárni. Za očkovanie sme
zaplatili 170 Sk.
Alergia na peľ. Alergikov peľ vo vzduchu prakticky ohrozuje väčšinu roka.
Ale najväčšia koncentrácia peľu vo vzduchu je uprostred leta. Alergici sa najhoršie cítia ráno,
preto sa im neodporúča ráno vetrať byt. Najlepšia je pre nich prechádzka v daždi. Lekári
alergikom na peľ odporúčali čo najmenej pohybu vonku, zvýšiť hygienu, ostrihať sa, ak sa dá
, tak zmeniť prostredie a pravidelne užívať lieky. Okrem poslednej rady sa mi všetky ostatné
zdajú nereálne.
Podrobnosti SD č.: 162 / 2008
Voľné miesto. Odbor zdravotníctva ŽSK informoval 21. VII. o uvoľnenom
mieste lekára – pediatra v Bytči. Nástup ponúkali ihneď. Pre Bytčanov táto správa nebola
úradná a vôbec nie obyčajná, pretože sa jednalo o detského lekára MUDr. Pavla Žitvu,
v Bytči dobre známeho a obľúbeného. Navždy odišiel dobrý lekár a človek. S pohnutím sme
všetci konštatovali, že 8. VII. náhle zomrel a do svojej ordinácie sa už nevráti. Doktor Žitva
nežil v našom meste, ale dlhé roky pôsobil na našej poliklinike . Najmenej od roku 1973, ak
nie skôr. Matky chorých detí ho mali veľmi radi a vážili si ho za jeho odbornosť, láskavý
prístup k chorým deťom a ochotu pomôcť. Pre Bytčanov bol odchod pána doktora veľkou
stratou.
Podrobnosti SD č.: 163 / 2008
Nový prístroj. Na novorodeneckom odd. v Za nemocnici pribudol v júli nový
prístroj, vďaka ktorému sa zníži riziko úmrtia bábätiek na Syndróm náhleho úmrtia dojčiat.
Prístroj signalizuje nečakanú zástavu dýchania dieťaťa. Oddelením prejde ročne 3500
bábätiek a jeden prístroj bol málo. Získali ho od neziskovej organizácie Križovatka.
Umiestnili ho na odd. intenzívnej starostlivosti. Vyzerá ako podložka so senzormi, ktoré
sledujú dych dieťaťa. V prípade, že prestane dýchať , spustí alarm. Lekári nevedia zistiť
príčinu zlyhania dychu aj u úplne zdravých detí. Dnes si mamičky aj súkromne kupujú takúto
monitorovaciu podložku pre dieťa.
Podrobnosti SD č.: 164 / 2008
Sponzorský dar. Niektorí lekári na poliklinike v Bytči ešte aj tento rok vyberali
tzv. sponzorský dar ( peniaze na materiál) hoci to bolo protizákonné. ŽSK robil pravidelné
kontroly, či sa to nerobí a v Bytči našli na 2 dverách ambulancií. Lekárov upozornili, že
konajú protizákonne a v prípade, ak sa to bude opakovať, dostanú pokutu.
Všeobecných lekárov je na poliklinike 6. Ohradili sa, že im pacient ten
príspevok dáva dobrovoľne. To už nepovedali, že nás k tomu sestrička zakaždým vyzve.
Pritom poisťovne potvrdili, že dávajú laboratóriám peniaze na skúmavky a iný materiál.
Podrobnosti SD č.: 165 / 2008
Deti v nemocnici. Pobyt v nemocnici je traumatizujúci aj pre dospelého a nie
ešte pre dieťa. Medzi malých pacientov preto už 2 roky chodia zdravotní klauni z občianskeho
združenia Červený nos, aby ich potešili. Úsmev na tvárach chorých detí často znamená viac
ako liek. Klauni robia vizitu každý štvrtok, na ktorý sa deti vopred tešia. V júli lekári
z detského odd. prevzali šek na 20 tis. Sk z akcie predaja červených nosov v uliciach miest.
Diagnostika. V Ms knižnici sa mohli 18. VIII. dať záujemcovia diagnostikovať
pomocou špeciálneho prístroja EAV. Pomocou neho vykonal lekár vyšetrenie celkového
zdravotného stavu a odporučil vhodnú liečbu homeopatikami. Cena vyšetrenia bola 250.- Sk.
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Špecialisti. Bytčiansky región trpí nedostatkom lekárov – špecialistov.
Neurologička MUDr. Poláčková ordinovala do novembra len 1 deň v týždni a po novembri
ani ten 1 deň nie. Po jej odchode z Bytče nás v Za nechcel zobrať žiaden neurológ. MUDr.
Lojdlová, ku ktorej Bytča predtým patrila vyslovene povedala, „ Bytčanov neberiem“. A ak
zobrala, tak za poplatok 500 Sk.
Zdravotné stredisko v Bytči stratilo štatút polikliniky a ŽSK len prenajíma
miestnosti súkromným lekárom. Ich množstvo a odbornosť nevie ovplyvniť a necháva to na
poisťovniach. Konateľka Medicentra Z. Pavlíková, ktoré zastrešuje všetkých neštátnych
lekárov hovorí, že má veľký problém zohnať špecialistov. Nejednalo sa iba o neurológa, ale aj
o zubárov a očného lekára. Zdravotná poisťovňa tvrdí, že oni sú schopní lekárov zohnať, ale
Bytča nepodala žiadosť ani o jedného. Konateľka to popiera.
Neviem, kde je pravda, ale isté je, že na tento problém doplácajú pacienti,
ktorých nezaujíma ako ale kedy konečne bude všetko ako má byť.
Podrobnosti SD č.: 166 / 2008
Antibiotiká. Ich spotreba narástla na Slovensku až na 8 mil. balení ročne. Preto
8. nov. Vyhlásili za Európsky deň antibiotík. Jeho cieľom bolo upozorniť na nesprávnosť ich
používania. Aj lekári ich oveľa menej predpisujú, ako predtým. O tom, že sú veľmi účinné
proti baktériám, dnes už nikto nepochybuje, ibaže výsledkom ich častého používania sa
niektoré kmene baktérií stali voči nim imúnne.
Ľudia začali byť na ne čoraz viac alergickí. Lekári začali vyvracať skreslený názor pacientov,
že antibiotiká sú všeliek. Médiá nás upozornili, že rovnaké látky majú v sebe cesnak, med,
kyslá kapusta, cibuľa, propolis, citrón a pod.
Podrobnosti SD č.: 167 / 2008
Jánskeho plakety. Začiatkom decembra sa v Za udeľovali bezpríspevkovým
darcom krvi Jánskeho plakety. Udeľuje ich Červený kríž ( ČK ) v Česku a na Slovensku.
Tento rok udeľoval ČK aj Kňazovického plakety za 100 odberov mužom a 80 odberov
ženám. Na slávnosti sa zišlo spolu 350 darcov a z nich novú plaketu získalo 15 darcov.
Darcov takto odmeňujú koncom každého roka. Potešiteľné je, že ich počet
stále stúpa. Oproti min. roku zaznamenala transfúzna stanica nárast o 500 darcov . Veľmi
pomáhajú aj výjazdové odbery, alebo špeciálne akcie ako: Študentská alebo Valentínska
kvapka krvi. Za Bytču a jej časti boli odmenení:
Kňazovického plaketa:
Vladimír Danko
Diamantová plaketa:
František Lukačko
Zlatá plaketa:
Vladimír Hrabovský
Anna Petrovská
Strieborná plaketa:
Janka Burandová
Peter Fojtík
Andrea Gajdošíková
Andrej Hujo
Vladimír Záhon
Braňo Cigánik
Bronzová plaketa:
Dominika Ďurajková
Ján Dadlík
Jaroslav Gál

Bytča

1500.-

Bytča

1500.-

Hrabové
Bytča

800.800.-

Bytča
Bytča
Hliník
Bytča
Bytča
Hliník

500.500.500.500.500.500.-

Hrabové
Pšurnovice
Bytča

400.400.400.-
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Peter Hozdek
Bytča
400.Jaroslav Hajdúch
Malá Bytča
400.Mikuláš Hruštínec
Bytča
400.Margita Hrnková
Bytča
400.Mária Jašová
Bytča
400.Miloš Jašo
Bytča
400.Vladimír Lamlech
Bytča
400.Ing. Ján Sedlák
Hrabové
400.Pavol Šajtlava
Malá Bytča
400.Jozef Tucík
Bytča
400.Zdenka Vavrová
Bytča
400.Ivan Illo
Bytča
400.Podrobnosti SD č.: 168 a, b, c / 2008
Nové oddelenie. V Za nemocnici si pripomenuli rok od vzniku nového
Oddelenia šestonedelia. Určené je ženám a ich deťom tesne po pôrode. Oddelenie im
poskytuje maximálne súkromie a výhody ako samostatné WC, sprchy a návštevy kedykoľvek.
Každá mamička si ho stále nemôže dovoliť , pretože za deň pobytu sa platí 2000.- Sk.
Podrobnosti SD č.: 169 / 2008
Sviatky obžerstva, tak nazvali Vianočné sviatky lekári. Takmer každý z nás
na Vianoce priberie na váhe. Prejedanie sa prináša veľké riziko, lebo sa jedia ťažké jedlá, pije
sa viac alkoholu, nedostatok pohybu a vysedáva sa pred televízorom. A najhoršie je , že ľudia
jedia jedno cez druhé. Najviac na to doplatia tí, čo majú poruchy trávenia ( žlčník, pankreas,
cukrovka...). Lekári neprestajne varujú a radia ako sa máme stravovať, pohybovať , veľa ,
veľa piť vodu atď.
Podrobnosti SD č.: 170 / 2008
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IX. kapitola

ŠKOLSTVO

Celkom výdavky škôl a škol. zariadení:
103 338 tis. Sk
Z toho: 1/ mesto – originálne kompetencie : 44 836 tis. Sk
- prenesené kompetencie
54 710 tis. Sk
2/ súkromné a cirkevné šk. zar.:
3 792 tis. Sk
Príjem z MŠ SR : spolu 51 908 000 Sk
Výdaj celkom:
54 349 000 Sk
Podrobný komentár k čerpaniu fin. prostriedkov našich škôl za r. 2008 mi poskytla za
škol. úrad Ing. Tarneková.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú zariadenia s prenesenou kompetenciou ( ZŠ )
a originálnou pôsobnosťou ( MŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ, CVČ ). Fin. prostriedky na prenesené
kompetencie dostáva mesto z MŠ SR prostredníctvom Krajského šk. úradu v Za a originálne
kompetencie získava z podielových daní. Z nich začalo mesto v r. 2008 poskytovať peniaze
súkromným a cirkevným zariadeniam.
Podrobnosti SD č.: 171 a / 2008 ( Komentár – 7 strán )
Podrobnosti SD č.: 171 b / 2008 ( rozpočet )
Vyhodnocovaciu správu škôl a šk. zariadení v Bytči za šk. rok 2007 / 08 vypracovali
riaditelia škôl a ich sumár predložila MsÚ Mgr. Ďuriková a Ing. Tarneková.
Mesto Bytča je zriaďovateľom 12 šk. zariadení. Z toho:
1 ) 8 z nich je bez právnej subjektivity - 6 MŠ a 2 ŠJ
2 ) 4 zariadenia s právnou subjektivitou – 2 ZŠ, ZUŠ a CVČ
Školské jedálne ( ŠJ ).
Z rozpočtu mesta sa uhradilo na ŠJ 6 150 000 Sk. Peniaze sa minuli na mzdy zamestnancov,
energie, materiál, údržbu, dopravné, služby ...Na vybavenie ŠJ minuli 518 tis. Sk ( varný
kotol, umývačky riadu, mraziace skrinky, robot, chladnička, prietokový ohrievač ...
)Podrobnosti sú uvedené v rozpočte školstva.
1 ) ŠJ na Ul. mieru : pripravuje stravu pre svoju ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, Hliník,
Pšurnovice a M. Bytču, pre dôchodcov a dodávateľsky pre ZŠ Hvozdnica a Hlboké.
• Počet zamestnancov 15 z toho 5 len pre MŠ + 1 šofér ( na rozvoz stravy )
• Priemerný mesačný počet stravníkov
715
- z toho :
obedy
680
desiate
300
olovranty
200
dôchodcom
60
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2 ) ŠJ Ul. E. Lániho : pripravuje stravu pre svoju ZŠ, gymnázium, MŠ Hurbanovu.
•
•

Počet zamestnancov 9
545
Priemerný mesačný počet stravníkov
- z toho :
obedy
545
desiate
101
olovranty
80
Materské školy ( MŠ ).
1 ) Údaje o počte detí a tried:

Názov MŠ
Ul.
Dostojevského
Hurbanova
Hrabové
Hliník
Pšurnovice
M. Bytča
spolu

Počet tried
6
6
1
2
1
1
17

Počet detí
140

predškoláci
43

zaškolenosť
100 %

130
23
38
23
20
374

39
7
17
5
7
118

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2) Prehľad o počte zamestnancov:
Názov MŠ
Ul. Dostojevského
Hurbanova
Hrabové
Hliník
Pšurnovice
M. Bytča
spolu

pedagogickí
11
11
2
3
2
2
31

ostatní
4 + 1 sezónny
3 + 2 kuriči + 1 údržbár
1+1
3
2
1
14 + 2 sezónny

Tento rok bola zo siete škôl vyradená MŠ v Malej Bytči a stala sa alokovaným
pracoviskom MŠ Hurbanova v Bytči. V triede bolo 19 detí.
3 ) Vzdelávanie pedagogických pracovníkov:
Názov vzdelávania:
A ) cyklické vzdelávanie ( MC v B. Bystrici)
- ako tvoriť v MŠ
- multiplikátori
- ako pracovať s deťmi s poruchou reči
B ) spoločnosť pre predškolskú výchovu:
- grafomotorika
- logopedická starostlivosť o deti
C ) príprava vedúcich pedag. pracovníkov
D ) zvyšovanie kvalifikácie na vysokej škole
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4 ) Prezentácia MŠ na verejnosti :
Všetky deti MŠ vystúpili v kultúrnom programe na Akadémii Na krídlach radosti, zapojili sa
do výtvarných súťaží ( Dúha, Vesmír očami detí ), literárnych súťaží ( Mám básničku na
jazýčku, rapotavá straka ). Šport ( olympiáda v Hliníku, plavecký výcvik ). Deti boli na
divadelných predstaveniach v Bábkovom divadle v Za, v CVČ, v DK v Bytči, vypočuli si
výchovné koncerty. Deti navštevovali a boli aktívne v mnohých krúžkoch. Boli v škole
v prírode a v ZOO Lešná v ČR.
5 ) Projekty
•
•
•
•
•
•
•

Adamko hravo a zdravo
Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Škola podporujúca zdravie
Zdravý úsmev ( ochrana chrupu )
Kvalitné ŽP
Bezpečne v hre i v živote
Záhrada plná zdravých detí

-

MŠ Hurbanova, Dostojevského, Pšurnovice
všetky MŠ
všetky MŠ
MŠ Hurbanova, Dostojevského
MŠ Hliník
MŠ Dostojevského
MŠ Dostojevského

6 ) Priestorové a materiálne podmienky :
Všetky MŠ majú dostatok priestorov, hračiek, učebných pomôcok, audiovizuálnej tech..
Počítače majú v MŠ Hurbanova a Dostojevského + internet. Údržba budov a areálov:
• Dostojevského: oprava strechy
• Hurbanova : výmena batérií na umývadlách, 45 nových lehátok
• M. Bytča : rekonštrukcia umývadiel, nové lehátka
• Hrabové : tlačiareň k počítaču
• Pšurnovice : rekonštrukcia umývadiel, plastové okná, drez v kuchyni
• Hliník : výmena okien v 1 triede, nový koberec, podlahová krytina, nový skener do
počítača
Z rozpočtu mesta bolo uhradené: 4 004 000.- Sk na :
- interiérové vybavenie ( nábytok, lehátka, detské stoličky ) 414 tis. Sk
- detské paplóny, obliečky a plachty 43 tis. Sk
- prístroje ( magnetofón, DVD prehrávač, vysávače ) 55 tis. Sk
- výmena kotla ( MŠ Hurbanova ) 389 tis. Sk
7 ) Financie :
Príspevky od rodičov použili na kúpenie uč. Pomôcok, hračiek, detského nábytku
a metodických príručiek.
8 ) Plnenie výsledkov:
Všetky MŠ mali dobré výsledky vo vzdelávaní detí, realizácii projektov, v spolupráci
s rodičmi, ZŠ, ZUŠ a CVČ. Nedostatočne využívali progresívne metódy vzdelávania, najmä
pri grafomotorických činnostiach.
Podrobnosti SD č.: 171 / 2008 ( Komentár )
Podrobnosti SD č.: 172 / 2008 ( Správa o výchovnej činnosti )
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Zápis do MŠ. K 15. 9. 08 bolo zapísaných do MŠ v meste 366 detí. Všeobecne je aj
v MŠ znížený počet detí v triedach oproti minulosti. MŠ mesta sa na tento fakt nemôžu
sťažovať, pretože sú naplnené do maxima. V triedach mali toľko detí, že do budúceho šk.
roka nemohli prijať nové deti.
V apríli vydalo riaditeľstvo MŠ Hurbanova rodičom rozhodnutie, či ich prihlásené
dieťa bude alebo nebude navštevovať škôlku. Obe MŠ mali zápis do budúceho šk. roka 2008 /
09 v dňoch od 3. III. do 31. III. 08
Dopoludnia 3. III. bol v oboch MŠ Deň otvorených dverí. Kolektív zamestnancov
ponúkol rodičom a deťom oboznámiť sa s priestormi MŠ, s pedagógmi, personálom. Spoznali
denný poriadok, výchovný a vzdelávací program. Deti sa mohli zahrať hry a všetky dostali
darček.
Podrobnosti SD č.: 173 a, b / 2008
Májová veselica. Výbor rodičov a rada školy na Ul. Dostojevského pozval všetkých
Bytčanov na Májovú veselicu do DK 10. V. 08. Zamestnanci školy sa s rodičmi dobre
zabavili a lepšie spoznali. Do tanca im hrala skup. p. Hrobárika.
Podrobnosti SD č.: 174 / 2008
Bohatší Mikuláš. V MY ŽN som natrafila na článok , v ktorom sa spomína MŠ v M.
Bytči. Od redakcie dostala ich zamestnankyňa Alena Bublová výhru 500.- Sk, len zato, že
kupuje tieto noviny. Výherkyňa sa s deťmi MŠ odfotila a prehlásila, že výhru rozdelí deťom
v podobe Mikulášskych darčekov.
Podrobnosti SD č.: 175 / 2008
Základné školy ( ZŠ ).
Začiatok šk. roka priniesol aj novú šk. reformu, ktorá prikazuje znížiť počet žiakov
v triedach. Populačný vývoj to iba potvrdzuje, pretože počet zapísaných prvákov je z roka na
rok nižší. V mnohých vidieckych ZŠ bol pre nedostatok detí problém otvoriť prvú triedu. Iné
školy majú zas toľko detí, že museli otvoriť nové triedy a prijať ďalšieho učiteľa, na ktorého
plat nemajú peniaze. Menej detí v triedach umožní učiteľovi viac sa deťom venovať, použiť
nové metódy vyučovania, viac počítačovej tech.
Po novom sa začali učiť prváci a piataci na ZŠ a prváci na stred. školách. Mali nové,
pokročilejšie osnovy a menej povinného učiva.. Mnohé rodiny mali ale problém zaplatiť uč.
Pomôcky a rôzne poplatky. Najmä pre rodiny s viacerými deťmi je začiatok šk. roka fin.
príťaž.
Sledovanie TV. Vlastný TV prijímač má podľa prieskumu 40 % detí vo svojej izbe.
EÚ urobila koncom roka prieskum v 13 krajinách o tom, ako rodičia sledujú programy pre
deti. Dve tretiny rodičov by privítalo, keby príslušné orgány viac a prísnejšie sledovali, čo sa
vysiela a v akom čase. Takým je na Slovensku Rada pre vysielanie.
Slováci odcudzujú násilnícke a sexuálne závadné programy, ktoré sa často vysielajú aj
popoludní. Niektorí rodičia naučili svoje deti automaticky takéto programy prepínať. Iba 19
% rodičov potvrdilo, že ich deti si sami volia programy. Na Slovensku trávi pred TV
obrazovkami čas 37 % detí až 3 hodiny denne.
Podrobnosti SD č.: 176 / 2008
Základná škola na Ul. mieru
Vedenie školy: riaditeľ: Rudolf Takáč, zástupkyne: Daniela Dovičinová, Božena Šurláková
a Katka Hromcová.
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Škola bola v roku 2008 mimoriadne úspešná pri získavaní mimorozpočtových zdrojov ( fondy
EÚ ): 5 mil. Sk získali na výmenu okien, 100 tis. Sk za environmentálny projekt, 18 tis. Sk za
mimoriadne výsledky žiakov. Za projekt: „ Premena tradičnej školy na modernú“ získali
4,200 tis. Sk ( čerpať ich začnú v r. 2009 ).
Z MŠ SR, za nájom priestorov, projekty, sponzorské príspevky dostala škola spolu
33 858 000.- Sk. Za mzdy, opravy, energie a iné vydali spolu 35 951 000.- Sk. V tlačive
komentár k rozpočtu sú podrobnosti.
1 ) Prehľad o počte žiakov a tried:
Počet tried celkom: 36
I. st. – 16
- „ - žiakov celkom: 820
321
- „ - oddelení ŠKD : 5
spolu: 176 detí
- „ - žiakov zapísaných do 1. roč. 86
- „ - žiakov 9. roč.
113
- „ - prijatých na stredné školy
113
- „ - prijatých na 8. roč. gymnázium : 7

II. st. – 20
499

2 ) prehľad o počte zamestnancov:
Pedagogickí : 56
Ostatní :
14
3 ) prezentácia školy na verejnosti a aktivity:
- matematická súťaž Klokanko
- exkurzia do kaštieľa v Jasenici a do hvezdárne
- pobyt v škole v prírode
- policajná akcia Jablko a citrón
- vydávanie časopisu v anglickom jazyku Hradné strašidlo
- vydávanie občasníka Denný prorok
4 ) Projekty :
- Životy v akcii
- Projekt VIRGAL
- Multimediálne príbehy a súťaže
- Literárne projekty: Zvierací advokát, Rozprávkovo, Vianočná kniha
- Dejepisný projekt: Najstarší rodinný historický prameň
- Škola pre budúcnosť ( konto ORANGE )
- Infovek Sk na portáli web stránky
- Video o meste a Kuchárka Bytčianskej kotliny
- Inovačná didaktika pomocou webu
- Vytvorenie pracovných listov pre 4. roč.
- Slovensko moja vlasť
- Premena tradičnej školy na modernú
- Učme sa jazyk v našom jazykovom laboratóriu
- Detektívi
- Otvorená škola
- Škola bola akreditovaná za Školiace centrum Infoveku
5 ) Súťaže:
Okresné kolo: olympiády z jazykov, matematiky, geografie; pytagoriáda; Hviezdoslavov
Kubín, Slávik Slovenska; športové- šach, stolný tenis, futbal, vybíjaná, volejbal, basketbal.

KRONIKA MESTA BYTČA 2008

strana č. 67

Krajské kolo: Slávik Slovenska 3. m.
Regionálne kolo: Štúrov Zvolen 3.m.
Coca cola 2. m.
Celoslovenské kolo: Majstrovstvá v Sudoku 2. m.
Super trieda
1. m.
Moje najkrajšie prázdniny 2.m.
Podrobnosti SD č. : 172 / 2008 ( Správa )
Zápis do 1. roč. sa konal v novej budove 17. – 18. I. 08. Museli ho absolvovať deti
osobne v sprievode rodičov. Okrem predloženého rod. Listu, mohli rodičia vopred objednať
učebné pomôcky potrebné v 1. triede.
Ples. Zorganizovala rodičovská rada na 26. I. 08. Konal sa v telocvični školy a aj
tento 12. mal u verejnosti veľký úspech, takže sa tam ani nepomestili všetci, ktorí mali
záujem.
Podrobnosti SD č.: 177 / 2008
Projekt Detektívi. Žiaci III. B triedy pod vedením Ľubice Gabajovej pripravovali
po celý rok projekt. Deti zisťovali u starých rodičov a známych všetko o minulosti mesta,
fotili, vyhľadávali staré pohľadnice mesta a napokon všetko spracovali cez počítač.
Zorganizovali aj stretnutie s členmi klubov dôchodcov, kde sa veľa dozvedeli zo života detí
v našom meste v minulosti.
Projekt ukončili slávnostnou akadémiou pod názvom Tvár mesta Bytča v DK dňa
10. VI. 08. Prítomným premietli svoje DVD, a zviazanú knihu: Kuchárka Bytčianskej kotliny.
V nej sme našli 88 receptov, podľa ktorých sa kedysi v Bytči varilo. V reštaurácii U Voloníka
o niekoľko dní varili podľa nich i dnes.
Pri spracovaní projektu sa deti okrem poznávania svojho mesta naučili aj to, čo sú
autorské práva, pracovať s fotoaparátom a kamerou, veršovať básničky, ktoré pri prezentácii
aj predniesli. V SD prikladám 2 z projektov od Jakuba Dudoňa a Jurka Babušíka. V oboch
prácach nájdeme farebné fotografie zámku, budov v meste; konkrétne poznatky z archívu
o vývoji mien, najčastejšie mená v meste, ktoré sa tu vyskytujú i dnes.
Podrobnosti SD č.: 178 a, b, c, d / 2008 ( pozvánka, kuchárka, článok, projekty )
Podrobnosti SD č.: 179 a, b / 2008
Čarodejníci pani Abecedy sa volal ďalší projekt, ktorí realizovali a 5.VI. v budove
knižnice predviedli verejnosti žiaci IV. D a 1. A. triedy pod vedením učiteliek Alenky
Galovičovej a p. Kollárovej. Cieľom projektu bolo, aby deti radi čítali. Hravou formou
vyhľadávali písmenká, nacvičili vlastné divadielko a vytvorili vlastné leporelo o písmenkách
a druhé s fotodokumentáciou o projekte. Obe slávnostne pokrstili v knižnici. Deti sa naučili
orientovať v knižnici, hľadať informácie o knihách, recyklovať papier a ilustrovať text.
Podrobnosti SD č.: 180 a, b / 2008
Super trieda. V predposledný májový deň vyhodnotili v Bratislave finále 3. roč.
súťaže Super trieda Slovenska. Tento projekt bol doplnkom učebných osnov pre hudobnú
výchovu. Jeho hlavným cieľom bolo motivovať deti k tvorivosti, zvýšiť kredit hudobnej
výchovy, spojiť viac umeleckých žánrov, motivovať deti k lepšej spolupráci medzi sebou
i s učiteľom. Porota udelila 1 m. VI. D. triede z Bytče, ktorú viedla učiteľka Ivana Lukácsová.
Podrobnosti SD č.: 181 / 2008
Rozprávkovo bol ďalší projekt, s ktorým deti z mierovej vyhrali celoslovenskú
súťaž. Získali 3.m. v Cene STV . Súťaž bola vyhlásená pre učiteľov ZŠ, osobitných
a stredných škôl. Kuriózne bolo, že naše deti boli v súťaži najmladšie a predsa bodovali. Na
tejto škole totiž začínajú deti pracovať s počítačom a internetom už od 1. triedy. Všetky
vyučovacie predmety sa niesli v duchu rozprávok a preto bola rozprávková matematika aj
jazyky. Podľa učiteľky Ľ. Gabajovej deti najviac bavilo zbieranie starých zabudnutých
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rozprávok z okolia Bytče. Získaný materiál deti nahrali, ilustrovali, vydali knižne a na CD
nosiči a napokon ho uverejnili na internetovej stránke. Deti dokonca preložili rozprávky do
angličtiny. V SD prikladám niektoré z rozprávok.
Učiteľka Ľuba Gabajová pracuje na škole 10 rokov ,je veľmi tvorivá a kladie do
svojej práce celé svoje srdce.
Podrobnosti SD č.: 182 a, b / 2008
Deň učiteľov oslávili zamestnanci školy tento rok v reštaurácii Gól dňa 4. IV. 08.
Svoj významný deň spolu oslávili súčasní mladí učitelia s tými, ktorí sú už na dôchodku
a pred rokmi pracovali na tejto škole.
Podrobnosti SD č.: 183 / 2008
Vianoce privítali v škole dvomi spôsobmi. Prvým bol slávnostný program pre
rodičov a verejnosť spojený s burzou vlastných výrobkov. Deti ho predviedli v telocvični 11.
XII. 08 . Druhým bolo vianočné posedenie 12. XII. 08 , na ktorom sa so starým rokom
rozlúčili nielen zamestnanci školy , ale aj pozvaní dôchodcovia a hostia. Posedenie bolo
prvýkrát v novej kongresovej sále ( predtým to boli šatne ) , kde sa všetci pohodlne pomestili
a cítili sa veľmi dobre. Všetci zúčastnení srdečne zablahoželali k 60. narodeninám riaditeľovi
školy Rudolfovi Takáčovi.
Podrobnosti SD č.: 184 / 2008
Remeslá ukryté v stromoch sa volal ďalší projekt. Zameraný bol environmentálne
s podporou Min. škol. SR. Jeho ústrednou myšlienkou bolo zhromaždiť , vytriediť
a spracovať informácie o ŽP a jeho vplyv na remeslá Bytčianskej kotliny. Projekt sa delil na 3
etapy:
I.
etapa: sa začala v máji, keď žiaci zmapovali výskyt najrozšírenejších druhov
drevín, besedovali s odborníkmi o poslaní stromov.
II.
etapa: navštívili tradičných remeselníkov kde fotili, písali si poznámky, eseje,
kreslili, vyrobili kalendár remesiel, písali poviedky a básne.
III.
Etapa boli remeselnícke dielne, kde remeselníci predvádzali svoje umenie. Išlo
najmä o drotárov, rezbárov, pernikárov, výrobcov modrotlače.
Deti sa nielen poučili, ale zmenili svoj vzťah ku kultúrnemu dedičstvu našich predkov.
Podrobnosti SD č.: 185 / 2008
Rekonštrukcia školy sa začala tým, že škola podala žiadosť na fondy EÚ a poslanci
MZ schválili na ňu 11 mil. dotáciu. Vo februári urobili tech. projekt, ktorý na Min. škol.
úspešne prešiel. Z fondov EÚ dostali 60 mil. Sk.
Budovy školy majú už 50 rokov a telocvičňa 40 rokov. Prestavbu už potrebuje
kúrenie a sociálne zariadenia sú v katastrofálnom stave. Výdavky za stavebný materiál stále
rastú a poslanci začali uvažovať, že nepodporia školu z rozpočtu mesta, tým by ale prišli
o obrovskú sumu z fondov EÚ.
Podrobnosti SD č.: 186 / 2008
ZŠ Ul. Eliáša Lániho
Škola získala príjmy z Min. školstva, z projektov, za nájom a so sponzorských príspevkov
spolu 18 050 000.- Sk. Vydali za mzdy, opravy, údržbu a iné spolu: 18 398 000.- Sk.
Vedenie školy: riaditeľ: F. Garabík, ; zástupkyne: Klacková a Torousová.
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1.) Prehľad o počte žiakov a tried.
Počet tried celkom:
25
z toho
I. St. – 10
- „ - ž. :
580
224
- „ - odd. v ŠKD v ktorom bolo 66 detí
- „ - ž. zapísaných do 1. roč.: 47
- „ - ž.. deviateho roč.
78
- „ - ž. prijatých do škôl
79
- „ - ž. prijatých na osemroč. Gymnázium 8
Škola má dislokované pracovisko v Hliníku a v Hrabovom.

II. st. - 11
356

2.) Prehľad o počte zamestnancov.
Pedagogickí: 46
Ostatní:
9
3.) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.
• Akcie pre rodičov: Vianočná besiedka, Deň matiek
• Poznávacie zájazdy do Viedne a Budapešti
• Súťaže: Literárny Kežmarok, olympiády, Génius Logikus, Hviezdoslavov
Kubín, stolný tenis, streľba so vzduchovky, basketbal, futbal a dopravná súťaž.
- matematická súťaž ( Medzinárodná ) Klokan : 10 ž. najúspešnejších
- matem. Olympiáda – 1. m. v OK
- Šaliansky Maťko – 2. a 3. m. v OK
- Hviezdoslavov Kubín – dve 3. m. v OK
- MAX ( matem. súťaž ) – úspešní riešitelia ( Hnilická, Pelikánová a iní ).
- Slávik Slovenska – 2. m.
- YAMAHA keyboard – 1.m. v OK
- olympiáda v anglickom jazyku – 2.m. v OK
- Monitor 9 ( zisťovanie vedomostí ž. 9. roč. ) škola získala v matem. 66,3 %
a v SJ 76,9 % úspešnosť. Bolo to viac o 18 % ako celoštátny priemer.
- Literárny Kežmarok ( do celoštátneho kola postúpili práce D. Sirmayovej,
T. Gajdošíkovej a D. Litvíkovej
- pytagoriáda – 1.m. v OK ( Hnilická )
- Génius Logikus – 3. ž. úspešní - medzinárod. Súťaž matem. krížoviek a
hlavolamov
- šach – 1.m. v OK
- vybíjaná – 2.m. majstrovstvá kraja
- hádzaná dievčat – 1.m. majstrovstvá kraja ; 2.m. celoslovenské majstrovstvá
4.) Projekty.
• Čitateľská gramotnosť ž. 1. roč.
• Európsky týždeň boja proti rasizmu
• Slovensko v mojej dlani
• Euro v mojej peňaženke
• SME v škole ( spolupráca s novinami SME )
• Moje ľudské práva
• Moja virtuálna firma
5. ) Priestorové a materiálne vybavenie školy. Väčšina tried je vybavená novým
nábytkom a keramickými tabuľami, vymenili okná za plastové. Opravili osvetlenie, nové
podlahové krytiny.
Podrobnosti SD č.: 172 / 2008 ( správa )
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Z rozpočtu mesta čerpala škola financie:
ŠKD
600 000.všeobecne
16 520 000.plynofikácia ZŠ Hliník 250 000.spojovacie chodby
896 000.Spolu
18 266 000.Podrobnosti SD č.: 171 / 2008 ( Komentár )
Zápis do 1. roč. konal sa 16. – 17. I. 08 v budove školy Dňom otvorených dverí, pri
ktorom sa budúci prváci a ich rodičia sa mohli oboznámiť s priestormi, učiteľmi a budúcimi
spolužiakmi. Rodičia mohli navštíviť otvorenú hodinu v ľubovoľnej triede a so svojimi
otázkami sa mohli obrátiť na členov vedenia školy.
Podrobnosti SD č.: 187 / 2008
Voľby. Pretože 26. IV. 08 skončila svoje funkčné obdobie Rada školy, mesto
vyhlásilo nové voľby. Rada musela mať takéto zloženie: 2 zástupcovia z radu pedagógov, 1
nepedag. Zamestnanec, 4 zástupcovia rodičov, 3 z MsÚ ( zriaďovateľ ), 1 fyzická osoba
podieľajúca sa na výchove.
Podrobnosti SD č.: 188 / 2008
Začiatok šk. roka pripadol na 2. IX. 08. Žiaci a učitelia ho slávnostne privítali na
ihrisku Sokol ( za bývalým kinom ).
Podrobnosti SD č.: 189 / 2008
Jubileum. Pretože škola oslávila tento rok svoje 80. výročie založenia, väčšina akcií
bola zameraná k tomuto sviatku. Hlavné oslavy jubilea sa začali 25. XI. 08 slávnostnou
akadémiou pre svojich žiakov a učiteľov, ale aj pre rodičov, verejnosť a ž. iných škôl. Vo
vestibule DK bola prístupná prehliadka ž. prác a projektov, ktorá bola spojená s expozíciou
dobového vyučovania. Z histórie školy:
- 26. X. 1926 - sa začalo stavať
- 1.IX. 1928 sa začalo vyučovať . Prvý riaditeľ bol Emil Pavlík
- 1937 – školu premenovali na Štátnu obvodnú meštiansku školu
- 1. IX. 1938 zasadili na šk. dvore jubilejnú lipu, ktorá tam rastie dodnes
- 1944/ 45 prerušili vyučovanie, lebo školu obsadili nemecké vojská
- 23. I. 1946 vypukol na povale požiar, zhorela celá strecha ale budova sa nepoškodila
- 1948 – od 1. IX. sa škola volala Štátna stredná škola
- Od 9. VI. 1953 sa z 8. roč. stala 11. ročná škola ( 11. roč. povinná šk. dochádzka )
- 1953 / 54 – boli na škole prvé maturity ( maturovalo 28 ž. )
- 1957 sa začalo s prestavbou hlavnej budovy
- 1960 otvorili novú prístavbu pre strednú školu )
- 1963 – sa osamostatnilo SVŠ
- 2002 – získala škola právnu subjektivitu
Celý pedagogický kolektív sa skladá takmer z mladých učiteľov, o čom svedčí
priložená fotografia. Za 80 rokov prvého riaditeľa vystriedalo 18 ďalších. Od r. 1926
absolvovalo školu 8 200 ž. Záujem o školu je taký veľký, že nemôžu ani všetkých prijať.
Škola vydáva časopis Školák. Na škole vyše 10 rokov pôsobí úspešné športové stredisko
pre hádzanú
Na dvore rastie vzácna lipa, ktorá je raritou školy aj mesta. Má 70 rokov. Škola sa
volá podľa Eliáša Lániho , ktorý žil a opracoval v Bytči ako riaditeľ tunajšieho lýcea.
Zomrel v r. 1618 v Bytči a je pochovaný v krypte kostola.
Podrobnosti SD č.: 190 a, b, c / 2008
-
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Základná umelecká škola ( ZUŠ ).
Financie získala škola z Min. šk. SR 8 086 000.- Minuli na platy, údržbu
a energie 8 086 000.- Sk. Najviac peňazí minuli na plyn a teplo, interiérové vybavenie,
učebné pomôcky, údržbu budov, výpočtovej tech, a iné.
Z rozpočtu mesta a za školné sa minuli peniaze najmä na (gitary, keyboard,
zobcové flauty, farby, výkresy, knihy, prístroje a iné ).
Podrobnosti SD č.: 171 / 2008 ( komentár )
Riaditeľka školy bola E. Harvaníková.
1. ) Prehľad o počte žiakov.
- prípravné štúdium ( do 7 rokov ) 38 ž.
- I. stupeň ( od 8 - 14 rokov ) 468 ž.
- II. stupeň ( od 15 – 18 rokov )
12 ž.
- ŠPD ( dospelí )
10 ž.
2.) Prehľad o počte zamestnancov.
Pedagogickí
13 + 15 externých ( kvalifikovaných )
Ostatní
3
3.) Aktivity a prezentácia školy.
a) Koncerty: verejné žiacke
predvianočné v MŠ a ZŠ
verejné tanečné v DK a celovečerné ( spolu 7 )
výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ ( spolu 12 )
b) Verejné vystúpenia 9
c) výstavy
4
d ) vystúpenia LDO 10
4.) Súťaže a festivaly.
- zobcová flauta
1.m. ( RK- regionálne kolo )
čestné uznanie ( RK )
- klavírna súťaž
- spevácka súťaž
- „ - Vokálna jar
bronzové pásmo
- hra na keyboard
- „ - ( CK – celoslovenské kolo )
- Klarinetová súťaž
4.m. ( CK )
- Festival akordeónov
1.m. ( CK )
- Mladí akordeonisti
3.m.
- Maľovaná ZUŠ
2 diplomy ( CK )
- Divadelné dni v Námestove 2.m. ( CK ) –inscenácia Zrkadielko
- Detská dramatická činnosť 1.m. ( RK ) – Rozprávanie o Pampúšikovi
5.) Priestorové a materiálne vybavenie.
Škola má 14 učební na individuálnu a 8 učební na kolektívnu výuku. Je vybavená
kvalitnými hudobnými nástrojmi.
Podrobnosti SD č.: 172 / 2008 ( správa )
Leták. Riaditeľstvo pripravilo pre verejnosť leták, v ktorom podrobne informuje
o jednotlivých odboroch štúdia. Škola venuje osobitnú pozornosť nadaným deťom z MŠ a ZŠ.
Ich kronika, fotodokumenty, videonahrávky, tablá absolventov sa každoročne rozrastajú.
Pedagógovia pripravujú ž. na odborné, stredné a vysoké školy umeleckého charakteru. Mnoho
detí účinkuje v amatérskych ale aj v profesionálnych telesách.
• HO vyučoval hru na : klavír, keyboard, husle, cimbal, gitaru, zobcovú a priečnu
flautu, klarinet, akordeón, organ, bicie nástroje a spev.
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•

TO prihlasoval deti od 5 rokov. Spočiatku sa v príprave učia základné tanečné
prostriedky, neskôr sa naučia tancovať klasický, ľudový , kreatívny , džezový
a historický tanec.
• VO – v ňom sa učia základom výtvarných techník ( kresba, maľba, grafika,
modelovanie a keramika). Škola nie je zameraná iba na mimoriadne nadané deti.
• LDO sa podieľa na formovaní osobnosti dieťaťa dramatickou hrou. Po príprave,
pokračujú deti v osvojení si prednesu, slovesnosti, a pohybovej výchove. Deti cez
prvé dotyky s poéziou a prózou sa učia k láske k rodnej reči. V praxi každý rok
nacvičia divadlo.
Podrobnosti SD č.: 191 / 2008
Koncert. 27.V. 08 v DK predviedol na záverečnom koncerte TO učiteľky M.
Zagátovej všetko, čo sa cez rok naučili. V preplnenej sále nadšení rodičia i verejnosť
zatlieskali malým i väčším tanečníkom.
Divadielko. 15. V. predviedli deti z LDO svoje divadielko pod názvom Rozprávanie
o Pampúšikovi. S týmto úspešným predstavením obsadili 1.m. v regionálnej prehliadke.
Zápis. Po celom meste sme koncom mája videli letáčiky o zápise do ZUŠ. Dozvedeli
sme sa z nich všetky podrobnosti o prijatí. Zápis sa konal v budove ZUŠ 6. VI. 08 . Okrem
jednotlivých odborov sa mohli deti prihlásiť do detského speváckeho zboru.
Podrobnosti SD č.: 192 a, b / 2008
Improvizácie. ZUŠ na čele s Dramaťákmi nás pozvali na súťaž v improvizácii. Deti
súťažili v budove ZUŠ 5. VI. 08. Vyhrali tí, ktorí najlepšie improvizovali na danú tému.
Výstava. Pedagógovia a ž. VO pripravili pre nás výstavu absolventských prác
svojich ž. Vernisáž výstavy bola 2. VI. 08.
YAMAHA. Súčasťou ZUŠ bola aj súkromná ZUŠ s názvom YAMAHA. Na
verejnom koncerte v DK dňa 24. IV. predviedli hru na keyboarde, gitare a poppový spev.
Podrobnosti SD č. : 193 a, b / 2008
Centrum voľného času ( CVČ )

V meste pracovali 3 centrá: Mestské, súkromné ( Miro Takáč ) a cirkevné. Financie získalo
mestské CVČ z Min. škol. SR , zo školného, z projektov. Spolu: 9 121 000.- Sk. Minuli na
mzdy, prevádzkové náklady, hry a výpočtovú tech. spolu 9 121 000.- Sk
C CVČ dostalo od štátu 3 758 000.- Sk.
CVČ malo dislokované pracoviská v prímestských častiach: M. Bytča ( 156 432.- Sk );
Mikšová ( 132 869 .- Sk ) ; a Hliník ( 48 288.- Sk - činnosť začali od septembra 2008 ).
C CVČ malo spolu 56 krúžkov v obciach: Bytča, Hlboké, Predmier, Jablonové, Súľov
a Maršová – Rašov.
Podrobnosti SD č.: 171 / 2008
Mestské CVČ zriadilo 84 krúžkov, ktoré navštevovalo 1 283 detí a ml. ľudí.
Najväčší záujem bol o : výpočtovú tech. ( 3 kr. ); anglický jazyk ( 15 kr. ) ; matematika ( 7
kr.); internetová čajovňa ( 5 kr. ) ; športové hry – futbal ( 5 kr. ) ; grafomotorika ( 4 kr. ) ;
atď. Atraktívne a zaujímavé boli pre deti aj nové krúžky ako: Nebojte sa gramatiky, Krížom –
krážom mliečnou dráhou ; Práca s výtvarným materiálom; Slovenčina od A do Z; Ľudové
tance a iné.
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Okrem základného CVČ existovala ešte Zóna voľného času, kde deti
navštevovali krúžky:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
spolu

Názov krúžku
Florbalový
Šachový
Tanečný
Športový
Turistický
Šikovné ruky

Počet krúžkov
1
1
1
2
1
2
8

Počet detí v kr.
20
17
36
48
14
36
271

V oboch centrách spolu navštevovalo krúžky pravidelne 1554 detí a ml. ľudí z Bytča a okolia.
Zapísaných bolo 3225 detí , ale nie všetky chodili pravidelne.
CVČ zamestnávalo 8 interných, 5 pedag. a 49 externých pracovníkov.
Prázdninová činnosť. Náplňou práce CVČ bolo najmä zamestnať deti v ich voľnom
čase . Cez prázdniny sa členovia krúžkov stretávali v internetovej čajovni, chodili na
turistické vychádzky, do klubu hier a tvorivých dielní. Počas letných prázdnin fungoval
mestský tábor: Prázdniny s tajomstvom a Fantázia. Aj v Trusalovej bol tábor. Prázdninovej
činnosti sa spolu zúčastnilo 1981 detí a ml. ľudí.
CVČ pravidelne organizovalo celý rok súťaže na úrovni regiónu. Boli to : športové
súťaže, predmetové olympiády, recitačné a spevácke súťaže. Ich názvy som spomenula pri
jednotlivých školách. Súťaží sa zúčastnilo 6688 detí a ml. ľudí.
Podrobnosti SD č.: 172 / 2008 ( správa )
Fantázia z odpadu. 12.II. 08 otvorili vernisáž výstavy prác detí z odpadového
materiálu. V klubovni CVČ sme videli hračky, dekoratívne predmety a iné z obalov, pet fliaš,
z novín , kartónu a pod. Najoriginálnejšie výtvory porota ohodnotila vecnými cenami.
Sudoku. 20. II. v priestoroch ZŠ Ul. mieru vyvrcholila súťaž v lúštení Sudoku.
Súťažiaci i diváci si mohli v priestoroch klubovne pozrieť výstavu prác záujmových kr.
Podrobnosti SD č.: 194 a, b / 2008
Rozprávka. Každú marcovú sobotu doobeda ponúkali Veselú rozprávku. Deťom
čítali a dramatizovali rôzne rozprávky. Pre deti a ich rodičov tu bolo pripravené občerstvenie
a dobrá nálada.
Najkrajšie veľkonočné vajíčko. Bola ďalšia súťaž, v ktorej deti predviedli svoju
fantáziu i zručnosť. V klubovni CVČ 19. III. 08 sa stretli deti , ktoré si priniesli výfuky vajec.
Materiál na ich zdobenie ich už čakal. Najkrajšia kraslica vyhrala autorovi peknú cenu.
Tanečné vystúpenie. Popoludní 25. IV. zorganizovalo CVČ v DK tanečné
vystúpenie Rebel Schow. Okrem tanečnej skup. Rebel vystúpili aj deti z krúžkov: Disco, Hip
– hop, Orient, Tango, Brušný tanec a Latino.
Podrobnosti SD č.: 195 a, b / 2008
Letáčik. CVČ ponúkalo zoznam krúžkov na budúci šk. rok. Už v apríli kolovali
mestom letáky, z ktorých si mohli deti vybrať a prihlásiť sa.
Podrobnosti SD č.: 196 / 2008
Deň otvorených dverí. Uskutočnil sa v CVČ pod názvom Deň priateľov CVČ 13.
VI. 08. Na podujatí sa predstavili deti s tým, čo sa naučili v krúžkoch. Zneli piesne, hra na
gitaru, deti tancovali a zahrali nám divadlo.
Šarkaniáda. CVČ zorganizovalo 30. X. akciu v púšťaní šarkanov. Deti si najskôr
v klubovni urobili vlastnoručne šarkana a potom ich púšťali. Porota ocenila toho najkrajšieho
a toho, ktorý najlepšie lietal.
Podrobnosti SD č.: 197 / 2008
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Na Stretnutie s Mikulášom sa tešili najmä malé deti. Spolu s rodičmi v DK privítali
5. XII. Mikuláša , ktorý po rozdaní darčekov a krátkom programe rozsvietil vianočný
stromček na námestí.
Špeciálna základná škola internátna ( ŠZŠI ).
1.) Vedenie školy. Škola sídlila na Mičurovej ul. č.: 364 a riadili ju: Mgr. Anna
Ďurajková ( riad. ); Mgr. Danuša Strečanská ( zást. ); Anna Pinčíková ( hospodárka ) ; Elena
Kalužná ( vedúca ŠJ )a Zuzana Frolová ( úradníčka ).
2.) Údaje o počte žiakov a tried. V šk. roku 2007 / 08 mala škola 11 tried , 1 odd.
ŠKD a 2 skupiny detí ubytovaných v internáte. Spolu 111 žiakov. Počas roka detí ubudlo
i pribudlo. Príčinou bolo odsťahovanie sa, ukončenie šk. dochádzky, preradenie zo ZŠ alebo
prisťahovanie sa. Triedy sú rozdelené do variantov A, B, C podľa toho, ako im postihnutie
dovolí zvládnuť učivo. Vo variante C majú deti individuálny uč. plán a učiteľovi pri práci
pomáha asistent. Pre jej dobrú úroveň sem chodia deti s celého kraja.
Pri škole existuje špeciálna pedagogická poradňa, určená najmä pre mentálne
a telesne postihnuté deti s narušenými komunikačnými schopnosťami. Pre sluchovo
postihnuté deti tu pracuje surdopéd. Ako jediná škola v okolí má ihrisko s umelou trávou.
3.) Údaje o zamestnancoch.
- pedagogickí: 19 + 1 asistentka ( pomáhala pri prekonaní zdravotných bariér )
- nepedagogickí : 10 ( 2 pomocné vychovávateľky, 2 kuchárky, 2 domovníčky, 1 vedúca ŠJ,
údržbár, kurič a upratovačka.)
Viacerí pedag. pracovníci mali odbornosť psychológa, logopéda, psychopéda a somatopéda.
4.) Vzdelávanie zamestnancov.
- Cyklické ( organizovalo Metodické centrum v B. Bystrici ) 2 uč.
- Priebežné
- „ riaditeľka
- Odborné vzdelávanie
7 uč. ( jednalo sa
o integráciu zrakovo postihnutých, diagnostiku a nápravu diskalkúlie a detskej kresby,
špecifické poruchy učenia, syndróm vyhorenia, autizmus, hipoterapia a canisterapia
a pod.
- Zvyšovanie gramotnosti
3 uč.
- Rozširujúce štúdium v Bratislave
3 uč.
- Doplňujúce a štúdium špeciálnej pedagogiky
2 uč.
5.) Aktivity a prezentácia školy deti sa zúčastnili sezónnych akcií ako: Deň zeme, Boj
proti drogám, Mesiac knihy, Deň vody. Účasť na besedách, koncertoch, divadelných
predstaveniach a 2 škol. výletoch. Koncom roka sa stretli so sv. Mikulášom, vypočuli
si vianočný koncert detí zo ZUŠ a mali vian. besiedku s vlastným programom.
Aktivity v regióne:
• Svetlušky- tanečná súťaž v P. Bystrici – 1.m.
• 13 komnata – tvorivé dielne ľudí s mentálnym postihom
• Top Dance 2008 – tanečná súťaž
• 1. roč. majstrovstiev regiónu v stolnom tenise
• XIII. roč. regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín, Otvorené srdcia
a Bytčiansky slávik
• Výtvarné súťaže – škola sa zapojila do 20 súťaží s 220 prácami. Spolu získali
26 ocenení ( aj celoštátnych ). Súťaže ako: Krajina nádeje, Dotkni sa hviezd,
Výtvarný salón Vrbové, Bohúňova paleta, Galandova matka, Dielo tvojich rúk
a iné.
6.) Projekty.
• Otvorená škola (od EÚ získali nové šport. náradie za 60 000.- Sk
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•
•

Zdravá škola – kvalitné pracovné prostredie – od EÚ na pomôcky 60 000.- Sk
I-learingové vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím bol podporený čiastkou
130 000.- Sk ( kúpili 4 notebooky a 1 dataprojektor ).
• Ďalšie 4 projekty boli vo fáze vyhodnotenia.
7.) Finančné zabezpečenie. Škole boli zo štátu pridelené financie vo výške 10 979 000.Sk, pritom minuli 11 382 000.- Sk na : mzdy, prevádzku, energie, dopravné, asistenta
učiteľa, opravy, dokončenie šk. ihriska. a pod.
8.) Priestory. V internáte bolo ubytovaných 14 detí, pracovné vyučovanie prebiehalo vo
vlastných dielňach, na pozemku a v cvičnej kuchyni. Budovy sú staré , vlhnú, sú zle
vykurované, staré okná. Chýba pergola – prepojenie budov, pomôcky na vyučovanie.
9.) Príprava ž. na voľbu povolania. Šk. dochádzku ukončilo 18 ž. v štúdiu pokračovali : 7
ž. v odborných učilištiach ( murár, zámočník... ), 2. ž. – čalúnnici, 6. ž. – cukrárka, 1.ž.
potravinár, 1.ž. ostal v rodine a 1.ž. prešiel do DSS v Kysuckom N.Meste.
Podrobnú správu vypracovala A. Ďurajková.
Podrobnosti SD č.: 198 / 2008 ( 13 strán správy )
XIII. ročník – prehliadky v recitácii a speve ( Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky
slávik ) sa konal v DK 7. IV. 08. So svojím programom vystúpilo pred verejnosťou 40 detí
so špeciálnych škôl žilinského a trenčianskeho kraja. Pod sloganom Sme iní, ale rozhodne
nie horší, vystúpili aj naše deti. V škole deti nepociťujú menejcennosť, ani nadradenosť
ich učiteľov a je jediná svojho druhu v celom kraji.
Podrobnosti SD č.: 199 a / 2008
VII. ročník špeciálnej olympiády. Európsky futbalový týždeň v rámci olympiády ,
je celoeurópske podujatie pre športovcov s mentálnym postihnutím. Turnaj sa konal
v Trenčíne a naši malí futbalisti tam získali II. m. Všetci sa poďakovali trénerovi J.
Švrhovnému z Gymnázia v Bytči za pomoc pri tréningu.
Podrobnosti SD č.: 199 b / 2008

Detský domov ( DD ).

V priebehu roka odišla riaditeľka Dlugošová a na jej miesto nastúpila PaeDr. Melánia
Rešová. DD stále sídlil na Rázusovej ul. č. 798. V DD sú zriadené 4 samostatné skupiny
a v detašovanom pracovisku v Kysuckom N. Meste sú ďalšie 2 skupiny. V jednej zo
skupín je umiestnených 10 detí s ktorými pracuje 5 pracovníčok ( 2 vych. a 3 pomocné
vych. ) . Každá skupina zabezpečuje deťom celodenné stravovanie, hygienu, oblečenie,
prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť.
V roku 2008 bolo v DD umiestnených 56 detí s nariadenou starostlivosťou.
Z toho 39 detí bolo v Bytči a ostatné v Kysuckom N. Meste. V priebehu roka prijali 19
nových detí a 10 prepustili. Deti navštevujú MŠ, ZŠ a ŠZŠI v Bytči a staršie odborné
učilištia. Počas letných prázdnin boli všetky deti v Klenovci na letnom tábore.
Akcie , ktoré deti zaujali:
• Júl: celodenný výlet do Bojníc
• August: športový deň v areály školy, hostia polícia so psami
• Október: 6 chlapcov získalo v Istebnom 7.m. na XVI. Majstrovstvách
v minifutbale
• 3.XII. účasť na súťaži v STV v Bratislave – SUPER CHYTY
• 13. XII. účasť na benefičnom koncerte pre deti s DD – Úsmev ako dar
• 17. XII. koncert pre verejnosť v DK v Bytči – Domov je túžba detského srdca
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•

18. XII. – celodenný výlet do Tatralandie v Liptovskom Mikuláši, ktorý im
poskytol sponzor ako darček k Vianociam.
Podrobnosti SD č.: 200 / 2008
Vysielanie v rádiu. 22. I. 08 vysielal Slovenský rozhlas I. reláciu o DD
v Bytči. Hovorilo sa v nej o transformácii domova na rodinný typ . V rozhovore
odzneli názory detí a vychovávateliek na to, aký je ich každodenný život v DD ,
porovnávali internátny a terajší pobyt. Spomínali na deti, ktoré už z domova odišli
a majú svoje rodiny, pracujú, študujú, ale chodia ich stále navštevovať.

Gymnázium.

Gymnázium sídlilo na Štefánikovej ul. č. 219 a patrilo pod zriaďovateľa – ŽSK.
Riaditeľka: Mgr. Helena Školková, zástupkyne: Mgr. A. Horváthová a V. Behríková
Počet tried : 8 a žiakov : 254
Počet tried 8 – roč. gymnázia : 8 a ž.: 234
Spolu 488 ž.
175 žiakov maturovalo z 11 predmetov.
Na škole pracovalo 33 pedag. a 9 nepedag. zamestnancov. Všetci zamestnanci učili odborne
okrem predmetov Hudobná a výtvarná výchova.
Absolventi: školu skončilo 86 ž. ; ďalej išli študovať : 74 ž. ; zamestnali sa : 12 ž.
Aktivity a prezentácia školy:
- 24. IX. uč. L. Jandušíková prezentovala v Trenčíne učebnú pomôcku, ktorú vytvorila
spolu so žiakmi na hodiny chémie.
- Školský časopis AHOY bol ocenený na krajskej i celoslovenskej úrovni
- Škola sa prezentuje na vlastnej internetovej stránke
- Akadémia pre verejnosť pri príležitosti 10. výr. založenia osemročného gymnázia.
- Aktívna účasť študentov na celoštátnych dobročinných zbierkach ( Deň narcisov –
94 688.- Sk; a Biela pastelka.
- 2 ž. získali ocenenie poroty v súťaži Voda je keď...
- Ž. astronomického krúžku sa zúčastnili workshopu Ako na nočnú oblohu, Noc
v Kysuckej hvezdárni.
- M. Faktor postúpil do národného finále s prácou Môj prvý obor v Zlíne ( ČR );
- Študentky tercie získali 3. m. v súťaži Európska únia
Exkurzie, kultúra ...:
- Planetárium v Žiari n. Hronom, Kysucká hvezdáreň; Jadrová elektráreň – Jaslovské
Bohunice ; Žilinská tech. univerzita ; Štátny archív, Okresná knižnica Bytča; Okresný
súd ; väznica v Ilave ; Slovenské národné múzeum v Martine ; Bratislava – prehliadka
mesta; Krakow – umenie stredoveku
- Návštevy divadiel a výstav
Projekty:
- slávnostná akadémia ( kúpenie materiálu a výzdoby )
- školská knižnica – most do sveta ( revitalizácia šk. knižnice )
Priestorové vybavenie:
- súčasťou školy je telocvičňa, posilňovňa, šatne, učebňa informatiky, odborné učebne
pre 5 odborov
Krúžky: na škole fungovalo 21 krúžkov, z toho 4 boli jazykové a 3 internetové a iné.
Súťaže: ( krajské, celonárodné a medzinárodné ) . Žiaci sa zúčastnili spolu 32 súťaží
a olympiád, v ktorých získali popredné umiestnenie. Podrobnejšie v priloženej správe. Zo
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všetkých spomeniem 3 študentov ( Smataník, Greguš a Klunda ) , ktorí získali jednu
z hlavných cien na Festivale vedy a techniky v Bruseli , kde získali aj certifikát. V SD
prikladám spomínaný certifikát a s ním 16 diplomov od Ministerstva šk. a iných inštitúcií.
Podrobnosti SD č.: 200 / 2008 ( 18 strán správy + 16 strán diplomov )
Génius bytčianskej kotliny. 4.III. sa v priestoroch školy uskutočnilo 1. kolo II. roč.
zábavnej a vedomostnej matem. súťaže pre ž. I. stupňa pod názvom – Génius bytčianskej
kotliny. Organizátorom bolo gymnázium pod záštitou primátora mesta. Cieľom súťaže bolo
ukázať veselšiu tvár matematiky a spopularizovať ju. V 3. kolách deti súťažili v súťažných
hrách, hlavolamoch a logických úlohách.
Podrobnosti SD č.: 201 a, b / 2008
Prijímačky na nečisto. 25. III. pripravila škola pre záujemcov budúceho štúdia tzv.
Prijímačky na nečisto. Škola privítala všetkých, ktorí si chceli vyskúšať prijímacie testy
z min. roka a porovnať svoje vedomosti zo SJ a M, so svojimi rovesníkmi.
Podrobnosti SD č.: 202 / 2008 ( oznam )
Akadémia. Tento rok uplynulo 10 rokov odvtedy, čo do lavíc 8. roč. gymnázia
zasadli prví študenti. Pri tejto príležitosti pripravili študenti a profesori slávnostnú Akadémiu
v DK 18. IV.
Vyhodnotenie súťaží. 18. VI. na Úrade ŽSK slávnostne vyhodnotili 6 súťaží,
v ktorých získali ceny aj naši študenti.
• Vo výt. súťaži pod názvom Stopy skazy v prírode sa na priečke víťazov
umiestnila M. Bočková s prácou Krajina.
• Vo vedomostnej súťaži Mladý Slovák, ktorej cieľom bolo zvýšiť záujem ml.
ľudí o tradície, kultúru a históriu slov. národa, zabodovali E. Pitronová a K.
Mičietová.
• Vo vedomostnej súťaži Priateľské kraje v zjednotenej Európe zvíťazila E.
Pitronová a reprezentovala nás v nemeckom Durínsku.
Podrobnosti SD č.: 203 / 2008
Pokračovanie v štúdiu. Škola dostala mnoho ponúk z vysokých škôl doma
i v zahraničí. Zaujala ma ponuka Bankového inštitútu v Prahe. Je to súkromná škola, ktorá už
2. rok otvára svoje dislokované pracovisko v P. Bystrici. Študentov prijímali bez prijímacích
skúšok. Doteraz tu študuje 1800 slov. študentov interne i externe.
Podrobnosti SD č.: 204 a, b / 2008
V roku 2004 vznikla v Bratislave prvá súkromná vysoká škola práva. Dnes má 3
fakulty, z ktorých jedna je v Žiline. Na budúci rok ju opustia prví bakalári aj z Bytče.
V septembri rozšírili možnosti o externé štúdium inžinierstva, ekonómie a podnikania.
Napriek tomu, že si štúdium financuje každý sám, je oň veľký záujem. Škola získala
Európsku chartu vysokých škôl, ktorá dáva študentom možnosť pokračovať v štúdiu na 35.
vysokých školách v zahraničí a sprostredkúva im zamestnanie v rámci EÚ. Pretože lektori sú
zo zahraničia, prednáša sa v cudzích jazykoch.
Podrobnosti SD č.: 205 / 2008
Predstavenie projektov. Učitelia i žiaci školy pozvali v dňoch 24. – 28. XI do
priestorov školy rodičov i širokú verejnosť . Predstavili im výsledky svojej projektovej
činnosti i šk. výskumu. V popoludňajších aktivitách v špeciálnych blokoch predstavili najmä
biológiu, chémiu a fyziku.
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Materské centrum ( MC ) Šťastná rodina.

MC sídlilo v novej budove ZŠ na Ul. mieru. Ich činnosť bola zameraná najmä na aktivity pre
rodiny s malými deťmi.
Šiškobál. Vo februári usporiadali tzv. Šiškobál spojený s karnevalom v telocvični
školy. Premenili ju svojou fantáziou na krajinu rozprávok, do ktorej pritancovali princezné,
kovboji, bosorky, lienky a iné bytosti. Veselo sa zabávali deti aj ich rodičia a starí rodičia.
Spolu súťažili, tancovali a spievali. Bolo ťažké vybrať tú najkrajšiu masku. Bál bol
pomenovaný podľa sladkých šišiek, ktoré im organizátori pripravili.
Podrobnosti SD č.: 206 / 2008
Tvorivé dielne pre deti od 2. – 6. rokov pripravilo MC 10. III. , kde privítali deti
a ich rodičov každý druhý týždeň.
Prednášky. Spoločnosť GENERALI pripravila prednášku 24. IV. na tému
Poistenie a jeho druhy.
10. IV. odznela v MC prednáška na tému Homeopatická liečba a jej výhody.
25. XI. odznela prednáška na tému: Dieťa so sluchovým postihnutím. Hovorilo sa
v nej o príčinách sluchových porúch detí.
10. XII. ukončili prednáškový rok prednáškou Porucha reči u detí. Sprievodnou
akciou pre rodičov bolo cvičenie na Fit loptách s diplomovanou fyzioterapeutkou.
Stretnutie s Mikulášom pripravilo MC v budove knižnice 5. XII. Deti tu čakal
kultúrny program, ukážky zdobenia medovníkov a darčeky od sv. Mikuláša.

Súkromná jazyková škola ( S. Salajkovej ).

Sídlila na Ul. S. Bíroša a navštevovalo ju 64 ž. do 15 rokov a dospelí. Po celý rok ponúkali
jazykové kurzy:
• Nemeckého jazyka pre začiatočníkov
• Ruského jazyka pre začiatočníkov s ruskou lektorkou
• Španielskeho jazyka pre mierne pokročilých
• Záujemci sa mohli prihlásiť aj do existujúcich kurzov anglického, nemeckého,
francúzskeho a talianskeho jazyka.
Vyučovanie prebiehalo formou individuálnych ale aj klasických celoročných kurzov.
Lektori tiež vyučovali cudzincov slovenský jazyk. Škola zároveň ponúkala aj
prekladateľskú službu.
Podrobnosti SD č..207 / 2008
Autoškola.

V meste opäť fungovali 2 autoškoly.
Autoškola Ľ. Liška sa presťahovala do budovy bývalého kina na Hviezdoslavovej
ul. Ponúkali kurzy na osobný automobil a na ľahký a ťažký motocykel. Záujemcovia mohli
výcvik splácať aj na splátky.
Podrobnosti SD č.: 208 / 2008
Autoškola Hílek sídlila na Lombardiniho ul. oproti Cirkevnému CVČ.
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X. kapitola

KULTÚRA

Z rozpočtu mesta bolo použité na kultúru 3 512 000.- Sk, z toho na kultúrno – spoločenské
centrum 2 827 000.- Sk ( mzdy, energie, vybavenie, služby, požičovné za filmy a iné). Tie isté
výdavky sa minuli na prevádzku kultúrnych domov v prímestských častiach vo výške
685 000.- Sk.
Podrobnosti SD č.:209 / 2008
Referát kultúry( RK ). O jeho činnosti prikladám správu, ktorú vypracovala
Mária Beníčková. RK koordinuje a zabezpečuje všetky kultúrne podujatia v meste
a mestských klubov. Stručne z činnosti RK:
Január
- od začiatku roka sa začali pravidelne schádzať mestské kluby ( o tom podrobnejšie pri
kluboch)
- každú druhú stredu bol kurz Salsy
- Klub šachistov mal 2 turnaje
- tento mesiac mali plesy: Hasiči, Rybári, Spoločenstvo kresťanských rodín
- zastupiteľstvá MsÚ
- karneval detí z MŠ Dostojevského
Február
- ples Gymnázia Bytča
- v stredu pokračoval kurz Salsy
- Klub šachistov mal 3 turnaje
- Koncert proti drogám – žiaci ZŠ Ul. mieru
- KMGS – valné zhromaždenie
- Divadlo Klauniky Brno – 3 predstavenia – Don Quijote de la Mancha
- ZUŠ – priestorové skúšky dramatického odboru
- ZUŠ – divadelné predstavenie pre MŠ a ZŠ – Rozprávanie o Pampúšikovi
Marec
- prezentácia putovnej výstavy prác detí s protidrogovou tematikou Prečo som na svete
rád
- Jednota dôchodcov Slovenska – Krajské zasadanie
- Oslavy MDŽ – organizované politickou stranou Smer
- Prednáška – O protispoločenskej činnosti páchanej deťmi , drogy a iné návykové
látky, dopravy – pre deti ŠZŠI si pripravila Mestská polícia
- Kurz Salsy pokračoval, MsÚ mal zasadnutia
- Krajská rada Matice Slovenskej – zasadnutie
- ZUŠ – dva výchovné koncerty pre deti ZŠ Ul. mieru
- Stretnutie Klubu horolezcov Direct Bytča
- Klub šachistov mal 1 turnaj
- Divadelné predstavenie Komorného divadla Martin – Zabudni na Hollywood
- Výročná členská schôdza rybárov
- Služby božie Evanjelického cirkevného zboru zo Súľova
- Ples holubárov
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Apríl
Máj
Jún
-

pravidelne pokračoval Kurz Salsy, zasadnutie MZ, a nácviky predstavení na javisku
Klub šachistov mal 1 turnaj
XIII. roč. regionálnej prehliadky ŠZŠI – Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik
Autorská výstava obrazov Mgr. G. Uhliarikovej – 2 týždne
Zberateľská výstava hodín a budíkov –Štefan Putirka ( 2 týždne )
2 slávnostné akadémie pri príležitosti otvorenia 8 – roč. gymnázia
Génius Bytčianskej kotliny – slávnostné vyhodnotenie súťaže
Randevú z humorom – vystúpenie hercov Paveleková, Vojtek a Karol Polák
ZUŠ vyučovanie a nácviky programov
CVČ divadelné predstavenie pre deti MŠ
CVČ tanečné vystúpenie skupiny Rebel
Klub Jednota dôchodcov – okresné zasadnutie
YAMAHA – súkromná ZUŠ - 5 výchovných koncertov pre deti MŠ a oboch ZŠ
kurz Salsy pokračoval, zasadnutia MZ,
slávnostný obed pre deti na 1. sväté prijímanie – organizoval Farský úrad Bytča
deň matiek – program detí z MŠ Hurbanova
ZUŠ – LDO - divadelné predstavenie pre verejnosť
CVČ – divadelné predstavenie pre deti oboch ZŠ
Deň matiek – koncert Jožka Černého – organizoval MsÚ
S operetou po Slovensku – koncert
Gymnázium – slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
Prednáška MsP pre deti oboch ZŠ na tému: drogy, kriminalita mládeže a dopravná
výchova
pravidelne pokračoval kurz Salsy a zasadnutie MZ
farnosť Bytča organizovala slávnostný obed pre birmovancov a kňazov
Premietnutie filmu Ježiš – organizoval Farský úrad Bytča
Výstava prác detí ZUŠ – 1 týždeň
Slávnostné vyradenie absolventov ZUŠ
MDD – predstavenie pre deti zamestnancov Kinex
Prezentácia projektov Detektívi a Kuchárka Bytčianskej kotliny – zorganizovalo ich
občianske združenie Venujte svoj čas deťom
Na krídlach radosti – 5. roč. akadémie detí materských škôl
Slávnostné vyhodnotenie všetkých olympiád a súťaží okresu Bytča, Deň otvorených
dverí CVČ
Slávnostná rozlúčka všetkých predškolákov z MŠ Hurbanova
Radošínske naivné divadlo – predstavenie Veľké ilúzie
Súkromná ZUŠ YAMAHY – záverečný koncert pre verejnosť
Posledná rozlúčka s kňazom Bytčanom p. Martinickým – Farský úrad

Júl
- pravidelne zasadalo MZ , pokračoval kurz SALSY
- exhibícia Klubu Slovenskej asociácie Kung – fu
August
- stretnutie s riaditeľkami MŠ – organizoval MsÚ
September
- v tomto mesiaci začal fungovať mestský Filmový klub. Schádzali sa 2x v mesiaci –
vždy v sobotu
- zasadnutie MZ a kurz Salsy
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Október
- zasadnutie MZ a kurz Salsy
- XI. ročník medzinárodnej výstavy fotografií – CYBERFOTO 2008 ( celý mesiac )
- Výstava záhradkárov – ovocie a zelenina – 80. výročie poriadania výstav v Bytči
- Mesiac úcty k starším - koncert skupiny Javorinka
- Divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla – To najlepšie z RND
- Členská schôdza odborovej organizácie pracovníkov školstva
- Slávnostné otvorenie V. fóra Vidieckeho parlamentu
- Výchovný koncert pre ž. Gymnázia – p. Berger
- Výchovný koncert s environmentálnym zameraním pre ž. Gymnázia – Galéria
hudobných žánrov sveta
- Divadelné predstavenie pre ž. ZŠ – Škola hrou
- Šachový turnaj
- Prednáška pre kluby dôchodcov o zavedení eura – MsÚ
November
- zasadnutie MZ a kurz Salsy
- Majstrovstvá okresu žiakov v šachu – CVČ – celodenný turnaj
- Klub šachistov 2 turnaje
- Stretnutie klubu horolezcov Direct Bytča
- 3 stužkové slávnosti Gymnázia Bytča
- Včelári - výročná schôdza
- Oslavy 80. výročia otvorenia školy Lániho ( 3 dni )
- Ples – Stavo Artikel Bytča
December
- zasadnutie MZ a kurz Salsy
- výstava detských prác Prečo som na svete rád – protidrogová téma – organizovala
MsP, v rámci projektu Prevencia kriminality
- 2 divadelné predstavenia pre deti ZŠ . Divadelné centrum Martin
- Stretnutie s Mikulášom – CVČ
- Rozlúčka so starým rokom – učitelia Gymnázia
- Koncert pre deti gymnázia venovaný téme – šikanovanie medzi mládežou
- Marcela Laiferová – vianočný koncert
- Klub šachistov – turnaj a koncoročné posedenie
- Výstava mincí a peňazí sveta – zo zbierky Ing. Putirku
- Vianočný program detí z DD
- Súkromná ZUŠ YAMAHY – vianočný koncert pre verejnosť
- Vyhodnotenie súťaže detských prác Hasiči očami detí
- Adventné služby božie – evanjelický farský úrad v Súľove
V klubových priestoroch sa pravidelne stretávali členovia klubov pri prednáškach,
spoločenskom posedení, zábavnej i vážnej činnosti.

Domy kultúry v mestských častiach.

Dom kultúry ( DK ) – Mikšová .
- karneval detí
- oslavy založenia Dobrovoľného hasičského zboru – 2x hasičská zábava
- Deň matiek – slávnosť
-
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- MDD – športové hry detí
- Stretnutie s Mikulášom – všetky deti
- Silvestrovské posedenie
Dom kultúry – Malá Bytča
- zimný stolno – tenisový turnaj ( Klub spoločenstva rodín )
- slávnostné otvorenie DK – po rekonštrukcii
- fašiangová zábava - MO Červený kríž
- Fašiangový karneval pre deti
- Výročná schôdza hasičov
- CVČ – spoločenské posedenie
- Majáles – Klub spoločenstva rodín
- MDD – zábava v záhrade CVČ
- Športové hry pri príležitosti SNP
- DK bol k dispozícii pre rodinné oslavy a kary, pre pravidelné stretanie sa detí v CVČ
a stretnutiach mladých v klubovni
Dom kultúry – Hrabové
- výročná členská schôdza hasičov, TJ Tatran Hrabové
- karneval a ples detí MŠ a ich rodičov
- fašiangová zábava
- Lesné spoločenstvo občanov – schôdza
- Verejná schôdza poslancov s občanmi
- Veľkonočná zábava
- Schôdzky Klubu dôchodcov
- Posedenie pri dychovke
- Tanečná zábava TJ Tatran Hrabové
- Verejná schôdza občanov s primátorom mesta
- Silvestrovské posedenie mladých
- 2x týždenne mala nácvik dychová hudba Hrabovanka
- DK bol k dispozícii na rodinné oslavy a kary
Dom kultúry – Hliník nad Váhom
- pravidelné stretnutia Jednoty Klubu dôchodcov
- karneval a zábava MŠ detí a rodičov
- valné zhromaždenie hasičov
- výročná členská schôdza SČK – Červený kríž
- Deň matiek – slávnosť
- Schôdza Lesného spoločenstva
- Schôdzky Klubov dôchodcov a invalidov
- Mesiac úcty k starším – slávnosť
- Slávnostné posedenie hasičov
- Územný plán mesta – schôdza
- Posedenie pri hudbe s rodinnými príslušníkmi – hasiči
- DK bol k dispozícii na rodinné oslavy a kary
Dok kultúry – Pšurnovice
- Ples SČK – Červený kríž
- Karneval detí , ples a zábava – disco
- Stretnutie osamelých občanov
- Deň matiek – slávnosť
- stretnutie jubilantov
- Mesiac úcty k starším – slávnosť
- Stretnutie s Mikulášom

KRONIKA MESTA BYTČA 2008

strana č. 83

- Schôdza SČK, ÚŽS a Lesného spoločenstva
- Nácviky speváckeho krúžku
- DK bol k dispozícii na rodinné oslavy a kary.
Podrobnosti SD č.210 / 2008 ( správa – 6 strán )
Plesy. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú plesy. Obdobie hodovania a zábavy
trvá od Troch kráľov po Popolcovú stredu. Plesová sezóna sa končí 6. februára –
pochovávaním basy. V Bytči poriadajú svoje plesy pre rodičov, učiteľov a verejnosť už
tradične všetky školy , vrátane materských. Známy a obľúbený je ale aj ples Kresťanských
rodín, hasičský, Holubársky, Rybársky a iných klubov a organizácií. Stretávajú sa pri nich
celé rodiny pri spoločných stoloch. Niektoré z plesov pre svoju obľúbenosť majú svoje
vstupenky dávno vopred vypredané.
Nielen Bytčania priamo v meste plesali. Vynikajúco sa zabávali vo svojich kultúrnych
domoch všetci ľudia z prímestských častí. Obrázok ukazuje , že v Hrabovom začali
fašiangovať o týždeň skôr, ale pekne od podlahy s obľúbenou Hrabovankou na čele.
Podrobnosti SD č.: 211 / 2008
Návrat ku koreňom. Po rozhovoroch s priateľmi a známymi som konštatovala, že sa
Slováci menia k lepšiemu v názore na našu históriu ale aj súčasnosť. Čoraz častejšie si
pripomíname významných ľudí v oblasti vedy, umenia alebo športu. Tento rok najmä médiá
vyšli s iniciatívou, spomenúť si na Slovákov, ktorí našu krajinu zviditeľnili vo svete. Hovorí
sa, „ že ryba smrdí od hlavy“. V tomto prípade to platí, pretože príkladom ide pán prezident aj
vládni činitelia. S úľavou som si vzdychla, že som sa dožila doby, v ktorej sa konečne
prestalo podceňovať všetko, čo je slovenské.
Jednou takouto reláciou STV je „ Takí sme boli“, kde si všetci zaspomíname nielen
na to, akí boli herci a ich tvorba, ale akí sme boli my, keď sme boli mladí. Radosť zo života je
cyklus dokumentárnych portrétov osobností kultúrneho a spoločenského života, ktoré nás
predčasne opustili . Táto relácia sa vyhýba informáciám bulvárneho charakteru a hľadá trvalé
hodnoty.
Mladé talenty. Na festivale Berlinale sa predstavujú každý rok mladé herecké talenty
z celej Európy. Tento rok nás tam reprezentoval Marko Igonda. Toto meno Bytčanom nie je
neznáme, hoci Marko nie je z vetvy bytčianskych Igondovcov, ale z tých žilinských. Na
festivale skvele reprezentoval Slovensko a odvtedy ho často vídame vo filmoch aj zahraničnej
produkcie.
Podrobnosti SD č.: 212 / 2008
Jánošík. Začiatkom februára si aj Bytča pripomenula 320. výročie narodenia nášho
národného hrdinu – Juraja Jánošíka. Ako 18ročný bol zverbovaný do kuruckého vojska,
odkiaľ sa pokúsil o útek. Po ňom ho prevelili do strážnej služby na Bytčiansky zámok. Tu
strážil zbojníka Uhorčíka, ktorý ho nahovoril na zboj. Jánošík bol vodcom skupiny, ktorá
prepadávala kupcov a pánov nielen v Oravskej, Liptovskej, Trenčianskej a Gemerskej stolici
ale aj v Poľsku a na Morave. Na jar 1713 ho chytili a v Liptovskom Mikuláši ako 25 ročného
– popravili. Po jeho smrti začala rásť legenda, ktorá mu prisúdila mnoho dobrých, až
nadprirodzených vlastností. Slováci o ňom vymýšľali rozprávky, spievali piesne. Aj dodnes je
dobrým námetom pre výtvarníkov, hudobníkov , či básnikov.
Podrobnosti SD č.: 213 / 2008
Don Quijotte je iná legenda, zobrazená tento raz divadelne. 15. II. sme si mohli v DK
pozrieť divadelné predstavenie brnenského divadla pod dozorom Bolka Polívku( známeho
českého herca a míma ). Dobre sme sa pobavili na hre, v ktorej hrali iba 2 herci. Bravúrne
upravili slávne Cervantesovo dielo.
Podrobnosti SD č.: 214 a, b / 2008 ( plagát, vstupenka)
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Improvizák. Pod týmto názvom sa 5. II. uskutočnila v koncertnej sále ZUŠ v Bytči
akcia pre tvorivých ml. ľudí, ktorí sa nebáli improvizovať. Niektorí sa priamo zúčastnili. Tí,
ktorí nemali odvahu sa prišli pozrieť, inšpirovať a povzbudzovať.
Výstavy.
3. III. bol v DK otvorený XIII. roč. výstavy Prečo som na svete rád. Projekt pod
záštitou Min. kultúry realizovala v Bytči aj MsP. Vystavené boli najlepšie výtvarné práce detí
od 14. do 18. rokov. Zapojilo sa do neho 183 stredných škôl a domovov mládeže zo
Slovenska, Poľska, Nórska, Talianska a Fínska. V rámci výstavy boli v meste sprievodné
akcie zamerané na boj proti drogám a iným omamným látkam.
Podrobnosti SD č.: 215 a / 2008
Metamorfózy. 7. IV. 08 sa v DK konala vernisáž autorskej výstavy Mgr. Gabriely
Uhliarikovej pod názvom Metamorfózy. Na vernisáži sa zišlo nezvyčajné množstvo ľudí ( 54
). Vystavených bolo 14 obrazov, z ktorých najviac zaujali voľné kompozície kreslené mäkkou
ceruzou. Výstava bola sprístupnená do 18. IV. 08 a navštívilo ju viac ako 300 ľudí.
Podrobnosti SD č.:215 b / 2008
Zbierka hodín. V apríli znovu vystavoval svoju zbierku hodín, hodiniek a budíkov
Ing. Štefan Putirka. V DK sme si mohli pozrieť staré krásne hodiny v dňoch od 21. – 30. IV.
08. Zbierka je nám známa a napriek tomu, ju radi znovu navštevujeme.
Podrobnosti SD č.: 215 c / 2008
CYBERFOTO 2008. Mesto Bytča v spolupráci so ŽSK a Regionálnym strediskom Za
usporiadalo 2. X. 08 medzinárodnú výstavu fotografií pod názvom CYBERFOTO 2008. Na
tejto výstave predviedli svoje jedinečné fotografie spracované počítačovou tech. autori
z celého Poľska, Ukrajiny, Monaka, Bulharska a Rumunska. Výstava bola súčasťou našej
spolupráce s poľským regiónom. V SD prikladám plagát, správu z tlače a katalóg v ktorom je
zoznam vystavujúcich a najlepšie ocenené práce. Výstava bola putovná a u nás bola prístupná
do 31. X. 08.
Podrobnosti SD č.: 215 d / 2008
Militárie. Mgr. Martin Gálik si pripravil v spolupráci s KMGS zberateľskú výstavu
pod názvom Militárie. Vystavoval v priestoroch Ms knižnice v dňoch od 1. do 4. XII. 08.
Mladý zberateľ nám predstavil predmety súvisiace s armádou a vojakmi.
Mince a bankovky. Pri príležitosti zavedenia eura pripravil Ing. Š. Putirka ďalšiu
výstavu . tentoraz to boli mince a bankovky z rôznych historických období a z rôznych kútov
sveta. Zaujali nás hlavne peniaze, ktorými sa platilo na našom území od r. 1760 a potom
v bývalom Rakúsko – Uhorsku a Československu. Výstava bola otvorená od 15. XII. do 19.
XII. v DK.
MDŽ – sviatok žien. Kedysi sme tento sviatok museli takmer povinne oslavovať. Pri
poháriku ho slávili viac muži ako ženy. Po roku 1989 stratil na svojom lesku. Dnes 8. III.
väčšinou obdarúvajú kvetmi deti svoje matky, niektorí starší muži tiež kúpia ženám kvietok.
Mladí si myslia, že je to prežitý sviatok, sprofanovaný komunistami.
Tlačový zákon. Vláda schválila zákon, podľa ktorého sa osoby dotknuté, alebo
nepravdivo ohovorené, môžu ohradiť v tých novinách, kde sa o nich písalo. Ľudí v uliciach
tento problém nezaujímal. Len málokto číta noviny a bulvárne tobôž. Stotožňujem sa
s názorom mnohých mladých ľudí, že naša tlač je neobjektívna a bulvár sa vôbec nedá čítať.
Mnohí z nás si informácie radšej nájdu na internete. Dôveryhodné spravodajstvo nám ponúkal
Slovenský rozhlas a STV 1.
Divadlo. Mesto pripravilo pre milovníkov divadla predstavenie Komorného divadla
z Martina Zabudni na Hollywood. 14. III. sme sa zišli v sále DK , aby sme si vychutnali
bravúrny herecký koncert v podaní 2 hercov. Sledovali sme drámu človeka, priateľstvo,
dôveru a zákernú zradu.
Podrobnosti SD č.: 216 a / 2008
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V júni nás opäť potešili členovia obľúbeného RND. 22.VI. 08 vystúpili s hrou Veľké
ilúzie. Tak ako vždy, aj teraz sa im podarilo zabrnkať na naše city, rozosmiať nás a zamyslieť
sa.
Podrobnosti SD č.: 216 b / 2008
O tom , že sa Bytčania nevedia nasýtiť vystúpení Radošínskeho naivného divadla
svedčí aj to, že 18. X. 08 bolo v DK znovu obsadené každé miestečko. V októbri sme si s nimi
zaspomínali na ich staršie hry v predstavení To najlepšie z RND.
Kino. V SD prikladám program kina na mesiac máj. Z piatich ponúk filmov boli
všetky z produkcie USA. Keď som sa pýtala p. Beníčkovej, ktorá to má na starosti, či nikto na
svete netočí filmy, len USA, odpovedala mi, že žiaľ nech žiada koľko chce, distribútori jej
americké filmy priam vnucujú.
Podrobnosti SD č.: 217/ 2008
Opereta. Ďalším vydareným vystúpením v DK bolo S operetou po Slovensku.23. V.
sa v ňom predstavili orchester Eugena Suchoňa a sólisti M. Eliášová a J. Benedikt.
Predstavenie sponzorovalo mesto.
Podrobnosti SD č.: 218 / 2008
Zábava. Kántry kapela Zálesáci z Petrovíc pozvala 24. V. všetkých Bytčanov na
zábavu do KD v Petroviciach. Kántry zábava má už svoju tradíciu a fanúšikov, ktorí ju hojne
navštevujú.
Projekt Detektívi. 10. VI. slávnostne ukončili projekt Detektívi v DK. Autori nám
premietli film DVD s názvom Tvár mesta Bytča. Film si natočili a spracovali sami deti 4.
triedy pod vedením uč. Ľ. Gabajovej zo ZŠ na Ul. mieru v spolupráci so Štátnym archívom,
MsÚ a klubmi dôchodcov. Deti si sami pripravili aj sprievodné slovo a komentáre. Do
projektu sa zapojilo 600 ľudí, ktorí poskytli svoje spomienky na mesto v minulosti, staré
pohľadnice, takmer zabudnuté recepty.
Z projektu vznikla aj Kuchárka bytčianskej kotliny, na vzniku ktorej sa podieľali
známe Bytčianky ako Lydka Hromcová, Blanka Pániková, Jana Hrtánková, Oľga Gabajová,
Anna Sučanská a iné. V kuchárke nie sú len recepty z Bytče, ale aj z Kolárovíc, Petrovíc a V.
Rovného.
Podrobnosti SD č.: 219 / 2008
Akadémia Na krídlach radosti vyčarila úsmev na tvárach všetkých divákov, ktorí sa
do DK prišli 12. VI. pozrieť . Malé deti so všetkých MŠ z Bytče a prím. častí si pripravili
kultúrny program. V ňom nám predviedli akí sú šikovní tanečníci, speváci, recitátori ale aj
športovci.
Popper fest. X. ročník pivných slávností sa konal 28. VI. 08 v areáli pivovaru.
Organizátori pripravili pre návštevníkov zábavný program s ochutnávkou piva, rôzne súťaže,
vystúpenie hudobných skupín, tombolu a ohňostroj.
Podrobnosti SD č.: 220 / 2008
Historické vozidlá. Pretože prehliadka historických vozidiel mala v Bytči vlani
obrovský ohlas, členovia Klubu HV Považie zorganizovali II. roč. prehliadky pod názvom
Veterán Tour Manín 2008 dňa 28. VI. 08. Vozidlá vyštartovali z P. Bystrice do Bytče, kde sa
predstavili pred budovou MsÚ na poludnie 30 autami a motorkami.
Podrobnosti SD č.:221 / 2008
Rockstone Vševed Fest bol názov II. roč. festivalu , na ktorý k nám prišla 12. VII.
záplava ml. ľudí zo širokého okolia. Od 13, hod. , keď festival otvorila kapela Attention z P.
Bystrice , až do 22,35 hod. keď ho ukončila formácia ZÓNA sa vystriedalo na javisku 10
kvalitných kapiel. Hviezdou medzi nimi bola legendárna Tublatanka, ktorá u nás oslávila 25
výr. svojho vzniku a do Bytče prišla po 22 rokoch opäť. Vystúpili aj domáce rockové kapely,
z ktorých je najlepšia UNICORN.
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Hlavným organizátorom festivalu bol Martin Petrus, ktorý bol veľmi spokojný, že sa
mu sem podarilo dotiahnuť takú významnú kapelu ako je Tublatanka , alebo Komajota, ktorá
získala na Slovensku už veľa prestížnych ocenení. Bytčanom pripravili príjemný deň, pri
hudbe , ktorú majú radi. Okrem toho sa organizátorom podarilo dostať Bytču do povedomia
širokej verejnosti ako mesto kultúry. Na celom Slovensku bolo takýchto festivalov v lete 41.
Podrobnosti SD č.: 222 a, b, c, d, e, f / 2008 ( program, pozvánka, fotografie, články... )
Socha. Vzácnu sochu sv. Jána Nepomuckého, ktorá ešte prednedávnom stála na
nádvorí areálu zámku, uložili v depozite, presnejšie pod schody v svadobnom paláci. Zo
svojho miesta ju zosadili, pretože rekonštruovali park okolo paláca. Podľa slov prednostu
MsÚ Ľ. Guniša sa s jej inštaláciou na pôvodné miesto už nepočíta. Socha stála na nádvorí
zámku minimálne od roku 1720 ( vtedy ju prvýkrát spomína literatúra). Napr. v knihe Z dejín
Bytče od autora Milana Hromníka sa opisuje ako farebná baroková socha.
Podľa informácií pamiatkového úradu SR je v Bytči len niekoľko objektov so
štatútom Národnej kultúrnej pamiatky. Medzi ne patrí aj druhá socha sv. Jána Nepomuckého
na námestí. Okrem nej je to kúria v Hliníku, Kaštieľ v Hrabovom, obidva kostoly a synagóga.
Pre nedostatok peňazí na opravu sochy môže Bytča po Mičurovej vile prísť o ďalší kus svojej
histórie.
Vlastnícke vzťahy sú neprehľadné a verejnosť sa zobudila až vtedy, keď si sochu
chcel postaviť pred svoj dom podnikateľ Jozef Kolkus. To sa už nepozdávalo ani mestu ani
pamiatkarom hoci Kolkus sa chcel o sochu starať a umiestniť ju na frekventovanom mieste
prístupnom verejnosti.
Kurz. Všetci, ktorí majú tvorivú myseľ a šikovné ruky sa mohli prihlásiť od
novembra do apríla budúceho roka do kurzu Tvorivé dielne. Záujemcovia sa naučili techniky:
paličková čipka, výroba textilných dekorácií, servítkovú tech., aranžovanie živých i suchých
kvetov, vyšívanie a iné.
Filmový klub. Nadšenci kvalitného filmového umenia na čele s Pavlom Gärtnerom
založili v Bytči 20. IX. 08 nový klub. V ňom 2x mesačne premietali kvalitné staré, na
festivaloch ocenené, európske filmy. Začali slovenským filmom Slepé lásky. Podrobne
o klube píšem v kapitole Kluby...
Indies klub sa celý rok stará o kultúrne vyžitie ml. ľudí svojimi hudobnými alebo
tanečnými kreáciami. Podrobne o ňom píšem v kapitole Kluby...
Michalský jarmok je už tradičnou akciou, ktorú pripravuje MsÚ pre obyvateľov
mesta. Najväčšiu radosť majú z neho najmä deti . Lákajú ich sem zábavné atrakcie, hračky
a sladkosti všetkého druhu. Dospelí si vždy pochutnajú na kvalitnej medovine a sem tam si
niečo nakúpia do domácnosti. Tento rok bol jarmok 26. – 27. IX. 08 .
Ľudové zvyky. V októbri a novembri sme si pripomenuli nielen sviatok Všetkých
svätých, ale aj mnoho zvykov, na ktoré sa pomaly zabúda nielen v meste, ale aj na dedinách.
Niektoré ľudové zvyky sa stali nepotrebné a celkom vymizli z nášho života. Starí ľudia si na
ne stále spomínajú , pretože boli súčasťou ich mladosti.
Páračky ( driapačky ). Perina plná prachového peria, bola súčasťou každej
domácnosti. Do nej bolo treba napárať perie, ktoré gazdiné celé leto šklbali z husí a zbierali.
V zime, keď sa skončili práce na poliach, začali sa pri perí stretávať ženy a dievčatá od
susedov, aby pomohli s driapaním. Takéto páračky mali svoj rituál. Typické ale bolo to, že sa
tu rozprávali rozprávky, povesti, príbehy zo života alebo hádanky, aby práca lepšie ubehla.
Gazdiné pripravili pre pomocníčky bohatú hostinu. Páračky dnes nie sú, lebo nie sú ani
periny. Ľudia sú na perie alergickí a preto ich vymenili za paplóny z náplňou dutých alebo
iných vlákien .
Priadky organizovali v domácnostiach dospievajúce dievčatá, ktoré pri kolovrátkoch
ľan.
Priadky sprevádzali tancovačky, hry a zábava, pretože za dievčatami prichádzali
priadli
chlapci. Priadky u nás zanikli v súvislosti s rozšírením podnikov na spracovanie textilu.
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Úcta k starším. Pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším, pripravilo mesto
v DK vystúpenie ľudovej skupiny Javorinka. 12. X. popoludní si seniori s radosťou vypočuli
svoju obľúbenú skupinu a zaspievali si s ňou.
Reprezentácia. Žilinský spevácky miešaný zbor je jedným z mnohých na Slovensku.
Jedinečný je tým, že sa mu koncom októbra podarilo excelovať v Poľsku. V konkurencii 22
zborov z celej Európy potvrdil svoje prvenstvo a dokázal, že patrí medzi špičky zborového
spevu. Na poľskom festivale získal 3 významné ocenenia. Píšem o tom preto, že jeho členkou
je aj riaditeľka ZUŠ v Bytči p. E. Harvaníková, ktorá pôsobí v Bytči už dlhé roky.
Podrobnosti SD č.: 223 / 2008
Dušičky. Takto voláme sviatok Všetkých svätých. Je charakteristický záplavou kvetov,
vencov, horiacich sviečok a množstva áut v uliciach okolo cintorína. Postáli sme pri hroboch
svojich zosnulých z rodiny, priateľov, susedov a známych. Tento rok nám živé kvety
nezmrzli. Naopak bolo tak sucho, že sme ich museli chodiť polievať. Posledné roky sú veľkou
módou do gule rastúce chryzantémy, ktoré žiaria svojou jasnou farbou doďaleka a svojím
guľatým tvarom pôsobia upokojujúco a impozantne.
Moderátori. Začiatkom novembra sa v Za uskutočnilo krajské kolo súťaže
o najlepšieho moderátora. Zúčastnili sa ho ml. ľudia vo veku od 18. – 25 rokov, medzi
ktorými žali úspechy Bytčania. Prísna porota hodnotila mnoho zložiek reči, ale aj znalosť
cudzích jazykov. Do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 20. – 21. XI. v B. Bystrici
postúpil aj náš Daniel Hančík.
Podrobnosti SD č.: 224 / 2008
TV vysielanie. Samospráva mesta avizovala, že plánuje zriadenie mestskej televízie,
aby mohli lepšie informovať občanov. Bytča má svoju web stránku na internete, ktorá nás
stála 4 tis. Sk. Pochybujem, že s nastupujúcou hospodárskou krízou si to budeme môcť
najbližšie 2 roky dovoliť.
Beseda a koncert. Tí z nás, ktorí majú radi piesne a knihy speváčky Marcely
Laiferovej, si 16. XII. prišli na svoje. Popoludní sa s ňou stretli v budove Ms knižnice na
besede, v ktorej razila krédo Život je radosť a veľká výzva. Speváčkin otec pochádzal
z Petrovíc, a tak spomínala aj na detstvo v Petroviciach. Beseda sa skončila predajom jej
kuchárskych kníh. O 18,oo Hod. sme sa všetci presunuli do DK, kde sa začal vianočný
koncert, kde M. Laiferová spievala aj svoje súčasné piesne a na požiadanie publika sa vrátila
k tým starším , obľúbeným piesňam.
Podrobnosti SD č.: 225 / 2008
Betlehemy majú na Slovensku veľmi starú tradíciu. Posledných 7 rokov sa tvorbe
unikátnych betlehemov venuje aj Jozef Práznovský člen KMGS v Bytči. Vyrobil ich doteraz
viac ako 320 ks. Na ich výrobu používa materiál ako je drevo, hlina, vápenca pod. Pre nás
divákov sú prekvapujúce najmä jeho miniatúrne betlehemy. Robí ich z rybích kostí,
z jadierok, kôstok ovocia a škrupín orechov. Bytčania jeho malé dielka poznajú z mnohých
výstav.
Jozef Rakovan je ďalším tvorcom betlehemov. Žije a pracuje v Štiavniku. Svoje
betlehemy vyrába z dreva už viac ako 15 rokov. Pán Rakovan vedie rezbársku škôlku, aby
tradície rezbárstva nezanikli. Jeho práce sú známe po celom Slovensku ale aj v zahraničí majú
obrovský úspech ( Rakúsko, Nemecko, Austrália .. S jeho prácami sme sa stretli pred
Vianocami aj v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 226 / 2008
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Mestská knižnica ( MsK )

Z rozpočtu mesta jej bolo poskytnutých celkom 1 896 000.- Sk. Peniaze sa využili na : mzdy,
energie, vodu, knihy, časopisy, údržbu a opravy, nákup prístrojov, stravovanie zamestnancov
a pod.
Podrobnosti SD č.: 171 / 2008
Správa o činnosti. MsK mala 2 pobočky v Hrabovom a v Mikšovej.
O MsK v Bytči sa stará Ľubica Raždíková, v Hrabovom p. Gajdošíková a v Mikšovej Ing.
Kramarová.
Príjem knižnice od jej užívateľov bol 72 149.- Sk. Nákup kníh a periodík z rozpočtu mesta bol
141 000.- Sk. Knižničný fond mal spolu 26 645 kníh pre deti a dospelých. Tento rok ich
pribudlo 488 ks.
Knižnicu navštívilo 28 965 ľudí, vypožičali si spolu 69 672 kníh. Z toho deti : 15 249 kníh
a dospelí: 39 222 ks kníh a 15 201 periodík.
MsK ponúkla službu, pri ktorej si mohol čitateľ objednať knihu z inej knižnice.
Využili to 452 krát. Zároveň poskytli bibliografické a faktografické informácie 1 625
záujemcom. Vypracovali 10 rešerší. Internetové služby poskytli 11 109 osobám.
V knižnici bilo namontované snímacie zariadenie, vymaľované 2 miestnosti
a položená drevená podlaha.
Vedúca knižnice vypracovala projekt Knihy – čítanie – cesta k umeniu. Projekt bol
vyhodnotený kladne a knižnica naň získala 2000 € .
V júni deti zo ZŠ Ul. mieru pod vedením p. uč. Galovičovej uskutočnili svoj
projekt v budove knižnice pod názvom Čarodejníci pani Abecedy.
Podrobnosti SD č.: 227/ 2008 ( 3 strany správy )
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XI. kapitola

CIRKEV

Na farskom úrade pôsobil vo funkcii dekana p. Pavol Trnka a ako kapláni : Marián Vojtek
a J. Bričkovský.
Z historických dokumentov som sa dozvedela, ktorí farári alebo kapláni pôsobili
na fare v Bytči v rokoch končiacich na č. 8:
1628 – od tohto roku sa začala viezť matrika Rímsko – katolíckeho úradu vo Veľkej Bytči. Je
to jedna z najstarších matrík vedených na Slovensku. Okrem iného obsahuje cenné údaje
o evanjelickom gymnáziu v Bytči, ktoré bolo preslávené široko – ďaleko.
- 1638 – viedol faru farár Lariš
- 1708 – farár Juraj Vankovič
- 1938 – pôsobili na fare kapláni : J. Poloczek a Štefan Fundárek
- 1948 – dekan : Andrej Hrabovec a kaplán : Pavol Kováč; evanjelickú faru v Súľove
viedol Andrej Pecha ( omše slúžil často aj v Bytči ).
- 1958 – kňazom na fare bol Viliam Štiavnický
- 1968 – kaplán Justín Beňuška
- 1978 – kaplán Karol Hanulík
- 1998 – pôsobil v Bytči veľmi obľúbený kaplán Andrej Guniš, ktorý odišiel do Bošáce
a na jeho miesto nastúpil Ondrej Tepličanec .
Ples. Spoločenstvo kresťanských rodín v M. Bytči usporiadalo 5. I. 08 v DK v Bytči V.
reprezentačný ples. Tento ples je v meste veľmi obľúbený pre svoju dobrú atmosféru.
Nová diecéza. 14. II. 08 oficiálne vyhlásil vznik Žilinskej diecézy vyslanec sv. Stolice
kardinál Jozef Tomko. Bol to najkrajší dar, ktorý dostala Žilina a jej okolie od sv. Otca
Benedikta XVI. k 800. výročiu písomnej zmienky o meste. Doteraz naše farnosti patrili pod 3
diecézy : Nitriansku, Spišskú a Banskobystrickú. Novým biskupom sa stal Tomáš Galis
a biskupským chrámom sa stal kostol Najsvätejšej trojice v Žiline. Mons. Tomáš Galis bol
predtým pomocný biskup Banskobyst. diecézy.
23. II. sa uskutočnilo prvé stretnutie nového sídelného biskupa s primátorom
mesta Žilina – Harmanom. Spolu pripravili okrem iného aj slávnostnú inauguráciu, ktorá sa
konala 15. III.
Podrobnosti SD č.: 228 a, b, c / 2008
Nové cirkevné členenie. 14. II. vzniklo na Slovensku 8 diecéz. Žilina na tú svoju čakala
240 rokov. V Trnave tak vzniklo metropolitné arcibiskupstvo a v Bratislave arcidiecéza.
Hlavnou príčinou nového cirkevného členenia bolo, aby mal biskup bližšie k veriacim.
Slovenská cirkev si prvýkrát v histórii sama organizuje svoje cirkevné rozdelenie , bez
politických zásahov. Všetci hrdo prijali nové biskupstvá, len politici maďarskej koalície boli
s veľkým krikom proti. Pápež aj biskupi im jednoznačne odpovedali, že existuje len jedna
Rímskokatolícka cirkev a tá je pre všetkých veriacich rovnaká, bez ohľadu na národnosť,
farbu pleti alebo štátnu príslušnosť.
Žilinský dekan Ladislav Stromček je nadšený vznikom novej diecézy, pretože táto nie je
zaťažená starými zvykmi a vybuduje si novú cestu k veriacim.
Podrobnosti SD č.: 229 a , b / 2008
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Uvedenie do funkcie. Už skoro ráno 15. III. sa športová hala v Za začala plniť veriacimi
z celého Slovenska, aby privítali vo funkcii žilinského biskupa. Monsiňor Tomáš Galis má 57
rokov, pochádza zo Selíc, ale svoje dekanstvo a funkciu kaplána prežil vo Vrútkach. Bulu sv.
Otca predniesol vyslanec Vatikánu G. Gallone. Po liturgiách a modlitbách prevzal T. Galis
kánonicky svoj úrad. Diecéza má svoj erb so znakom mesta , pápeža a nitrianskeho
arcibiskupstva. Od 1. IV. sa ujal funkcie generálneho vikára Ladislav Stromček.
Vo významnej funkcii pôsobí na biskupskom úrade Bytčanom dobre známy dôstojný pán
Vladimír Kutiš. Veriacimi je veľmi obľúbený, charizmatická osobnosť a veľký človek.
Podrobnosti SD č.: 230 a, b, c / 2008
Polemika. Na stránkach regionálnych novín sa 3. III. rozpútala ostrá polemika. Najskôr
vyšiel článok dekana Za fary L. Stromčeka pod mottom : Kde niet svedomia, nie je človek,
nie je šťastie...Dekan citoval anglických filozofov na tému vplyv svedomia na ľudské
konanie.
17. III. na tento článok ostro reagoval Ladislav Gaňa z Hliníka, ktorého pobúrilo to, že
predstaviteľ cirkvi hovorí o svedomí v súvislosti so stredovekým mučením , obrovskými
majetkami cirkvi a túžbou po moci i v dnešných dňoch.
31. III. odpovedal na tento článok L. Čech zo Žiliny. Oponentovi sa nepáči, že niekto
hodnotí skutky cirkvi spred 2000 rokov, nesúhlasí s tým , že cirkev nadobudla majetky
nečistým spôsobom, že cirkev vždy pomáhala chudobným a biednym a pod.
Podrobnosti SD č.: 231 a, b, c / 2008
Biblická škola. V Martine bola otvorená Biblická škola , ktorá mala svoju pobočku na
Žilinskej univerzite. Škola ponúkala našim študentom:
- biblické štúdium – 2. roč., ktoré umožnilo získať 1. stupeň vysokoškolského štúdia
- diakonské štúdium - opatrovateľstvo – 1 ročník
- diakonské štúdium – služba sprevádzania a pastorálna práca
- učiteľstvo náboženskej výchovy – 3. roky denného štúdia
- misijná práca s deťmi a mládežou – 3. roky animátor voľného času
- rozširujúce štúdium – diaľkové , pre náboženskú výchovu
Podrobnosti SD č.: 232 / 2008
Dekan Trnka. 27. II. odznela v hlavných správach Slovenskej televízie správa, že
farára z Bytče začne vyšetrovať polícia za údajný predaj falošných obrazov v Rakúsku.
Vyšetrovateľ boja proti korupcii odmietol 5. VI. trestné oznámenie na bytčianskeho farára,
ktoré Slovensku adresovala rakúska polícia. Z predložených materiálov nie je preukázateľné,
že P.T. mal záujem obrazy predávať a nedopustil sa trestného činu podvodu. Dekan prehlásil,
novinárom, že vždy tvrdil, že je nevinný.
Všetko sa začalo v máji r. 2007 vo Schwechate, kde farára zatkli rakúski policajti
a obvinili ho z riadenia skupiny , ktorá sa pokúšala za hranicami predávať falošné obrazy
francúzskych impresionistov, za 7 mil. Sk. V júni ho prepustili na slobodu a naša prokuratúra
v októbri zastavila trestné stíhanie
Podrobnosti SD č.: 233 / 2008
Sekty. Nech žijeme kdekoľvek, nevyhneme sa im. Ponúkajú odpovede na základné
otázky o našej existencii. Namiesto pokoja ale prinášajú mnohým nešťastie. V tlači o sektách
hovoril pracovník Linky dôvery Peter Nešpor z Bytče. Podrobne hovoril čo vlastne sekty sú,
koľko ich je, o tom , že ich technika náboru je prepracovaná do najmenších podrobností
a pod. Ľudia vždy chceli niečomu veriť a niekam patriť a ak sú v osobnej kríze, sú zraniteľní,
čo sekty využívajú. P. Nešpor svoje bohaté skúsenosti využíva na pomoc ľuďom , ktorí sa
ocitli v pazúroch siekt.
Podrobnosti SD č.: 234 / 2008
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Film Ježiš. Oba farské úrady zo Súľova a z Bytče zorganizovali v kinosále v Bytči 14.
VI. návštevu celovečerného filmu Ježiš. Vstup na film bol zadarmo.
Podrobnosti SD č.: 235 / 2008
Pohreb. 27. VI. sa konal v Bytči pohreb dôstojného pána Vladimíra Martinického,
bytčianskeho rodáka, ktorý zomrel 25. VI. 08 v 77 roku svojho života. Pohrebné obrady so sv.
omšou vo farskom kostole vykonal Mons. T. Galis, žilinský diecézny biskup a Mons. F.
Tondra spišský diecézny biskup. Obrady sa uskutočnili za účasti 82 kňazov.
Pán farár Martinický ktorý patril do rehole Kongregácia bratov tešiteľov, sa narodil 29.
VII. 1930 v Bytči. Štúdiá ukončil na Bohosloveckej fakulte Cyrila a Metoda v Bratislave v r.
1970. Za kňaza bol tajne vysvätený 8. XII. 1973 v Brne. V r. 1987 sa stal farárom
v Kvačanoch a v r. 1992 v oravskom Podzámku. Od r. 2000 na odpočinku v Bytči pôsobil
ako pomocný duchovný. Pochovaný je spolu so svojimi rodičmi na cintoríne v Bytči.
Pápežský vlak. 12. IX. si veriaci mohli pozrieť na žilinskej stanici unikátny pápežský
vlak. Je to jediný, Benediktom XVI., posvätený vlak na svete, venovaný pamiatke sv. otca
Jána Pavla II. Vlak premáva od roku 2006 na trati Krakow – Wadowice. Predtým
poloprázdny, dnes praská vo švíkoch, lebo sa stal atrakciou pre turistov. Je určený na
prepravu 187 osôb a je dlhý 68 m.
Na Slovensko prišiel vlak po prvýkrát na pozvanie gen. riaditeľa Železníc SR ( ŽSR ),
pri príležitosti 160. výr. vzniku našich železníc. Jeho prvou zastávkou na našom území bola
práve Žilina, kde mala verejnosť do neho voľný vstup. Ďalej pokračoval do Košíc a do
Zvolena, kde boli hlavné oslavy ŽSR. Prezentácie vlaku sa okrem veriacich zúčastnil aj
Mons. T. Galis.
Podrobnosti SD č.: 236 a. b / 2008
Kalvária. Občania obce Hlboké n. Váhom si vybudovali vlastnú kalváriu, jedinú
v bytčianskom okrese. Prvú septembrovú nedeľu ju prišiel posvätiť biskup Mons. T. Galis,
Mons. M. Baláž a dekan bytčianskej fary P. Trnka. Medzi stovkami prítomných nechýbali ani
predstavitelia z radov poslancov NR SR. Hlbočania si kalváriu postavili sami svojpomocne
a za prispenia sponzorov. Dedina nie je veľká, má 960 ľudí, ale mladí z nej neutekajú. V SD
prikladám fotografiu z vysviacky kalvárie.
Podrobnosti SD č.: 237 a, b / 2008
Synagóga – je otvorená téma. Potomkovia Židov, ktorí ušli pred holokaustom do
Izraela, chcú zachrániť bytčiansku synagógu. Listom oslovili miestny magistrát na vytvorenie
fondu na záchranu kultúrnej pamiatky. Vlastník synagógy Biblické centrum má tiež záujem
o jeho opravu. Do budúcna ho vraj chcú využiť na kultúrne podujatia a na múzeum. Do tretice
sa do diskusie zapojila aj Židovská náboženská obec v Za.
Odpoveď mesta je , že na opravu synagógy nemá peniaze, pretože sa jedná až o 60 –
80 mil. Sk. Mesto si nemyslí, že by bola synagóga dobre využitá. Zainteresovaní podali
žiadosť o peniaze aj na Ministerstvo kultúry. Tá bola zamietnutá , ako neúplná.
Podrobnosti SD č.: 238 a, b / 2008
Pútnické miesto. Okolo 3 tis. pútnikov z radov veriacich sa zišlo 19. X. 08 v hore
Živčáková, kde boli svedkami historickej udalosti . Biskup T. Galis vysvätil horu za
mariánske pútnické miesto a miesto modlitby. Slávnosť začal celebrovaním omše Mons.
Baláž a potom požehnal základný kameň budúceho kostola.
Živčáková je známa veriacim na celom Slovensku, ale aj zo zahraničia. Bytčania ju
navštevujú pravidelne. V žilinskej diecéze je toto miesto piate v poradí, na Slovensku je ich
spolu 50.
Podrobnosti SD č.: 239 / 2008
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Hnutie kresťanských rodín ( HKR ) pracuje pre kresťanské rodiny aj v Bytči a je
jedným z 85 na svete. Je evidované Pápežskou radou vo Vatikáne. Je to laické apoštolské
hnutie, ktoré je zastrešené Konferenciou biskupov Slovenska.
Vo farnosti Bytča pracuje HKR od r. 2003. Stretávajú sa pravidelne každý mesiac
u inej rodiny, spolupracujú s farským úradom pri príprave birmovky. Fatimská sobota je deň,
ktorý dekan venuje rodinám , ktoré sa stretávajú na výletoch v prírode, pri športových hrách
detí a ich rodičoch. Medzi hlavných organizátorov patria rodiny Holášovcov a Bulíkovcov.
Cirkevné centrum voľného času ( CCVČ ). Z rozpočtu mesta naň poskytli
3 758 000,- Sk. Centrum sa zameralo najmä na realizáciu záujmovej činnosti detí v ich
voľnom čase. Sídli na Lombardiniho ul. ponúkajú svoje herne a internet v popoludňajších
hodinách. Spolupracuje so všetkými CVČ z celého Bytčianska. Deťom , mládeži i dospelým
ponúkali 24 záujmových krúžkov. Okrem štandardných jazykových a športových , ponúkali
aj špeciálne ako: Katechéza sviatostí, Biblický, Miništrantský, Pečenie a varenie, Módny
návrhár alebo Mladý novinár a iné.
Letné prázdninové tábory. V lete zorganizovali 3 týždenné pobytové tábory ,
ktoré sa konali vo Vávrišove ( Liptovský Hrádok ) v chate Anna. Odtiaľ denne vyrážali na
krátke alebo dlhé výlety do Tatier, Pienin alebo Demänovskej jaskyne. Pre deti boli
pripravené denne hry, súťaže a modlitby a účasť na sv. omši.
Tábory usporiadali aj filiálky CCVČ : v Makove - chata Kasárne; Dlhé Pole –
škola v prírode Zliechov; Turzovka – tábor v Trantárii; Predmier – tábor v Rabčiciach.
Denné tábory prebiehali v utorok: Hliníku, streda: M. Bytča, štvrtok: Bytča
a Hlboké. Ich hlavnou náplňou boli športové aktivity, výlety.
Tenisové dopoludnia prebiehali v tenisovom klube pri štadióne jeden celý
prázdninový týždeň.
Miništrantský turnaj sa konal v Hliníku a v Kotešovej 9. VIII. Zúčastnilo sa ho 11
družstiev. Víťazom – chlapcom z Bytče prišiel zablahoželať aj pán biskup.
Pre dievčatá bol pripravený turnaj vo vybíjanej. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev,
z ktorých najlepšie boli dievčatá z M. Bytče.
Medzi úspešné akcie počas roka patrili: Mikulášska akadémia, Hokejbalový
turnaj, Karneval, Super kvíz, Stolnotenisový turnaj, spevácke sústredenie v Tatrách, besedy,
duchovné cvičenia, Biblická olympiáda a iné.
Podrobnosti SD č.: 240 / 2008
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XII. kapitola

KLUBY, SPOLKY, ORGANIZÁCIE

Rozpočet. Mesto poskytlo na prácu Mestských klubov( MK ) zo svojho rozpočtu tieto
financie. Zoznam klubov pracujúcich v meste v r. 2008:
• MK Kung – Fu
30 000,• MK Hrabovanka
30 000,• MK Mladých aluminíkov
3 000 ,• Občianske združenie Rockstone
40 000,• Klub dôchodcov Bytča
25 000,• MK filatelistov
5 000 ,• MK ZPCCH
15 000,• Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti
10 000 ,• MK dôchodcov Hrabové
10 000 ,• MK invalidných dôchodcov Hliník
6 000 ,15 000 ,• MK dôchodcov učiteľov Bytča
• MK telesne postihnutých Bytča
15 000 ,• MK dôchodcov Hliník
6 000 ,• MK kresťanských rodín M. Bytča
15 000 ,• Mestská liga malého futbalu
20 000 ,Štatút. MZ schválilo Štatút združených klubov na území mesta, z ktorého vyplýva
právo občanov mesta používať jeho majetok na verejné účely ( vzdelávanie, kultúra,
šport, v DK na Treskoňovej ul. za nasledovných podmienok :
- využitie klubových priestorov, ich ochrana, uhradenie škôd...
- zameranie sa klubov, politických strán a hnutí
- prenájom sa nepovoľuje : organizáciám a združeniam, ktoré svojou aktivitou
porušujú zákony, popierajú náboženské a politické práva, roznecujú nenávisť
k rase, pôvodu a iné...
Podrobnosti SD č.: 242 a, b, c, / 2008

Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti.

Členovia klubu sa pravidelne stretávali v DK každý prvý pondelok v mesiaci. Ich
prvým stretnutím bolo valné zhromaždenie 16. II. 2008, na ktorom prerokovali plán práce na
celý rok a voľbou predsedu znovu potvrdili p. Žákovú. Znovu si spomenuli na všetkých
svojich jubilantov a slávnostne im odovzdali pozdravné listy k ich okrúhlym narodeninám.
Podrobnosti SD č.: 241 a, b, c , d / 2008
Činnosť členov klubu.
• 7. IV. autorská výstava G. Uhliarikovej doplnená výstavou hodín Š. Putirku
• 21. IV. samostatná výstava hodín Ing. Putirku
• 2. VI. stretnutie sa členov klubu na cintoríne v Bytči, aby si pripomenuli slávnych
a zaujímavých ľudí pochovaných v Bytči.
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•

31. VIII. M. Gácik a J. Práznovský výstava Trofeje II. svetovej vojny a umelecké diela
v budove knižnice.
• 27. XI. výstava M. Gácika – Militárie ( predmety týkajúce sa vojny a vojakov)
• 15. XII. výstava Ing. Putirku v DK – Peniaze
Podrobnosti SD č.: 243 / 2008
Vlastivedný spravodajca - Pohľady je brožúrka, ktorú aj tento rok vydali s prispením
sponzorov. Aj tento rok som sa z neho dozvedela mnoho zaujímavých faktov z minulosti
mesta a jeho okolia. Autormi všetkých článkov boli Mgr. Milan Badík a Mgr. Ľudmila
Hanuliaková. V tomto IX. ročníku spracovali témy: Udalosti vo Veľkej Bytči spred 90. rokov;
Vznik Telovýchovnej jednoty Sokol; Priemysel a poľnohospodárstvo do roku 1990; do roku
1848 ; od roku 1848 – 1938; Historická cestná spojnica cez Javorníky.
Autori čerpali zdroje informácií z 29 historických prameňov. Čerpali z článkov
domácich autorov ako: Emil Tiso, Meliš – Čuga, T. Mrník, S. Sakalová a iných. Spravodajca
má 75 strán s množstvom dobových fotografií , kresieb a iných ilustrácií.
Vedenie klubu ani tento rok nezabudlo rozoslať pred Vianocami pekný vinš svojim
členom a sympatizantom.

Klub dôchodcov učiteľov.

Členovia klubu sa pravidelne každý utorok stretávajú v klubových priestoroch DK.
Vynechávajú iba júl a august, keď majú aj oni prázdniny , podobne ako ich zamestnaní
kolegovia. Počas roka si pripravili zaujímavú a rôznorodú činnosť.
Pravidelne si vypočuli cyklus príspevkov O významných Slovákoch, kde sa mnoho
dozvedeli o živote a práci vodohospodára P. Danišoviča, operných spevákoch – manželoch
Jenisovcoch; publicistu M. Vároša; hudobného redaktora Slov. rozhlasu – V. Francla;
a veľkom synovi Slovenska M. R. Štefánika.
Spolu alebo v skupinách sa zúčastňovali divadelných a filmových predstavení,
koncertov a vernisáží výstav. Navštívili Martinské komorné divadlo, Radošíncov, Brnenských
hercov. Vypočuli si koncerty J. Černého a Moravanky, M. Laiferovej, E. Botoša. Boli
divákmi vernisáže obrazov svojej členky G. Uhliarikovej a dvoch výstav Š. Putirku.
Pomáhali žiakom ZŠ s projektom o minulosti nášho mesta, s kuchárskymi receptami,
kde poskytli svoje spomienky a skúsenosti zo svojho detstva.
Aký ba to bol klub, ktorého členovia by si spolu nevyšli na výlet za poznaním
a krásou. Tento rok si vyšli do Čiech, aby videli zámok a ZOO v Lešnej a kúpele
v Luhačoviciach. Na jeseň zas navštívili Nitru a kúpele Podhájska, kde sa v termálnom
bazéne s chuťou vyčľapkali.
Pretože pohyb je dôležitý najmä pre starších ľudí, náplňou ich činnosti bola aj
turistika. S elánom pochodili po okolitých ale aj vzdialených horách Javorníkov ale i Tatier.
Spoločne oslávili sviatky seniorov, učiteľov ale aj svoje súkromné jubileá. Tento rok
to boli : 70 rokov Ibika Salajková, 65 rokov Tánička Kozoňová a 60 r. G. Uhliariková.
Žiaľ zastihli ich aj smutné chvíľky, keď sa navždy rozlúčili s M. Hollou a p.
Huljakovou. Koncom roka sa s nostalgiou rozlúčili s odchádzajúcou slovenskou korunou a so
zmiešanými pocitmi vítali euro.
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Miestna organizácia Chovateľov poštových holubov.

Patrila tiež pod mesto a tento rok mali 30 členov. Pribudli noví: Jánošík a Hulín.
Predseda: J. Uhliarik, tajomník: A. Kováčik, výcvikár: J. Hlucháň a pokladník: J. Ačjak.
Výstavy. Členovia sa zúčastnili výstav poštových holubov zameraných na špičkových
letcov. V januári bola výstava v Žiline – Bánová a 2. II. bola významná Stredoeurópska
výstava spojená s ocenením najlepších holubov v Nitre. Z Bytče sa jej zúčastnilo 25 členova
svoje holuby tu vystavili traja Jozefovia: Rovnianek, Plačko a Ačjak. Výstava bola zároveň aj
predajná, kde si mohli holubári kúpiť to najkvalitnejšie , čo Európa ponúka za cenu 10 – 40
tis. Sk.
Podrobnosti SD č.: 244 a / 2008 ( vstupenka)
Zábava. MO CHPH usporiadalo 23. III. 08 zábavu, na ktorej im hral do tanca M.
Papánek a na harmonike p. Kozák. Zábava sa im vydarila a zarobené peniaze využili na
výrobu vozíka a prepravných boxov do neho.
Podrobnosti SD č.: 245,244 b, c / 2008 ( pozvánka )
Brigády. Holubári si brigádami v lesoch Rašova zarobili na svoju činnosť.
Zveľaďovali tiež svoje košovacie stredisko, kde vymenili lavice a stoly, opravili a natreli ich,
vybetónovali si plochy pod lavicami.
Preteky. Tento rok sa zúčastnili 19 pretekov. Staré holuby: 6 x krátke trate: Brno,
Kolín, Vysoké Mýto...; 5x stredné trate: Beroun, Kladno, Prúhonice...; 7x dlhé trate: Nemecko
– Koblenc, Gera a iné.
Mladé holuby lietajú na jeseň od 31. VIII. – 5. X. Väčšinou lietajú z Brna, Litovli, Benešova .
Najlepšie sa darilo chovateľom: 1.) majster oblasti so starými holubmi bol J. Rovnianek , 2.)
II. m. J. Plačko. Majstrom oblasti s mladými holubmi sa stal prekvapujúco Ján Vároš.
20. I. sa v Žiline konala Oblastná konferencia na ktorej sa zúčastnilo 5 holubárov
z Bytče. Na nej sa rozhodlo okrem iného aj o smere zberných stredísk. V praxi to znamenalo.
Že auto zbierajúce holuby na preteky, vyštartovalo tento rok zo Žiliny – Závodie, cez Divinku
a Bytču do Turzovky. V 34 boxoch sa striedalo 57 až 90 holubov.
Projekt. Holubári vypracovali projekt, ktorým chceli zvýšiť záujem mladých o tento
ušľachtilý šport. Pretože holubárov a ich miláčikov pribudlo, potrebovali na ich prepravu
prívesný vozík. Ten mal kapacitu 1000 ks holubov. Takto zvýšili počet prevážaných holubov
na 4 350 ks a členská základňa na 150 členov. Holubári na vozík prispeli z vlastných zdrojov
45 tis. Sk a mesto im prispelo 25 tis. Sk.
Indies klub.

Je mestský klub, ktorého členovia sa schádzali pravidelne v priestoroch Bristol café,
aby pre mladých pripravovali hudobné posedenia. Podarilo sa im do Bytče priviezť hudobné
skupiny rôznych žánrov a stupňov kvality.
V sobotu 5. I. sa uskutočnila prvá Memorís party Paľa Cirbusa zameraná na pop
a disco z rokov 70 – tych, 80 – tych a 90 – tych. Jaro Sakala a Jožo Mičuch striedali po celý
rok Cirbusa. Svoje akcie mali aj 3x mesačne. Pretože o tieto retrospektívne hudobné akcie
bol v meste veľký záujem, museli si záujemcovia o ne vopred objednávať miesta.
Podrobnosti SD č.: 246, 247 a, b, c, d, e / 2008
Koncerty. 9. II. privítal klub svojich priaznivcov na kvalitnom pop – rockovom
koncerte kapiel Maťove železo a Zóna Dileny – obe zo Žiliny.
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15. III. privítali dve rockové kapely z Rajca – Farized a PNP. Po skončení koncertu
bola párty s videoprojekciou.
Podrobnosti SD č.: 248 a / 2008
23. II. sa k J. Sakalovi pridal na Oldies párty aj Jano Pazúrik v spomienkach na hudbu
80 – tych rokov. Podrobnosti SD č.: 248 b / 2008
19. IV. večer sa začal koncert 3 kapiel z Martina – FADERAY, REFORM
a NOSPORT.
26. IV. sa v klube bytčianska rocková kapela UNICORN a ako hosť sa predstavila
kapela BARON BLEID zo Žiliny.
Podrobnosti SD č.: 248 c / 2008
17. V. sa v klube uskutočnil koncert roka. Počas turné po Slovensku sa v Bytči
zastavili kapely: ŠELVOI ( Bratislava ), IRS ( Košice ), Čisté tvary ( Bratislava ) so vzácnym
hosťom – legendárnym Robom Grigorovom.
Podrobnosti SD č.: 248 d / 2008
14. VI. si vypočuli priaznivci kvalitný pop – rock v podaní kapiel VAN WEI
z Trenčína a ENYTAIM z Dolného Kubína.
Podrobnosti SD č.: 248 e / 2008
Júl a august bol venovaný fanúšikom retro hudby s Mičúchom a Cirbusom.
17. X. koncertovala rocková skupina z Čadce – MED FREKVENCY.
31. X. sa v klube uskutočnila už tradičná Halloween maškarná zábava. Program
začali tanečníci miestneho tanečného divadla Ticho. Zábava pokračovala hudobným mixom
z 90 – tych rokov. Po polnoci vyhodnotili 3 najlepšie maškary a odmenili ich štýlovými
suvenírmi.
Jednota dôchodcov Slovenska

Základná organizácia mala 105 členov, ktorí sa stretávali každý štvrtok
v priestoroch DK. Pretože sa vtedy stretalo aj poslanci MZ, vybavili si stretnutia na pondelok
popoludní.
Kultúra. V rámci návštev divadla, boli na celodennom zájazde v Banskej Bystrici
a pravidelne chodili do divadla v Žiline. Okrem toho si spolu pozreli predstavenia v DK
v Bytči.
Spoločenská činnosť. Zúčastnili sa všetkých spoločenských podujatí usporiadaných
mestom ako i tých vlastných ku Dňu matiek, seniorov a pod.
Starostlivosť o zdravie. Chodili na relaxačné pobyty v Turčianskych Tepliciach, na
Moravu – zariadenie Řeka, do kúpeľov Nimnica a 40 členov sa zúčastnilo 8 – dňového
pobytu v Taliansku - Lignano.
Zájazd bol 1 – dňový na Spiš a do Levoče.
Iné. Pomáhali deťom pri projekte Tvár mesta Bytča, písali články do časopisu Tretí
vek, zúčastnili sa na prednáškach o bankovníctve a pod.
Podrobnosti SD č.: 249 / 2008
Televízne vystúpenie. 21. II. v regionálnej TV Patriot odznela diskusná relácia ,
v ktorej o práci klubov na Bytčiansku hovorila predsedníčka p. Ďurianová. Okrem iného
spomenula aj ľudových spevákov a súbory, divadelný súbor zo Štiavnika, o zvykoch
z minulosti. Hovorila o výstavách členov klubov, o turistike. Hovorila o tom, že dôchodcovia
vôbec nezaháľajú, ale sú častými účastníkmi výletov a peších túr do okolitých hôr aj so
svojimi vnúčatami.
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Zväz telesne postihnutých ( ZTP )
Klubu predsedala p. M. Papánková a bolo ich spolu 96, ku ktorým prijali počas roka
9 nových členov, 3 vystúpili a 1 zomrel. Stretávali sa v DK každú druhú stredu v mesiaci.
Zájazdy. V priebehu roka ich zorganizovali 5. Z nich 2 boli nákupné do Poľska (
platili si ich členovia sami). Poznávací k mohyle M. R. Štefánika, k jeho rodnému domu
a k múzeu v Košariskách. Cestou sa zastavili v kúpeľoch Piešťany.
Rehabilitačný zájazd bol do Bešeňovej, z ktorého sa zastavili v Ružomberku a pri
soche Andrea Hlinku položili kytičku kvetov. Posledný zájazd bol do Turčianskych Teplíc,
kde absolvovali masáže a kúpali sa v teplých bazénoch.
V priebehu roka zabezpečili 13 členom kurz sociálnej rehabilitácie. 5 členov bolo
v kúpeľoch Lúčky a 8 členov v kúpeľoch Turčianske Teplice.
Spoločenské posedenie. Každoročnou akciou je slávnostné posedenie ku Dňu
zdravotne postihnutých s tombolou, ktorej výťažok použili na činnosť klubu. Tento rok bolo
16. XII. v Góle.
Sponzori. Členovia klubu sa koncom roka poďakovali sponzorom , ktorí im
umožnili pobyty v kúpeľoch. Tento rok to boli najmä : M. Minarčík z MsÚ, V. Ballay
z Hlbokého. Financie úspešne zháňali pre klub najmä p. Šutáková a Kolková.
Kultúra. Členovia klubu sa zúčastnili všetkých kultúrnych podujatí, koncertov
a výstav, ktoré v DK usporiadalo mesto
Podrobnosti SD č.: 250 a, b, c / 2008
Klub zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami ( ZPCCH )
Klubu predsedala Božena Reháková a zapisovateľka p. Almužniaková. Výbor mal 7
členov, celkom ich bolo 79, zomrela p. Viera Kianicová. V druhom polroku pribudli noví
členovia: Lulák, Slivoň, Galo, Špániková, Smolková, Kalová a Dlugošová. Členovia sa
stretávali každú prvú stredu v mesiaci.
Spoločenské akcie. Spolu privítali Nový rok v reštaurácii U Adamíka a počas roka
oslávili Deň žien, matiek, seniorov a pod.
Prednášky. Vypočuli si prednášku MUDr. Johanidesovej na tému: Cukrovka
a srdcovo cievne ochorenie a Ochrana proti chrípke.
Zájazdy. Nákupný v Poľsku – cestou späť sa okúpali v termálnom prameni
v Oraviciach. V júli si vyšli za poznaním do Trnavy a na Červený kameň. V septembri
navštívili Vychylovku, kde sa previezli vláčikom a urobili pešiu túru.
Podrobnosti SD č.: 251 / 2008
Horolezecký klub Direct Bytča.
Klub mal 23 členov. Činnosť jeho členov mala široké zameranie od skalných oblastí
po veľhory, od Súľovských skál po Kaukaz, od vysokohorskej turistiky až po ťažké prelezy
kvalifikácie 10. Do veľhôr uskutočnili tento rok niekoľko expedícií.
• Vysoké Tatry – väčšina členov zliezla Gerlachovský, Batizovský štít a Ošarpanec,
Javorovú galériu a ďalšie .
• Alpy – v 6 expedíciách úspešne liezli svoje cesty Jožo Balala, Vlado Vričan, ktorému
sa podarilo stáť na 11 vrcholoch alpských 4 – tisícoviek.
• Kaukaz – členovia expedície vyliezli na 3 štíty: Ťuťubaši ( 4350 m ), Čotčatu ( 3773 m
), Irikčat ( 4030 m ), a náročný výstup náročnou východnou cestou na najvyšší vrchol
Európy – Elbrus ( 5621 m), ktorý sa pre zlé počasie nepodarilo dokončiť. Skončili vo
výške 5000 m.
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Sumár akcií lezenia podľa mesiacov a mien členov:
- máj : Južné Dolomity ( Taliansko) – Balala, Búšfy, Chudovský, Uhliarik
- jún : Grossglockner ( Rakúsko) – Vlado Vričan
Kaukaz – Hudec, Kremeň, Tomáši, Zábojník
- júl : Rakúske Alpy – bratia Klimovci; V. Vričan
- august: Švajčiarske Alpy – V. Vričan ; Hollenthal ( Rakúsko) – J. Balala
- september: Rakúske Alpy – bratia Klimovci
- november: Osp ( Slovinsko) – bratia Klimovci ( obaja mali tento rok výbornú
formu, vyliezli viacero ciest s náročnosťou 10 v oblasti Slovenska, Slovinska
a Rakúska.
Viacerí členovia sa venovali skialpinizmu najmä vo Východných a Západných Tatrách
a v blízkej Malej Fatre.
Od novembra do marca trénovali na vlastnej umelej stene v telocvični Gymnázia.
Náklady na činnosť si financovali prevažne sami, čo ich stálo asi 250 000,- Sk, z čoho 20%
financovalo mesto a sponzori.
Horolezecký klub má výbornú webovú stránku s mnohými krásnymi fotografiami,
o ktorú sa stará Janko Búšfy. V SD prikladám menovitý zoznam všetkých členov klubu
a fotografie.
Podrobnosti SD č.: 252 a, b, c / 2008
Filmový klub.

Partia nadšencov na čele s Petrom Gärtnerom si založila filmový klub. Stretávali sa
2x mesačne a začali 20. septembra Lehotského filmom : Slepé lásky, oceneným na festivale
v Cannes.
Klub vznikol v období klesajúceho záujmu o filmové predstavenia. Vo veľkých
mestách takéto kluby zanikajú a u nás práve vznikol. Organizátori svojím návštevníkom
ponúkali najmä slovenské , české a iné európske filmy. Verejnosť má záujem najmä o staré
tzv. artové filmy, o čom svedčí fakt, že aj TV ich ponúka v najsledovanejšom čase.
P. Gärtner si je vedomý , že v malom meste akým je Bytča, ľudia radšej pozerajú
DVD v pohodlí domova. Klub ale vsadil na to, že atmosféra kina je neopakovateľná. Členovia
klubu majú obavu najmä z toho, že vážny , umelecky hodnotný film stráca svojho diváka,
pretože nad nimi treba aj premýšľať.
Podrobnosti SD č.: 253 / 2008
Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ ).
Z rozpočtu mesta sa na DHZ minulo 362 000,- Sk. Peniaze sa minuli na: energie,
vodu, pracovné odevy, servis techniky, prenájom dopravných prostriedkov, údržba budovy
a iné.
Podrobnosti SD č.: 254 a / 2008
Informácie o jednotlivých DHZ v obvode mi ochotne poskytla pani Hladenová.
Vysvetlila mi, že všetky akcie , ktoré DHZ vykonali počas kalendárneho roka sa bodovali a na
konci roka sa body vyhodnotili. Vyhodnotenie:
1. Hliník s
5 590 bodmi
2. Hrabové s
3 150 bodmi
3. Bytča s
2 400 bodmi
4. Pšurnovice s 1 160 bodmi
5. M. Bytča s 1 080 bodmi
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6. Mikšová s
770 bodmi
Za celý bytčiansky okres získali najvyšší počet bodov hasiči z Kolárovíc s počtom bodov
10 980 .
Podrobnosti SD č.: 254 b / 2008
Jarné upratovanie bolo jednou z povinných aktivít každého DHZ. Jeho náplňou
bola údržba tech. a kontrola, či boli odstránené závady vykurovacích telies, ktoré sa zistili na
jeseň.
4. máj je Deň sv. Floriána – patróna hasičov . Každý rok ho oslavujú jednotlivo,
alebo spoločne všetky DHZ v obvode. Väčšinou, tak ako tento rok, ho oslávili všetci spolu
v Bytči účasťou na sv. omši a veselých oslavách.
Okrsok. Účasť na okrskových schôdzach bola tiež v Bytči v marci a júni.
Prerokovali na nich všetky detaily práce a vyriešili problémy, ktoré nebolo potrebné
predkladať na okresných schôdzach. Bytča je okrsok č. 2, kde sa väčšinou schádzali, aby
vyhodnotili súťaže, skúšky a odovzdávali sa odznaky odbornosti.
Plameň sa volala súťaž, ktorej okresné kolo bolo 23. V. a súťažili v nej :
- chlapci – 1m: Hrabové; 2.m. : Setechov a 3.m. : Predmier
- dievčatá – 1.m. : Predmier; 2.m. : Hliník; a 3.m.: Setechov
Víťazi postúpili do krajskej súťaže v Likavke. Rozhodcovia: Ivanka, Gärtner.
Okresná súťaž dospelých bola 22. VI. Rozhodovali: Ivanka a Papánek.
- dorastenci – 1. m. : Setechov; 2. m.: Hliník; 3. m.: Hrabové ( Bytča nemala
súťaž)
- dorastenky- 1. m.: Hliník; 2. m.: Setechov; 3. m.: Jablonové ( Bytča bez
súťaže)
- muži – 1. m.: Kolárovice; 2. m.: Jablonové; 3. m.: Predmier ( Bytča 5.m.)
- ženy – 1. m.: Predmier; 2. m.: Kolárovice; 3. m. : Hrabové ( Bytča
diskvalifikovaná)
Súťažiaci z Hliníka a Setechova postúpili do krajského kola v Kláštore pod Znievom.
DHZ Bytča.
Predseda: Peter Jursík; veliteľ: Pavol Svetloššák;
Počet členov 71. Bytča je 2. okrsok a je organizátorom všetkých podujatí, slávností, schôdzí.
- odovzdávanie krvi ( 2 dobrovoľní darcovia + veliteľ )
- organizovali OK súťaží Plameň, kde rozhodovali naši členovia Papánek,
Ivanka a v KK Gärtner
- organizovali pohárové súťaže – 33. roč. O prilbu zakladateľa L. Tombora – 3.
VIII. Bytča( muži ) v nej skončila na 12. m. a ženy na 4.m.
- Gärtner a Papánek sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach predsedníctva
a Pléna Okresného výboru
- Pravidelná účasť na zasadaní Preventívnej komisie, ktorá riešila otázky
prevencie pred požiarmi
- Účasť na pohárovej súťaži v Hlbokom 9. VIII. – muži aj ženy
- Školenie okrskových veliteľov v Martine – Svetloššák
- Účasť na pohárovej súťaži v Hliníku 12. VII. – iba muži
- Organizácia Miestneho taktického cvičenia ( MTC ) zameraná na prevenciu
Podrobnosti SD č.: 255 a / 2008
DHZ Hliník.
Predseda: Rudolf Frolo; veliteľ: Miroslav Frolo; počet členov – 91.
- Účasť na súťažiach mladých
- 16. V. nominovali členov Treskoň, Frolo, Boko za rozhodcov všetkých okresných súťaží
- 11. IV. sa Gáciková zúčastnila školenia – Inštruktorsko metodické zamestnanie ( IMZ ).
- do krajskej súťaže postúpili dorastenky
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- organizovali pohárovú súťaž v Hliníku 12. VII.
- v prebore jednotlivcov získala P. Reháková odznak VT ( Výkonnostná trieda)
- kontrola vykurovacích telies bola ukončená 14. XI.
- členovia z rôznych vekových kategórií sa zúčastnili až 18 pohárových súťaží v okrese
- v súťaži O železného hasiča vo Zvolene získali 1.m. – 27. XI.
- počas roka darovali krv 6 muži a 3 ženy.
Podrobnosti SD č.: 255 b / 2008 ( správa 2 strany )
DHZ Hrabové.
Predseda: Jozef Gaňa; veliteľ: Ladislav Gaňa; 55 členov + 10 nových členov v priebehu roka.
- IMZ absolvovali : Marián a Martin Frývald, M. Gaňa boli školení za
rozhodcov a všetci získali odznak okresného rozhodcu
- V súťaži Plameň rozhodovali M. Frývald a M. Gaňa . Oddiel chlapcov postúpil
do krajského kola v Likavke.
- Účasť v okresnej súťaži ( 22. VI. ), všetky vekové kategórie
- V prebore jednotlivcov získalo 5 pretekárov III. výkonnostnú triedu a II. triedu
J. Koniar
- Dobrovoľní darcovia krvi boli: R. Hrabovský, M. a L. Gaňa a M. Vaško.
Podrobnosti SD č.: 255 c / 2008
DHZ Pšurnovice.
Predseda : Rudolf Mikula; velitelia: Martin Kypús a V. Chrenko; 35 členov
- Na IMZ sa zúčastnil a odznak získal Jozef Rolko
- Organizovali oslavy 80. výr. založenia DHZ v Pšurnoviciach – 19. VII.
- Dobrovoľní darcovia krvi: M. Hrnková a F. Hrnko ( obaja 3x v roku )
- Všetci sa 15. X. zúčastnili MTC ( miestne taktické cvičenie) v rámci prevencie
- Kontrola a vyhodnotenie vykurovacích telies v obci
Podrobnosti SD č.: 255 d / 2008
DHZ Malá Bytča.
Predseda: Štefan Šušola; veliteľ: Peter Koniar; 50 členov
- v rámci povinného jarného upratovania opravili a vyčistili techniku
a skontrolovali odstránenie závad na vykurovacích telesách zistených na jeseň
- IMZ sa zúčastnil a odznak rozhodcu získal Š. Šušola
- Členovia sa zúčastnili na okresnej súťaži 22. VI. – rozhodca Šušola
- V rámci prevencie urobili členovia OÚL ( Ochrana úrody a lesov ) preventívne
vyhodnotenie
- V novembri dokončili kontrolu vykurovacích telies pred zimnou sezónou
Podrobnosti : SD č.: 255 e / 2008
DHZ Mikšová.
Predseda: Štefan Pitlík; veliteľa nenahlásili; 28 členov
- tento zbor má najslabšiu činnosť, nezúčastňuje sa ani súťaží
- 5 dobrovoľných darcov krvi
Podrobnosti SD č.: 255 f / 2008
Hasičský bál zorganizoval DHZ v Bytči 12. I. v DK. Do tanca a pohody im hrala skupina
Javorinka a diskdžokej Papánek.
Pravidelná relácia. Cez Ms rozhlas nás upozornili hasiči na veľké riziko lesných požiarov.
Hovorilo sa v nej o rizikách , ktoré spôsobujú fajčiari, deti so zápalkami a iné. V r. 2007
vzniklo pri žatevných prácach 707 požiarov. Tie u nás nehrozia, pretože široko – ďaleko
obilie zasiate nie je.
Podrobnosti SD č.: 256 a / 2008
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Pohárová súťaž. DHZ Hliník usporiadalo 12. VII. už 17. ročník pohárovej súťaže
v požiarnom útoku. Súťaž bola zaradená do Severoslovenskej hasičskej ligy. Ako sprievodná
súťaž bola špecifická súťaž v prebore savičiarov. V nej hasiči súťažili , kto nasaje hadicami za
určitý čas viac vody .
Súťaže boli doplnené vystúpením folklórneho súboru Rovňan , súťažami detí
a večernou zábavou.
Podrobnosti SD č.: 256 b / 2008
Profesionálni hasiči. Okrem tých dobrovoľných, existujú aj profesionálni hasiči, ktorí berú za
svoju prácu plat. A práve nízky príjem je dôvod, prečo toto nebezpečné povolanie iba málokto
chce vykonávať. V našom kraji chýba 33 hasičov. Ich nástupný plat je 8 160,- Sk/ mes. Po 2
rokoch je priemerný plat so všetkými príplatkami 20 000,- Sk / mes. Ďalšou príčinou odchodu
z hasičského zboru je aj zastaraná tech. , ktorá má viac ako 18 rokov. V Bytči sa priestory
hasičskej zbrojnice plánujú obnoviť po roku 2009, pričom Bytča nemá ani 1 záchranné
vozidlo a ani inú modernú techniku. Pretože hrozí hospodárska kríza, ani dlho nebude mať.
Podrobnosti SD č.: 256 c / 2008
Slovenský zväz záhradkárov.
V r. 2008 mali 2 členské schôdze. Jedna bola hodnotiaca a druhá ( 20. IX. ) sa týkala
vybudovania zdroja podzemnej vody v Záhradkárskej osade ( ZO ).
Zväz riadi 7 – členný výbor, ktorý sa zišiel formálne 6x a neformálne oveľa viac.
- odkúpili parcelu od Urbáru v Bytči
- 12. VIII. Prijali rozhodnutie o pozemkových úpravách v ZO , po celý rok sa
niekto stále odvolával proti úpravám a finančnej náhrade za pozemok.
- V minulom roku výbor zisťoval možnosť zásobovania ZO vodou. K tomuto
bol prizvaný p. Možieš, ktorý potvrdil, že pramene sú slabé a iba na povrchu.
Napokon p. Poruba našiel 2 zdroje vody v hĺbke 26 – 30 m. Na členskej
schôdzi nedošlo k dohode medzi členmi osady a preto vybudovanie zdroja
vody odložili na neurčito.
Správu o činnosti výboru zväzu mi poskytol jeho predseda Miroslav Piaček.
Podrobnosti SD č.: 257 a / 2008
Zájazd. Výbor zväzu zorganizoval 22. VIII. poznávací zájazd do Nitry na výstavu
Agrokomplex 2008. Ponuku využilo aj mnoho nečlenov zväzu.
Podrobnosti SD č.: 257 b / 2008
Výstava. Pri príležitosti 80. výročia organizovaného záhradkárstva v Bytči
usporiadali výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v DK , dňa 4. X. Výstava trvala 3 dni a ako
vždy sme sa na nej stretli s veľmi vkusne aranžovanými kvetmi a inými exponátmi.
Spolok včelárov Slovenska ( SVS )

Spolok viedol predseda Miroslav Novák, podpredseda: Vincent Šucha, Tajomník: J.
Chalupiansky. Výbor mal ešte ďalších 6 členov. Počet všetkých členov regionálneho spolku
bol 235 s 1 900 včelstvami. Z toho kočujúcich bolo 152.
Spolu vyprodukovali 15 000 l medu ( kvetného: 3 000 l ) Všetok med predali
spotrebiteľom. Včelári vyrobili aj 725 iných produktov – z toho peľ 10; propolis 15 a včelí
vosk 700. Mali vysoké náklady na produkciu medu a chov včiel: 2 800 000,- Sk. Na postrek
proti chorobám minuli 100 000,- Sk, na zimné kŕmenie 750 000,- Sk, na obaly na med
50 000,- Sk a iné.
Podrobnosti SD č.: 258 a / 2008 ( 3 strany správy )
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Prednáška. 16. XI. sa v DK stretli včelári z celého Bytčianska , aby si vypočuli
prednášku Ing. Jána Kopernického, riaditeľa výskumného ústavu živočíšnej výroby
a včelárstva v Liptovskom Hrádku. Témou prednášky bolo: Správna výrobná prax
a ošetrovanie včelstiev počas roka.
Spolok sa v Bytči už dlhé roky usiluje o zachovanie včelárskych tradícií.
Podrobnosti SD č.: 258 b / 2008
Slovenský rybársky zväz ( SRZ )
Zväz mal okolo 600 členov. Jeho členmi boli rybári z celého Bytčianska.
Predseda: Stanislav Sádecký, pokladník: Viktor Harciník; hospodár, ktorý sa staral výlučne
o ryby: Viktor Bielik; tajomník: JUDr. Jaroslav Tomek. Materiály od rybárov pre mňa zohnal
Štefan Harvánek, správu zostavil predseda. Vedúci rybárskej stráže : Jozef Chudej. Stráž mala
20 – 25 členov a svoje poslanie vykonávali jej členovia popri práci. Disciplinárnu komisiu
viedol : Pavol Škulavík.
Zarybňovanie. Revíry v našom okolí zarybňovali podľa finančných možností,
pričom rybári museli dbať na povinnosť minimálneho zarybnenia, ktorú im prikazuje zákon.
Tento rok investovali do zarybnenia vyše 600 000,- Sk + ďalších 500 000,- Sk , ktoré dostali
od Krajského SRZ. Peniaze použili na Vodnú nádrž ( VN ) Mikšová, Váh a Hričovský kanál.
Do vôd našich riek vypustili ryby: kapor – 7940 kg; šťuka – 410 kg; zubáč – 400 kg; amur –
500 kg a podustva – 46 000 ks. Do pstruhových vôd vypustili: pstruha potočného – 12 000 ks
a pstruha dúhového 200 kg.
Úlovky. V kaprových vodách bolo ulovených 4 366 ks rýb , čo je menej o 3 tony
ako vlani.
Revír
Váh
Hričovský kanál
VN Mikšová
Beňov
Prúdy
Kadurka
Šurabka
Skala

Kapor
127 ks
309 ks
490 ks
263 ks
444 ks
617 ks
351 ks
154 ks

Šťuka
15 ks
14 ks
11 ks
4 ks
20 ks
15 ks
13 ks
-

Zubáč
9 ks
28 ks
12 ks
4 ks
29 ks
-

Najväčšie zaznamenané úlovky: šťuka - 108 cm – 10 kg – Váh
- 105 cm – 9,5 kg – Kadurka
- 101 cm – 8,5 kg – Prúdy
Kapor:
- 80 cm 10,5 kg – Hričovský kanál
Rybám sa v pstruhových vodách darí čoraz horšie, pretože prietoky v nich sú čoraz nižšie a vo
všetkých vodách sa rozmnožila vydra. Jej rozmnoženie sa je potešiteľné , pretože svedčí
o čistote našich tokov a je chránená. Pre rybárov je to ale škodca.
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Pstruhové vody.
Revír
Dlhopolka
Hradnianka
Kolárovický potok
Petrovička
Rovnianka
Štiavnik

Pstruh potočný
27 ks
25 ks
4 ks
72 ks
90 ks
69 ks

Pstruh dúhový
49 ks
6 ks
5 ks
51 ks
68 ks
42 ks

Sivoň americký
8 ks
-

Športová činnosť. 11. V. pripravili preteky na jazere Beňov. Pretekov sa zúčastnili
najmä naši členovia ale aj iní rybári z obvodu Bytča. V pretekoch zvíťazila D. Puškárová,
Randa a Buček , každý vo svojej kategórii.
20. – 22. VI. sa uskutočnili preteky jarného dvojkola II. ligy v Humennom, kde nás
reprezentovali Višňovský, Adamík a Lago. Družstvo sa umiestnilo na 10. mieste.
13. – 14. IX. bolo jesenné kolo II. ligy pretekov v Žiline, kde nás reprezentovali:
Višňovský, Adamík, Kováč a Lago. Skončili na 11. m.
Miestne preteky boli na jazere Beňov 5. X. Pretekári sa umiestnili v tomto poradí:
Zeleňák, Pradeniak, Tabaček ml.
Členovia zväzu sa tiež zúčastnili medzinárodných pretekov v Brodne, Žiline, Slatine
a Laugarício.
Krúžok mladých rybárov. V ňom je združených 78 detí od 10 – 15 rokov. Krúžky
vedú p. Gulaša, Horčička, Višňovský. V zime sa venovali najmä teórii lovu, spoznávaniu rýb
a vodných tokov, a ochrane životného prostredia. V lete mladí rybári skúšali základy lovu. Po
absolvovaní skúšok dostali všetci rybárske povolenie. Členovia zväzu a sponzori pre deti
zorganizovali v máji 5. ročník pretekov. Preteky sponzorovali: L. Kaplík, J. Balala, primátor
mesta Ing. Korec a starosta Kotešovej p. Gaňa. Na pretekoch sa najlepšie darilo: J. Adamovi,
M. Michálkovi a M. Ačjakovi.
Rybárska stráž ( RS ). má v Bytči 20 členov, ktorých menoval obvodný úrad a ktorí
sa riadia Zákonom o rybárstve. RS kontroluje všetky naše revíri denne i v noci. Zúčastňujú sa
pravidelných školení. Vďaka ich skúsenosti sa zistilo 8 disciplinárnych previnení rybárov
a jeden skutok pytliactva. Vinník bol odovzdaný polícii. RS zistila a nahlásila Obvodnému
úradu aj niekoľko porušení životného prostredia. Členovia stráže úzko spolupracujú
s príslušníkmi Policajného zboru, Mestskou políciou, s ktorými vytvárajú zmiešané hliadky.
Hliadky monitorovali stavy kormorána a postarali sa o jeho plašenie.
Disciplinárna komisia úzko spolupracuje s členmi RS. Tento rok hodnotila 4
disciplinárne previnenia, za ktoré udelila pokuty vo výške 2000,- Sk.
Podrobnosti č.: 259 / 2008
Brigáda. Rybári zorganizovali na sobotu 4. X. brigádu, ktorej cieľom bolo vyčistiť
rybník Prúdy pri Predmieri a jeho okolie.
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XIII. kapitola

NÁVŠTEVY

Delegácia z Opoczna. Ešte v minulom roku 2007 navštívila naše mesto početná
delegácia z poľského Opoczna, aby spolu s predstaviteľmi nášho mesta podpísali Zmluvu
o spolupráci. Delegáciu viedol primátor Opoczna pán Jan Wieruszewski. Fotografickú
dokumentáciu som dostala začiatkom tohto roka, preto ju predkladám v SD až tento rok. Pri
fotkách sú uvedené aj mená účastníkov rokovania.
Podrobnosti SD č.: 260 a, b, c, d / 2008
Milan Vároš bol v Bytči 1. IV. Vracal sa z Martina, kde mu vydali 2. diel knihy
Stratené slovenské poklady. Je to kniha o osudoch našich umeleckých diel a pamiatok, ktoré
sa pre nás stratili najmä v maďarských múzeách a galériách.
M. Vároš sa stretol s Fedorom Salajkom a pri poháriku vínka si pospomínali na
roky detstva a vtipné príhody , keď ešte spolu drali školské lavice. Potom zašiel do knižnice,
kde im venoval 1 exemplár svojej knihy aj s autorským venovaním. Stretnúť M. Vároša je
potešenie. Stále srší humorom, má dobrú náladu, rád rozpráva príhody zo svojich ciest po
svete. Spomína pritom osudy Slovákov žijúcich vo svete. Tentoraz pobudol v Bytči týždeň
a vrátil sa späť do Bratislavy.
Výmenná návšteva. 11. VII. nás navštívilo 8 členov hasičského zboru z Opoczna,
aby sa vymenili s našimi hasičmi, ktorí odídu do Poľska. Poľských hasičov viedol ich veliteľ
Janusz Macierzyňski.
Podrobnosti SD č.: 261 / 2008 ( zápis z Knihy návštev)
Veľvyslanectvo USA. 22. VII. navštívila Bytču p. Suzan Ball , vedúca politicko –
ekonomickej sekcie Veľvyslanectva USA na Slovensku. Na neformálnom pracovnom
stretnutí s primátorom mesta a prednostom obvodného úradu bola informovaná o aktuálnom
dianí v meste a o projektoch, ktoré MsÚ vypracoval pre EÚ a o iných aktivitách úradu.
Podrobnosti SD č. : 262 a, b / 2008
Nórska veľvyslankyňa. Začiatkom decembra prišla do Bytče na pracovnú
návštevu nórska veľvyslankyňa J. E. Brit Lovseth. Spolu s podpredsedom ŽSK si prezreli
rekonštrukciu Sobášneho paláca. Na túto rekonštrukciu získal ŽSK z fondov EÚ a Nórskeho
finančného mechanizmu sumu 950 tis. eur. Suma by mala stačiť na obnovu strechy
a renesančných fresiek. Pani Lovseth zaujímal postup prác , história paláca a práca
reštaurátorov. Dozvedela sa, že v dňoch jej návštevy práve odstránili omietkové vrstvy, ktoré
pribudli v neskoršom období a prekryli pôvodnú maľbu. Dozvedela sa tiež, že budova bude
slúžiť na kultúrne a vzdelávacie podujatia a tiež o záujme mladých ľudí práve tu sa sobášiť.
Podrobnosti SD č.: 263 / 2008

KRONIKA MESTA BYTČA 2008

strana č. 105

XIV. kapitola

POLITIKA

Novoročný prejav prezidenta SR sme si so záujmom vypočuli, pretože bol
adresovaný nám všetkým. Poďakoval sa v ňom najmä mamám a vôbec ženám, ktoré sa
o svojich blízkych starajú. Pripomenul nám Deň vzniku Slovenskej republiky . Po 75.ročnom
spoločnom živote s českým národom v jednom štáte, žijeme už 15 rokov samostatne.
Plesy. Január sa niesol vo fašiangovej nálade, keď aj politické strany organizovali
svoje plesy. Kresťansko – demokratická strana mala tento rok 6. reprezentačný ples 12. I.
v Svadobnom paláci. Ples je známy svojou výbornou atmosférou a významnými hosťami
s tých najvyšších kruhov našej spoločnosti.
Vstup do Schengenu. Európa sa celé stáročia delila na štáty a štátiky, pričom medzi
nimi vznikali hranice. Poslednou hranicou, ktorá sa mnohých Slovákov a Čechov bolestne
dotkla, bola hranica medzi obomi našimi štátmi. Pred 15 rokmi minuli obe naše vlády
obrovské peniaze na postavenie hraničných prechodov, aby ich teraz na sklonku rokov 2007
a 2008 zrušili. 21. decembra 2007 prepílili závory primátori oboch miest blízko hranice na
Makove. Znela hudba, spievali sa moravské i slovenské piesne. S dojatím sme sledovali ako
Európa ruší po 7. storočiach hranice medzi svojimi štátmi. Slovensku ostala iba jedna
zatvorená hranica a to na východe s Ukrajinou.
Medzištátne dohody schvaľujú politici. Ich rozhodnutia však ovplyvňujú
každodenný život miliónov obyčajných ľudí. Vstup Slovenska do Schengenského priestoru
patrí medzi ne. Odteraz sme teda mohli cestovať po celej Európe bez pasov, stačil nám iba
občiansky preukaz.
Zdražovanie cigariet. Od 1. I. 08 išli hore mnohé ceny tovarov a služieb. Znechutení
boli najmä fajčiari, naopak štátna pokladňa na zlozvyku Slovákov dobre zarábala. Vláda ale
nezvýšila ceny tabakových výrobkov svojvoľne. Dotlačila ju k tomu EÚ, ktorá rozhodla, že
ceny cigariet u nás musia zdražieť na európsku úroveň. EÚ nám stanovila pri prijímaní do
menového spoločenstva 5. ročné obdobie na to , aby sme ceny cigariet upravili až na 90 – 150
Sk za škatuľku. Toto zdraženie prinieslo do štátnej pokladnice 14 a pol miliardy Sk.
Podrobnosti SD č.: 265 / 2008
Energie. Žilinské teplárne nám ceny za teplo ani moc citeľne nezdvihli. Bolo to o 2,7
%. Peniaze použili teplárne na najnutnejšie náklady a modernizáciu.
Od 1. I. zdražela elektrina a voda. Elektrina najviac zdražela v žilinskom kraji ( o 4
% ), čo je o 30 Sk mesačne. Zvýšenie sa dotýkalo najmä tých, ktorí el. energiu používajú na
kúrenie a ohrev teplej vody.
Kubík vody stál od nového roka 46,3 Sk, čo bolo oproti vlaňajšku o 3 Sk viac. Za
zvýšenie vodného a stočného môže modernizácia kanalizačného systému.
Ceny za plyn pre domácnosti sa nezmenila. Do platnosti totiž vstúpil nový prepočet
ceny plynu podľa nadmorskej výšky. Priemerná 4- členná rodina žijúca v nadmorskej výške
400 m/ m. ušetrila na plyne okolo 200 – 300 Sk/ mes. V Bytči to bolo menej , lebo máme
v kraji najnižšiu nadmorskú výšku.
Podrobnosti SD č.: 266 / 2008
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Blahoželanie k sviatku žien odznelo z Ms. rozhlasu 8. marca z iniciatívy Základnej
organizácie Komunistickej strany v Bytči. „ Žena je nositeľka života a preto všetkým ženám
od babičiek až po mladé slečny patrí naše uznanie a úcta“. K želaniam všetkého najlepšieho
odznela nakoniec krátka básnička.
Strana Smer – sociálna demokracia ( jej základná organizácia v Bytči ) – je
momentálne vládnuca strana na Slovensku. 9.III. pripravila v DK zábavné posedenie v rámci
osláv Dňa žien. Hosťami boli predseda vlády p. Róbert Fico a jeho kolegovia R. Kaliňák a V.
Tomanová. Aby bolo stretnutie veselšie, hrala nám hudba R. Kazíka a spievala Marcela
Laiferová.
Podrobnosti SD č.: 267 / 2008
Štafeta. Ľudová strana – HZDS zorganizovala štafetu k 16. výročiu prijatia Ústavy
SR. Do nášho mesta zavítala 4. IX., kde ju zástupcovia mesta a verejnosť privítali pred
budovou MsÚ. Prijatie ústavy sa stalo predpokladom vzniku samostatného štátu, o čo sa
najviac pričinila práve spomínaná politická strana.
Tento rok to bol 2. ročník štafety, symbolického behu po všetkých obciach nášho
kraja. Štafeta napokon dobehla 6. IX do Nitry, kde boli celoštátne oslavy Ústavy SR.
Podrobnosti SD č.: 268 a, b / 2008
Tisov dom. Rodný dom Jozefa Tisu ( bývalého prezidenta Slovenského štátu ) sa
nebude rekonštruovať. Ministerstvo vnútra , na tlak určitej časti verejnosti zrušilo verejnú
zbierku, ktorú zorganizovala Spoločnosť na zachovanie tradícií. Argumentovali
protižidovským konaním J. Tisu. Mesto zbierku nekomentovalo. Hodnotenie osoby J. Tisu
a jeho činnosti necháva na historikov, uviedol prednosta MsÚ Ľ. Guniš. V dome dnes nikto
nebýva, chátra a je uprostred mesta, čo robí zlý dojem.
Spoločnosť na zachovanie tradícií sa veľmi snaží zachovať spomienku na J. Tisu a na
všetko, čo je slovenské. Novinári ich zato nazvali nacionalisti – v USA by to boli vlastenci.
Podrobnosti SD č.: 269 a, b, c / 2008
Spomienkové akcie. 17. XI. sme si pripomenuli výročie Nežnej revolúcie. Od pádu
totalitného režimu už uplynulo 18 rokov. Spomienkové akcie organizovali väčšinou politické
strany na čele s SDKÚ. Spomienkových akcií sa nezúčastnil takmer nikto. Mladí ľudia
minulý režim nezažili a nezaujíma ich. Starší sa zas nestotožňujú so spôsobom demokracie,
aká u nás vládne.
Veľmi kontroverzné boli oslavy v Kotešovej, kde si zároveň pripomenuli 90 . výr.
porážky maďarských vojsk. Za SNS tu rečnil Ján Slota, ktorý sa nebojí otvorene povedať, čo
si myslí. Je na čele strany, ktorá chráni našu suverenitu najmä pred rozpínavosťou zo strany
Maďarska. Deti v maďarských školách na juhu Slovenska čítajú o Slovensku ako
o Feldvidéku, ako za čias Uhorska.
Podrobnosti SD č.: 270 / 2008
Správy zo sveta:
• 1.III. 08 - Kanada jednoznačne a bez výhrad zrušila pre obyvateľov Slovenska vízovú
povinnosť.
• 4.III. – Vrásky na tvárach tých, ktorí majú v domácnostiach zavedený plyn, robil
vyostrujúci sa spor medzi ruskou firmou GASPROM a Ukrajinou. Ukrajina dlhovala
Rusku poplatky za plyn, ktoré odmietala zaplatiť, následkom čoho Rusi plyn zastavili.
• 28. X. – Aj od USA získala SR rozhodnutie o bezvízovom styku , ale s istými
obmedzeniami.
• 28. X. otvoril prezident SR I. Gašparovič na Slovensku veľvyslanectvo Vietnamu,
ktoré predošlá vláda zrušila. Dnes sa hrnie obchodovať s Vietnamom celý svet,
pretože veľmi rýchlo hospodársky napreduje.
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•

4. XI. – boli v USA prezidentské voľby. Boli historicky veľmi významné , pretože 44.
prezidentom sa stal afroameričan ( černoch) – Barak Obama. Dnes už otvorene celý
svet hodnotí bývalú vládu J. Buscha ako najhoršiu v histórii krajiny. Zničil ich
ekonomiku, čím vyvolal hospodársku krízu na celom svete a rozpútal niekoľko vojen.
Veľmi bolestivo sa nás dotklo najmä to, že následky hospodárskej krízy zasiahli aj
nás. Len Kinex prepustil z práce začiatkom novembra 200 zamestnancov a Makyta sa
asi celkom položí na kolená. Naši mladí ľudia sa vracajú z celého sveta domov,
pretože vonku prišli o prácu. Tak pekne sa naša ekonomika začala rozvíjať. Najhoršie
na tom sú ľudia, ktorí si vzali pôžičky a teraz prišli o prácu a majú problémy ich
splácať.
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XV. kapitola

ŠPORT

Futbal muži. Zo svojho rozpočtu mesto vyčlenilo na šport celkom 2 202 000,- Sk.
Z toho FO Kinex Bytča dostal : 1 250 000,- Sk
FO Hrabové : 85 000,- Sk; FKH Hliník: 85 000,- Sk; Mestský hádzanársky klub : 650 000,Sk ; TZOB šach: 20 000,- Sk; TZOB stolný tenis : 85 000,- Sk ; horolezci : 18 000,- Sk.
Podrobnosti SD č.: 271 a / 2008
Oddiel FO Kinex Bytča nás prostredníctvom Ms rozhlasu pravidelne oboznamoval so
všetkými svojimi zápasmi. V SD prikladám článok , v ktorom na vrchu je fotografia FO. So
17 hráčmi je odfotený aj prezident tímu a jeho sponzor Róbert Salášek a tréner M. Tichý.
Salášek v rozhovore tvrdil, že urobia všetko preto, aby sa muži dostali do II. národnej ligy.
Podmienky pre futbal sú dobré. Výborný trávnik na peknom štadióne, len keby sa všetci
podnikatelia viac finančne angažovali .
Futbalový výbor tvoria okrem Saláška ešte: M. Tichý, J. Gálik, J. Kašuba, M.
Minarčík, M. Filek, P. Bologa, D. Beníček a J. Šelmek. Začiatkom apríla našich futbalistov
náhle opustili dlhoroční funkcionári J. Smatana a J. Feješ.
Podrobnosti SD č.: 271 b, c, d / 2008
Zostava FO Bytča:
Brankári – Klec, Papík
Obrana - Chrenko, Gajdošík, Kocian, Kučavík, Šelmek, Ďurdík, Čmárik , Gabaj, Zátek,
Škultéty, Cudrák
Záloha – Gálik, Čikota, Mišutka, Weber, Mikula, Čička, Gajdoš
Útok - Šebík, Konečný, Kadák, Skotnický ml.
Tréneri – Tichý, Salášek, Kašuba
Podrobnosti SD č.: 271 d / 2008
Umiestnenie v tabuľke: Bytča muži:
Marec : hrali III. ligu stred na 9. m.
Apríl :
- „ na 8. m.
Máj
- „ na 5. m.
September: - „ na 4. m.
Október :
- „ na 3. m.
December: - „ na 5. m.
Najlepší strelci: Šebík, Kadák.
Podrobnosti SD č.: 272 a / 2008
Hrabové – muži:
Apríl hrali II. triedu na 4. m.
Máj :
- „ na 5. m.
August: - „ na 7. m.
Október : - „ na 8. m.
December postúpili na 3. m.
Najlepší strelci: Baláž, Hanulík.
Podrobnosti SD č.: 272 b / 2008
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Hliník – muži:
V apríli hrali III. B triedu na 2. m.
Máj :
- „ na 1. m.
V auguste postúpili do II. triedy na 6. m.
September hrali II. triedu na 9. m.
Október boli poslední v tabuľke – 14. m.
V decembri sa vrátili do III. B triedy na 1. m.
Najlepší strelci : Labuda, Janec
Podrobnosti SD č.: 272 c / 2008
Futbal mladých.
V tabuľkách, ktoré sa pravidelne objavujú v regionálnej tlači som počas roka sledovala
umiestnenie mužstiev našich mladých futbalistov z Bytče, Hliníka a Hrabového.
Starší dorast Bytča: v apríli hrali v III. lige na 7.m. tabuľky.
Máj :
- „ na 10. m.
Jún, júl :
- „ na 9 . m.
September: - „ na 11. m.
December ukončili III. ligu na 8. m.
Mladší dorast Bytča :hrali v apríli III. ligu na 9. m. tabuľky.
Jún, júl :
- „ na 10. m.
September - „ na 11. m.
Koncom roka boli na 14. m. a len 2 miesta ich delili od vypadnutia
z tabuľky.
Mladší dorast Hrabové: v apríli hrali I. triedu skup. A na 10. m. tabuľky
Máj :
- „ na 11. m.
Jún
- „ na 12. m.
Júl do konca roka
na 13. m.
V decembri vypadli do II. triedy
Mladší dorast Hliník: hral v septembri V. ligu II. triedu na 10. m.
Október
- „ na 9. m.
Do konca roka sa udržali na rovnakej pozícii
Starší žiaci Bytča : koncom apríla hrali II. ligu na 2. m. tabuľky.
Máj, jún :
- „ na 3. m.
August :
- „ na 9. m.
Do konca roka - „ na 5. m.
Mladší žiaci Bytča: v apríli II. ligu na 8. m. tabuľky
Celý rok si udržali rovnakú pozíciu
Mladší žiaci Hrabové: koncom marca do júla hrali II. C triedu na 8. m. tabuľky
V auguste klesli do III. B triedy na 4. m. tabuľky
Od septembra do konca roka hrali v III. B triede na 6. m.
Mladší žiaci Hliník: koncom marca hrali v III. B triede
V júli z nej vypadli a v tabuľkách som o nich už nenašla zmienku
Podrobnosti SD č.: 273 a, b, c, d, / 2008
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Stolný tenis.
Bytča muži hrala tento rok v I. lige A; v V. lige B, C a v VII. lige D.
V tabuľkách z júla sa v úspešnosti jednotlivcov umiestnili v I. lige na 1. m. s najväčším
počtom bodov Ing. B. Tiso; na 3. m. B. Tiso ml. ; a na 5. m. P. Treskoň.
V V. lige bol na 2. m. P. Treskoň a na 3. m. E. Jankech.
Podrobnosti SD č.: 274 / 2008
Umiestnenie v tabuľkách:
I. liga Bytča A: január hrali na 7. m. tabuľky
Február
na 8. m.
Marec, apríl na 9. m.
Koncom roka klesli na 11. m.
V. liga Bytča B : až do októbra hrali na 1. m. tabuľky
V novembri postúpili do IV. ligy na 11. m.
Najlepší hráči: P. Treskoň, E. Jankech, M. Golbínec
V. liga Bytča C : v januári hrali na 9.m. tabuľky
Vo februári na 5. m.
Marec až november na 6. m.
Bytča D: v novembri postúpili do VII, ligy na 1. m. tabuľky
V decembri klesli na 3. m.
Podrobnosti SD č.: 275 a, b, c, d / 2008
Hádzaná žien.

Keby bolo v Bytči všetko také úspešné ako je hádzaná, tak žijeme v dokonalom meste .Z
rozpočtu pridelilo mesto na hádzanú tento rok 650 tis. Sk. Minulý rok boli naše staršie žiačky
najlepšie na Slovensku a koncom mája tento rok sa stali staršie dorastenky majsterky
Slovenska. O tento úspech sa okrem dievčat zaslúžili:
Viceprezident: František Garabík; prezident: M. Micheľ; trénerka: Z. Minarčíková; manažér:
P. Mičiník; vedúci družstva: I. Belluš.
Najlepšie hráčky: Mičiníková, Bagínová, Janošková
Naše hráčky hrali na turnaji v Šuranoch s hráčkami o rok staršími ako ony.
Rovnako úspešné boli na turnaji aj naše mladšie žiačky, ktoré sú tiež vicemajsterky
Slovenska, čiže skončili na 2. m. Trénuje ich F. Garabík a asistuje mu Kostelná.
Ocenenie. Predstavitelia mesta ocenili úspechy našich hádzanárok, tým, že im slávnostne
odovzdali medaily a symbolický šek na 25 tis. Sk. Vedenie Hádzanárskeho klubu ( HK )
požiadalo Ústredie, aby pridelilo Bytči štatút Centra talentovanej mládeže, čím by sa
postavenie hádzanej v Bytči ešte zlepšilo. Uvažujú tiež o vzniku družstva dospelých, pretože
po ukončení v ml. kategóriách nám úspešné hráčky odchádzajú do ženských klubov v iných
mestách. Záujem o hádzanú žien v regióne stúpa. HK nemusí ani robiť nábor nových hráčok,
lebo rodičia sami vodia deti na ihrisko. V SD prikladám foto oboch úspešných družstiev
a rozhovor s F. Garabíkom.
Podrobnosti SD č.: 276 a / 2008
Plážová hádzaná. V rámci príprav na novú sezónu sa v júli zúčastnili ml. dorast na prvých
majstrovstvách Slovenska v plážovej hádzanej , ktoré sa konali v Brezovej pod Bradlom.
Naše dievčatá sa tam išli oboznámiť s pravidlami a vyhrali 3.m. a bronzovú medailu.
Podrobnosti SD č.: 276 b / 2008
Podrobnosti SD č.: 277 a, b, c, d, e, / 2008
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Umiestnenie v tabuľkách:
Staršie dorastenky: hrali vo februári v I. lige na 5. m. tabuľky
V apríli a máji - „ - na 6. m.
V septembri
- „ - na 2. m.
Rok ukončili
- „ - na 3. m.
Mladšie dorastenky: hrali v marci v I. lige na 4. m. tabuľky
V máji postúpili na 1. m.
Rok ukončili na 2. m.
Podrobnosti SD .: 278 a, b, c, d / 2008
Mestská liga malého futbalu – MLMF

V sobotu 3. V. sa začal VI. ročník ligy. 6 účastníkov odohralo súťaž v 15 kolách, systémom
každý s každým. Jarná časť mala 8 kôl a jesenná časť 7 kôl. V prestávke medzi nimi bol už V.
roč. Majstrovstiev okresu, ktoré sa uskutočnili v Bytči.
Umiestnenie v tabuľkách: v I. kole v máji na čele tabuľky bol tím Aurora s najlepšími
strelcami: Surma, Sklenár, Gažo a Petrovský.
II. kolo viedli Biele medvede s najlepšími hráčmi: Škulavík, Kubala a Lamlech.
V poslednom kole jarnej ligy bolo umiestnenie v tabuľke:
1. m. – Biele medvede
2. m. - Mikšová ( Novák, Minárikovci, Gajdoš, Sojčák... )
3. m. - Aurora ( Rupík, Šiko, Kováčik, Janec... )
Väčšinu zápasov pískal rozhodca P. Pápaj.
5. júla sa uskutočnil na hádzanárskom ihrisku V. ročník Majstrovstiev okresu v MLMF.
Majstrami sa prvý raz stal celok Aurora, keď vo finále zdolala 4 : 2 tím Expresstav M. Bytča.
Najlepší strelec turnaja bol Peter Červenec ( 12 gólov – hral za Expresstav ); Marek Kocian (
8 gólov ); a M . Gajdošík ( 8 gólov – hral za B. medvede).
V jesennej lige boli na 1. m. Biele medvede, pred Mikšovou a Aurorou.
Podrobnosti SD č.: 279 a, b, c, d / 2008
Kung – fu
Rovnako ako skvelé hádzanárky, reprezentuje naše mesto aj zvláštny šport, alebo bojové
umenie – Kung – fu . 80 študentov školy , na čele ktorej stojí J. Hrankay reprezentujú Bytču
ale v zahraničí aj Slovensko. Pravidelne sa zúčastňujú tvrdých tréningov v Hongkongu, kde
získavajú skúsenosti.
Janko Hrankay je zamestnaný v betonárskej firme a Kung – fu sa venuje 18 rokov
vo svojom voľnom čase na úkor svojej rodiny, ako sám hovorí. Cvičenie si vyžaduje tvrdú
disciplínu, čo mladí ľudia nezvládajú. Nielen naši chodia do Hongkongu, ale aj naopak.
Poprední predstavitelia školy prichádzajú do Bytče . Na jednej takejto exhibícii v Bytči sa
zúčastnili nielen záujemcovia z nášho okolia, ale aj z celého Slovenska a ČR. Sálu naplnilo
vyše 300 divákov. Veľmajster tvrdí, že bytčiansky žiaci sú úctiví , usilovní a oproti minulému
roku sa výrazne zlepšili.
Podrobnosti SD č.: 280 a / 2008
Majstrovstvá Slovenska boli v októbri v Starej Turej, kde Bytčania dokázali, že patria
v republike medzi najlepších. Prvýkrát sa súťaže zúčastnil aj J. Hrankay a zvíťazil v kat. so
zbraňou.
Milada Skukálková obsadila 2. m. v kat. bez zbrane a M. Úzska získala bronz. Jedno 1. m.
a jedno 2.m.získal M. Topolli v kat. do 14 rokov a J. Hama 2.m. v rovnakej kat. so zbraňou.
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Ďalšie dve 1.m. získali M. Skukálková a I. Sakala v cvičení s tyčou. Dve 2.m. M. Repčík a J.
Bodlala.
J. Hrankay má za sebou aj víťazstvo vo Svetovom pohári v Prahe a v Európskom pohári. Aj
tento rok teda získali Bytčania na súťažiach všetky významné medaily aké sa len dalo.
Podrobnosti SD č.: 280 b / 2008
Sudoku.

Po dlhom uvažovaní som túto hru zaradila do kapitoly šport ako niečo podobné šachu.
Majstrovstvá Slovenska sa konali 23. II. v Žiline. Bol to už II. ročník, ktorí priniesol niekoľko
noviniek. Jednou z nich bola aj kat. juniorov do 14 rokov.
O Sudoku píšem preto, že juniorskou majsterkou krajiny sa stala Zuzka Hromcová
z Bytče. Do finále postúpila z 3.m. O jej konečnom víťazstve rozhodlo to, že v Sudoku nielen
súťaží, ale ho aj tvorí. Vo finále ako jediná dokázala poskladať rozstrihané Sudoku.
Táto hra pomáha logicky a tvorivo myslieť. V škole Zuzka organizuje súťaže pre
žiakov. Mama o nej hovorí, že je veľmi cieľavedomá, inteligentná a skromná, čo môžem
potvrdiť. Už teraz jej všetci držíme palce, pretože v Žiline chystajú majstrovstvá sveta
v Sudoku.
Podrobnosti SD č.: 281 a, b / 2008
Šachový oddiel

Majstrovstvá okresu v šachu žiakov usporiadal oddiel v DK 14. XI. . Rozhodcom bol
Anton Ostrochovský. Turnaj hralo 7 žiakov a 2 žiačky.
Výsledky- žiačky :
1. m. Alexandra Hanuliaková ( Bytča )
2. m. Alexandra Škvarnová ( Bytča )
žiaci: 1. m. Peter Masnica ( Bytča )
2. m. Dávid Bobrík ( Štiavnik )
4. m. M. Kubica a E. Labuda ( Bytča )
Na majstrovstvá kraja , ktoré sa konali 5. XII. v Liptovskom Mikuláši postúpili prví dvaja
z oboch kategórií.
Oddiel organizoval pravidelne v nedeľu turnaje medzi domácimi hráčmi. Členovia sa
zúčastnili aj šachového turnaja , ktoré usporiadalo CVČ v Žiline 23. XI. Prítomní boli hráči
všetkých vekových kategórií. Hrali švajčiarskym systémom na 11 kôl. Súťaž detí mala 8 kôl.
Podrobnosti SD č.: 282 / 2008
Bytčianska hokejbalová liga ( BHL ).
Prvý decembrový víkend sa skončila jesenná časť nultého ročníka BHL. Hralo sa počas
víkendov na ihrisku v areáli ZŠ Ul. mieru. Najkvalitnejšie bolo mužstvo z Bytče, ktoré v 6
zápasoch nestratilo ani 1 bod. Hráčsky káder je skúsený a vyrovnaný, čo sa prejavilo aj na
výsledkoch.
Výsledky jesennej časti BHL:
1 m. Bytča s 18 bodmi
2. m. Kolárovice so 6 bodmi
3.m. Dolný Hričov s 3 bodmi
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BHL pokračovala zápasmi jarnej ligy v apríli.
Výsledky jarnej časti:
1. m. Bytča s 9 bodmi
2. m. Kolárovice s 6 bodmi
3. m. D. Hričov s 3 bodmi
Najlepší hráči:
Bytča: Dodokovci, Špánik, Václavík a Marekovci
Kolárovice: Hájek, Drbúl, Lukniš, Vokel, Kuban
D. Hričov: Sabo, Lasička, Hluchý, Haviar
Podrobnosti SD č.: 283 a, b / 2008
Lyžovačka.
Tento rok sme si veru snehu neužili. Prírodný sneh takmer nenapadal a ten čo napadal sa
hneď roztopil. Lyžiarske strediská boli odkázané na umelé zasnežovanie. V decembri sa
teploty ledva držali okolo 0 °C . Bytčania chodili na lyžovačku na Kysuce - Veľká Rača (
ktorá je ale veľmi drahá ) a do Vrátnej doliny.
Ani naši školáci neboli tento rok na povinnom lyžiarskom výcviku, pretože ani
v Petroviciach , ani v Súľove nebolo dostatok snehu na lyžovanie. Okolo Vianoc sme si boli
zalyžovať na Makove, kde predĺžili zjazdovku na 1500 m, používajú 5 – 6 zasnežovacích diel
a o hladký povrch sa stará ratrák. Permanentky nie sú drahé a fungujú tam naraz 3 vleky.
Podrobnosti SD č.: 284 a, b / 2008
Olympijské hry( OH ).
24. VIII. Sa skončili 29.letné OH v čínskom Pekingu. 16 dní sme sledovali napínavé
zápolenie najmä našich slovenských športovcov. Podarilo sa im získať 6 olympijských
medailí. Darilo sa najmä kajakárom a strelcom.
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XVI. kapitola

ĽUDIA MEDZI NAMI

PhDr. Milan Vároš, publicista a spisovateľ faktu. Narodil sa 30. III. 1937 v Bytči
v chudobnej rodine s mnohými deťmi. Do Bytče sa neustále vracia, rád si posedí so starými
priateľmi z detstva.
Je autorom viacerých kníh ako: Hitler žije, Osudy zlatých pokladov, Poklady smrti,
Posledný let generála Štefánika, Putovanie za krajanmi . Zatiaľ posledná jeho kniha, o ktorej
sa najviac hovorí a píše je Stratené slovenské poklady. Je to totiž prvé zmapovanie našich
stratených umeleckých diel a pamiatok od praveku dodnes. Za túto knihu získal jej autor už 5
prestížnych cien, Matice slovenskej, Cenu Klubu spisovateľov faktu, hlavnú cenu Literárneho
fondu, medzinárodnú cenu E.E.Kischa a naposledy cenu Ministerstva kultúry( MK ). On sám
však tvrdí, že za najvyššie ocenenie považuje skutočnosť, že sa kniha stala podnetom
k vzniku komisie MK SR , ktorá bude vypracovávať podklady pre medzivládne rokovania
o návrate slov. artefaktov z cudziny( najviac ich je v Maďarsku) a M. Vároš bude jej členom.
Milan Vároš si pri slovách rodný kraj vždy predstavoval Bytču, Súľovské skaly,
hory a chodníky v nich. Vždy sa mu vybaví jedinečný Bytčan , akademický sochár Stanko
Bíroš, ktorý sa postaral o to, aby sa on „ chasník“ z chudobnej rodiny, dostal na filozofickú
fakultu v Bratislave.
M. Vároš patrili medzi tých spisovateľov, ktorí po roku 1968 a v posledných 2
desaťročiach nesmeli na Slovensku publikovať. Preto jeho knihy skôr vychádzali v zahraničí,
napr. v Poľsku. U mocných tej doby mu priťažilo aj to, že v r. 1968 dokázal, že archívne
dokumenty sú sfalšované. Za pozoruhodnú knihu o M. R. Štefánikovi získal 1. cenu vo
francúzsko – československej literárnej súťaži v r. 1991. Jeho knihy vychádzajú vo vysokých
nákladoch, možno aj preto, že si vyberá témy, ktoré nikto doposiaľ nepublikoval. Svoj vlastný
archív si zapĺňa faktami úmornou prácou a hľadaním v archívoch po celom Slovensku.
Navštívil 13 krajín sveta.
Ako prvý písal o gotických pamiatkach odvlečených do Maďarska. Inicioval
medzinárodné rokovania o ich návrate. Zmapoval aj osud Gauginových drevorytov, ktoré M.
R. Štefánik priniesol z Tahiti. Patril medzi prvých publicistov, ktorých minulý režim umlčal
a vyhlásil za nepriateľov štátu.
V decembri r. 1989 ho rehabilitovali a v r. 1990 sa stal šéfredaktorom najväčšieho
slov. časopisu Život. Preto p. Vároš píše, že rok 1989 je „ zlatým pokladovým rokom“ jeho
života. Je pyšný na to, že sa dostal aj do 2- zväzkovej knihy Sláva Kalného : Páni novinári.
Ocitol sa v nej v súhvezdí slávnych autorov ako: L. Mňačko, L. Mináč a R. Fábry.
V r. 1991 Slov. televízia uviedla podľa jeho scenára film „ Sedem pražských
kľúčov“, v ktorom bola reč o pražských korunovačných klenotoch a ich ukrytí cez vojnu
v Žiline. Film bol natočený už v r. 1969 v spolupráci s Francúzmi a v trezoroch bol ukrytý 20
rokov. Francúzsko ho však rozširovalo po celom svete.
M. Vároš má svoje heslo vo všetkých encyklopédiách vydaných u nás po roku
1989, vrátane rozsiahleho diela SAV v angličtine „ Slovensko a Slováci“.
Všetci sme hrdí na to, že mesto Bytča udelilo tomuto svojmu významnému rodákovi
čestné občianstvo.
Podrobnosti SD č.: 285 / 2008
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Ing. Peter Korec – primátor mesta Bytča. Na budúci rok bude presne 10 rokov ( od r. 1999 )
vo funkcii primátora mesta. Za ten čas urobil pre naše mesto veľa dobrého a pozitívneho.
Z jeho vlastných slov vyplýva, že do r. 1999 pracoval na Úrade geodézie, kartografie
a katastra v Žiline. , ako jeho vedúci pracovník. Za svoj najväčší úspech považuje zdravú
a úspešnú rodinu, spokojnosť občanov mesta a to, že Bytča sa rozvíja do krásy a veľkosti.
Považuje za veľkú poctu , že ho občania už po tretí raz za sebou zvolili za primátora svojho
mesta.
Najradšej má pri práci aj v súkromí múdrych a úprimných ľudí, s ktorými sa dá
dobre spolupracovať a aj niečo pozitívne dosiahnuť. Naopak nemá rád ľudí, ktorí si nevedia
priznať chyby a sú intrigáni. Primátor si sám o sebe myslí, že je tolerantný a vie si vážiť prácu
druhých. Pred ľuďmi nemá tajomstvá, pretože je otvorený, spoločenský človek, ktorý sa rád
stretáva v rozhovoroch so známymi ale aj neznámymi ľuďmi.
P. Korec napokon v rozhovore dodal, že by nevedel žiť bez svojich vnúčat a bez
rodiny.
Podrobnosti SD č.: 286 / 2008
Historické osobnosti. 9. III. odznela zo Slovenského rozhlasu relácia, v ktorej sa hovorilo
o Bytči a jej historických osobnostiach.
- Odborníci najskôr podrobne hovorili o Oravsko – bytčianskej vetve Thurzovcov, o ich
prínose na kultúru a politiku tej doby na územie celého Slovenska.
- Ďalšou osobnosťou bol – Eliáš Lány, ktorého piesne boli zaradené do katolíckeho
spevníka.
Čestný nálezca. Nedá mi, aby som nespomenula čestného človeka, ktorý našiel 8. IV. a na
MsÚ odovzdal peniaze v hodnote 600,- Sk. V dnešnej dobe, keď sa všade stretávame len so
samými podvodníkmi a zlodejmi, je prekvapujúce, že slušný človek ešte žije. Je paradoxné, že
nás už neprekvapí zlo a podlosť, ale ich opak. Meno čestného nálezcu je Milan Bričkovský.
Priezviská. Viditeľným dedičstvom po otcoch sú naše priezviská. Výskyt niektorých mien sa
v Bytči po stáročia menil, čo je znakom pohybu a sťahovania sa obyvateľov, alebo
vymieranie mužských potomkov rodu. Z najstarších písomností Bytče ( urbár, súpisy, matrika
– ktorá sa v Bytči vedie od r. 1630), možno poznať rôzne mená. Niektoré sa v meste stále
vyskytujú a iné úplne vymizli.
- 15. storočie: priezviská: Bosman, Striebrny, Rozchodny, Bogdan, Suchovič, Koleno,
Soja a iné. Dodnes v Bytči možno stretnúť ľudí s menom: Krajči, Súkeník, Bočko,
Novák, Hrnčiar, Holý...
- 16. storočie: Čajnák, Hrebuš, Hrtan, Galdon... Dodnes existujú: Begáň, Butko,
Fundárek, Kmeť, Lacko, Manda, Urban, Tvrdý, Bednár, Caránek ...
- 18. storočie: Ištvánek, Foltýn, Fridrichovský, Halás, Rusnák, Fábry...Dodnes existujú:
Skotnický, Pavlovič, Korček, Smetana, Keblúšek, Beloň, Kováč, Valášek...
Niektorí nositelia mien boli významní a pre Bytču veľmi dôležití ľudia.
Beloň – v r. 1820 zriadil vo svojom dome prvú poštovú stanicu v Bytči
Bosňáková Barbora – sa stala v r. 1641 spolumajiteľkou majetku Hričov – Bytča
Dudic Andrej – bytčiansky rodák – lekár, chirurg
Eszterházy Pavel Anton – knieža, v r. 1708 dal opraviť svadobný renesančný palác, ktorý bol
predtým poškodený požiarom ( 1687 )
Fábry Ján – v prvej polovici 18. st. bol bytčiansky mestský richtár
Ján II. – začiatkom 19. st. bol richtárom mesta, bol aj starým otcom spisovateľky S. Sakalovej
Freund Bernard – v. r. 1878 založil v Bytči súkromnú strednú školu, ktorá v r. 1881 zmenil
na meštiansku školu
Gerometta Eugen – bol v rokoch 1819 – 1887 kňazom v Bytči
Grnáč Ladislav – maliar a reštaurátor ( aj zámku v Bytči )
Hummer Samuel – profesor evanjelického lýcea, v r. 1611 knihovník Juraja Thurzu
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Bíroš Stanislav – sochár, maliar – nar. 12. XI. 1901 v Bytči
Kratochvíl – pôvodom z Moravy, v Bytči pôsobil ako lekárnik
Kratochvíl Václav – od r. 1614 prvý kníhtlačiar v Bytči
Krúpa – staré bytčianske rodové meno kachliarskej rodiny. Jeho potomkovia dnes znovu
vyrábajú kachle
Lány Eliáš – v rokoch 1570 – 1617 evanjelický kazateľ a učiteľ; dvorný kaplán J. Thurzu
Lehárová – posledná majiteľka hradu Hričov
Mičura Juraj – advokát v meste, neskôr minister vlády
Miks Jozef – správca štátnej ľudovej školy v Bytči
MUDr. Minárik Jozef – lekár
Paladínus – vychovávateľ Imricha Thurzu
Rehák Ján – bytčiansky fiškál , Pavel – staviteľ
Reitter Juraj – pôvodom Nemec, založil v Bytči továreň na zápalky
Schmidt Michal – od r. 1756 bol chirurg v Bytči
Tombor Ladislav – lekárnik, zakladateľ dobrovoľného hasičského zboru
Treskoň Ján – kováčsky cechový majster, Ladislav – maliar, grafik
Tvrdý – v. r. 1848 farár na fare v Bytči
Dieťa roka. Táto foto súťaž sa veľmi zapáčila čitateľom MY ŽN a preto aj tento rok mala
svoje pokračovanie. Šťastní a pyšní rodičia posielali do redakcie fotografie svojich detí a ich
príbuzní, priatelia a známi zas hlasy, ktoré ich miláčikov podporili. Stačilo poslať dostatočný
počet kupónov. Súťaž mala uzávierku 4. XII. Vtedy sme sa dozvedeli mená 2 detí , ktoré
vyhrali, boli to deti z Hričova a zo Stráží. Z ankety som vybrala usmiate tváričky detí z Bytče
.Sponzori pripravili dary nielen víťazom , ale aj úspešným fotografiám. Deti sa potešili
veľkým plyšovým hračkám, detskej postieľke, autosedačke. Sponzori ponúkli ďalej
kadernícke a kozmetické služby deťom i mamičkám a nákupné poukážky.
Podrobnosti SD č.: 287a , b / 2008
Vladimír Martinický. Dňa 27. VI. bol v Bytči pochovaný dôstojný pán ( DP ), bytčiansky
rodák, ktorý zomrel vo veku 77 rokov života.
Pohrebné obrady so sv. omšou vo farskom kostole v Bytči vykonal Mons. Tomáš Galis,
žilinský diecézny biskup a Mons. František Tondra – spišský diecézny biskup. Obradov sa
zúčastnilo ďalších 82 kňazov.
V. Martinický patril do rehole Kongregácia bratov tešiteľov. Narodil sa 29. VII. 1930 v Bytči.
Bohoslovecké štúdium ukončil na Cyrilo – Metodskej fakulte v Bratislave v r. 1970. Za kňaza
bol tajne vysvätený 8. XII. 1973 a v r. 1987 sa stal farárom v Kvačanoch, odkiaľ prešiel do
Oravského Podzámku . Od roku 2000 začal tráviť svoj odpočinok v Bytči a pôsobil tu ako
pomocný duchovný. Pochovaný je spolu s rodičmi na cintoríne v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 288 / 2008
MUDr. Pavol Žitva. Síce nebol z Bytče, ale všetci Bytčania ho poznali , vážili si ho a mali
ho radi najmä mamičky s malými deťmi, pretože to bol výborný detský lekár. Pán doktor mal
veľmi vyvinutý zmysel a cit pre chorú detskú dušičku. P. Žitva bol odborník a dobrý človek
s veľkým srdcom. Žiaľ zomrel predčasne na dovolenke v Egypte 8. VII.
Noví občiankovia. Prvý tohtoročný malý obyvateľ Bytče je Benjamín Romeo Bugdol
z Hliníka. Chlapec sa narodil manželom Bugdolovcom prvý januárový deň. Doma ho už
čakali 17- roč. sestra Simona a 20 mesačný brat Denis.
Podrobnosti SD č.: 289 / 2008
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Samozrejme v SD neuvádzam všetkých novorodencov, ale ako reprezentačnú vzorku
prikladám niektoré fotografie detí aj s mamičkami , ktoré uverejnili noviny MY ŽN.
5. februára sa narodila manželom Smolkovcom z Bytče dcéra Vaneska
12. - „ - „ Mišejkovcom z Hvozdnice dcéra Sofia
19. - „ - „ Papánkovcom z Bytče dcéra Viktória
13. júna sa narodil - „ Červencovým z Bytče syn Daniel
21. júla sa narodila - „ Kmeťovcom dcéra Lucia
23. júla sa narodil - „ Zrebným z Hrabového syn Erik
24. septembra sa narodila manželom Micheľovcom z Bytče dcéra Agáta
28. - „ - „ Januškovcom z Hvozdnice dcéra Ema
30. - „ - sa narodil - „ Garajovcom z M. Bytče syn Ľubko
14. októbra sa narodila - „ Parčišovcom z Hvozdnice dcéra Adriana
27. - „ - „ Várošovcom z M. Bytče dcéra Vaneska
22. novembra
- „ Michálkovcom z Hliníka dcéra Janka
dcéra Šárka
24. - „ - „ Kidovcom z Bytče
8. decembra sa narodil - „ Džanajovcom z Pšurnovíc syn Andreas
Zosnulí. Rodina, známi a priatelia si pripomenuli a v novinách uverejnili poslednú spomienku
na svojich zosnulých. Zomreli:
6. I.
Ondrej Škoruba z Bytče
nar. 1930
15. I. Ján Ráztočný z Bytče
1957
16. I. Adriana Valúchová ( rod. Paštinská ) z Hliníka
1923
1962
18. I. Ľubica Večeřová ( rod. Kadoríková ) z Hliníka
23. II. Rudolf Holič
z Bytče
1935
2. III. Pavol Beliš
z Bytče
1936
10. III. Irena Hozáková ( Hájková )
z Mikšovej
1939
27. III. Koloman Štrkáč
z Hliníka
1939
1930
28. III. Mária Papánková ( Janišová )
z Bytče
31. III. Pavlína Šutarová ( Kišová )
z Hliníka
1939
1. IV. Vincencia Červencová ( Galovičová ) z Bytče
1934
7. IV. Lýdia Plačková ( Čadová )
z Bytče
1953
18. IV. Bohumil Fiala
z Bytče
1926
1926
24. IV. Alžbeta Ivanková ( Baheníková )
z Bytče
16. V. Pavol Mado
z Bytče
1927
5. VI. Kamila Svrčková ( Kamasová )
z Hrabového 1931
19. VI. Bohuslav Borák
z Bytče
1955
24. VI. Veronika Kianicová ( Kluchová )
z Bytče
1932
1930 ( kňaz )
25. VI. Vladimír Martinický
z Bytče
3. VII. Gizela Korčeková ( Veličková )
z Pšurnovíc 1915
3. VII. Viliam Kaluža
z Bytče
1947
6. VII. Romana Mičianová
z Bytče
1992
27. VII. Zdenka Luláková ( Šatrová )
z Bytče
1925
31. VII. Božena Ačjaková ( Sekáčová )
z Bytče
1941
4. VIII. Dorota Jakubíková ( Pastorková )
z Bytče
1914
10. VIII. Anna Pavlíková ( Holášová )
z M. Bytče
1924
10. VIII. Helena Boková
z Hliníka
1959
14. VIII. Mária Jandzíková ( Belišová )
z Hliníka
1939
17. VIII. Anna Motešická ( Motešická)
z Bytče
1951
20. VIII. Ladislav Kuchár
z Hrabového 1939
30. VIII. Jozef Daniš
z Pšurnovíc
1914
1927
3. IX.
Elena Demanková ( Bírošová )
z Bytče
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4. IX.
Ľubor Lacina
z Bytče
1942
6. IX.
Stanislav Kulíšek
z Bytče
1942
8. IX.
Mária Kuchanová ( Kucmenová)
z Hrabového
1938
19. IX. Mária Belániová
z Bytče
1924
23. IX. Mária Blašková
z Bytče
1975
26. IX. Ján Kaštan
z Bytče
1922
30. IX. Jozef Hujo
z Bytče
1942
23. X. Anna Zhorelová ( Kučerová)
z Bytče
1927
31. X. Jozef Sulík
z Bytče
1950
7. XI. Anna Mikulová ( Papánková )
z Pšurnovíc
1921
Margaréta Pozlátková ( Belková )
z Hliníka
1929
MUDr. Ivan Viecha
zo Žiliny
1931 ( ako lekár dlho pôsobil v Bytči
10. XI. Oľga Badíková ( Schovancová )
z Bytče
1923
19. XI. Anna Krajčírová ( Rantúchová)
z Hrabového
1941
23. XI. Milan Kolek
z Bytče
1957
26. XI. Karol Malina z Bytče, ktorý dlho pôsobil na MsÚ
1928
29. XI. Mária Michálková ( Staríčková)
z M. Bytče
1919
1. XII. Miloš Panáč
z Hvozdnice
1990
1946
Miroslav Šípovský
z Bytče
Jozef Kosoň
z Bytče
1947
Ladislav Pozlátka
z Hliníka
1956
16. XII. Stanislav Gežo
z Hvozdnice
1924
z Bytče
1957
23. XII. Alena Račeková ( Marťáková)
24. XII. Mária Lipková ( Gališová)
z Bytče
1935
31. XII. Anna Kypúsová ( Šichmanová )
z Pšurnovíc
1929
Dušan Šurlák z Hliníka je na prvý pohľad obyčajný dôchodca, ktorý má mnoho koníčkov
a šikovné ruky. Vitálny chlapík tesne pred sedemdesiatkou sa však od svojich rovesníkov líši
tým, že si vo svojom dome urobil hvezdáreň.
Pána Šurláka očarila astronómia ešte v detstve, keď sa ako malý chlapec nevedel
vynadívať na hviezdy. Ako otec rodiny si postavil dom, do ktorého vlastnoručne urobil
nábytok. Mal takmer 40 rokov , keď sa rozhodol pozorovať hviezdy z hvezdárskeho
ďalekohľadu. Vo vtedajšom Československu sa však kúpiť nedal a zo zahraničia bol pridrahý.
Rozhodol sa ho zostrojiť sám. Začal odbornou literatúrou a potom súčiastku po súčiastke si
urobil ďalekohľad sám. Výsledkom náročnej práce bolo súkromné observatórium na streche
vlastného domu. Jeho zložitý mechanizmus je otáčavý a poháňa ho el. prúd. Práca sa ale
konštrukciou prístroja neskončila. Bolo ho treba zamerať, zaostriť a nastaviť. Pán Šurlák
ponúka deťom zo škôl , ktoré ho často navštevujú aj iné galaxie ako našu. Teraz si napojil
ďalekohľad na počítač, ktorý mu slúži ako dobrý pomocník.
Pán Šurlák vie o hviezdach veľa a poslucháčov, ktorí ho radi počúvajú má stále dosť.
Podrobnosti SD č.: 290 / 2008
Karol Korduliak. Na informačnej tabuli sme si mohli prečítať vyhlášku, že K. Korduliak je
nezvestný od r. 1999 . Mal trvalé bydlisko v Bytči a v rokoch 1995 – 1998 bol vo výkone
trestu odňatia slobody. Po návrate odtiaľ bol zamestnaný v Kinexe. Karol je 2x rozvedený.
Z prvého manželstva s V. Bursíkovou má 2 plnoleté deti a z druhého s I. Hromcovou má 1
maloletého syna Matúša. Z Bytče odišiel v r. 1999 a odvtedy sa tu neukázal a jeho miesto
pobytu je neznáme a pretože prestal platiť výživné na syna, bolo po ňom vyhlásené
celoštátne pátranie s príkazom na zatknutie.
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Vo vyhláške súd vyzval nezvestného, ak je nažive, aby sa do 1 roka od zverejnenia vyhlášky , prihlásil. Zároveň sú vyzval každého, kto o K. Korduliakovi niečo vie, aby o
tom podal správu. Ak sa nezvestný neprihlási, alebo ak nedôjde správa o tom, že je nažive
súd po uplynutí lehoty 22. I. 2009 rozhodne o vyhlásení nezvestného za mŕtveho.
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XVII. kapitola

JUBILEJNÉ RETROSPEKTÍVY

Zlomové udalosti týkajúce sa Bytče v rokoch končiacich sa na č. 8.
1248 – dal kráľ Bela IV. Bytču a Hvozdnicu bánovi Filipovi do vlastníctva ako úhradu za
Hrad Číčov v Sedmohradsku
1268 – najstaršia písomná zmienka o Hrabovom
1318 – bola V. Bytča opäť potvrdená ako majetok nitrianskeho biskupstva.
1332 – 1338 –sa v registroch o vyberaní pápežských desiatkov uvádza, že bytčiansky farár
Štefan platil 12 grošov
1378 – 18. október – prvá písomná zmienka o udelení výsad mestu Veľká Bytča
Richtárom ovce bol Peter syn Damiána
1398 – richtárom V. Bytče bol Poliak Saczkonski
1418 – je v dokumentoch V. Bytča uvedená ako fortalícium , čo znamenalo pevnosť alebo
hrad
1438 – najstaršia písomná zmienka o Mikšovej
1468 – približne v tom roku prešla V. Bytča do majetku Blažeja Podmanického . Majetok
Prešiel do jeho rúk od Štefana Hágiho, za zásluhy vo vojsku Mateja Korvína
1558 – po smrti Rafaela Podmanického prešlo bytčianske a Hričovské panstvo do vlastníctva
Kráľovskej komory
1588 – bol richtárom obce V. Bytča Adam Tisový
1598 – sa v Bytči narodil Imrich Thurzo, jediný syn Juraja Thurzu ; v obci bol založený
Čižmársky cech; obec mala 112 domov
1608 – pôsobil v Bytči básnik Eliáš Láni
1618 – sa oženil Imrich Thurzo s Kristínou Nyáry z Kráľovského Chlmca
1628 – bol posledným rektorom bytčianskeho evanjelického gymnázia Eliáš Ladiver starší ;
Prvý katolícky farár v Bytči po potlačení reformácie sa stal ostrihomský kanonik
Eduard Valerianus ; v štátnom archíve je zbierka cirkevných matrík, ktorá tvorí viac
ako 1400 zväzkov. Matriky sú bohatý zdroj údajov pre genealogický výskum ale aj
pre štúdium regionálnych dejín. V zbierke je uložená jedna z najstarších matrík
Slovenska. Je to matrika rímsko – katol. úradu v Bytči , vedená od roku 1628.
1638 - pod vedením jezuitov sa začala silná protireformačná činnosť, čím u nás protestantizmus úplne zanikol ; z tohto roku sa zachovala aj posledná písomná správa o chýrnom evanjelickom gymnáziu v Bytči
1658 – bol richtárom obce František Sexti
1668 – udelil J. Eszterházy obci cechový štatút kožušníckeho cechu
1688 – ( 25. I. ) – sa v Terchovej narodil a bol pokrstený Juraj Jánošík
1708 – bol po ohni reštaurovaný svadobný palác, pokryli ho novou strechou
Obsadilo obce nemecké cisárske vojsko. V oddiele umiestnenom v zámku slúžil aj
J. Jánošík ; na 2 roky postihla mesto epidémia moru ; pod vedením farára J. Vankoviča
Zložili veriaci sľub, že v deň sv. Františka zasvätia modlitbám za ústup moru.
Odvtedy sa 5. XII. dodnes číta pred oltárom odpis originálu sľubu, ktorý je v úschove
archívu farského úradu.
Richtárom mesta bol Ján Hudák
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1718 – dostali stolári od kráľa Karola VI. cechový štatút v slovenskom jazyku
1728 – mala základná škola v meste vysokú organizovanosť a odbornosť; vyučovala sa aj
vetná skladba
1728 – prišiel do mesta dragúnsky regiment – mesto ho vydržiavalo
1748 – bol richtárom mesta Ondrej Fridrichovský
1768 – bol richtárom mesta Ondrej Urbanovský
1778 – dalo panstvo na vlastné náklady opraviť zvonicu. Súčasťou opravy bola rekonštrukcia
zvonov a ich uloženie na pôvodné miesto; richtárom mesta bol Jozef Kassay
1788 – opravili školskú budovu, ktorá pochádzala ešte z thurzovských čias
1798 – mala obec V. Bytča 2095 obyvateľov ; richtárom obce bol Ján Kašaj
1808 – zakázala panská stolica krčmárom dávať piť na dlh stoličným a iným úradníkom
Bol richtárom mesta Mikuláš Skotnický
1818 – prispelo mesto furmankami a inou prácou na stavbe ciest v Hrabovom a mosta do
Hlbokého ; po víchrici opäť opravili kaplnku pod Kľutcom ; Bytča prispela na budovanie stoličného domu v Predmieri peniazmi aj prácou ,
starostom sa stal opäť O. Skotnický
1828 - oheň, ktorý vznikol na Katovskej ulici spustošil západnú časť mesta od fary po humná
na Skotni, po ohni si hasiči kúpili nové vybavenie; mesto postavilo novú faru,
sypáreň, vozáreň a opravilo všetky poš kodené strechy a ploty ; na privítanie biskupa
Wuruma minulo mesto 74,40 florénov.
Richtárom obce bol Mikuláš Keblúšek
Bola v meste založená garbiareň bratov Hornovcov
1838 – bol richtárom mesta Michal Beloň
1848 - bol richtárom mesta Mikuláš Keblúšek
1858 - bol richtárom obce Ján Fridrichovský , v meste bolo zemetrasenie ; počet obyvateľov
2740
Geografický lexikón Uhorska hovorí o Bytči, že je to malé mestečko na Váhu. Okrem
Iného je sídlom okresných úradov, v meste je poštový úrad a renesančný zámok.
1868 – bol richtárom obce Ján Beloň ; počet obyvateľov bol 2708 ; začal Leopold Popper
Umiestňovať hlavnú správu svojich majetkov v Bytči – Hliníku. Po roku 1873 ju
Premiestnil do Viedne; v tomto roku otvoril parnú pílu, čím vznikla mestská píla
na vodný pohon
1878 - bol richtárom obce Jozef Lemeš ; začali stavať kamennú hať na potoku v Hliníku
Vo V. Bytči bola založená továreň na zápalky ( sirkáreň )
1888 - bol richtárom obce František Arleth ; bola v meste založená pobočka Tatrabanky,
Počet obyvateľov mesta – 2891
1908 - bola továreň I. Deutcha, ktorá vyrábala liehoviny, preložená z Kotešovej do Bytče.
Vyrábali likéry, borovičku a slivovicu, ale aj nealkoholické nápoje, tzv. krachelku.
Mesto vybudovalo mestskú nemocnicu, tzv. mestský špitál, stál neďaleko trhoviska
na Rajčuli. Nemocnica mala 10 postelí, liečili v nej najmä epidemické choroby
mesto malo 3080 obyvateľov
1918 – ( 4. nov.) vznikol vo V. Bytči výbor Slovenskej národnej rady, zazneli prvé hymny
Mesto strážila Sokolská stráž
( 8. nov. ) bola vo V. Bytči najpočetnejšia národná garda na Slovensku. Chránila
Územie proti maďarským vojenským jednotkám
Mesto malo 3122 obyvateľov a jeho richtárom bol Ľudovít Holtzman
5. XII. prišlo maďarské vojsko až do Kotešovej. Bytčianskych dobrovoľníkov viedol
proti nim strážmajster Bedrich Beran. Naši vojaci zajali 18 maďarských dôstojníkov
a 3 Maďari v boji padli. Naši vojaci straty nemali.
20. nov. Bola obsadená budova stanice v Hrabovom československými železničnými
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zamestnancami. Naraz bol na stanici český aj maďarský personál. Paradox bol, že tu
pracovali iba 3 Slováci - robotníci
7 lupičov vykradlo pokladnicu garbiarne bratov Hornovcov. Škoda – 45 tis. korún.
V tomto roku Bytča končila ako okresné mesto. Dovtedy okres združoval 26 obcí
s 28 tis. obyvateľmi a rozlohou 362,5 km 2.
Od prevratu a vzniku novej republiky mala Bytča konečne novú poštovú pečiatku v
Slovenskom znení Veľká Bytča.
Štátnu školu ľudovú v Bytči ( dnes je na jej mieste Daňový úrad) navštevovalo 131 ž.
1928 – bola rozostavaná meštianska škola , slávnostne ju odovzdali do užívania 16. VIII.
vznikla v meste pobočka Slovenskej ovocinárskej
Spoločnosti ; a vznikol spolok Živena ; správkyňou Ľudovej školy v M. Bytči bola
Jozefa Buntová – do školy chodilo 54 žiakov ; Rímskokatol. Školu v Bytči
navštevovalo 105 ž. ( stála oproti cintorínu); Židovskú ľudovú školu ( teraz je v nej
CCVČ ) navštevovalo 37 ž., učil v nej Dávid Geto
Richtárom v obci bol Martin Mičura
2. XII. boli voľby do zemského zastupiteľstva. Najviac hlasov získali strany: Ľudová
( Mičurova) – 432; Ľudová Hlinkova – 341; Sociálna demokracia – 151 atď.
1938 – vznik Loveckého ochranného spolku ; riaditeľom meštianskej školy bol S. Nedvěd,
Kronikár Ján Chorvát ; Bytča mala 2855 obyvateľov a spolu s prímestskými časťami
11 789 ; 23. IX. bola vyhlásená mobilizácia – branci rukovali do vojny
Meštiansku školu navštevovalo 469 ž. v 10 triedach
Na jeseň začali budovať železobetónový most smerom na Makov
Na pošte pracovala ako asistentka Oľga Adamíková a vedúci bol František Lacina
1948 – richtárom obce bol Jozef Pavlík, ktorý bol koncom roka vymenený za Martina Mrenu
Spolok včelárov: predseda F. Šukala, zaviedli kroniku spolku, písal ju M. Bršiak; štátu
odovzdali 812 kg medu.
Spolok rybárov: predseda J. Mahdík, tajomník- R. Kováčik; vysadených bolo 300 kg
kapra 30 000 plodov pstruha potočného a ikry zubáča.
Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ ): na jar zasahovali pri lámaní ľadu na Váhu; zbor
mal 117 členov; funkciu veliteľa prevzal Ondrej Skotnický
Sporiteľňa: pred r. 1948 existoval v meste Ústav ľudového peňažníctva – Ľudová
Pokladnica – premenovali ju na Okresnú sporiteľňu a pokladňu.
Premenovávali sa závody: Presná mechanika na závod Kinex a Drevoindustria na
závod Súľov. Všetky podniky a priemysel boli znárodnené.
Podrobnosti SD č.: 291 a, b, c / 2008
Závod Súľov: vznikol znárodnením garbiarne, zápalkárne a športovej výroby.
Spočiatku bol pobočkou Tatra nábytku a koncom roka sa závod zameral na výrobu
Saní.
Pivovar: v decembri bol znárodnený a ako závod patril pod podnikové riaditeľstvo v
Martine.
Makyta: Jej vznik spadal pred II. sv. vojnu, keď ju zriadil český kapitál. Po rozpade
ČSR tu bola moravská firma Křenek , závod stál na bývalej Farskej ulici na Sihoti.
Počet zamestnancov: 9 osôb, v r. 1945 mal závod 30 robotníčok. V r. 1948 bol závod
Znárodnený a včlenený pod n. p. Slovenka Martin
Kinex: do závodu sa preniesla výroba z českého pohraničia, zaviedli výrobu
Posuvných meradiel, vodováh, pravítok, lesných priemeriek, uholníkov a pod.
Politika: koncom februára sa v meste tvorili akčné výbory Národného frontu, začali
znárodňovať podniky, obchody a iný majetok patriaci súkromníkom. V júni sa
rozšírilo elektrické osvetlenie v meste a mestský rozhlas.
Šport: obnovili vojnou zničené futbalové ihrisko, okres prispel sumou 150 tis. korún.
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Po roku 1948 vznikol Československý zväz telesnej výchovy, ktorý zjednotil všetky
Doterajšie športové organizácie v Bytči ( Sokol, Turistický a lyžiarsky klub .. )
Školstvo: prešlo tiež výraznými zmenami. Národná a meštiacka škola sa zmenili na
Strednú školu, z ktorej odstránili cirkevný vplyv. Škola mala 19 tried s 837 žiakmi (
v triede bolo 44 detí). V meste existovala aj 1 dvojtriedna MŠ pre deti zamestnaných
matiek.
1958 – mesto malo 3051 obyvateľov, spolu s prímestskými časťami 120139
Predseda MNV bol Benjamín Holánik a kňaz na fare bol Viliam Štiavnický
JRD – predseda v Bytči bol Jozef Kučavík, a v Hliníku I. Čujdák ; zamerali sa na
rastlinnú výrobu ( zemiaky, pšenicu, jačmeň a ovos ) , živočíšnu výrobu ( hovädzí
dobytok ( 80 dojníc), ošípané, hydina...) ovocný sad. Na jeseň pri zbere zemiakov
pomáhali brigády zo škôl a závodov; rok predtým bola nízka úroda pre veľké sucho
a v r. 1958 zas silné dažde a záplavy zničili v M. Bytči 61 % úrody. JRD
obhospodarovalo 590 ha pôdy. Ročný plat jedného pracovníka predstavoval 8000 korún.
Drevoindustria – závod Súľov: bol priradený k podniku Drevoimpregna a výrobu špecializovali na sánky, lyže a hokejky. K závodu pričlenili aj pílu.
Makyta závod Bytča mal v r. 1958 440 ľudí a postupne sa rozrástol na 625 ľudí. Vyrábali tzv. ťažkú konfekciu ( kabáty)najskôr len pre domáci trh a neskôr aj do zahraničia . Priemerný mesačný zárobok jedného zamestnanca bol 900 korún.
V závode Mechanika ( dnes Kinex) zaznamenala výroba vojenskej techniky svoj vrchol. Zvýšili aj produkciu meradiel. Sídlom združenia bolo v Prahe a podliehalo auto
mobilovému priemyslu.
Podrobnosti SD č.: 292 / 2008
Železničná stanica: Prednosta – Kristian Zeman. Prudké dažde, ktoré trvali 2 týždne
Zapríčinili, že 30. VI. sa Váh tak rozvodnil, že voda vystúpila z koryta a rozliala sa
Na obe strany až do mesta. Na kraji mesta od Váhu bolo na ulici až 1,5 m vody. Železničná trať bola nad vodou iba 15 cm, ale v Rašove bola zaliata.
Hasiči: pravidelne konali súťaže, ktoré mali preveriť ich pripravenosť. Predseda Ján
Raši, velitelia: Huljak, Behrík, Buranda.
Včelári: dodali pre štát 1356 kg medu. Po administratívnych zmenách v štáte patrilo
Včelárske združenie pod Ústredie v Prievidzi.
Hádzaná. Po vypadnutí našich hádzanárok z I. ligy, využili získané skúsenosti v II.
lige a v roku 1958 znovu hrali najvyššiu súťaž, pod názvom Lokomotíva Bytča. Okrem majstrovských súťaží odohrali rad turnajových zápasov aj v zahraničí ( Rumunsko, Maďarsko a Poľsko). Podrobnosti SD č.: 293 / 2008
Školstvo. Počet tried na všetkých typoch škôl v okrese bol 34 a v nich 1206 žiakov.
Gymnázium( vtedy SVŠ ) – riaditeľ: M. Zelenka, zástupcovia: Kubjatková a Stráňai;
Pribudli noví profesori: J. Križanovský a A. Hašpelová.
ZŠ ul. Revolučná mala spolu s SVŠ 1205 ž. v 35 triedach; 45 učiteľov, 2 vychovávateľky, 4 kuchárky...V pionierskej organizácii bolo združených 661 pionierov a
180 iskričiek / malé deti do 8 rokov). Závod Kinex doplnil školskú dielňu náradím.
Po ukončení školy sa hlásilo najviac detí do strojárskych , stredných škôl , do stavebníctva, obchodu a pod. Absolventov – maturantov odišlo na vysoké školy 30;
na pedagogický smer 10; a priamo do zamestnania 9.
ZŠ Hliník. Riaditeľka: I. Fašangová, učiteľky: Kosonová, Gašpercová, učili v 1. triede 26 žiakov. 5.roč. bol odčlenený do Bytče.
1968 : Predseda MNV bol Ivan Kamas, ktorý vystriedal Jozefa Langera a kaplán na fare:
Justín Beňuška.
Začína sa rýchlo rozrastať nové sídlisko, veľmi pomaly rastie vlastníctvo automobilov,
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Rastie v domácnostiach počet elektrospotrebičov: práčky, ľadničky, vysávače a televízory. Po vstupe vojsk v auguste začali ľudia horúčkovite nakupovať, bol nedostatok tovaru.
Kinex. 30. IV. udelil prezident republiky kolektívu pracujúcich v ZVL Kinex za mimoriadne pracovné výsledky vyznamenanie. 31. XII. odvolali bývalého generálneho
riaditeľa Jozefa Pastorka.
Podrobnosti SD č.: 294 / 2008
JRD. Všade v republike začali spájať družstvá a preto sa pred rokom pripojili k Bytči
Kolárovice a tento rok Petrovice, M. Bytča a Hliník. Podmienky pre živočíšnu výrobu
sa stále zlepšovali a preto JRD upravilo z vlastných zdrojov objekty na odchov teliat.
Vybudovali i novú administratívnu budovu a závodnú jedáleň.
Zdravotníctvo. Na plný úväzok začal na poliklinike pracovať odborný lekár pre pľúcne
Choroby MUDr. Dlugoš.
Železničná stanica. Prednosta stanice bol Emil Šutek. V pamätnej knihe majú nadpis :
„ Socializmus s ľudskou tvárou“. Železnica založila tzv. Federáciu rušňovodičov. Od
1. VII. prešiel náš úsek železnice pod správu „ Východnej dráhy“ so sídlom v Bratislave. Stanica mala 37 zamestnancov.
Šport. Tento rok sa výbor TJ Lokomotíva začal venovať výchove nového hádzanárskeho dorastu žien. Trénoval ich M. Ballay.
Včelári: odovzdali štátu 2370 kg medu. Predávali aj materskú kašičku pre SlovakoFarmu ( výroba liečiv ) v Hlohovci.
Školstvo: Gymnázium- otvorilo svoju prvú gymnaziálnu triedu . Jej prvým triednym
Učiteľom bol Pavel Knot a riaditeľkou bola vtedy povestná M. Koníčková. SVŠ premenovali na gymnázium.
ZŠ Revolučná. 25. X. slávnostné zhromaždenie na oslavu 40. výr. otvorenia novej
Budovy a 70. výr. založenia meštianskej školy.
Riaditeľ: Ján Kentoš, zástupkyňa: A. Hrošová a kroniku školy písala E. Kleinová.
Počet žiakov: 535 v 19 triedach.
ZŠ Mierová: riaditeľ: R. Badík, Zástupca: J. Kavec a A. Zbýňovcová. V roč. 1.- 5.
Učili: M. Badíková, M. Štefanová, A. Podolínska, K. Súkeníková, Š. Kočnerová, A.
Jancová, M. Ivanková, A. Polanová, J. Tisová. Š. Koniarová a E. Hagendorfová.
V ročníkoch 6.-9. učilo ďalších 20 učiteľov, z ktorých dnes už nežijú: R. Badík,
J. Kavec, M. Šukalová, manželia Šalátovci, E. Tiso, B. Tiso a V. Hujík. Školníčkou
Bola p. Plšková; školský lekári: MUDr. Miloš Božek a MUDr. Pavol Polan.
Školu navštevovalo spolu 835 ž., z toho 116 deviatakov ukončilo šk. dochádzku.
Tento rok sa prvýkrát prestalo vyučovať v sobotu. Zimné prázdniny trvali o 7. dní
Dlhšie pre nedostatok kuriva. Plavecký výcvik absolvovalo 145 detí.
Detský domov. Riaditeľka: Kaštanová, vychovávateľky: Cíbová, Kurucová
a Tischlerová. Zo závodu Sandrik prišiel autobus plný žien , ktoré priniesli deťom
príbory a sladkosti. 2. X. sa po dvoch rokoch opäť vrátila do domova Magda Rafaelová. Pred 2 rokmi si ju vyžiadal otec. Podmienky doma museli byť neznesiteľné,
keď dievča prešlo peši z Lučenca do Bytče celkom sama, hladná, otrhaná a špinavá.
1978 – celý rok sa niesol v znamení 600. výročia udelenia mestských privilégií. Mesto bolo
krásne vyzdobené o plagáty a pamätnú medailu sa autorsky postaral Bohuslav Behrík.
Súčasťou osláv boli jazdecké preteky, výstava historických dokumentov, vystúpila
skupina historického šermu z Prahy, 10. IX. mesto navštívilo mnoho významných
hostí z najvyšších vládnych orgánov a veľa rodákov, aby sa stali súčasťou historického
sprievodu mestom, ktorý sa skončil v amfiteátri.
Predseda MNV bol Leopold Václavík; farár pôsobiaci na fare sa volal Karol Hanulík
K významnému výročiu bola dňa 10. IX. vydaná príležitostná ručná poštová pečiatka.
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Jej autorom bol akademický sochár Stanislav Bíroš.
Výstavba: dokončili stavbu Domu smútku a budova Technických služieb
Do rúk sa mi dostali fotografie, ktoré dokumentujú výstavbu prívodného kanála.
Zábery zachytili pôvodný svah s kaplnkou a územie pod Mokrým lúhom, terasu s
Arletovskou vilou na kopci pri tehelni. Podrobnosti SD č.: 295 / 2008 ( 8 strán)
Drevoindustria modernizovala svoju paletovú linku, zmechanizovala sa prevádzka,
urobilo sa nové osvetlenie. Závod postavil 15 bytov pre zamestnancov.
Prefa, bol závod zameraný na výrobu stavebných dielcov a hmôt. Pracovalo v ňom
591 zamestnancov, pribudla nová linka na triedenie štrkopieskov.
Makyta. Závod sa stal držiteľom 3 štátnych vyznamenaní. Závod vlastnil 33 bytov,
Z toho 10 stabilizačných a 23 podnikových. Závod mal vlastné jasle s kapacitou pre 42
detí; ambulanciu pre praktického lekára a zubára, vlastnú kuchyňu , kde sa varilo denne 500 jedál na 2 zmeny. Ďalej mal vlastnú podnikovú chatu v Súľove, kde sa mohlo
naraz rekreovať 32 osôb. V závode pracovalo 326 vyučených odborných pracovníčok.
JRD. Vo výrobe sa nič nezmenilo. V rámci sociálnej starostlivosti o zamestnancov
Boli k dispozícii rodinné rekreácie ( Senecké jazerá), ktoré ročne využilo 300 ľudí .
Priemerný mesačný zárobok bol 2400 korún
Kinex. Koncom roka robili štatistiku pracovných úrazov a zistili, že ich počet stúpa.
10. IV. v 4- izbovom byte na sídlisku zriadil podnik detské jasle pre 10 detí. Prvou vedúcou bola Elena Bieliková. 16. VIII. Udelil podniku generálny riaditeľ Valentovič
čestné uznanie za najlepšie výsledky v kvalite výrobkov.
Podrobnosti SD č.: 296 a, b / 2008
Včelári. V 6. okresoch bola zistená závažná choroba včiel tzv. hniloba včelieho plodu, následkom čoho vyhynulo mnoho včelých rodín. Pre zlé počasie odovzdali iba
50 kg medu. Evidovali 258 chovateľov s 1548 včelstvami.
Knižnica. Vedúcou mestskej knižnice bola Renáta Tabačíková.
Počasie. Jún a júl boli veľmi chladné ( 10 – 15 °C cez deň a iba 3 °C v noci) ,
23. VII. sa na pár dní oteplilo a znova bolo chladno.
Požiarnici sa volali Zbor požiarnej ochrany. Urobili preventívne prehliadky zamerané
Na obytnú časť mesta. 2. VII. bol IV. roč. súťaže O pamätnú prilbu. Zúčastnilo sa jej
12 kolektívov mužov, 2 žien a 2 dorastencov. Družstvo Bytče zvíťazilo – za mužov
ZVL a za ženy Makyta Bytča.
Udelili vyznamenania za zásluhy členom: Ján Jalovičiar a J. Daniš.
Školstvo. Gymnázium. Po prvýkrát vytlačili výročnú správu školy, v ktorej uverejnili
výsledky prijímacích skúšok, menoslov žiakov a ich profesorov.
K 600. výročiu osláv mesta predviedli slávnostnú akadémiu. 23. VI. privítali delegáciu zo strednej školy v Moskve. Riaditeľka školy: Marta Jedličková, zástupkyňa:
Eliška Zbýňová; učiteľský zbor mal 15 členov. Dve maturitné triedy vyviedli: Krausková a J. Križanovský.
ZDŠ Mierová: vedenie školy: J. Hariňová, J Kavec, J. Kubáň. V 32 triedach sa učilo
88 ž. Do dôchodku odišiel B. Tiso. Slávnostne odovzdali novú telocvičňu.
ZDŠ Revolučná. Riaditeľ: K. Petrus, zástupkyňa K. Ďurajková, pribudlo 6 nových
učiteľov a odišli traja. Počet ž. bol 544.
ZDŠ Hliník. Riaditeľ V. Fašang, učiteľky: M. Tabačková a Š. Koniarová. Počet ž. stú
pol vďaka novému odd. školskej družiny na 70.
Detský domov. Do roku 1987 bola riaditeľka Cíbová a od r. 1987 M. Ivanková.
Zoznam vychovávateliek: Bachoríková, Cíbová, Gajdošová, Kolková, Kurucová
a Kydová. Okrem nich ešte v DD pracovalo 9 zamestnancov. V domove bolo umiest
nených 57 detí.
Slovenský zväz žien z Kotešovej daroval deťom vlastnoručne urobené vankúše.
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Spoločne s pracovníkmi Váhostavu privítali Deda Mráza a dostali darčeky.
1988 – predseda MNV bol Dušan Urban
Výstavba- začali stavať sídlisko na Úvaží
Hasiči. Požiarnu stanicu presťahovali do súčasných priestorov za MsÚ . Zorganizovali
XIV. Roč. požiarnej súťaže škôl „ Plameň“, pod vedením učiteľa Pavla Baďuru.
13 výjazdov k požiarom; z toho 3 boli v meste a 8 lesných a 2 trávnaté porasty.
7. VIII. Prebehol XIV. Roč. súťaže O pamätnú prilbu. Z 38 súťažiacich kolektívov
Vyhral dorast Bytča, ženy zo Žiliny a muži zo sklární Lednické Rovne.
Predseda S. Palko; veliteľ: M. Kocemba; strojník: M. Ivanka; tajomník: J. Jalovičiar
Kluby. Senior klub mal sídlo v priestoroch zámku. Programom jeho členov bolo
pravidelné stretávanie sa , pričom mali pocit spolupatričnosti, rozptýlili sa, získali
poznatky z besied a prednášok.
Klub učiteľov dôchodcov. Mal 70 členov z Bytče a okolia. Predseda O. Štefík,
členovia výboru: R. Badík, M. Zelenka, M. Špányová; kronikár: Š. Jánošík. Za rok ab
solvovali 22 prednášok ( právnici, lekári, historici), 3 výstavy, 4 zájazdy; čítali si z literatúry. Jubileum oslávili: 75 r. : R. Badík, Kočnerová, E. Tiso; 65 r. : Cíbová,
Václavíková, E. Gajdošíková, M. Ďuriníková a N. Bunčová.
Slovenský zväz žien založili 18. X. . Predsedníčka: M. Golasová, výbor mal 11 členiek. Náplňou činnosti bola pomoc starým občanom, prednášky, stretnutia a kultúrne
podujatia.
Včelári oslávili 60 rokov vzniku zväzu. Organizácia sa rozrástla na 350 členov s
2600 včelstvami; členovia zasadili 1000 stromčekov, spracovali vagón lesného sub
rátu. Predali 8,3 tony medu, čo bolo za existenciu spolku najviac. Usporiadali prvú
výstavu včelých produktov, pomôcok, medovníkov ...
Rybári vylovili nádrž hydrocentrály, z ktorej vypustili vodu , v 47 záťahoch vylovili
80 q rýb. Tieto boli premiestnené do ostatných revírov v okolí. Absolvovali novú
Rybársku súťaž mladých „ Zlatý blyskáč“, kde naši dorastenci získali v krajskom kole II. miesto.
Železničná stanica. Prednosta Ivan Pandula; výpravca: Stanislav Helmeš, hlavná
pokladníčka: A. Macošíncová, operátorka: Ľ. Kuchárová. Tržby z prepravy
cestujúcich : 720 885 Kčs; prepravených bolo 22 651 osobných vlakov.
JRD. Hrubá produkcia20 511 Kčs, pracovníkov bolo: 375, ich priemerný mesačný
plat bol 2854 Kčs. Výroba: obilie: 1767 ton, zemiaky: 14 502 ton, mlieko: 1716 l,
mäso: 279 ton. Členovia predstavenstva: Ing. I. Janec, S. Hruštínec, K. Butko, vedúci
rastlinnej výroby: Ing. J. Mrena, vedúci živočíšnej výroby: l. Nebúrka, mechanizátor
K. Mičušík.
Kinex. V SD prikladám dokumentačné listy o živote a výrobe závodu. Obsahujú plán
výroby, zimné prázdniny detí zamestnancov, mená vyznamenaných pracovníkov,
súťaž o najlepších pracovníkov a iné.
Podrobnosti SD č.: 297 / 2008 ( 12 strán)
Školstvo. Gymnázium: 5. I. začali novú budovu vykurovať plynovou kotolňou. 18. II
slávnostne otvorili novú prístavbu školy. 19. II. bola stužková slávnosť tr. prof. Ľ.
Guniš a A. Šamánková. Zmaturovalo 54 ž. Riaditeľ: J. Križanovský, zást.: Ľ. Koč
nerová
ZŠ Mierová. Riaditeľka: J. Hariňová, zástupca: J. Kavec, V. Kultán. Do dôchodku
Odišli: E. Hagendorfová, Zbúr a Z. Reháková. Osemročnú šk. dochádzku ukončilo
161 ž.
ZŠ Revolučná. Riaditeľ: K. Petrus, Zástupcovia: K. Ďurajková, Ľ. Kovačech. V roč.
1. – 4. pracovalo 11 učiteľov a v roč. 5. – 8. 17 učiteľov. Tajomníčku robila G. KemKová. Zo školy odišli: Bakoš, Kavcová, Raždíková a na inú školu J. Ostrochovská.
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Počasie. Ešte 10. III. bolo toľko snehu , že lyžiarka sezóna úspešne pokračovala.
Nielenže bolo všade plno snehu, ale aj poriadne mrzlo.
1998 – Primátor mesta Peter Lalinský. Voľby sa konali 7. XII. v 11 volebných okrskoch.
Na primátora kandidovalo 6 kandidátov: Ing. Korec, Ing. Harvánek, PaeDr. Kultán,.
Ing. Skotnický, P. Lalinský a Martinický. Voľby vyhral Ing. P. Korec s 1684 hlasmi,
Volilo 8578 voličov.
Podrobnosti SD č.: 298 a, b / 2008
Hlboké sa osamostatnilo od Bytče
Výstavba. Ukončila sa stavba bytoviek na Úvaží. Na výstavbu TKR bolo použitých
11 959 680,- korún. V Bytči pripojili 245 , v Hrabovom 177, v Mikšovej 89,
v Hliníku 28 a v M. Bytči 25 prípojok .
Podrobnosti SD č.: 299 / 2008
Farský úrad. Z farských listov som sa dozvedela, že sviatosť manželstva prijalo v obDobí posledných 3 mesiacov 21 párov; pokrstených bolo 25 detí a navždy nás
opustilo 23 spoluobčanov v rovnakom období. Na začiatku prázdnin prebehla výmena
kaplánov. Andrej Guniš odišiel do Bošáce a na jeho miesto prišiel Ondrej Tepličanec.
5. VII. bolo znovu otvorené Pastoračné centrum. Letných táborov sa spolu zúčastnilo
108 detí. Vo futbalovom turnaji zvíťazili chlapci z Petrovíc. Birmovku absolvovalo
432 detí. Podrobnosti SD č.: 300 / 2008 ( Farské listy č. 1)
Družba. V apríli bola nášmu mestu predložená ponuka poľského mesta Opoczno na
nadviazanie priateľstva. MZ ponuku prijalo a podporilo spoluprácu oboch miest v
oblasti kultúry, športu a turistiky. Hneď v júli nás navštívila 6 členná delegácia pod
vedením starostu Opoczna., v októbri sa návštevy vymenili. V SD prikladám poľskú
tlač, v ktorej sa o našej spolupráci píše podrobne.
Podrobnosti SD č.: 301 / 2008 ( 10 strán)
V SD prikladám zoznam poslancov MR a MZ vo volebnom období 1998 – 2002.
Podrobnosti SD č.: 302 / 2008 ( 2 strany, členovia MR sú zakrúžkovaní)
V SD prikladám všetky zápisnice z rokovaní MZ za celý rok.
Z nich je možné dozvedieť sa o : prevádzkovaní hracích automatov, predaji mestské
ho majetku , správy jednotlivých komisií, žiadosti o fin. podporu, o trhových podmienkach predaja a pod.
Podrobnosti SD č.: 303 / 2008 ( 75 strán )
V júni a júli prebehla korešpondencia o spolupráci medzi mestami Bytča
a francúzskym LONGWY, kde prijali našich mladých pútnikov na ceste za sv.
otcom. Podrobnosti SD č.: 304 / 2008 ( 3 strany + obálka)
Podobná spolupráca prebehla v marci s nemeckým mestom Usingen.
Podrobnosti SD č.: 305 / 2008
Mesto vlastnilo: spolu 6 domov s 11 bytmi. Okrem nich ešte 63 bytov v bytových do
moch na ul. Mierová, Hlinická, Lúčna, Hurbanova a v Mikšovej.
Podrobnosti SD č.: 306 / 2008
Komunálne voľby do mestského zastupiteľstva boli 17. a 18. XII. V nich vyhrali jed
noznačne kandidáti momentálne vládnucej strany HZDS.
Expedícia. Dvaja Bytčania MUDr. Norbert Moravanský a Mgr. Martin Kratochvíl sa
Zúčastnili expedície AMISTAD Costa Rica 1998. Costariku navštívili ako zástupco
via Jeseniovej lekárskej fakulty, nadviazali študentské i odborné kontakty s univer
zitou v San José . Garantom projektu bol Costaričan študujúci predtým na
Slovensku – MUDr. Salazar. Všetci účastníci expedície neboli lekári. Napr. M. Kratochvíl je odborný asistent na katedre Výtvarného umenia v B. Bystrici. Výsledkom neboli len medicínske úspechy ale následne aj relácie v Slovenskej televízii.
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Kluby. Horolezecký. Horolezci sa pravidelne zúčastňovali pretekov doma
i v zahraničí. 2. I. – Novoročné preteky na umelej stene; 8. VIII. Marmoláda
Taliansko; V auguste boli na týždennom sústredení vo V. Tatrách.
Únia žien Slovenska – Bývalý zväz žien usporiadali pre deti v meste maškarný bál,
Súťaže, prednášky apod.
Zväz záhradkárov usporiadal v októbri výstavu „ Plody našich záhrad“
Hnutie Stonožka –pod vedením Mgr. G. Uhliarikovej usporiadali pred Vianocami
Výstavu vianočných pozdravov maľovaných deťmi a drevených hračiek L. Mičienku
z Kolárovíc. Výstava bola predajná a zisk z nej putoval detskej psychiatrickej liečeb
ni do Hrani pri Prešove.
KMGS na svojom valnom zhromaždení doplnilo členov výboru o funkciu hospodára
S. Smatana; o dokumentáciu zbierkových predmetov sa starala G. Holičová
a spravodajskú činnosť vykonával Vlado Hujík. V tlači publikovali svoje články o
Bytči a okolí autori: M. Badík, P. Trusina, I. Kamas, A. Novotný. Klub usporiadal
3 výstavy , ktoré navštívilo spolu 3490 divákov.
Hasiči sa premenovali na Dobrovoľnú požiarnu ochranu ( DPO).Predsedom okres
ného výboru sa stal J. Gärtner. Organizácia mala 104 členov; v máji navštívili družobné mesto Opoczno a stretli sa tam s miestnymi požiarnikmi.
Železničná stanica. Prednosta: Jozef Timka, 34 zamestnancov; zacvičili 4 nových
Výpravcov; naložili 25 161 ton tovaru a vyložili: 35 689 ton.
Okresné mesto. Bytča bola v tomto období okresným mestom. Okres vydával informácie cez tzv. Okresný vestník. V SD prikladám 4 jeho čísla.
Vláda po voľbách vymenovala do funkcie prednostky OÚ Ing. Elenu Šutekovú.
Podrobnosti SD č.: 306 a, b, c, d/ 2008
Školstvo. Gymnázium. Riaditeľka: RNDr. Ľubica Kočnerová, zást.: A. Horváthová,
23 členov profesorského zboru, v 12 triedach bolo 391 študentov. Maturovali 3
Triedy a v nich 87 ž. triedni profesori: M. Vavrová, F. Gajdošová a A. Szimková.
Detský domov. V apríli nastala zmena vo vedení. Do dôchodku odišla riaditeľka
L. Moravanská a prišla na jej miesto A. Žilinčárová. V domove bolo umiestnených
33 detí.
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XVIII. kapitola

POČASIE

Január.
1.I.08 - Rok sa začal jasnou oblohou, bolo bezvetrie, - 10 °C , podvečer napadal čerstvý sneh.
2.I. 08 – od rána bolo jasno, slnečno, - 8 °C.
6. I. 08 – Na Tri Krále padal hustý vlhký sneh, bolo iba 0 °C
7. I. 08 – po celom Slovensku hlásia poľadovicu , veľa dopravných kolízií a zlomenín nôh.
V Bytči sa cez deň oteplilo na + 2 °C, slnečno, bez zrážok
Podrobnosti SD č.: 307 a, b, c / 2008
8. I. 08 – ráno sa začalo hustým snežením, ktoré sa neskôr zmenilo na dážď. O 10,hod. sa
Spustil silný Z vietor, ktorý trval 1 hod.
Podrobnosti SD č.. 308 / 2008
9. I. 08 – Od rána je hustá hmla, bezvetrie, poľadovica, - 5°C. Na poludnie už bolo slnečno
a jasno.
Podrobnosti SD č.: 309 / 2008
12. I. 08 – tak sa oteplilo, že všetok sneh zlieza, + 6 °C ; sneh sa skôr vyparuje ako topí.
Podrobnosti SD č.: 310 / 2008
15. I. 08 – bolo v Bytči najchladnejšie na celom Slovensku – 3 °C
16. I. 08 – od rána fúkal južný vietor 30 km / hod.; teplo + 5 °C
20. I. 08 – stále je zamračené a mrholí, + 6 °C, bezvetrie. Takto teplo bolo pred 60 rokmi.
23. I. 08 – konečne sa ochladilo na -2°C , od rána snežilo, zamračené, bezvetrie
25. I. 08 – stále padal sneh, všetko žiarilo bielobou. Ráno – 3 °C, na poludnie sa oteplilo na
+ 2 °C a sneh sa roztopil
26. I. 08 – ráno bolo – 4 °C, polojasno, slabý Z vietor.
27. I. 08 – ráno 0 °C, padal dážď so snehom, na poludnie husto snežil ťažký mokrý sneh.
Večer sa spustil silný nárazový vietor, ktorý nebol v Bytči taký nebezpečný ako v
Okolitých horách , kde dosiahol rýchlosť víchrice 140 m/ sek. Smerom na Kolárovice lámalo stromy.
31. I. 08 – od rána husto padá drobný dážď so snehom, 0 °C, bezvetrie, . Na poludnie dážď
ustal, bolo slnečno a na túto dobu teplo + 5 °C. Vtáčence vyspevovali ako na jar.
Zhrnutie. Január sa začal mrazivo a jasno, bez prehánok. Keď okolo 6. I. hlásili na celom
Slovensku poľadovicu a úrazy, Bytče sa to netýkalo. Okolo 12. I. sa veľmi oteplilo na
rekordných + 8 °C. Naopak 15. I. bolo v Bytči chladnejšie ako vo Vysokých Tatrách.
V podstate bol január teplý a až na malé výnimky bez zrážok.
Február.
1.II.08 – ráno jasno, bezvetrie, bez zrážok, 0 °C, pomerne silný Z vietor.
2. II. 08 – celý deň pršalo, + 2 °C, na poludnie až + 5 °C . O lyžovačke nemôže byť ani reči.
3. II. 08 – ráno – 5 °C, hmla, cez deň jasno 0 °C.
4. II. 08 – ráno teplo + 5 °C , fúkal silný Z vietor
9. II. 08 – ráno bolo – 5 °C, po 4 dňoch tepla, zrazu mrzne. V Bytči bolo zase najchladnejšie
ráno na Slovensku. Na poludnie už bolo + 5 °C, bezvetrie a polojasno.
11. II. 08 – deň sa začal mrazom – 8 °C, jasno, bezvetrie. Na obed už svietilo slnko , bolo
+ 5 °C. Rozkvitli jarné kvety – prvosienky a snežienky.
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13. II. 08 – konečne sa začalo ochladzovať. Ráno bolo – 10 °C, popoludní – 4 °C, bezvetrie,
Zamračené.
15. II. 08 – konečne snežilo, - 4 °C . Fúkal S vietor 15 km / hod., jasno a pre vietor pocitovo
Veľmi chladno
16. II. 08 – konečne poriadna fujavica, S vietor, - 8 °C
17. II. 08 – od rána je jasno, - 17 °C sa na poludnie zmenilo na – 5 °C, bezvetrie. Vietor odvial všetok napadnutý sneh. V Turecku a Grécku sú záľahy snehu a tu nič.
20. – 21. II. – astronómovia zaznamenali nad naším územím zatmenie mesiaca.
21. – 22. II. 08 – hnusne, hmlisto, poprchá, zamračené, bezvetrie. Drozdom to navadilo –
vyspevujú ako na jar.
23. II. 08 – a jar prišla. Ráno + 7 °C a na poludnie až + 12 °C, popoludní sa spustil silný
dážď.
27. II. 08 – stále bolo rovnako teplo a daždivo, cez deň + 9 °C.
29. II. 08 – dnes je prechodný rok , tak sa v dátume objavil 29. február. Ráno bolo 0 °C ,
na obed + 5 °C.
Zhrnutie. Celý február bol veterný. Až do polovice mesiaca bolo extrémne teplo. Ochladilo sa
13. II. na 10 dní. Od 23. II. sa zase oteplilo, bolo hmlisto a cez deň slnečno. Február mal o 1
deň viac, pretože bol priestupný rok.
Marec.
1. III. 08 – Už v noci začalo pršať a pršalo celý deň. Fúkal silný nárazový SZ vietor 30 km / h.
Ráno bolo + 5°C , a bola prvá tohtoročná búrka, pri ktorej sa blýskalo a hrmelo.
Vietor na poludnie ešte zosilnel a dážď zhustol. Našťastie nebola víchrica , ako v
Čechách, kde strhávala strechy z domov a umierali ľudia.
2. III. 08 – Silný vietor pokračoval s nezmenenou intenzitou, našťastie nie taký zúrivý ako inde v Európe, kde naň zahynulo 13 ľudí.
3.III. 08 – vietor sa konečne utíšil, zamračené, neprší, teplota 8°C
4. – 6.III. – Ochladilo sa v noci na – 6 °C, cez deň – 1 °C , fúkal S vietor 50 m / sek.
7. – 8.III. – Od rána bolo slnečno, bezvetrie, teploty okolo 8 °C, fúkal ľadový SV vietor
Podrobnosti SD č.: 311 / 2008
12. III.08 – Od rána pršalo, teploty príjemných + 6 °C
13. III.08 – znovu začal fúkať silný nepríjemný a studený SZ vietor, ktorý večer ešte zosilnel
Teplota + 3 °C.
15.III. 08 – Každý deň je iné počasie, včera lialo, dnes je krásny slnečný deň, + 4 °C cez deň
10 °C, bezvetrie a polojasno
17. III. 08 – od rána je zamračené a prší, na poludnie sa spustil silný nárazový SZ vietor s
prudkým dažďom
18. III. 08 – zimy sa asi nezbavíme. Nadránom mrzlo – 1 °C, polojasno, striedali sa metelica,
fujavica a nesmelé slnečné lúče. Jozefská zima priviala metelice, ale sneh, ktorý
spadne na zem ani chvíľu nevydrží.
21. III. 08 – Prvý jarný deň sa začal hustým snežením. V noci napadlo asi 5 cm snehu, fúkal
SZ vietor, teploty – 3 °C.
25.III. 08 - Veľkonočný pondelok bol veľmi chladný, veterný. Fúkal S vietor. Nad ránom bolo -1°C a cez deň 3 °C
26.- 27. III. – Oba dni husto snežilo, akoby nás zima chcela odškodniť. Veterno, v noci teploty – 3 °C a cez deň 2 °C.
28. III. 08 - Od rána bolo slnečno a jasno 0 °C , cez deň + 5 až + 8 °C
Podrobnosti SD č.: 312 / 2008
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31. III. 08 – posledný deň končil ranným mrazom – 2 °C, deň bol nádherný a slnečný, 10 °C
Jasno a bezvetrie.
Zhrnutie. Marec sa začal víchricami , prudkým dažďom a nočnými mrazmi do – 6 °C.
Uprostred mesiaca sa na 6 dní oteplilo, ale od 18. III. sa znova ochladilo a začalo husto
snežiť. Najväčšiu radosť mali z toho lyžiari, ktorí si konečne užili snehu. Do konca mesiaca
napadlo 10 až 20 cm snehu.. Celý mesiac bol mrazivý, chladný a najmä veterný.
Apríl.
1. IV.08 – nádherný, teplý , slnečný deň, 10 °C, bezvetrie
2.IV. 08 – pršalo , ochladilo sa , 4 °C. Kedysi sa hovorilo, jar má 7 druhov počasia, ale
v apríli nechýba ani jedno.
5.- 6.08 – Ešte sa ochladilo, fúkal S vietor, snežilo
7. – 8.08 – Aby sme mali dušu na mieste, nad ránom bol mráz – 2 °C. Čo vyšlo zo zeme von
a bolo chúlostivé, pomrzlo. Jasno, slnečno a veľmi chladno.
9. a 10. IV.08 – boli dva krásne slnečné, teplé dni. V noci už nemrzlo, fúkal mierny J vietor,
cez deň 12 °C, hrmelo. Pranostika hovorí: Keď hrmí v apríli hrom, nebojí sa mrazu
strom.
13. a 14. IV. 08 – opäť sa vrátili ranné mrazy – 1 °C; cez deň bolo 13 °C
16. IV.08 – cez deň veľmi chladno, SV vietor, občas spŕchlo, + 5 °C, v noci prízemný mráz
19. IV. 08 – pri prvých prácach v záhrade sme zistili, že je zem veľmi suchá, takže dážď,
ktorý padal od rána celý deň, bol viac než potrebný; 10 °C
22. IV. 08 – teplý deň, polojasno, cez deň 17 °C, popoludní sa zdvihol nárazový vietor
23. IV. 08 – tohtoročný apríl je ozaj bláznivý. Ani len 2 dni nie sú rovnaké. Zo včerajšieho
teplého dňa neostalo nič. Severný vietor privial ľadový vzduch a dážď. Ráno
6 °C a cez deň 3 °C, zamračené.
24. IV.08 – znovu sa vrátili ranné mrazy 0 °C. Cez deň bolo jasno a slnečno.
25. IV. 08 – takmer letný deň, slnečno , teploty 20 °C. Podvečer sa spustil silný SV vietor,
ktorý sa postupne zmenil na SZ a privial okrem chladu aj studený dážď, ochladilo
sa na 10 °C
30. IV. 08 – dni sú slnečné, stále fúka vietor. Je neuveriteľne sucho. V záhrade sa nedá do
zeme ani zakopnúť. Hoci od rána slabo mrholilo, zem to ani nepocítila. Všade
inde pršalo, iba v Bytči nie.
Zhrnutie. Apríl sa začal dažďom , ktorý vystriedalo sneženie. Dni boli slnečné, noci mrazivé.
Od 17. IV. sa oteplilo , ale bolo veľmi sucho a veterno. 5 dní boli na apríl vysoké teploty.
Typické pre tento apríl bol neustály vysušujúci vietor.
Máj.
1. V. 08 - prvý májový deň bol zamračený, fúkal SZ vietor, nepršalo, 15 °C
2. V. 08 - v noci trochu spŕchlo, polojasno, veterno, na slnku horúco a v tieni veľmi chladno
Lebo fúkal S vietor, 15 °C
4. V. 08 - celý deň slabo pršalo, bolo to málo, aby dážď doplnil vlahový deficit. Fúkal neprí
jemný S vietor, cez deň bolo 10 °C
8. V. 08 - teploty boli stále rovnaké, popoludní sa spustil silný S vietor s dažďom, žiaľ iba
veľmi krátkym.
11. V. 08 – ráno 7 °C, cez deň bolo na slnku teplo, ale vzduch bol veľmi studený. Napriek
tomu, že meteorológovia stále hlásia zrážky, v Bytči nespadla ani kvapka. Všetci
sme boli z toho nešťastní, pretože do tej ubitej zeme v záhrade sa nedalo nič zasadiť.
13. V. 08 – Je Serváca a doteraz bolo stále rovnaké počasie. Pred Servácom niet leta, po
Serváci niet mrazu – hovorí pranostika.
14. V 08 – sa konečne rozpršalo, ale voda ledva dostala ku koreňom rastlín. Ráno 8 °C, cez
21 °C.
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19. V. 08 – od rána bolo zamračené a s prestávkami pršalo, ochladilo sa na 14 °C
23. V. 08 – zo dňa na deň bolo chladnejšie na 9 °C, fúkal SZ vietor 10 – 25 km / hod.
24. V. 08 – ráno 10 °C a cez deň 15 °C, polojasno, doteraz bol máj chladný, mal by teda
Byť podľa pranostiky v stodole raj.
25. V. 08 – začalo sa otepľovať na 20 °C
26. V. 08 – jasno, slabý vánok, teploty sa vyšplhali na 26 °C
31. V. 08 – stále bolo teplejšie , až posledný deň mesiaca už boli tropické horúčavy 30 °C
Zhrnutie. Máj privial ľadový severný vietor , ktorý úplne vysušil už dosť suchú zem. Od 23.
sa začalo otepľovať až vystúpili teploty na 30 °C, čo už bolo priveľa. Pranostika sa splnila,
v stodole bol na jeseň naozaj raj, lebo bola dobrá úroda, najmä ovocia.
Jún.
Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym. Takýto jún považuje pranostika za ideálny.
1. – 6.VI.08 – bolo veľmi teplo, 28 °C, občas veterno, popoludní slabé búrky z tepla, bolo tak
Sucho, že zem bola ako betón a záhradkári museli stále polievať.
7. VI. 08 - popoludní bola búrka, ale takmer nepršalo, ochladilo sa na 20 °C, fúkal SV vietor
10. VI. 08 – od rána bolo teplo cez deň 29 °C, popoludní hrmelo , ale spŕchlo iba veľmi málo
13. VI. 08 – ochladilo sa takmer o 10 °C, studený vzduch privial S vietor, stále nepršalo
16. VI. 08 – všade okolo Bytče boli výdatné dažde, len u nás nepršalo. Fúkal silný nárazový
JV vietor
21. VI. 08 – teplo, 28 °C, jasno, popoludní začal fúkať silnejúci Z vietor, ktorý privial
kopovitú oblačnosť, z ktorej ale v Bytči nespadla ani kvapka.
25. VI. 08 – zasiahla aj Bytču veterná smršť. Silný nárazový SV vietor lámal stromy, a ich
Hrubé konáre odlamoval a rozhadzoval doďaleka ako zápalky. Začalo sa to večer
o 22,oo hod. a trvalo to iba štvrť hodiny. Bytča na tom nebola ale najhoršie. Na
smršť doplatili najmä miesta v ČR, kde vietor odnášal strechy domov, stromy
trhal aj s koreňmi zo zeme a odnášal záhradné domčeky.
26. VI. 08 – konečne výdatne pršalo. Veď na Bytču nespadla kvapka dažďa už vyše 37 dní,
Ak nehovorím o tom občasnom rosení, ktoré nestálo za reč. Ani tento dážď ale
Nestačil doplniť vlahový deficit.
29. VI. 08 – stále bolo rovnako, polojasno, fúkal nárazový , premenlivý JV vietor
30. VI. 08 – cez deň bolo 25 °C, na poludnie fúkal silný Z až SZ vietor , ktorý prihnal búrku
Ochladilo sa na 20 °C, husto pršalo.
Zhrnutie. Jún bol extrémne suchý a veterný. Zrážky prišli v Bytči až koncom mesiaca. Okrem
pár výnimiek boli dni teplé až horúce. 25. VI. sa prehnala mestom veterná smršť, ktorá okrem
polámaných stromov nenarobila príliš veľké škody.
Júl.
1.- 3.VII.08 – teploty v noci 20 °C, cez deň tropické horúčavy 30 °C, Slabé búrky bez dažďa
Podrobnosti SD č.: 313 / 2008
4. VII. 08 – V noci sa spustila silná búrka s výdatným dažďom, 17 °C. S prestávkami pršalo
celý deň.
5. VII. 08 – Veľmi sa ochladilo, 14 °C, bezvetrie, dážď.
6. VII. 08 – Občas pršalo, oteplilo sa na 23 °C, večer silný vietor.
9. VII. 08 – Polojasno, stále fúkal silný Z vietor až 70 km / hod. Stále pršalo, zem sa konečne
napila. Záhradkári jasajú a dovolenkári frflú. Teploty v noci 14 °C a cez deň
20 °C.
11. VII. 08 – Začalo sa výrazne otepľovať. Cez deň bolo jasno, veľmi dusno 26 – 30 °C. Ešte
večer bolo o 20,oo hod. 29 °C, bezvetrie.
13. VII. 08 – Pred obedom sa zrazu zamračilo, začalo hrmieť a spustil sa dážď, čo by bolo v
lete normálne. Lenže spustil sa taký silný J vietor, až takmer stromy vyvracalo.
Dážď zhustol na prietrž mračien a pridali sa k nemu krúpy veľké 2 – 3 cm. Čo
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Neokmásal vietor, dotrhali krúpy. Ovocie bolo obité ( neskôr začalo hniť), listy
Na stromoch a kvety v záhradách boli dolámané a dotrhané. Všetko to netrvalo
dlhšie ako pol hodiny, ale bolo to o to silnejšie. Napriek tomu bolo veľmi teplo
až 30 °C. V Súľove zabil blesk 30- roč. ženu s dieťaťom. Jej manžel skončil
v nemocnici len vďaka duchaprítomnosti 5. roč. syna, ktorý zavolal pomoc.
Podrobnosti SD č.: 314 / 2008
15. VII. 08 – Už dva dni takmer v kuse pršalo, 21 °C, slabý vietor
18. VII. 08 – Stále bolo rovnako, ráno 13 °C, cez deň 27 °C, polooblačno, pofukoval Z vietor
20. VII. 08 – Fúkal SV vietor 15 km / hod., chvíľami dážď, ráno 15 °C, cez deň 20 °C.
23. VII. 08 – Bolo stále chladnejšie, v noci 13 °C, cez deň iba 16 °C. Fúkal silný nárazový
SV vietor, celé dni pršalo, akoby chcel dážď dohnať, čo predtým zameškal.
25. VII. 08 – Trochu sa oteplilo, ráno 19 °C, cez deň 27 °C, JV vietor sa zmenil na južný
30. VII. 08 – Prakticky od 13. júla stále s prestávkami pršalo. Teplé dni 29 °C, východný až
južný vietor.
Zhrnutie. Júl bol do polovice veľmi suchý. Od 13. VII. až do konca mesiaca nepretržite
pršalo. 13. VII. sa prehnala mestom víchrica s veľkými krúpami, ktoré všetko poničili. Júl bol
dosť veterný. Väčšinou fúkal V vietor, ktorý sa postupne menil na Z až JZ a južný.
August.
Pranostika hovorí: Čo august nedopečie, to už september nedovarí.
1. VIII. 08 – sa začal jasným a slnečným dňom. Horúčavy 30 °C, mierny vietor, bez zrážok.
3. VIII. 08 – Doteraz boli všetky dni rovnaké ( celý deň jasno a teplo). Od rána zamračené,
ráno 18 °C, bezvetrie cez deň 29 °C.
4. VIII. 08 – Ráno bol hmlistý opar, cez deň dusno a horúco 29 °C. Podvečer sa spustila búrka
s krupobitím. Padali krúpy veľké ako čerešne, ktoré naše záhrady už celkom
dorazili. Mierne sa ochladilo na 27 °C.
7. VIII. 08 – stále bolo jasno a teplo 29 °C
15. VIII. 08 – popoludní sa po čase spustila búrka z tepla s nárazovým Z vetrom. Znovu padali krúpy. Cez deň bolo veľmi dusno a teplo 34 °C.
16. VIII. 08 – Od rána bolo zamračené a pršalo. Ochladilo sa na 17 °C. Tieto prudké výkyvy
Teplôt sú veľmi nepríjemné. V Poľsku bolo tornádo a v Trenčíne veľmi silná
víchrica.
17. VIII. 08 – Zamračené. Ráno iba 14 °C, Z vietor, cez deň 22 °C.
22. VIII. 08 – Ochladilo sa ráno na 12 °C, cez deň bolo 24 °C, po dlhšej dobe znova výdatne
Pršalo
23. VIII. 08 – Zamračené, bezvetrie, ráno 10 °C, cez deň 24 °C. Fúkal mierny SZ vietor
a popoludní sa ochladilo na 18 °C.
31. VIII. 08 – Posledný týždeň bolo slnečné a teplé počasie. Denné teploty boli 32 °C, ale
znovu bolo veľmi sucho.
Zhrnutie. August až do 23. dňa bol veľmi teplý až horúci , s teplotami 29 – 32 °C. Búrky
prinášali so sebou krupobitie a hustý dážď. Od 17. sa začalo prudko ochladzovať až dosiahli
denné teploty 18 °C. Od 23. do konca mesiaca bolo znovu veľmi teplo a sucho. August bol
teda veľmi teplý a búrlivý.
September.
Pranostika hovorí, že : Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.
Prvý týždeň bol veľmi horúci, teploty dosahovali 32 °C. Hoci boli krátke búrky z tepla , bolo
stále sucho.
7. IX. 08 – sa spustila prudká búrka s výdatným dažďom, teploty klesli na 20 °C.
9. IX. 08 – Ráno bolo 9 °C, cez deň 14 °C. Až popoludní, keď zasvietilo slnko sa trochu
Oteplilo na 25 °C.
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13. IX. 08 – Stále bolo rovnako – ráno okolo 10 °C, cez deň 28 °C. Popoludní sa spustil silný
SZ vietor, ochladilo sa na 10 °C.
14. IX. 08 – Nedeľa sa začala krásne jasno a slnečno. Ráno bolo iba 6 °C, fúkal SV vietor,
ktorý stále silnel. Cez deň bolo 15 °C.
19. IX. 08 – Stále je rovnako, chladno cez deň 10 °C. Pofukuje S vietor, trochu pršalo.
Naposledy prišla takáto rýchla studená jeseň v r. 1977.
22. IX. 08 – Konečne sa trochu oteplilo na 14°C. Fúkal slabý Z vietor, nepršalo.
24. IX. 08 – Na Slovensku bolo chladnejšie ako v Škandinávii. Ani sa nepamätám, kedy sme
už o tomto čase museli začať kúriť. Cez deň 14 °C a v noci 7 °C.
27. IX. 08 – Trochu sa oteplilo na 18 °C, polojasno, fúkal slabý V vietor.
30. IX. 08 – Teploty sa ustálili na 20 °C, fúkal SZ vietor 15 km / hod.
Zhrnutie. September sa síce začal krásnymi, teplými dňami, s teplotami okolo 20 °C. Bolo
sucho a veterno. Od 13. IX. sa neustále ochladzovalo až na 4 °C v noci a 10 °C cez deň. Do
konca mesiaca boli dni síce jasné, ale chladné. Pršalo a fúkal Z až SZ vietor.
Október.
Pranostika nás upozornila, že: Ak v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás
omrazí.
1. X. 08 – Od rána pršalo, fúkal Z vietor , ktorý postupne silnel v nárazoch až na 50 m / sek.
2. X. 08 – Bolo rovnaké počasie, len poobede sa oteplilo na 18 °C.
3. X. 08 – Od rána do večera pršalo, 10 °C, bezvetrie
5. X. 08 - Ráno bola hmla, 4 °C, cez deň 10 °C, jasno , bezvetrie
6. X. 08 – Konečne sa začalo Babie leto. Dni sú teplé 20 °C, noci tiež 10 °C.
14. X. 08 – Každé ráno sa začína hmlou, 8 °C, bezvetrie, cez deň bolo príjemných 20 °C
15. X. 08 – Od rána bolo zamračené a mrholilo. Teplota vzduchu cez deň 15 °C
16. – 19.X. 08 – Začalo sa ochladzovať v noci na 6 °C a cez deň 11 °C.
19. X. 08 – Prvýkrát nadránom mrzlo 0 °C, bezvetrie, cez deň 13 °C, slnečno.
23. X. 08 – Od rána mrholilo, 7 °C. Celý deň fúkal ľadový vietor, takže sa na pocit zdalo
omnoho chladnejšie ,ako bolo.
30. X. 08 – V noci sa spustil silný JZ nárazový vietor až 70 m / sek., ráno bolo 14 °C a cez
deň 19 °C. Takéto teplé Dušičky neboli v Bytči už dávno. Každý rok mrzne a prší
takže nám chryzantémy na hroboch vždy pomrznú. Tento rok nebyť silný vietor,
bol by deň ako maľovaný.
31. X. 08 – Stále hlásia dažde , ale v Bytči zase nespadla ani kvapka. JZ vietor, 15 °C.
Zhrnutie. Väčšinou boli ranné hmly, ale dni boli jasné a slnečné. Denné teploty boli až do
polovice mesiaca okolo 20 °C. Od 19. X. sa začali nočné mrazy a aj cez deň sa ochladilo až
na 7 °C. Celý mesiac nepršalo. Posledný deň fúkal silný nárazový vietor 70 m / sek.
November.
Ak hus o Martine po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí – hlási pranostika.
1. XI. 08 – Mesiac sa začal dvoma sviatkami Všechsvätých a Pamiatkou zosnulých, ktoré boli
z hľadiska počasia veľmi príjemné. Cez deň bolo 18 °C, vial slabý JZ vietor, bolo
zamračené , ale napršalo.
2. XI. 08 – Pretože už dlho nepršalo, v záhradách je veľmi sucho. Kvety na hroboch chodíme
tiež polievať, čo sme doteraz nikdy nemuseli. Cez deň bolo 18 °C.
3. XI. 08 – Ráno bola veľmi hustá hmla, 6 °C. Cez deň slnečno 19 °C, fúkal slabý JZ vánok.
9. XI. 08 – Počasie sa zmenilo na zamračené, 10 °C, ochladilo sa na 15 °C
11. XI. 08 – Ráno bola znovu hustá hmla, ktorú rozfúkal silný nárazový SZ vietor. Martin neprišiel na bielom koni nikde – ani v Tatrách. Na celom Slovensku bolo chladnejšie
ako v našej kotline. Cez deň 10 °C.
15. XI. 08 – Ráno bol mráz 0°C, fúkal S vietor , mrholilo7°C bolo cez deň.
18. XI. 08 – Nad ránom bolo – 7°C, celý deň bol slnečný a jasný s teplotou 2 °C.
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19. XI. 08 – V noci napadal sneh a padal aj ráno, teplota -2°C, fúkal SZ vietor 20km/ hod.
20. XI.08 – Fúkal silný nárazový S vietor 70m / sek. Od rána pršalo, 6 °C.
23. XI. 08 – Stále padá hustý, mokrý sneh, 0 až – 5 °C. Fúkal silný Z vietor.
24. XI. 08 – Ranné teploty -7 °C, sýkoriek je plný strom, nestačíme ich kŕmiť.
26. XI.08 - Od rána bol odmäk, na poludnie bolo +2 °C, slnečno a bezvetrie.
29. XI. 08 – Od rána pršalo, teplota 3 °C, v Bytči nesnežilo ( Hoci inde veľmi husto),
ani lístok sa na stromoch nepohol, možno aj preto, že už boli všetky na zemi.
30. XI. 08 – Od rána bolo jasno, slnečno, 7 °C, na poludnie začalo husto pršať.
Zhrnutie. Mesiac bol spočiatku veľmi suchý, jasný ale nebol veterný. Od polovice sa začalo
ochladenie , ale bolo bez mrazov, ktoré prišli až 15. XI. Od 17. začal padať sneh, ktorý sa
udržal iba 5 dní. V druhej polovici bol november pomerne teplý a veterný.
December.
1. XII. 08 – Bolo jasno a bezvetrie, na toto obdobie teplo 9 °C, husto pršalo, fúkal silný JZ
Vietor.
4. XII. 08 – Ráno mrzlo – 4 °C, cez deň bola hustá hmla, popoludní slnečno , bezvetrie
5. XII. 08 – Na sv. Mikuláša bolo ráno 3 °C, cez deň 5 °C, mrholilo a fúkal slabý J vietor.
7. XII. 08 – Od rána bolo usmoklené počasie, vlhko, hmlisto, 0 °C. Počasie ako stvorené na
chrípku, ktorá sa u detí aj začala.
16. XII. 08 – Teplo, ráno 7 °C, cez deň slabo pršalo.
19. XII. 08 – Od rána padal mokrý sneh s dažďom, 0°C, popoludní – 1 °C.
23. XII. 08 – V roku 1961 boli v Bytči teploty – 21 °C. Dnes bolo nad nulou, fúkal silný
S vietor.
24. XII. 08 – Na Štedrý deň konečne mrzlo . 6 °C, bolo bezvetrie, Večer bolo všade bielo,
Pretože napadal čerstvý sneh. Fúkal SV vietor.
26. XII. 08 – Na Štefana bolo – 4°C, zamračené
28. XII. 08 – Ráno bolo – 13 °C, bol krásny slnečný deň
29. XII. 08 – Ráno mrzlo -14 °C, bolo slnečno, slabý V vietor, cez deň bolo – 4 °C.
30. XII. 08 – V Bytči bolo ráno – 14 °C, hoci Hričovské letisko hlásilo -11°C. Je to iba kúsok
a aký rozdiel.
31. XII. 08 – Na Silvestra bolo ráno – 10 °C, cez deň – 4°C. Fúkal chladný S vietor, ale bolo
jasno a sucho.
Zhrnutie. Mesiac sa začal dažďom a pomerne teplým a hmlistým počasím. Mrznúť začalo 24.
XII.- na Štedrý deň. Celý mesiac pofukoval iba slabý vetrík. Nočné mrazy sa vyšplhali na
- 14°C a denné na – 4 °C. Stále bolo veľmi sucho a zima bola takmer bez snehu.
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SKRATKY PODĽA ABECEDY
Arch.
- architektúra, architektonický
Banskobyst. - Banskobystrický
Bc.
- Bakalár
Českosl.
- československý, á
CVČ
- Centrum voľného času
CCVČ
- Cirkevné centrum voľného času
CK
- Celoslovenské kolo
ČK
- Červený kríž
ČOV
- čistička odpadových vôd
ČR
- Česká republika
DK
- Dom kultúry
dôch.
- dôchodok, dôchodca, dôchodkový
DSS
- Domov sociálnych služieb
DP
- Dopravný podnik
el.
- elektrický, á, é
elektromag. - elektromagnetický, á
€
- euro
EÚ
- Európska únia
fin.
- finančný, á
FKH
- Futbalový klub Hliník
FO
- futbalový oddiel
FOZ
- Fond organizačného zabezpečenia
gen.
- generálny
HK
- Hádzanársky klub
HV
- Historické vozidlá
HZDS
- Hnutie za demokratické Slovensko ( politická strana )
inf.
- informačný, á
IMZ
- Inštruktorské a metodické zameranie ( hasiči)
J
- južný, juh
JV
- juhovýchodný, á
JZ
- juhozápadný, á
JRD
- Jednotné roľnícke družstvo ( bývalý poľnoh. podnik)
Kčs
- Koruna československá
KD
- kultúrny dom
keyboard
- elektronický hudobný nástroj ( podobný klavíru)
KLÚ
- Krajský lesný úrad
km
- kilometer
kr.
- krúžok
KTR
- káblový televízny rozvod
LDO
- Literárno – dramatický odbor
LPR
- Liga proti rakovine
MDD
- Medzinárodný deň detí
mes.
- mesačný, mesačne
mgr.
- magister, magisterka
mil.
- milión
mjr.
- major
MK
- miestne komunikácie(ulice, cesty)
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MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ml.
- mladý, mladší
MNV
- Miestny národný výbor
MO
- miestna organizácia
mons.
- monsiňor
MsK
- Mestská knižnica
MsR
- Mestský rozhlas
MsÚ
- Mestský úrad
MŠ
- materská škola
MŠ SR - Ministerstvo školstva SR
MZ
- mestské zastupiteľstvo
NBS
- Národná banka Slovenska
npor.
- nadporučík
npráp.
- nadpráporčík
obč.
- občiansky
odd.
- oddelenie
OH
- Olympijské hry
OK
- okresné kolo
osemroč. - osemročný, á , é
P.č.
- poradové číslo
PD
- projektová dokumentácia
pedag.
- pedagogický, á
por.
- poručík
pôdohosp.- pôdohospodársky, a
ppor.
- podporučík
Prefa
- bývalý podnik na stavebné dielce a materiály
prím.
- prímestský, á
PX
- Považská Bystrica
RD
- rodinný dom
riad.
- riaditeľ
RK
- regionálne kolo
RND
- Radošínske naivné divadlo
S
- Sever
SAV
- Slovenská akadémia vied
SD
- Sprievodná dokumentácia
SDKÚ - Slovenská demokratická a kresťanská únia
SeVaK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie
Sj
- Slovenský jazyk
Sk
- Slovenská koruna
skup.
- skupina
slov.
- slovenský, á
SNS
- Slovenská národná strana
sob.
- sobášny, a
soc.
- sociálny, a
spol.
- spoločnosť, spoločný, á
stor.
- storočie
st.
- stupeň
STV
- Slovenská televízia
SV
- severovýchod
SVŠ
- Stredná všeobecnovzdelávacia škola
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SZ
ŠFRB
ŠJ
šk.
ŠKD
ŠPD
šport.
TANAP
tech.
TJ
TKO
TO
trest.
TS
TV
tzv.
ŤZP
uč.
UK
ÚNSS
ÚP
ÚP
ÚŽS
vych.
výt.
VZN
zar.
zást.
ZDŠ
ZO
ZŠ
ZUŠ
ŽSK
ŽSR

- severozápad
- Štátny fond rozvoja bývania
- Školská jedáleň
- školský, á
- Školský klub detí
- Štúdium pre dospelých
- športový, á
- Tatranský národný park
- technika, technický, á
- Telovýchovná jednota
- Tuhý komunálny odpad
- triedený odpad
- trestný, á
- Technické služby
- televízny, a
- takzvaný, á
- Ťažko zdravotne postihnutí
- učiteľ, učiteľka
- Univerzita Komenského
- Únia nevidiacich a slabozrakých
- Územný plán
- Úrad práce
- Únia žien Slovenska
- vychovávateľ, vychovávateľka
- výtvarný, á
- Všeobecné záväzné nariadenie
- zariadenie
- zástupca, zástupkyňa
- Základná deväťročná škola
- Záhradkárska osada
- Základná škola
- Základná umelecká škola
- Žilinský samosprávny kraj
- Železnice SR
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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 2008 obsahuje odvolanie sa
na SD a opačne.

Kronikársky zápis vypracovaný za kalendárny rok 2008 bol dňa : ..................................
Prerokovaný a schválený bol dňa:............................., uznesením č.: ..............................

.........................
Prednosta MsÚ
Ing. Ľ. Guniš

................................
primátor mesta
Ing. P. Korec

.........................................
Kronikárka mesta
Mgr. G. Uhliariková
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