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1. kapitola 
 
 
 
 
 

S A M O S P R Á V A       M E S T A 
 
 
Informa čná tabuľa. 
 

- MsÚ sa stal organizátorom charitatívnej zbierky, na ktorú nás vyzvalo Občianske 
združenie z Diakonie Broumov v ČR. Zorganizovali zvoz darovaného šatstva a obuvi. 
V letáku boli inštrukcie o tom, o aké veci je záujem  a ako ich pred darovaním máme 
upraviť.  Podrobnosti SD č.:1  a, b / 2010 

- 11. I. oznámili predaj prebytočného majetku mesta: nákladné vozidlo AVIA ( rok 
výroby 1979 ); Tatra 148 ( rok výroby 1981 ); požiarne vozidlo a Karosa požiarny voz 
( rok výroby 1975 ). Podrobnosti SD č.:2  / 2010 

- 27. I. vydalo Mesto tlačivo pod názvom : Komunitný plán sociálnych služieb na roky 
2010 – 2015 s tabuľkou : Počet občanov mesta v poradovníku soc. zariadení v r. 2010: 

 
Miesto Kapacita zariadenia Počet občanov v poradovníku 
DD – DSS Hrabové 32 1 
ZOS Predmier 11 3 
DD – DSS Kľúč 29 2 
 
V roku 2009 bola opatrovateľská ( ďalej len opat. ) služba v domácnosti poskytnutá 104 
občanom od 31 opatrovateľov, s fin. podporou 166,722 €. V r. 2009 bola 58 dôchodcom 
doručovaná stravy zo ŠJ pri ZŠ Ul. mieru. Výška úhrady na opat. službu  bola 0,68 €/ hod.; na 
dovoz jedla 1,88 €/ obed.  
Podrobnosti SD č.: 3 / 2010 

 
- Poskytnutie ubytovania v sociálnych bytoch:  
1.) Mesto poskytuje 24 soc. bytov v bytovom dome č. 814 na Treskoňovej ul.  
2.) V bytovom dome Jesienka : 13 bytov 

 
Počet ľudí ubytovaných v soc. bytoch za roky 2006 – 2009. 
 
 
Rok Počet ubytovaných v Jesienke Počet ubytovaných na Treskoňovej 

ul.  
2006 90 86 
2007 91 85 
2008 77 80 
2009 80 76 
 
Obe soc. bytovky čiastočne financuje mesto zo svojho rozpočtu. 
Pomoc v hmotnej núdzi sa v r. 2009 vyplatila 7 klientom sumou : 869,85 € 
V januári uverejnilo mesto oznam o podmienkach pridelenia soc. bytu : záujemca musí byť 
občan Bytče, nesmie mať rodinný dom alebo byt, a musí mať nízky ročný príjem.  
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- komisia pre hodnotenie projektov Grantového systému oznámila záujemcom 
o čerpanie príspevkov, že termín uzávierky pre rok 2010 bude 4. II. 2010. 

Podrobnosti SD č.: 4 / 2010 
 
Zásobovanie pitnou vodou. V januári mesto vyvesilo prehľad o zásobovaní pitnou ( ďalej len 
pit.) vodou v čase núdze. V tabuľke boli uvedené lokality, kde by sa voda vydávala, v akom 
množstve na osobu, a prehľad minimálnej spotreby pit. vody. 
Koncom januára komisia pre hodnotenie projektov z Grantového systému mesta oznámila 
záujemcom o čerpanie príspevku, že termín uzávierky 1. kola pre rok 2010 je 4. II. 2010 
Podrobnosti SD č.: 5 / 2010 
4. II. – VZN  o používaní rovnošaty Ms Polície a iných súčastiach výstroja ( čiapka, služobný 
a slávnostný odev – letný a zimný; opasok, kukla, vesty...) 
30. III. bola  uverejnená správa O verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta. 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, jeho prevody, dražba, dočasné užívanie 
a pod.  
14. IV. mesto uverejnilo návrh aktualizácie Územného plánu ( ďalej len ÚP) mesta :  ochrana 
Súľovských skál, rieka Váh a Petrovička, cintorín, Diaľnica D1, Letisko D. Hričov, 
železničná trať, agrotechnika, lesy, sady, výrobné haly, kultúrne hodnoty, vymedzenie 
zastavaného územia, zoznam verejnoprospešných stavieb a iné.  
14. IV. – Záverečný účet mesta za rok 2009, ktorý obsahoval podrobný rozpočet za r. 2009, 
hodnotenie jeho plnenia, využitie prebytku; tvorba rezervného a soc. fondu; bilancia aktív 
a pasív; prehľad o stave dlhu. 
Podrobnosti SD č.: 6 / 2010 ( 8 strán ) 
7. V. vyhlásenie verejnej ponuky     na prenájom majetku mesta o výmere 12 m2 na 
zariadenie novinového stánku na Námestí SR za 40 € m2 / rok.  
7. VII. bol uverejnený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Ing. D. Múdrej  za 
II. polrok 2010 
10. VIII. vyhlásenie  verejnej ponuky  na predaj majetku mesta v k. ú. Mikšová o výmere 913 
m2 s minimálnou cenou predaja 40 € / m2 a v k. ú. Hliník ( záhrada ) o výmere 25 m2 za 30 € 
/ m2.  
 
Bežné príjmy mesta:                                                 6 387 535 
Daňové príjmy:                                                           4 028 234  

- Dane z príjmov a kapitál. majetku                  3 270 216 
- Dane z majetku                                                  447 632  
- Dane za tovary a služby                                     310 386  

Nedaňové príjmy:                                                           391 621 
- Príjmy z podnikania                                             96 490 
- Poplatky                                                              277 785  
- Úroky                                                                      1 350 
- Iné príjmy                                                              15 996 

Granty a transfery                                                         1 816 480 
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií                        151 200 
Kapitálové príjmy spolu                                             1 316 925 
 
Výdavky na Samosprávu z rozpočtu mesta v eurách: 

- Údržba budov                                                       484 700,- 
- Vzdelávanie zamestnancov                                      6 170,- 
- Ms informačný systém                                           20 970,- 
- Matrika, evidencie                                                  25 310,-   
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- Bezpečnosť, právo, poriadok                                139 505,-  
- Civilná ochrana                                                         4 190,- 
- Ochrana pred požiarmi                                            11 055,-  
- Administratíva                                                       595 230,- 
- Propagácia a prezentácia mesta                                 1 660,- 
- Marketingová komunikácia                                          500,- 
- Kronika mesta                                                               840,- 
- Medzinárodná spolupráca                                          2 550,- 
- Ms rozhlas                                                                     450,- 
- Internetová komunikácia                                               830,- 
- Riadenie mesta                                                          22 880,- 

Podrobnosti SD č.: 7 / 2010 ( 3 strany )         
 
Zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva ( MZ ).  
 
Zo zápisníc som vybrala iba uznesenia. Všetky podrobnosti prikladám v SD.  
 
1.) Mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 5. II.  sa zúčastnilo 13 poslancov. Hlavným bodom 
programu bola prestavba objektu Tribúna mesta na Ul. S. Sakalovej 
MZ schválilo:  prestavbu časti objektu Tribúna mesta na zariadenie pre seniorov. Rokovanie 
bolo zvolané na výzvu Ministerstva  práce, soc. vecí a rodiny SR. 
Podrobnosti SD č.: 8  / 2010 ( 2 listy ) 
 
2.) Mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 22. II. sa zúčastnilo 13 poslancov.   Hlavným bodom 
programu  bol návrh realizácie Domu seniorov v Bytči.  
MZ schválilo: budovanie nových zariadení soc. služieb v objekte Jesienka ; vyhotovenie 
kompletnej projektovej dokumentácie. 
Podrobnosti SD č.: 9 / 2010 ( 2 listy ) 
 
3.) Zasadnutia MZ dňa 25. II. sa zúčastnilo 15 poslancov. Hlavnými bodmi programu bolo: 
schvaľovanie žiadostí,  a rozpočtové opatrenia.  
MZ vzalo na vedomie: správu o výsledkoch kontroly , vyúčtovanie grantov, plnenie uznesení, 
čerpanie dotácií na šport za rok 2009, nové rozpočtové opatrenia, rezignáciu poslancov P. 
Bologu a M. Fileka na zastupovanie mesta vo výbore Futbalového oddielu ( FO ) Kinex 
Bytča.  
MZ schválilo: zostatok pokladničnej hotovosti, rozpočtové opatrenia na školstvo, dotáciu 
Biblickému centru ( 2 939,37 € ) na výkopové a zemné práce Synagóga ; dotáciu  330 € DSS 
Novoť pre Bytčanov, komunitný plán soc. služieb; VZN týkajúce sa soc. služieb, pridelenie 
soc. bytu na Treskoňovej ul. A: Inšpektorovej so synom a O. Kidovej ; žiadosť na dotáciu 
k cestovnému ruchu v meste – montované drevené stánky ; splátkový kalendár na dlhy mestu 
Z. Varáčkovej a zároveň jej odporúča požiadať Úrad práce a soc. vecí o poskytnutie 
príspevku na bývanie. 
MZ neschválilo: pomenovanie ZŠ na Ul. E. Lániho na Základnú školu Eliáša Lániho ; dotáciu 
na akcie osláv Žilinskej synody ; zvýšenie honoráru na vedenie kroniky ; zvýšenie dotácie pre 
klub telesne postihnutých ; odpustenie poplatku na prenájom DK – akcia Šiškobál. ; predaj 
garáže V. Šichmanovi 
MZ odporučilo: podanie žiadosti o opravu hasičskej zbrojnice v Hrabovom ;  
MZ poverilo : M. Fileka vypracovaním návrhu transformácie FO Kinex na Mestský športový 
klub ( MŠK ).  
Podrobnosti SD č.:  10 / 2010 ( 8 listov ) 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2010  strana č. 4 

 
4.) Zasadnutia MZ  dňa 29. IV.  sa zúčastnilo 16 poslancov. Hlavnými bodmi programu boli: 
rozpočtové opatrenia, záverečný účet, zásady odmeňovania poslancov, žiadosti a návrhy.  
MZ vzalo na vedomie: rozpočtové opatrenia, stanovisko k záverečnému účtu, správu 
o činnosti Mestskej polície ( MsP ) , referátu kultúry a Mestskej knižnice ( MsK ).  
MZ schválilo:  použitie prebytku financií 567 071, 06 €: 

- Rezervný fond -111 724,35,- € 
- Pre ZUŠ na oslavy výročia – 500,- € 
- Opravu zavlažovacieho zariadenia pre FO Hliník, opravu plota , parkovisko pri 

cintoríne  – 2000,- € 
- Opravy KD Pšurnovice a stĺpy Ms rozhlasu – 1200,- € 
- Kúpenie čerpadla do hasičskej striekačky – 400,- € 
- Dávky v hmotnej núdzi – 1 600,- € 
- Zvýšenie fondu MsP ( prevencia kriminality ) – o 400,- € + položka dohody 

o vykonanej práci – 500,- € 
Dotáciu farskému úradu na kultúrnu pamiatku kazateľnice – 7 000,- € ; dotáciu na vydanie 
knihy W. Oszczedu  Putovanie údolím Váhu 200,- € ; zásady odmeňovania poslancov, 
zapisovateľovi komisie a obradníka MsZ  ( podrobnosti v SD ; ponechať tabuľu na rodnom 
dome Dr. Tisa ; prenájom časti nebytových priestorov na ihrisku p. J. Baginovi ( skúšky 
hudobnej skupiny ); pridelenie soc. bytov ; ak bude S. Kumičík opakovane porušovať domový 
poriadok v Jesienke, bude s ním ukončená nájomná zmluva; žiadosť projektu na 
„Rekonštrukciu a údržbu verejného osvetlenia mesta“ ; zámenu pozemkov , aby  malo mesto 
lepší prístup k svojim pozemkom ; využitie budovy bývalej ZŠ v Pšurnoviciach len na Dom 
opatrovateľskej služby pre občanov obce. 
MZ neodporučilo: predaj polovice rodného domu Dr. Tisa 
Podrobnosti SD č.:   11   / 2010 (  15 listov ) 
Niekoľkokrát ročne sa stretávajú prívrženci Jozefa Tisu pri jeho rodnom dome v centre Bytče. 
Vždy sa správajú pokojne. Napriek tomu mnohým ľuďom nedajú spávať. Ružový dom chátra. 
Polovica patrí od minulého roku Spoločnosti pre zachovanie tradícií, vedenej S. Pánisom. 
Teraz chce od mesta odkúpiť zvyšný podiel, aby mohli dom zrekonštruovať, aby zachovali 
slovenskú históriu a dom nášho prvého prezidenta. Jeho osoba je tŕňom v oku Ústrednému 
zväzu židovských náboženstiev . Považujú ho za pomáhača fašizmu. V dome je iba nábytok 
a zvonku je osadená pamätná tabuľa . Spoločnosť chcela z domu spraviť prezidentovo 
múzeum, na čo chce urobiť zbierku. Ministerstvo vnútra najprv zbierku povolilo a neskôr ju 
zrušilo.  
Podrobnosti SD č.: 12 / 2010 
 
5.) Zasadnutia MZ dňa 22. VII. sa zúčastnilo 14 poslancov . Hlavnými bodmi programu boli:  
plnenie rozpočtu,  predaj pozemkov pod diaľnicu, finančná dotácia,  VZN  a iné.  
MZ vzalo na vedomie: čerpanie dotácií, plnenie a úpravu  rozpočtu. 
MZ schválilo :  predaj nehnuteľností pod diaľnicu za kúpnu cenu 589 078, 04 ,- € . 
Podrobnosti o parcelách uvádzam v SD.  

- dotáciu 1 000,- € pre SRZ ( rybári ) na nákup násad rýb do koryta Petrovičky – 
námestie 

- zvýšenie dotácie o 10 000,- € pre MHK ( hádzanári ) 
- dotáciu 20 746,- € pre FO Kinex ( futbalisti ) 
- uvoľnenie 1 500,- € na poplatky potrebné na prihlásenie sa futbalistov do súťaží a na 

registračné poplatky 
- zaradenie mládežníckych družstiev FO Kinex  medzi krúžky Ms CVČ 
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- zmeny v rozpočte došli pri prestavbe Jesienky, fasády PZ osvetlenie parkoviska, 

opravy komunikácií, DS Hliník oprava a údržba,  stavebný dozor námestie; KD 
Pšurnovice a iné.  

- VZN o hospodárení s majetkom mesta, jeho predaja, výške príspevku v školách a škol. 
zariadeniach 

- Ponuku predaja pozemkov vo vlastníctve mesta v Mikšovej, v Hliníku s minimálnou 
cenou vo výške 40 € / m2. Kontaktnou osobou  na MsÚ bol Ing. Kotešovský 
Podrobnosti SD č.: 13  / 2010 

- Prenájom časti priestorov na Tribúne štadióna : S. Šutarovi a P. Rumanovi na skúšky 
hudobných skupín 

- Prenájom časti priestorov v KD Mikšová L. Bírovi na skúšky hudobnej skupiny 
- Prenájom časti pozemkov R. Sitarčíkovi na zriadenie novinového stánku 
- Povolenie Ľ. Prítlovej a M. Gabajovi na vybudovanie prístupovej cesty 

zatrávňovacími panelmi k vlastným pozemkom 
- Počet poslancov vo volebných obvodoch vo voľbách do orgánov samosprávy: V. 

Bytča 12 poslancov a ostatné obvody po jednom. 
- Prenájom soc. bytu A. Plškovej, presťahovanie sa do iného soc. bytu V. Špánikovej 

a predĺženie nájomnej zmluvy v Jesienke B. Papúchovej. 
- Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi : M. a Z. Chylovej, J. Stískalovi, A. Mahdoňovej 

a Gališovej 
- Uloženie umeleckých diel akad. Sochára S. Bíroša v suteréne DK.  
- V prípade , že B. Gärtner nevráti mestu dlh 830 ,- €, mesto na neho vydá žalobu.  
- Odmenu primátorovi mesta  vo výške 30 % súčtu platov za polrok.  
- Predaj pozemku Ing. Tvrdému a jeho manželke  s podmienkou, že bude využívaný na 

služby občanom.  
- Zásady postupu pri vybavovaní sťažností občanov. Na tento účel zriadili komisiu: 

JUDr. R. Mendel, Ing. A. Kramarová a Ing. J. Melocík.  
- Postup pri vybavovaní projektu „ Elektronizácia služieb mesta“.  
MZ neschválilo: nákup auta na prepravu hasičských družstiev 
- prenájom priestorov plavárne M. Polkovi  na organizáciu spoločenského podujatia  
Podrobnosti SD č.: 14 / 2010 ( 17 listov ) 
 
Mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 23. IX. sa zúčastnilo 12 poslancov. Hlavným bodom 
programu bolo: výstavba nájomných bytov.  
V rokovaní nastal spor o umiestnenie stavby pre výstavbu 2 bytových domov s 32 
nájomnými bytmi. Primátor mesta podporoval lokalitu na Bottovej ulici . 6 poslancov 
bolo proti, pretože chceli, aby sa stavalo na Rajčuli. Proti tomu spísali petíciu všetci 
obyvatelia tejto lokality. Poslanci sa rozišli s tým, že sa na konečnom riešení nedohodli 
a teda výstavbu na Bottovej ulici neschválili.  
Podrobnosti SD č.: 15 / 2010 ( 2 listy ). 
 
Zasadnutia MZ dňa 28. X.  sa zúčastnilo 17 poslancov. Hlavnými bodmi boli: plnenie 
rozpočtu, žiadosti, návrhy zmien, prenájom pozemkov a iné.  
MZ vzalo na vedomie:  správu o výsledkoch kontroly, plnení a úprave rozpočtu,  správu 
o činnosti škôl, o spotrebe energií požiarnikmi.  
MZ schválilo : zmeny v rozpočte : znížiť príspevok na opravy a údržbu  KD a DS c 
Mikšovej ; zvýšiť opravu a údržbu detských ihrísk ; KD Hrabové, nákup servera , dotácia 
pre TS ; MŠ Hliník – výmena okien ; dotácia ( 400,- ) Domu opatrovateľskej služby 
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v Predmieri ; odmena darcom krvi ; VZN o udržiavaní čistoty mesta a poriadku v ňom ; 
VZN o dotáciách pre školy ; novelu rokovacieho poriadku MZ ; jednorazovú fin. dávku  

v hmotnej núdzi: A. Cabajová, J. Bachoríková, M. Štrkáčová, J. Kišo  p. Maceášiková       
(podrobnosti prikladám v SD ) ; podporu pre festival Rockstone fest  a iné.  
Podrobnosti SD č.: 16 / 2010 ( 10 listov ) 
  Mimoriadneho zasadnutia  MZ dňa 9. XI. sa zúčastnilo 14 poslancov. Hlavným bodom 
  rokovania bol: návrh rozpočtu na rok 2011 a vybudovanie hokejového ihriska.  
MZ vzalo na vedomie: odborné stanovisko k návrhu rozpočtu hlavnou kontrolórkou,  samotný 
návrh rozpočtu.  
MZ schválilo :  rozpočet a jeho rozšírenie o 15 000,- o hokejbalové ihrisko v Bytči 
a osvetlenie 500,-  na hokejbal. ihrisku v Hliníku.   
Podrobnosti SD č.: 17 / 2010 ( 2 listy ) 
 
Podrobnosti zo života mesta.  

 
Kondolenčný list.  Dňa 12. IV. poslali zástupcovia nášho mesta v mene nás všetkých 
kondolenčný list starostovi poľského mesta Opoczno a jeho obyvateľom , keď  v jednom 
momente stratili naraz prezidenta republiky L. Kaczynkeho a najvyšších  predstaviteľov elity 
národa. Spolu zomrelo 96 ľudí, najvyšších predstaviteľov športu, cirkvi a vlády. Všetci 
spomínaní zomreli pri leteckom nešťastí, keď si išli uctiť pamiatku zavraždených poľských 
dôstojníkov v meste Katyňa.  
Podrobnosti SD č. : 18  / 2010 
Bilancia. V októbri mnohí bilancovali. V týždenníku Žilinsko – Bytčiansko vyšiel článok Ing. 
Alžbety Kramarovej predsedníčky finančnej komisie a členke MR, ktorá kandidovala na post 
primátora mesta. Zamýšľa sa nad tým, čo sa podarilo a čo naopak nevyšlo v minulom 
volebnom období.1.) Budeme mať vynovené námestie, ale nedoriešený problém s chýbajúcou 
kanalizáciou na Družstevnej a Pšurnovickej ulici. Zastaraná kanalizácia je aj v prímest. 
častiach. Problémy s pitnou vodou majú najmä v Pšurnoviciach a Hrabovom.  
2.)Podarilo sa kúpiť zostávajúcu časť bytového domu Jesienka , ktorá sa už začala 
rekonštruovať na zariadenie pre opatrovateľské služby starším občanom.3.) Podarilo sa 
z fondov EÚ zmodernizovať ZŠ na Ulici mieru. 4.) Našli sme prostriedky na opravu 
a rozšírenie kapacít MŚ. 5.) Opravili cesty a chodníky, vybudovali nové parkoviská a detské 
ihriská.  
Nepodarilo sa vybudovať novú športovú halu pre naše hádzanárky, bytový dom , 
vybudovanie cyklotrasy a trhoviska. Nevieme čo s Tribúnou štadiónu.  
Podrobnosti SD č.: 19 / 2010 

 
Matrika. 

 
Oznamy s tabule informácií.  

- mesto Bytča má k 5. VIII. spolu 11 741 obyvateľov.  
- Vyhlásenie o nezvestnosti: Jozef Briš nar. 18. X. 1908 , naposledy bytom Bytča č.: 

220 je nezvestný od r. 1942. Žiadosť podala jeho sestra Rozália Bunčová aby mohla 
podľa zákona užívať RD na Popoliške č.: 861. Súd vyhlásil nezvestného za mŕtveho.  

- Oznámenie o zrušení trvalého pobytu sa vyskytovalo na tabuli 26 krát počas roka. 
Jednalo sa o osoby alebo celé rodiny, ktoré zmenili svoje bydlisko. Niekedy to bolo 
iba na území mesta , inokedy mesto opustili.  

- Oznámenie o doručení písomnosti súviselo s ohlásením pobytu. Na tabuli sa ich 
objavilo 71. Písomnosť si mohli adresári vyzdvihnúť na MsÚ v ohlasovni pobytu.  

- Podrobnosti SD č.: 20  a, b / 2010 
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- Verejná vyhláška o mieste uloženia písomností, sa týkala adresáta zásielok, ktorý si ju  
      neprevzal, alebo ho nebolo možné nájsť. Väčšinu z nich poslala Správa daní a  
      poplatkov, ktorým sa adresáti zjavne chceli vyhnúť. Oznamy neboli poslané iba z 
      Bytče, ale aj iných miest Slovenska, napr.: zo Šiah.  Spolu ich bolo postupne  
      uverejnených viac ako 106. 
      Podrobnosti SD č.: 21  a, b, c / 2010; 22  a, b, c / 2010 
-     Na tabuli bola uverejnená aj tabuľka o vekovej štruktúre obyvateľstva mesta k 31.  
      XII. 2009.  
 

Vek 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
0  - 14 2131 18,52 2081 18,9 2027 17,58 1962 17,05 
15 -  64 8114 70,53 8165 71 8245 71,52 8258 71,78 
65 + 1259 10,94 1253 10,89 1256 10,89 1284 11,16 
spolu 11 504  11 499  11 528  11 504  

 
Manželstiev je stále menej. 
 
Za minulý rok zaevidovali všetky matriky v našom okolí menej sobášov i narodených detí. 
V období január – september 2009 bolo v Bytčianskom okrese 122 sobášov, z toho v Bytči si 
47 párov dalo manželský sľub. Priemerný vek nevesty bol 25,6 a ženícha 29,7 rokov.  
Klesol aj počet novonarodených detí. Minulý rok sa v Žiline narodilo 1 484 detí, čo je o 42 
menej ako rok predtým. Príčinou , prečo klesá počet sobášov i detí, môže byť to, že dnešné 
ženy sú oveľa sebestačnejšie, viac im ide o kariéru. Z biologického hľadiska je ideálne 
otehotnieť a porodiť dieťa vo veku od 18 – 26 rokov. Sociálne správanie sa žien sa natoľko 
zmenilo, že túto hranicu posúvajú o 5 rokov nahor. Žiaľ ekonomická nezávislosť žien je aj 
vážnym problémom, ktorý vedie k rozvodom. V okrese Bytča je dĺžka manželstva  oveľa 
nižšia ako v celom kraji. Dosahuje priemerne 12 a pol roka. Podľa predbežných údajov 
rozviedol súd za uplynulý rok 320 párov v Žilinskom okrese, z toho 55 v Bytči. Návrh na 
rozvod podali väčšinou ženy. Dôvod uviedli názorové nezhody, alkoholizmus, neveru 
a nezáujem o rodinu.  
Podrobnosti SD č.:23  / 2010 
 
Meniny. 
 
Ak dali rodičia svojmu dieťaťu cudzie meno ako Tobias, mohlo sa stať, že v slovenskom 
kalendári ho nenašli a museli rozmýšľať , kedy bude dieťa svoje meniny oslavovať. Do roku 
1989 existovala komisia, ktorá rozhodovala okrem iného aj o menách v kalendári. Jej verdiktu 
sa museli matrikári pridržiavať. Dnes takáto komisia neexistuje. O zadávaní mien do 
kalendárov neexistuje ani žiaden legislatívny predpis. Uvedenie mena v kalendári ja výlučne 
na rozhodnutí vydavateľa. V praxi sa teda stáva, že nové mená sú v kalendároch od rôznych 
vydavateľov uvedené pri rôznych dátumoch a u niektorých nie sú uvedené vôbec. Mnohé 
redakcie vydavateľstiev od 1. I. 2010 uvádzajú žiadané mená ako: Karin, Kevin, Alex, Sára, 
Marco, Ria alebo Tobias a iné. Nie všetky redakcie kalendárov rodičom vyhovejú. Problém je 
v tom, že sa v jednom dni môže objaviť aj 7 mien. Množstvo rozličných rodných mien 
používaných v súčasnosti na Slovensku ďaleko presahuje počet dní v kalendári. V mnohých 
krajinách sa meniny vôbec neoslavujú.  
Podrobnosti SD č.: 24 / 2010 
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Mestská polícia ( MsP ). 
 
Správa o činnosti  MsP. 
 
Priestupky ( ďalej len pr. )                                                      počet:                          pokuta : 

- Na úseku správy riešené pokutou boli                         3 za                            26 € 
- Proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  2 182 ;                              16 826 € 
- Na úseku podnikania                                                    5;                               55 € 
- Alkoholizmus a toxikománia                                      52                                594 € 
- Proti verejnému poriadku                                            61                                410 € 
- Porušenie VZN                                                          428                                1 731 € 
- ( ochrana zelene, vývoz odpadu, pyrotechnika, držanie psov, ovzdušie... ) 
- Proti občianskemu spolunažívaniu                              31                                294 € 
- Proti majetku                                                                28                               118 € 
- Stavebný zákon                                                              2 
- Ochrana nefajčiarov                                                      63                               275 € 

Priestupky spolu :                                                                 2 856                              20 329 € 
Priestupky boli riešené blokovými pokutami, dohováraním, odovzdané Policajnému zboru  
SR, Obvodnému úradu Žilina,  MsÚ, ... 
MsP chytila 45 zatúlaných psov. Niektorých vrátili majiteľom , iných umiestnili v Spolku pre 
záchranu zvierat v Považskej Bystrici a Korni. Na ich výživu prispelo mesto 632 € zo svojho 
rozpočtu. 54 majiteľov dostalo pokutu za to, že nemali svojich psov zaevidovaných, alebo 
opatrených známkou mesta. 
 
Porovnanie zaznamenaných pr. v meste a jeho častiach:  
 
Názov miesta Rok 2009 Rok 2010 
Bytča 2 125 2 772 
Hrabové      28      12 
Mikšová - Beňov       9        5 
Malá Bytča      18      16 
Pšurnovice      14      15   
Hliník nad Váhom      26      36 
Spolu 2 220  2 856 
             
Počet zaznamenaných dopravných priestupkov v meste a jeho častiach:  
 
Názov miesta Dopravné pr. Pr. Súvisiace s 

dopravou 
Spolu  

Bytča 409 359 768 
Hrabové   29   14   43 
Mikšová - Beňov   24     5   29 
Malá Bytča   20   12   32 
Pšurnovice   25   20   45 
Hliník nad Váhom   51   39   90 
Ostatní z okresu Bytča 706   94 800 
Mimo okresu Bytča 918   96 1 014 
Nezistené bydlisko     0   35     35 
Spolu  2 182 674 2 856 
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Zaznamenané skutky, ktoré mali znaky trestných ( tr. ) činov: 
 
Názov tr. činu Počet tr. činov Počet zadržaných osôb 
výtržnosť               2              4 
Nebezpečné vyhrážanie               1              1 
Lúpež                1              0 
Držanie omamných látok               1              0 
Pytliactvo                1              1 
Potláčanie základných práv               1              0 
Vlámanie sa               3              1 
Spolu               10              7 
 
Z počtu 10 zaznamenaných tr. činov bolo 6 zistených príslušníkmi MsP a 4 boli nimi 
oznámené štátnej polícii.  
MsP celkom uložila 20 329 € blokových pokút. Z toho najviac pokút vybrali v Bytči 2 772 €. 
MsP prijala tento rok oznamy od príslušníkov PZ SR a od občanov. Celkový počet prijatých 
a preverených oznamov bol 637 z toho bolo 227 priestupkov. Anonymných oznamov bolo 
388, z nich bolo 55 pr. 
Príslušníci MsP zabezpečovali počas roka ochranu obyvateľov, ich majetku, ochranu 
životného prostredia, dodržiavanie čistoty a poriadku mesta a jeho častí. V noci hliadkovali 
najmä okolo domu Jesienka, na ktorého chodbách sa v zime zdržiavali bezdomovci. Títo 
postupne putovali a nachádzali útočište v areáli MŠ Dostojevského, na cintoríne a v kríkoch 
okolo Kaplnky, kde prespávalo 7 osôb.  
Zvýšili kontrolu okolo krčiem a miest kde Bytčania mali tendenciu zakladať skládky odpadu. 
V parkoch kontrolovali mládež, ktorá rušila  nočný pokoj a pod vplyvom alkoholu rozbíjala , 
čo jej prišlo pod ruku. Pomocou  prístroja ALKOTEST otestovali 421 maloletých 
a mladistvých osôb a všetky boli pozitívne. Z toho dve deti boli do 15 rokov. Nie všetci opilci 
boli z Bytče. Mnohí boli z okolia a dokonca aj zo zahraničia.  Spolu so štátnou políciou 
pomáhali pri záplavách najmä obyvateľom M. Bytče.  
Pri pravidelnom hliadkovaní odhaľovali a nahlásili Technickým službám nefunkčné verejné 
osvetlenie, zlomené konáre stromov, výtlky na cestách, , chýbajúce alebo poškodené 
dopravné značky a pod. Počas šk. roka pomáhali deťom prejsť bezpečne po cestách najmä pri 
ZŠ E. Lániho a v Hliníku. Poriadok a bezpečnosť zaisťovali pri kultúrnych a športových 
podujatiach – verejné zhromaždenia politických strán, hasičské súťaže, Cyklomaratón, 
Festival drotárstva, Propagácia kresťanstva na námestí, športové dni v Pšurnoviciach a M. 
Bytči, Michalský jarmok, voľby, akcie ŽSK konané v sobášnom paláci a iné.  
Príslušníkmi MsP bolo predvedených 14 osôb na útvar PZ SR, z nich na jednu osobu bolo 
vyhlásené pátranie. 
Na projekt „ Prevencia kriminality „  zameraného na deti a mládež minula MsP 2400 €. 
Peniaze použili na kúpenie cien v súťažiach ako cyklistické prilby, propagačný materiál, 
kalendáre a iné. Spolu sa projektu zúčastnilo 1 768 detí, z toho 1 399 základných a 369 
materských škôl.  
MsP vypracovala projekt na II. etapu „ Bezpečné mesto“. Žiaľ v roku 2010 nedostali zo 
štátneho rozpočtu naň žiadne peniaze. Chceli by ho rozšíriť o ďalších 6  bezpečnostných 
kamier, ktoré by rozmiestnili v ďalších uliciach mesta.  
Zo zdrojov mesta bol realizovaný kamerový systém v areáli ZŠ na Ul. mieru ( 8 kamier ) 
a MŠ Dostojevského ( 2 kamery). Signály zo všetkých  kamier sú prenášané cez internet na 
monitor v MsP. V spolupráci s Úradom práce boli na monitorovanie kamier zamestnané 2 
pracovníčky , ktoré sa pri monitoroch striedajú vo dne a v noci. Pritom zaznamenávajú aj 
hlásenie telefonických hovorov z terénu pomocou rádiostaníc.  Ich pozornosť je zameraná 
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najmä na nočné hodiny v piatok a sobotu. Pomocou kamier bolo zaznamenaných 545 
prevažne dopravných priestupkov, ale aj neoprávnený výber ukradnutou bankomatovou 
kartou, poškodenie zariadení na námestí ( zničili smetné koše ), bitky medzi občanmi, pytliak 
chytajúci ryby na námestí a iné. Kamery majú okrem dôkazného aj preventívny prínos, ktorý 
odradí potencionálnych páchateľov.  
V letných mesiacoch bola prijatá na útvare MsP absolventka, ktorá zapisovala priestupky do 
evidencie. Okrem nej boli prijaté aj 2 pracovníčky na administratívu, čo veľmi odbremenilo 
policajtov od administratívnej práce a viac sa venovali úlohám v teréne.  
 
Spolupráca MsP s inými orgánmi. 
 
Spolupráca s PZ SR sa realizovala pravidelnými pracovnými stretnutiami, na ktorých sa 
vyhodnocovali získané poznatky a spoločný postup zásahov. Spoločne hliadkovali pri akciách 
zameraných na kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými  osobami, pri 
spoločných dopravných akciách, pri pátraní po nezvestných osobách  a hľadaných autách. 
Ďalej spolupracovali pri zákrokoch páchateľov trestnej činnosti, pri hromadných bitkách 
a výtržnostiach , pri zabezpečovaní stôp trestnej činnosti a dopravných nehôd. 
V decembri sa všetci príslušníci MsP zúčastnili výcviku pod vedením inštruktora Krajského 
riaditeľstva PZ SR. Výcvik bol zameraný na fyzickú prípravu, sebaobranu, taktiku zákrokov, 
práca so služobnou zbraňou. 
S príslušníkmi Železničnej polície spolupracovali na ich požiadanie pri pátraní po 
páchateľoch a odcudzených veciach na území mesta, alebo ak boli vinníci Bytčania.  
Spolupráca s inými Mestskými alebo Obecnými políciami bola väčšinou administratívna. 
V rámci streleckej prípravy a manipulácie so zbraňou sa zúčastnili súťaže v Piešťanoch, 
Prievidzi, Dolnom Kubíne a Bánovciach nad Bebravou. V rámci fyzickej prípravy sa 
zúčastnili halového futbalového turnaja v Čadci.  
Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom spočívala na zisťovaní požiarov, pri 
odstraňovaní ropných látok z verejných priestranstiev, pri zabezpečovaní dopravných nehôd, 
kde bolo treba vyslobodiť ranených z áut. 
Spolupráca s pracovníkmi Rýchlej lekárskej pomoci spočívala v tom, že MsP privolala rýchlu 
pomoc k osobám , ktoré našli na ulici v bezvedomí , alebo pod vplyvom alkoholu, alebo 
v zime podchladení. MsP robila asistenciu pri prevoze pacientov na psychiatriu, ktorí boli 
agresívni, alebo si chceli siahnuť na život. 
Spolupráca s Okresnými súdmi spočívala v doručení poštových zásielok, našim občanom do 
vlastných rúk, ktorí si zásielku od súdu na pošte neprebrali.  
Spolupráca so Súdnymi exekútormi spočívala v doručení 15 zásielok, z ktorých v 3 prípadoch 
museli policajti zasiahnuť proti adresátovi a pri exekúcii.  
 
 Materiálne a technické vybavenie. 
  
V roku 2010 boli kúpené 2 prenosné rádiostanice, miesto starej a poruchovej, ktorá bola 
vyradená. Do výzbroje boli kúpené 2 nové guľové krátke zbrane, raže 9 mm. MsP kúpila 
záznamové zariadenie k telefónu, ktoré zaznamenalo každý prijatý a odoslaný telefonický 
hovor. Kúpili tiež ďalší tester na zistenie omamných a psychotropných látok. 
Od 1. X. 2010 bol primátorom mesta prijatý deviaty príslušník MsP Marek Smetana  
Záznam do kroniky som vypracovala podľa správy MsP pre poslancov MZ. Správu, ktorá má 
21 strán, vypracoval náčelník MsP Peter Majstrík.  
Podrobnosti SD č.: 25 / 2010 
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Nájdené peniaze. Vedenie MsP vyhlásilo v rozhlase, že sa 13. II. na ulici našli peniaze. Ten , 
kto ich stratil, ich mohol vyzdvihnúť na polícii, ale musel dôveryhodne dokázať, že sú jeho. 
Mladá žena, ktorá ich našla a všetky odovzdala, policajtov veľmi prekvapila. Ešte sa nestalo, 
aby niekto vrátil hotovosť. Je to výnimočná šľachetnosť. Odmietla aj nálezné 10 % z nájdenej 
sumy. Nálezkyňa povedala, že ju mrzí: „ že to čo by malo byť normálne ( vrátenie peňazí ) sa 
stáva raritou. Ja som veriaca a viem , ako sa mám v takomto prípade správať“.  
Ubehol týždeň a majiteľa peňazí stále nebolo, Hoci sa na polícii o ne prihlásili 3 ľudia. Všetci 
uviedli iné podrobnosti o mieste straty, o počte peňazí a pod. Napokon prišla na políciu 24-
roč. Dominika Šukalová, ktorá presne uviedla, že ich stratila na ceste k pošte, kde išla zaplatiť 
inkaso.  Bolo to 120 €. Z nájdených peňazí mala obrovskú radosť, pretože ich už oplakala. 
Poctivej nálezkyni sa išla osobne poďakovať a kúpila jej aspoň bonboniéru. Radosť mala aj 
nálezkyňa, že sa dostali do tých pravých rúk.  
Podrobnosti SD č.:  26  a, b, c / 2010 
 
Krádež v supermarkete. 
Zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby v predajni Billa v Bytči Roman Bučo, prichytil 
začiatkom marca pri krádeži 14-roč. chlapca. Z tašky mu vytiahol 16 čokoládových tyčiniek a 
ďalšie sladkosti, ale aj 23 škatuliek rôznych druhov prezervatívov. Bučo okamžite volal 
políciu. Mladík má len 14 rokov a používať prezervatívy k tomu na čo sú určené, nesmie. Na 
polícii si ho prevzala mama. Krádeže v obchodoch sa stávajú bežne, pričom 80 % kradnú deti. 
Psychológ tvrdí, že toto správanie je pre deti nutkavé – ide im o adrenalín.  
Okrem detí kradnú aj starí ľudia. Náčelník MsP P. Majstrík tvrdí, že za 3 mesiace 
zaznamenali 7 krádeží. Dôchodcovia kradnú drobnosti preto, že nemajú dosť peňazí a takto si 
chcú prilepšiť.  
Podrobnosti SD č.: 27 / 2010 
Školiace stredisko v Žiline  pripravuje na povolanie budúcich mestských policajtov. Kurz sa 
začal 12. IV. a trval 2 a pol mesiaca. Uchádzači boli na ňom z celého Slovenska. Školenie 
pozostáva z 2 častí. V teoretickej preberajú otázky práva, etiky, psychológie či bezpečnosti pri 
práci. V praktickej časti sa zdokonalili v administratíve, streľbe, telesnej príprave a poskytnutí 
zdravotnej pomoci. Záverečná skúška bola podobná maturite a začínala sa testom. Kto ho 
neurobil, v skúške nepokračoval. Musel robiť opravné skúšky do 3 mesiacov znovu. 
Kto spravil skúšky, dostal osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Podmienkou ako sa stať 
obecným alebo mest. policajtom je: vek 21 rokov, stredošk. vzdelanie, potvrdenie od lekára 
o schopnosti zniesť fyzickú záťaž. Musia úspešne absolvovať aj psychotesty a nesmú mať 
zápis v trestnom registri. Ak uchádzač neurobil ani opravnú skúšku, obec alebo mesto s ním 
rozviazalo pracovný pomer.  
Podrobnosti SD č.: 28  / 2010 
Práca s deťmi. V rámci  projektu „ Prevencia kriminality zameranej na deti a mládež „ 
navštívili zamestnanci MsP deti v MŠ na Dostojevského ul. ( sídlisko). Deti pripravovali na 
to, ako sa majú správať na cestách ako účastníci cestnej premávky. Akcia prebehla na 
detskom dopravnom ihrisku, kde sa učili, ako sa majú správať chodci, cyklisti a korčuliari. 
Zdôraznili nosenie prilieb pri jazde na bicykli.  
Deti zaujalo aj to, keď im policajti ukázali vybavenie svojho vozidla, obušky, zariadenie na 
odchyt psov, maják a sirénu. Akcie sa zúčastnilo 132 detí. Na podobné akcie poskytuje 
dotácie Rada vlády a mesto.  
Dopravná súťaž.  Deti z 2 ZŠ a jednej špeciálnej sa zúčastnili 1. VII. na dopravnej súťaži. 
MsP ju organizovala v rámci prevencie kriminality, na ktorú od vlády a mesta získala spolu 
1 900 €. Súťažilo 95 detí v 3 disciplínach: jazda na bicykli cez prekážky, povinná výbava 
bicykla, testy z pravidiel cestnej premávky.  Najviac chýb urobili deti v testoch a preto sa 
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policajti rozhodli viac venovať v budúcnosti teórii. Tí najlepší dostalo darček : cyklistické 
prilby a reflexné trojuholníky.  
Májová akcia bola pokračovaním predošlých. U najmenších detí ZŠ sa policajti zamerali na 
blížiace sa prázdniny, kedy sa deti najviac pohybujú po cestách. Poučili deti ako sa majú 
správať, keď ich oslovia neznámi ľudia a núkajú im darčeky.  
U starších detí ZŠ bola reč o protispoločenskej činnosti ako: šikanovanie, užívanie 
návykových látok, záškoláctvo, krádeže a iné. Policajti odpovedali na mnoho otázok detí. 
Spolu sa na tejto akcii zúčastnilo 780 žiakov  ZŠ Ul. mieru a 549 detí zo ZŠ E. Lániho. 
Deťom prednášali P. Majstrík, J. Malobický a R. Pistovčák.  
V decembri pokračovali v školení na MŠ Hurbanova ul. kde rozdali 20 reflexných viest. 
Predtým pri akciách rozdali 80 viest deťom v MŠ Hliník, Pšurnovice, Hrabové a M. Bytča.  
Staršie deti ZŠ dostali zas kalendáre s informáciami o tom, ako sa majú správať na cestách 
ako cyklisti a chodci, o škodlivosti drog a pod. Pretože projekt veľmi zaujal rodičov detí, 
polícia ním bude aj naďalej pokračovať.  
Podrobnosti SD č.: 29 a, b, c, d / 2010 
Pytliactvo  je u nás trestný čin. Mnoho nepríjemností si spôsobil  v auguste 28- roč. muž 
z Tvrdošína, ktorý chcel na vlasec uloviť rybu na námestí v Bytči. Nepodarilo sa mu to.  
Nasnímal ho totiž kamerový systém a zadržala MsP. Odovzdali ho potom štátnej polícii. Za 
pytliactvo môže dostať trest odňatia slobody až na 3 roky. Bol to zamestnanec firmy , ktorá 
opravovala naše námestie – strážil stavenisko.  
Podrobnosti SD č.: 30 / 2010 
Stratené škatule.  Koncom novembra našli policajti  pri čističke odpadových vôd v M. Bytči 
deväť kartónových škatúľ , v ktorých bol stavebný materiál. Ich cena bola asi 1 500 € 
a majiteľ sa nehlásil. Je možné, že boli časťou veľkej dodávky a keď sa stratili, firma si ich 
jednoducho odpísala. Podľa obchodníkov je možné , že škatule niekto ukradol a keď zistil čo 
v nich je, jednoducho ich odhodil pri ceste.  Až do konca roka boli stratené škatule uložené na 
MsP a nikomu nechýbali, nik sa o ne neprihlásil.  
Podrobnosti SD č.: 31  / 2010 
 
Komunálne voľby. 
 
27. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávy. Víťazmi volieb sa stali v celom 
Žilinskom kraji kandidáti strany SMER.  
Na primátora Bytče získali kandidáti počet hlasov : 1.)Miroslav Minárčik ( Smer – 1 567 
hlasov , ďalej len hl. ); 2.) Peter Weber ( KDH, SDKÚ  – 1 170 hl. ); 3.) Miloš Greguš ( 
NEKA – 895 hl. ); Alžbeta Kramarová ( NEKA  – 866 hl. ); Bernard Gajdoš ( NEKA – 179 
hl. ); Štefan Bučo ( NEKA – 97 hl. ) ; Ján Melocík ( NEKA – 76 hl. ); Ján Tulis ( HZDS,SDĽ 
– 67 hl. ).  
Do MZ si Bytčania zvolili 17 poslancov , z nich je až 13 nezávislých: A. Kramarová, M. 
Greguš, S. Struhál, I. Kostelný, P. Bologa, Š. Bučo, B. Chúpek, M. Školek, M. Petrus, J. 
Melocík, Ľ. Hrobárik , J. Lovás a P. Solčanský.  Za politickú stranu Smer : V. Tvrdý a J. 
Kozák. Za SDKÚ – M. Zátek.  
Mestská rada :  viceprimátor Vladimír Tvrdý, poslanci: P. Bologa, B. Chúpek, M. Petrus a J. 
Melocík.  
Ustanovujúce zasadnutie MZ  sa konalo 17. XII. v DK. Primátor aj poslanci na ňom zložili 
sľub a ujali sa funkcií. Nezúčastnil sa ho odstupujúci primátor P. Korec, ktorého v deň 
zasadnutia hospitalizovali. Preto nastupujúci primátor zložil svoj sľub do rúk 
predchádzajúceho viceprimátora J. Melocíka.   Odovzdávanie sľubu riadil prednosta MsÚ Ľ. 
Guniš.  
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Na pomoc pri rozvoji mesta vyzval nový primátor všetkých občanov. Povedal: „ Chcem, aby 
bolo naše mesto príťažlivé na bývanie, na oddych a zábavu, aby bolo atraktívne pre 
návštevníkov. Chcem zabrániť odchodu mladých ľudí z mesta... „.  
Primátorovi, poslancom i občanom mesta sa potom prihovoril predseda ŽSK Juraj Blanár 
a zaželal im veľa úspechov.  
Rokovanie pokračovalo riadnym zasadnutím. Celý jeho priebeh sme si všetci, ktorí máme 
doma káblovú Tv,  mohli pozrieť ako často sa nám zachcelo ešte mesiac.  
Rozhovor s primátorom. M. Minárčik poskytol redakcii MY ŽN rozhovor. V ňom povedal, že 
sa vždy bude spoliehať na obyčajných ľudí , na členov zastupiteľstva, ktorí majú 
konštruktívne myslenie. Chystá sa zvolať predstaviteľov zamestnávateľov, aby s nimi hovoril 
o ich plánoch na rozvoj mesta, ponuku pracovných miest.  
O svojej minulosti povedal, že bol v prvom rade športovec. Najskôr futbal hrával, potom bol 
rozhodca. Povolaním je stavbár. Pracoval na rôznych pozíciách MsÚ ale aj na stavebnom 
úrade. Od roku 2003 robil len pre mesto.  
Podrobnosti SD č.: 32  a, b, c / 2010 ; 33  a, b, c, d / 2010 ( inaugurácia ) 
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1. kapitola 
 
 
 
 
 

Š T Á T N A    S P R Á V A 
 
 

Ples. V sobotu 16. januára sa v reprezentačnej sále Sobášneho paláca uskutočnil prvý 
reprezentačný ples, ktorý zorganizovali múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja - ŽSK. V programe vystúpila Terchovská muzika, hudobná skupina V8 
– Band a Tanečná škola Ľuboša Plešingera.  

 
Zariadenia sociálnych služieb. 

 
V okrese Bytča poskytujú svoje služby 3 sociálne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je ŽSK.  

1) Domov dôchodcov ( DD ) a Dom sociálnych služieb ( DSS ) pre dospelých Hrabové.  
      Jeho kapacita je 32 ľudí, prevádzkový čas je celoročný a kontaktná osoba je Mgr. Eva 
      Šmicerová 
2) Zariadenie opatrovateľskej služby Predmier ( kde je umiestnených viacero Bytčanov ). 

Zriaďovateľom je obec Predmier, kapacita je 11 osôb, prevádzkový čas je celoročne 
na dobu určitú a kontaktná osoba Mgr. Mária Drevenáková 

3) DD a DSS pre deti a dospelých KĽÚČ. Jeho zriaďovateľom je Občianske združenie 
Saturnia. Kapacitu má 29 osôb, prevádzkový čas je tiež celoročný a kontaktná osoba je 
Bc. Lukáš Lobotka 

  
Domov sociálnych služieb Kľúč. Jeho zriaďovateľ a prevádzkovateľ je Občianske združenie 
Saturnia. Sídli na Hurbanovej ul. č.: 243. Predseda združenia je Bc. Lukáš Lobotka 
a podpredseda Bc. Jana Riljáková.  
Poskytovanie sociálnych služieb v dennom pobyte ukončili 1. I. 2010 a poskytovanie služieb  
v celoročnom pobyte pre deti tiež ukončili 15. I. 2010. K tomuto uzavretiu služieb museli 
pristúpiť, pretože ŽSK im na rok 2010 neposkytol finančné prostriedky na ich prevádzku.  
V roku 2010 v DSS  prevádzkovali celoročný pobyt pre seniorov s ťažkým zdravotným 
postihnutím – konkrétne išlo o pomoc nemobilným ľuďom, sociálne poradenstvo, 
opatrovateľskú službu, ubytovanie, stravu, pranie, žehlenie a zabezpečenie kultúrnej 
a spoločenskej činnosti.  
Svoje služby poskytli 12 klientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V priebehu roka 
zaznamenali 7 úmrtí a 7 novoprijatých seniorov. 
Starostlivosť poskytovalo 15 zamestnancov, z toho 6 opatrovateľov, 2 kuchárky, 2 
upratovačky, 1 rehabilitačný asistent,  riaditeľ,  sociálny pracovník, ekonóm a údržbár.  
Pre kroniku mi poskytla údaje Mgr. Zuzana Gabrišová ( sociálny pracovník DSS ).  
Podrobnosti SD č.: 34 / 2010 
 
Nové altánky.  Príjemné posedenie v novom altánku s kapacitou 25 miest si vychutnávajú 
v lete klienti  zariadenia DSS v Hrabovom.  Využívajú ho najmä na stretnutia so svojimi 
blízkymi , alebo na iné aktivity na čerstvom vzduchu. Bezbariérový altánok postavili vďaka 
investície ŽSK vo výške 3-tis. eur a tiež za pomoci sponzorov. Pod jeho strechou našli svoj 
domov i vtáčiky, ktoré si tam postavili svoje hniezdo.  
Podrobnosti SD č.: 35 / 2010 
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Domov domovu. Sa nazýva stretnutie klientov všetkých DSS žilinského kraja. Tento rok bolo 
plné hudby, spevu a divadelných ukážok. Minulý rok malo toto podujatie veľký úspech 
a preto sa II. ročníka ujalo DSS v Čadca - Horelica. Do programu sa zapojili klienti zo 16 
zariadení kraja, aby prezentovali svoj talent a zručnosti. Mottom bola myšlienka 
spolupatričnosti vyjadrená slovami: „ Len život, ktorý žijeme pre ostatných, má zmysel“.  
 
 
Čerpanie financií z Eurofondov. 

 
Aby ŽSK mohol čo najefektívnejšie čerpať peniaze z fondov EÚ zriadil Riadiaci orgán  pre 
Regionálny operačný program( ROP ), ktorý od r. 2007 pomáha žiadateľom získavať 
finančnú pomoc z EÚ. Jeho riaditeľom je Bytčan Milan Ovseník.  
V rokoch 2008 / 2009 dosiahol odbor  významný pokrok v 2 opatreniach. Z nich jedno je 
zamerané na  budovanie ciest II. a III. triedy. Minulý rok tak bolo schválených 8 projektov, 
ktoré skvalitnili dopravnú infraštruktúru. Za viac ako 23 mil. Eur rekonštruovali 42 km ciest 
II. a 118 km ciest III. triedy.  

Druhé opatrenie bolo zamerané na obnovu verejných priestorov. Riadiaci odbor ROP 
pomáhal pri schválení 75-tich projektov obcí a miest ŽSK. Aj Bytča si opravila a obnovila 
historické centrum, skrášlila námestie, vysadila zeleň, vybudovala parky a oddychové 
zóny, inštalovaním kamier zvýšila bezpečnosť verejných priestranstiev. Obnovili sa parky 
na Rajčulu a pri zámku. Vymenili sa zábradlia okolo rieky, osadili nové lavičky, detské 
ihriská, vysadila a upravila sa zeleň, zrekonštruovalo sa verejné osvetlenie a obnovila sa 
fontána za zámkom.  Bytča takto získala nenávratný príspevok v hodnote 1 253 426, 64 €. 
ŽSK poskytoval žiadateľom o fondy aj významnú poradenskú službu. Pre správne 
čerpanie zorganizovali v Bytči pre všetkých starostov a primátorov úspešných obcí 
Horného Považia informačný seminár. Viedol ho župan P. Blanár o riaditeľ odboru ROP 
M. Ovseník. V čerpaní fondov bol okres Bytča najúspešnejší, pretože z celkového počtu 8 
obcí – žiadateľov – bolo 7 úspešných.  
Podrobnosti SD č.: 36 a, b  / 2010 
 
Podpora kultúry.  
 
ŽSK v roku 2010 podporil v II. kolách Grantového systému pre oblasť kultúry 113 
projektov za 80 402 €. Žiadosti o dotáciu sú veľmi komplikované a preto sa niet čomu 
čudovať, že sa štvrtina žiadateľov vyradila sama. Okrem iných uspela aj obec Hvozdnica 
s podujatím Javornícke ozveny, na ktoré získala 773 €. Obec Maršová – Rašov zase  
získala 860 € na oslavy 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru.  
Podrobnosti SD č.: 37 / 2010 
 
Župný deň.  
 
15. X. sa na Úrade ŽSK uskutočnil už V. ročník Župného dňa. Náš kraj organizuje tento 
deň v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie. Jeho zámerom je zvýšiť 
informovanosť o pôsobení krajskej samosprávy. Tento rok bol Župný deň venovaný 
sociálnym pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb a ekologickému mysleniu na 
stredných školách. Zaujímavým bol aj kvíz o kompetenciách krajskej samosprávy.  
Podrobnosti SD č.: 38 / 2010 
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Právne rady. 
 
O bezplatné právne poradenstvo , ktoré poskytujú právnici Úradu ŽSK našim obyvateľom 
už piaty rok, prejavilo záujem  1 800 ľudí. Občania sa mohli na nich obrátiť v otázkach 
občianskeho, pracovného, obchodného, trestného  práva  a sociálneho zabezpečenia. 
Právnici poskytujú svoje služby 2x do mesiaca. 
Podrobnosti SD č.: 39 / 2010 
 
Propagácia.  
 
V septembri sa do Žiliny hrnuli fanúšikovia futbalu nielen z okolia, ale aj z celého 
Slovenska a zo zahraničia. MŠK Žilina tu totiž hostil legendu futbalu FC Chelsea. Túto 
športovú udalosť využil ŽSK na svoju propagáciu. Pomocou máp, propagačných 
materiálov a DVD dohodla samospráva spoluprácu s hotelmi , aby  priblížila anglickým 
hráčom, ich podpornému tímu, ale aj novinárom  a fanúšikom obraz o našom kraji. ŽSK 
takto spropagovala a zviditeľnila krásy a zaujímavosti Žilinského kraja a otvorila možnosť 
ďalšej spolupráce aj v budúcnosti. Na námestí Andreja Hlinku zriadili tzv. „ Infobod“. Pri 
ňom sa návštevníci zastavovali, aby sa dozvedeli niečo zaujímavé a odniesli si propagačné 
materiály. Najväčší záujem bol o mapy turistických a cyklistických chodníčkov.  
Podrobnosti SD č.: 40 / 2010 
 
Pomoc rodinám.  
 
Obľúbený projekt MY ŽN a župana Juraja Blanára mal už VI: ročník. Aj tento rok 
pomohol 1 rodine v núdzi sumou 2 000 €. Podporu získala tá rodina, o ktorej rozhodli 
čitatelia v hlasovaní a ktorá nás najviac oslovila svojím problémom. Väčšinou sú to 
rodiny, ktoré sa do ťažkej situácie dostali bez vlastného pričinenia.  
Podrobnosti SD č.: 41 / 2010 
 
 
 
Vzdelávací projekt.  
 
ŽSK ukončil v októbri vzdelávací projekt zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Na 
jeho podporu získal financie z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu SR. 
Projekt bol zameraný na 16 odborov, ktoré boli rozdelené na 16 blokov a počas 344 
školiacich stretnutí sa ho zúčastnilo 709 osôb. Aktivity projektu boli v oblasti : geografie, 
mzdy, softvéru, verejného obstarávania, rozpočtu, sociálnych zručností, anglického 
jazyka, diplomatického protokolu a pod. Zúčastnili sa ho zamestnanci ŽSK, Správy ciest, 
polikliniky, nemocníc a DSS.  
Podrobnosti SD č.: 42 / 2010 
 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie ( SeVaK ).  
 
Závod väčšinou oznamoval občanom mesta, že bude zastavený odber vody pre poruchu 
potrubia a kanalizácie. 4. VIII. opravovali vodovodné potrubie na Sídlisku Úvažie, kde 
netiekla niekoľko hodín voda. 
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SeVaK vyhlásili 22. marca na Svetový deň vody Fotografickú súťaž s témou „ Voda 
okolo nás“. Súťaž vyhlásili v dvoch vekových kategóriách do 18 a nad 18 rokov. 
Podrobnosti súťaže prikladám v SD aj s kontaktom na organizátora.  
Podrobnosti SD č.: 43 / 2010 
 
Stredoslovenská energetika – SSE. 
 
SSE upozornila formou rozhlasu našich občanov na podomových predajcov elektriny, 
ktorí šírili informácie o zániku spoločnosti SSE, zmene jej názvu a pod. Tieto informácie 
neboli pravdivé a preto nebolo potrebné meniť súčasnú zmluvu. SSE odporúčala občanom 
, aby nepodpisovali žiadne dokumenty.  
Podrobnosti SD č.: 44 / 2010 
 
SSE oznámila odberateľom, že 8 a 14. IV. bude na nevyhnutný čas prerušená dodávka el. 
energie na ul. Dostojevského. 15. júla nebol prúd na Hlinickej ceste z dôvodu revízie el. 
zariadenia. A 29. júla vykonávali údržbu el. zariadenia na ul. SNP, Dostojevského, 
Okružnej a Kvetnej. Na spomenutých uliciach bol odstavený el. prúd.  
 
 
Slovenský plynárenský priemysel – SPP. 
 
Dňa 1. III. oznámil SPP obyvateľom Bytče, že zriadil novú zákaznícku linku, aby 
skvalitnil služby zákazníkom. Poskytli telefónne číslo na mobilnú linku. Takto boli ich 
zamestnanci dostupní každý deň v pracovných dňoch.  
 
TEZAR , bola spoločnosť, ktorá sa starala o kúrenie v bytových domoch. 16. júla došlo 
k poruche na rozvode tepla v okruhu kotolne Centrum na sídlisku a preto museli odstaviť 
teplú vodu.  
 
Daňový úrad – DÚ.  
 
Riaditeľka DÚ Ing. Alžbeta Kramarová mi oznámila, že v priebehu roku 2010 nedošlo 
v DÚ k žiadnej významnej udalosti ani zmene, ktorú by bolo vhodné zaznamenať do 
kroniky mesta.  
Možno len to, že 19. IX. 2010 uplynulo 20 rokov od zriadenia DÚ v Bytči. Pani riaditeľka 
pripomína, že si túto udalosť nikto, ani z jej nadriadených nevšimol a nepripomenul. Je 
reálny predpoklad, že v zmysle zákona , ktorý nadobudne účinnosť od 1.I. 2012 DÚ 
v Bytči zanikne zlúčením a vytvorením nových daňových orgánov v Žiline.  
Podrobnosti SD č.: 45 / 2010 
 
Daňový úrad v Šahách  uverejnil u nás verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia 
písomnosti Mariana Drahňáka ( nar. 1956 ) , bytom v Bytči. Pretože adresát má dlhy 
a neuhradené poplatky v Šahách , obrátil sa tamojší DÚ na MsÚ v Bytči.  
Podrobnosti SD č.: 46 / 2010 
 
Správa katastra Bytča.  
 
V rámci usporiadania pozemkového vlastníctva v SR nariadil Krajský úrad v Žiline 
vypracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území 
v Pšurnoviciach.  Obsahom  registra boli údaje z pozemkových kníh ako: číslo parcely, 
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výmera a druh pozemku, zoznam vlastníkov parciel zákres do katastrálnej mapy. Po 
námietkach sa schválený register stal verejnou listinou a podkladom na zápis vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností.   
Register bol uverejnený od 25. X. a pod správou bola podpísaná Ing. Miroslava 
Kružliaková, riaditeľka Správy katastra Bytča.  
Podrobnosti SD č.: 47 / 2010 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ( ÚPSVR ). 
 
Údaje o poberateľoch dávok sociálnej pomoci a počte evidovaných uchádzačov v Bytči za 
rok 2010. 
 
                                                                          Počet poberateľov      vyplatená čiastka v € 
Dávky v hmotnej núdzi a príspevkov (DHN )           458                         309 615,64  
Náhradné výživné                                                      21                           16 215,87 
Štátne sociálne dávky                                                 2 507                      1 501 424,57  
Poplatky na kompenzácie ŤZP                                   932                         408 300,30 
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie          730                           
Miera nezamestnanosti                                               13,43 % 

Počet náhradných rodín                                              6 
Pod správou bola podpísaná vedúca detašovaného pracoviska JUDr. Anna Gerová. 
DHN je štátny príspevok , ktorý sa vypláca deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. MsÚ 
im zaň kupuje pomôcky do školy, obedy a pod.) 
Podrobnosti SD č.: 48 / 2010 

 
Rodičovský príspevok.  Od 1.I.2010  vstúpil do platnosti zákon o rodičovskom príspevku. 
Jeho poberateľom mohol byť len rodič, ktorý sa rozhodol pre osobnú starostlivosť o dieťa 
a nevykonával žiadnu zárobkovú činnosť. Príspevok dosahoval výšku 256 € mesačne. 
Príspevok mohol rodič poberať najdlhšie do 2 rokov dieťaťa. Podmienky na jeho získanie 
boli: 

• žiadateľ príspevku ( matka alebo otec ) musel byť za posledné 2 roky nemocensky 
poistený najmenej 270 dní. 

• Nesmel pracovať ani na dohodu, ani poberať autorské honoráre.  
• Rodič musel podať písomnú žiadosť na ÚPSVR v mieste bydliska 

Podrobnosti SD č.: 49 / 2010 
 
Práca na lízing. 
 
Nezamestnanosť by sa u nás mohla znížiť, keby sa viac ľudí nechalo zamestnať cez agentúry, 
čiže pracovali by na lízing. Ľudia by pracovali pre firmy, ale boli by zamestnancami 
personálnej agentúry. Tie zamestnancov prenajímajú na dočasné práce klientom. Počet 
zamestnancov na lízing u nás stúpa od vlaňajšieho mája. Záujem firiem o tento typ 
zamestnancov sa zvýšil o 40 %. U nás pracujú ľudia na lízing vo výrobe, nárazových 
brigádach a obchodných centrách. Vývoj nezamestnanosti zmenil názor ľudí na dočasnú 
prácu, ba sú ochotní cestovať za ňou. 
Podrobnosti SD č.: 50 / 2010  
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Pracovné ponuky. 
 
Počet voľných pracovných miest na Slovensku v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy 
oproti minulým rokom výrazne poklesol. Jednou z možností je zamestnať sa v zahraničí.  
 Podmienkou ale je, ovládanie aspoň základov cudzieho jazyka. Pracovné ponuky vedeli 
zabezpečiť pracovné agentúry , ale aj úrady práce cez program Európske služby 
zamestnanosti – EURES. Jeho cieľom bolo uľahčiť voľný pohyb pracovných síl  v európskom 
priestore. Často si zahraničné firmy robia sami výber pracovníkov a bývajú prítomní pri 
pohovoroch so záujemcami o prácu. Prostredníctvom programu EURES sa ľudia zamestnali 
najmä v Anglicku, Írsku a Španielsku.  Pretože anglický jazyk je najpoužívanejší v Európe 
i vo svete, ponúkali jazykové kurzy svoje služby. Podrobnosti o ich využití prikladám v SD.  
Podrobnosti SD č.: 51 / 2010 
 
Z inzertnej ponuky som vybrala iba niekoľko z mnohých pracovných ponúk. Najviac 
pracovných príležitostí ponúkal obchod: obchodný zástupca, manažér, predavačky ( zeleniny, 
kozmetiky...), čašníci, pokladníčky, kuchári do pizzerie a pod.   
Stavebníctvo: murári , maliari, tesári, špecialisti na zatepľovanie budov. 
Ponúkali prácu vodičom, zdravotným sestrám, zváračom, robotníkom v poľnohospodárstve 
a lesnom hospodárstve.  
Do cudziny  hľadali najmä opatrovateľky, strojárov, skladníkov, technikov, čašníkov, 
mäsiarov, prácu do hotelov, fariem a pod. Našich zamestnancov chceli najmä do ČR, 
Španielska ( hotely), Holandska ( mäsiari ), Nemecka a Rakúska ( opatrovateľky), a Anglicka.  
V ČR platili firmy robotníkom ubytovanie a cestovné náhrady.  
Podrobnosti SD č.:  52 a, b, c, d / 2010        č.: 53   a, b, c / 2010 
 
Prepúšťanie.  
 
Pre nezhody a zastavenie prác po nástupe novej vládnej garnitúry I. Radičovej,  na úsekoch 
diaľnice v žilinskom regióne prišlo o prácu spolu 500 ľudí. O prácu prišli najmä robotníci a 
technici. Pre túto príčinu sa nezamestnanosť v okrese Bytča zvýšila na 14,73 % . Hromadné 
prepúšťanie nahlásila spoločnosť už 8. júla, keď v prvej etape prepustila 323 ľudí.  
Od začiatku roka 2008 rôzne firmy prepustili v našom regióne 2014 zamestnancov. Z toho 
1052 v roku 2008, 462 o rok neskôr a tento rok 500 ľudí. Najviac ľudí prepustila stavebná 
firma Váhostav , Doprastav a Kinex Bytča ( 271 ). Úrad práce týmto ľuďom nemal čo 
ponúknuť.  
V roku 2008 prepustil Kinex Strojáreň 77 ľudí,  podnik 271 a Kinex , a. s. 119 ľudí.  
V roku 2009 prepustil Kinex KLF 229 ľudí .  
Podrobnosti SD č.:  54 / 2010 
 
Kríza v obciach a mestách. 
 
Situácia v nich bola tento rok kritická. Ohrozená bola najmä opatrovateľská služba pre 
seniorov. V niektorých obciach kraja nemali starostovia ani na zaplatenie opatrovateliek, 
hrozilo aj zatvorenie škôl. Opatrovateľská služba je poskytovaná osobám na ňu odkázaným  ( 
udržanie domácnosti, pri pohybe vôbec a pod. ).  
Bytča dostala v júli oproti predchádzajúcim mesiacom o 84 % menej peňazí. Podľa primátora 
P. Korca neboli ešte ohrozené platy zamestnancov úradu. Museli však škrtať najmä plánované 
investičné aktivity. Celý ŽSK dostáva  mesačne priemerne 4,5 mil. eur. V júni tento rok dostal 
iba 550-tis. eur.  
Podrobnosti SD č.: 55 / 2010 
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Exekúcie a dražby.  
 
Z mnohých dôvodov sa na našom území konali dražby a exekúcie: 

• Parcely v Hliníku od J. Hričovského bytom v Považskej Bystrici ( september) 
• Slovenská sporiteľňa dražila Rodinný dom ( RD ) na Ul. Sakalovej 
• Na Ul. F. Kráľa dražili RD vo vlastníctve J. Mičiana ( nar. 1957 ) 
• Predaj spoluvlastníckeho podielu na RD a parciel okolo neho v Hliníku vo vlastníctve 

J. Masaryka ( jún) 
• Ing. Ftáček dražil RD s pozemkami na Hlinickej ul. , ktorého majitelia boli R. a J. 

Panáčovci ( január ) 
 
Cestovný ruch. 
 
Spoločnosť pre regionálny rozvoj a cestovný ruch s pobočkou v Bytči usporiadala kultúrno – 
poznávací zájazd do Prahy – hlavného mesta ČR v dňoch 4. – 5. VI.  Cena zájazdu bola 72 € 
zahŕňala bohatý program s prehliadkou mesta.  
 
 
 

Š T Á T N A    P O L Í C I A 
 
 
Obvodné odd. policajného zboru Bytča malo 4 oddelenia.  
Náplňou ich práce bolo vyhľadávať a objasňovať trestnú činnosť, pátrať po osobách 
a veciach, spolupráca pri dohľade nad cestnou premávkou. Na čelo odd. od 1. X. 2010 
nastúpil Mgr. Marián Ďurajka.  
Vedúcim Diaľničného odd. sa stal Marcel Kubínčan. Okrem spomínaných zmien ostala aj 
náplň činnosti, aj personálne obsadenie rovnaké ako minulý rok.  
Štatistika zaznamenala počet priestupkov: 533 z nich bolo objasnených 282 ; spáchaných 
trestných činov bolo 340 , z nich objasnili 202.  
Návšteva. Pred voľbami do obecného zastupiteľstva navštívil Obvodné odd. v Bytči Minister 
vnútra Lipšic . V SD prikladám foto z návštevy. 
Podrobnosti SD č.: 56 / 2010 ( foto ) 
V januári odhalila polícia páchateľa siedmich krádeží vlámaním do rekreačných chát na 
Bytčiansku. Páchateľa zadržali priamo v jednej z chát. Bol  ním 22-roč. Tomáš B. z Dolného 
Hričova. Z chát ukradol čo sa dalo a prespával v nich. V prípade odsúdenia mu hrozil trest za 
mrežami až na 5 rokov. Naši policajti kontrolujú chatové oblasti v okolí Bytče najmä 
v zimnom období.  
Podrobnosti SD č.: 57 / 2010 
Vykradli novinový stánok. Na Štefánikovej ulici pri gymnáziu vykradli stánok neznámi 
páchatelia.  Ukradli cigarety a peniaze. Práve tento stánok vykrádajú aj 4x do roka. Stánok je 
zastrčený a pred ním je dobrý výhľad do okolia a dá sa odtiaľ utiecť všetkými smermi. Podľa 
policajtov to nerobí iba jedna osoba, ale viacerí. Majú pritom svoju taktiku. Odpútajú 
pozornosť založením požiaru niekde inde a kým polícia zasahuje tam, oni v pokoji kradnú.  
Podrobnosti SD č.: 58 / 2010 
Ukradli a predávali zbrane . 8 mužov bolo v januári zapletených do krádeže a predaja zbraní 
z domu poľovníka neďaleko Bytče. 40-roč. muž z Bytče nahovoril svojho 36-roč. rodáka na 
krádež. Najali si ešte 2 mladíkov. Zistili, kedy poľovník nebude doma a cez okno na pivnici 
sa dostali dnu. Z obývačky ukradli 5 zbraní : brokovnicu, guľovnicu, dve opakovacie 
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guľovnice so zameriavacou optikou a iné.  Zbrane mali hodnotu 10-tis. eur.  Krádež im trvala 
asi hodinu. Potom zbrane predávali. Policajti vypátrali všetky okrem troch.  Celkovo pritom 
urobili 7 domových prehliadok. Obvinili všetkých 8 mužov, ktorí sa na krádeži a predaji 
zbraní podieľali. Hrozí im trest na 4 až 10 rokov. Podobne kradli aj v Svederníku. Majiteľom 
zbraní hrozí pokuta, pretože ich nemali dostatočne zabezpečené proti krádeži.  
Podrobnosti SD č.: 59 / 2010 
Úchylný muž.  V marci sa miestny 24-roč. muž odhaľoval pred dverami MŠ na sídlisku. 
Učiteľky privolali políciu , ktorá ho hneď zadržala. Onanoval pred dverami, za ktorými sa 
voľne pohybovali deti. Psychológ tvrdil, že sa u neho prejavili zárodky budúceho pedofila. 
Väčšinou sa takýto muži odhaľujú pred mladými ženami alebo dievčatami. Odborníci radia, 
nevšímať si ich, alebo reagovať výsmechom. Ani jeden odborník sa nikdy nestretol 
s prípadom, aby za takýto skutok bola trestne stíhaná žena.  
Oznam. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru ( PZ ) prostredníctvom tabule oznamov 
upozornilo 22. VI. Bytčanov, že u zadržaného páchateľa našli odcudzený mobilný telefón, 
ktorého majiteľ sa hľadá. Nasledoval podrobný popis telefónu. Podpísaný bol zodpovedný 
vyšetrovateľ Mg. Peter Štanský.  
 
 
Štátny oblastný archív.  
 
Juraj Jánošík.  Dokumenty, týkajúce sa Juraja Jánošíka, sú súčasťou ucelených archívnych 
fondov uložených v Štátnom archíve v Bytči. Do archívu sa dostali v 50. rokoch minulého 
storočia. Sú to verejné listiny, úradné knihy a originály. V súdnom protokole Liptovskej župy 
je z roku 1713 zachytený súdny proces s Jánošíkom a Martinom Mravcom ( Uhorčík). Tu sú 
zachované aj ich rozsudky. Dokumenty odhaľujú okolnosti odsúdenia a príčinu prečo zbíjal. 
Podľa nich Uhorčík Jánošíka nezradil. Podľa jeho výpovede bol Jánošík strojcom povstania 
a pripravoval väčší vojenský oddiel. Okrem týchto dokumentov sa na Jánošíka zachovali aj 2 
predmety z jeho vlastníctva: čiapka a valaška. Čiapka sa nachádza v Liptovskom múzeu 
v Ružomberku . Valašku v roku 1957 Maďari darovali historickému múzeu v Bratislave, kde 
je dodnes.  
Podrobnosti SD č.: 60 / 2010 
 
Všeobecná úverová banka – VÚB. 
 
Lákala svojich verných ale i nových zákazníkov na rôzne ceny a bonusy , ako je zvyšovanie 
úrokovej sadzby. Ponúkali investície do podielových fondov, možnosti investovať cez 
internet, kde mohli vyhrať rôzne zaujímavé ceny.  
Podrobnosti SD č.: 61 a. b / 2010 
 
Allianz Slovenská poisťovňa 
 
Do januára sídlila na ul. Radlinského  ( pri rieke ). 20. I. sa presťahovala na novú adresu 
Treskoňova 11, na Námestí SR ( pri lekárni ). Poisťovňa svojim zákazníkom už dlho 
poskytovala služby v oblasti uzatvárania a servisu poistných zmlúv.  
Podrobnosti SD č.: 62 / 2010 
 
Prvá stavebná sporiteľňa – PSS. 
 
Pre záujemcov o stavebné sporenie , ktorí majú nad 55 rokov, pripravila  výhodnú ponuku. 
Pobočka  PSS  v Bytči sídlila na Námestí SR č. 18, jej obchodným zástupcom bol Milan 
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Lednický, bytom vo Veľkom Rovnom.  Stavebné sporenie je stálicou na slovenskom 
finančnom trhu, pretože stavila na to , čo klienti najviac potrebujú – a to je bývanie. Navyše 
svojim klientom garantujú nemennú 2 %  ročnú sadzbu. Kto splní dohodnuté podmienky 
sporenia, dostane aj štátnu prémiu, ktorá tento rok predstavovala až 12,5 % z ročných 
vkladov.  
Podrobnosti SD č.: 63 a, b / 2010  
 
Slovenská sporiteľňa.  
 
Sídlila na Námestí na svojom stabilnom mieste. Tiež ponúkala svojim sporiteľom investičné 
fondy ako : Eurový peňažný fond, zaistený vklad, ktorý podlieha prísnej kontrole Národnej 
banky Slovenska, hypotekárne záložné listy ( možno ich predať na burze cenných papierov ) 
a kapitálové životné poistenie.  
Podrobnosti SD č.: 64 / 2010 
 
Slovenská pošta. 
 
Priniesla vo svojich Poštových zvestiach informácie rôzneho druhu. Propaguje poštovú banku 
ako službu pre seniorov, formu pôžičiek na bývanie, ochranu zásielok poverením toho , kto ju 
preberie, alebo formou predĺženej odbernej lehoty alebo tzv. doposielania ( prichádza do 
úvahy ak sme na dovolenke, v kúpeľoch, v nemocnici ) , keď zásielku Pošta posiela za nami, 
alebo je uložená poste restante. V POST shope ponúkali vkusné nové poštové schránky.  
Podrobnosti SD č.: 65 / 2010  
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
 
V marci dostal primátor mesta prípis . V ňom oznamuje Štatistický úrad realizáciu 
„Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností“. Projekt realizuje EÚ a žiada 
primátora o spoluprácu.  
Zisťovanie sa uskutočnilo od 1. IV. do 30. IV. 2010. Cieľom zisťovania bolo získanie 
porovnateľných a aktuálnych údajov o úrovni a rozdelení príjmov, o zložení domácností a 
sociálne odkázaných domácností. Prieskum umožní analyzovať kvalitu života v jednotlivých 
regiónoch. V našom kraji bolo vybraných 38 obcí a miest a 723 domácností.  
Konkrétne zisťovali : ukončenie školy, nástup do zamestnania,  odchod do dôchodku a pod .  
Podrobnosti SD č.: 66 / 2010 
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3. kapitola 
   
 
 
 
 

P R I E M Y S E L, O B C H O D , P O D N I K A N I E 
 
 
 
Výdavky na služby obyvateľstvu z rozpočtu mesta v eurách: 
 

- Cintorínske a pohrebné služby                                         1 760,- 
- Obecné služby                                                                35 550,- 
- Právne služby                                                                   9 000,- 
- Štátny fond bývania                                                        13 080,- 
- TEZAR                                                                             4 520,- 
- Dávky v hmotnej núdzi                                                    2 800,- 
- Pochovávanie občanov                                                        350,- 
- Opatrovateľská služba v domácnosti                            203 125,- 
- Jedáleň pre dôchodcov                                                    22 490,- 
- Sociálna, právna pomoc a ochrana                                    8 410,- 

Podrobnosti SD č.: 67 / 2010 ( 7 strán ) 
 
Služby obyvateľstvu.  
 
Svet relaxu sme našli v novom Wellness centre na Mičurovej ulici v Kominárskom dome. 
Zákazníci tu našli relax sprevádzaný príjemnou hudbou, aromaterapiou . Návštevníci tu našli 
Fínsku saunu, mohli si rehabilitovať telo masážami ( klasická, športová, reflexná, 
lymfodrenážna a iné ) a posedieť v kaviarni.  
Podrobnosti SD č.: 68 a, b / 2010 
Masážne štúdio LPS ponúkalo klasickú masáž chrbta a šije, ďalej tlakovú, bankovú, medovú 
a iné masáže. Sídlili nad reštauráciou GURMAN na Štefánikovej ul.  
Spoločnosť pre podporu regionálneho rozvoja a cestovný ruch so sídlom v Žiline nás pozýval 
v septembri na operu NABUKO do Národného divadla v Bratislave. Cena zájazdu bola 27 €. 
Spoločnosť poriadala 4. – 5. XII. zájazd do Prahy spojený s Vianočnými trhmi a prehliadkou 
historických pamiatok.  
16. XII. 2010 organizovali podobný zájazd do Viedne, tiež na Vianočné trhy. 
Podrobnosti SD č.: 69 a, b / 2010 
Automat na mlieko sa objavil začiatkom roka aj v Bytči. Prvý nainštalovali v predajni 
potravín na sídlisku a druhý , koncom roka pri pohostinstve vedľa MsÚ. Prvý automat napĺňa  
farma z Predmiera a do druhého dodáva neodstredené mlieko farma z Petrovíc. Mlieko z nich 
je vynikajúce , ale ešte lepšie je kyslé mlieko a tvaroh, ktoré si z neho doma urobíme. O toto 
mlieko je medzi Bytčanmi taký veľký záujem, že ho dodávatelia nestačia do automatov plniť. 
Kto ho raz ochutnal, viac nemá záujem o bielu vodu bez chuti a vône , ktorú nazývajú 
mliekom v obchodoch.  
Kozmetika. V Kominárskom dome sú 2 prevádzky kozmetiky : Oáza relaxu ponúkala 
bezbolestné čistenie pleti ultrazvukom a lifting proti vráskam.  
Pedikúra Zlatica ponúkala mokrú prístrojovú pedikúru; Pedikúra a manikúra ISABEL 
ponúkala francúzsku manikúru, zdobenie nechtov, depilácie, zábaly a iné. 
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Solárne štúdio Golden Sun poskytovalo svoje služby na Námestí SR v pasáži. 
Kaderníctvo Adela sídlilo na Námestí č. 15; ďalšie v Kominárskom dome ponúkalo parnú 
saunu na regeneráciu suchých a poškodených vlasov. 
Barča decor aranžovala a dekorovala kytice a vyrábali tu dekoratívne doplnky na zútulnenie 
bytov a iných priestorov. 
JOPER – stavebná činnosť. Ponúkali kompletnú dodávku materiálov, miešanie farieb, 
odborné poradenstvo pri zatepľovaní. Obe spomínané prevádzky poskytovali služby 
v Kominárskom dome. 
Podrobnosti SD č.: 70  / 2010 
Firmy zamerané na poskytovanie služieb ponúkajú najefektívnejšiu formu komunikácie so 
zákazníkom – a tou je internet. Internetové stránky slúžia ako reklama, databanka, možno si 
cez ne objednať i zaplatiť danú službu. Vymoženosťou dnešnej doby je elektronická faktúra.  
Podrobnosti SD č.:  71 / 2010 
REALITY na hlavnej ul. ponúkali služby a poradenstvo pri kúpe a predaji pozemkov 
a nehnuteľností. Konštatovali, že ceny slovenských domov a bytov boli 2. II. 2010 najnižšie 
v histórii vzniku Slovenskej republiky. 
V SD prikladám leták, ktorý informuje o predaji RD, rekreačných objektov a pozemkov 
v Bytči, Hliníku, v Mikšovej a Hvozdnici. 
Podrobnosti SD č.: 72 / 2010 
KB GAS je nová čerpacia stanica na Hlavnej ulici ( diaľničný privádzač ). Ponúkali nám 
predaj pohonných hmôt, LPG, výmenu plynových fliaš, umývanie vozidiel, čistenie ich 
interiéru a iné. V areáli je aj reštaurácia a predajňa.  
Podrobnosti SD č.: 73 / 2010 
Výkup všetkých druhov batérií, železného šrotu, farebných kovov, papiera poskytovala firma 
LUTOBY so sídlom na Hlinickej ul.  
Podrobnosti SD č.: 74 / 2010 
Výkup zlata, výrobkov zo zlata a jeho zlomkov poskytla firma Rebeka. 
Podrobnosti SD č.: 75 / 2010 
PYTHON – akvaristika, teraristika , exotické zvieratá, výroba akvárií, predaj krmiva, 
rybárske potreby  a prenájom člnov . Sídlili v podchode z námestia.  
NELSON – ponúkal zapojenie najrýchlejšieho internetu s výhodnou cenovou ponukou.  
MIJA – non stop taxi na letisko do Hričova a do Žiliny 
Brusiareň Bytča ponúkala brúsenie drevoobrábacích nástrojov, kotúčových píl, hobľovacích 
i kuchynských nožov a nožníc a pod. Vyrábali i FAB kľúče. Brusiareň sa nachádzala na 
Lombardiniho ul.  
Podrobnosti SD č.: 76 / 2010 
Čistiareň. Pojazdná čistiareň peria – Perinbaba, ponúkala služby ako čistenie peria, výrobu 
vankúšov a paplónov. Starším občanom, ktorí nemali možnosť periny dopraviť do čistiarne, 
stačilo zavolať. Pracovníci prišli, odviezli tovar, vyčistili ho a priviezli späť.  
Podrobnosti SD č.: 77 / 2010 
Pálenica – Hliník oznámila záujemcom, že zápis do poradovníka na pálenie ovocia sa 
uskutoční 1. októbra.  
Reštaurácie. 
Terasa U hlucháňa ponúkala pečené i grilované jedlá. Pre tých čo sa nezdravo , ale chutne 
stravujú pripravovali pečené prasa, hus a kačku a grilovanú krkovičku a klobásu. 10. IX. 
pripravili laserovú šou a 11. IX. pozývali na disco DJ Cirbusa, kde mali dievčatá a ženy vstup 
zadarmo. 30. júla bol rockový večer so skupinou De facto. 
Podrobnosti SD č.:  78 / 2010 
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PIZZA LUNARIO sídlila v Kominárskom dome a ponúkala mnoho akcií na prilákanie 
zákazníkov. V SD prikladám ich jedálny lístok a ponuky akcií.  
Podrobnosti SD č.:  79 a, b / 2010 
Pizza Drevenica Petrovice  sídlila v areáli ihriska  a ponúkala okrem dobrej nálady, výborný 
guláš a grilované špeciality. 24. júla a 14. VIII.  bolo posedenie pri Country hudbe so 
skupinou Zálesákov. 13. XI. boli v Drevenici zabíjačkové hody pri Country hudbe. 
13. II. pripravili svojim priaznivcom Fašiangový ples, na ktorom hrala skupina Galaxia, 
zabávala ľudová umelkyňa Aťa Klímová. 1. cena v tombole bol zájazd do Egypta pre 2 
osoby. 
Podrobnosti SD č.: 80 a , b, c / 2010 
EXPERT PUB v Hrabovom otvoril svoju sezónu dňa 1. mája. Do tanca im hrala ľudová 
hudba „ ORAFCI“.  
Podávali tu grilované špeciality. 
Reštaurácia GURMAN ponúkala pizzu s pravou talianskou receptúrou, minútky zo syra 
a bravčového mäsa, šaláty , cestoviny a nápoje.  V SD prikladám menu. 
Podrobnosti SD č.: 81 / 2010 
PIZZABABA je reštaurácia, kde sme si mohli objednať pizzu cez skype a telefonicky. 
Podrobnosti SD č.:  82 / 2010 
Hostinec Pri zámku – VOLANS . Jeho majiteľ Jozef Voloník pozýval na zábavu s DJ 
Ferancom . 
Podrobnosti SD č.:  83 / 2010 
Salaš Kotešová pozýval Bytčanov 1. mája na kotlíkový guláš pri živej hudbe. 
Reštaurácia Palatín pripravila v októbri a novembri kačacie a husacie hody. 
Šariš – terasu otvorili v Pasáži 30. apríla a 1. mája , kde sme si posedeli pri grilovaných 
jedlách. 
 
Predajne – obchody – potraviny. 
 
BIO potraviny ponúkala spoločnosť Le Via v podnikovej predajni BENT. Nakúpiť sme si 
mohli bio suroviny na varenie , potraviny s liečivými účinkami, bezlepkové a iné diétne 
potraviny. 
Podrobnosti SD č.: 84 / 2010 
Predajňa mäsa na Ul. 1. mája ponúkala svoje zlacnené akcie na rôzne druhy mäsa. Predajňa 
ponúkala výborné mäsové výrobky z Oravy. V bývalej podnikovej predajni Kinex otvorili 4. 
3. novú predajňu mäsa. Pri otvorení ponúkali ochutnávku mäsových výrobkov. 
Podrobnosti SD č.: 85 / 2010 
Mäso – údeniny na námestí ponúkali nákup tovaru v akciových cenách. 
Predajňa chladenej hydiny pri Makyte otvorila novú diskontnú predajňu oproti poliklinike. 
Pre zákazníkov pripravili víkendové akcie najmä na kuracie krídla a trupy. 
Podrobnosti SD č.: 86 / 2010 
V apríli otvorili samoobslužnú večierku, predajňu potravín , ktorá bola otvorená denne do 
22,oo hod. večer. Nachádzala sa vedľa bývalého domu služieb. 
Pred Vianocami takmer všetky predajne mäsa ponúkali predaj kaprov. 
Predajňa potravín ( J. Kolkus ) – pri sídlisku ponúkala na jeseň kapustu a zemiaky na 
uskladnenie. 
Podrobnosti SD č.: 87 / 2010 
Pestovatelia z Južnej Moravy ponúkali zemiaky na zimu s možnosťou vopred si objednať aj 
odrodu. Cena 15 kg bola 5,90 €, pričom doprava bola zadarmo.  
Podrobnosti SD č.: 88 / 2010 
Od 27. IX. sme si mohli kúpiť jablká priamo zo sadu za tehelňou od spoločnosti HANNIBAL. 
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Odrodu Golden delicius za 0,55 € za kg a Topas za 70 centov/ kg. 
Podrobnosti SD č.:  89 / 2010 
Kapustu na zimné uskladnenie ponúkal sklad s ovocím a zeleninou v Hliníku . 1 kg krájanej 
kapusty stál 0,45 € a nekrájanej 0,35 €.  
Podrobnosti SD č.: 90 / 2010 
Súkromní pestovatelia. 
Svoj tovar ponúkali najmä pestovatelia z Poľska ale aj z južného Slovenska.  
Ponúkali najmä jablká, mak ( 1 kg / 3 € ; chren, papriku mletú sladkú ( ktorej sa tá kupovaná 
nemohla ani vyrovnať ), včelí med , lúpané orechy 1 kg / 5 €.  Ostatné ovocie a zeleninu 
ponúkali podľa sezóny ich zberu.  Napr.: melóny za 0,30 €; rajčiny za 0,50 €; uhorky 0,40 €.. 
Súkromní pestovatelia ponúkali na jeseň najmä zemiaky na zimu. 
Veľkou konkurenciou pre našich pestovateľov boli najmä Poliaci, pretože svoj tovar ponúkali 
za veľmi nízke ceny. Hrušky v 6 kg balení stáli iba 3 €; jablká 5 kg / 2 €.  
 
Predajne textilu. 
 
SLOVENKA Banská Bystrica mala predajňu na Námestí č. 15. Ponúkali najmä spodnú 
bielizeň a iný kvalitný tovar. 
Podrobnosti SD č.: 91 / 2010 
Firma Martin Krišica ponúkala v Mestskej knižnici 13. júna na predaj slovenské výrobky 
pánskeho, dámskeho a detského textilu a bytový textil.  
Na jeseň otvorili na sídlisku pri predajni Koruna značkovú predajňu MIX móda Tifany. 
Ponúkali dámsky, pánsky a detský textil, obuv a športové oblečenie za dobré ceny.  
Podrobnosti SD č.: 92 / 2010  
Novú predajňu drogérie otvorili na Ul. 1. mája na jeseň . Sídlila pri budove štátnej polície. 
Okrem sortimentu kozmetika sa zamerali na autokozmetiku, maliarske farby a laky.  
Podrobnosti SD č.: 93 / 2010 
Do predajne kvetín v Kominárskom dome nás celý rok pozývali a ponúkali nám rezané, 
črepníkové a umelé kvety, darčekové predmety a iný tovar. Poskytli aj dovoz kúpeného 
tovaru. 
Podrobnosti SD č.: 94 / 2010 
 
Lacné výpredaje. 
V budove Ms. knižnice sa skoro každý mesiac konali výpredaje tovaru rôzneho druhu. Od 
textilu , cez obuv po domáce potreby, drogériu, hračky a iné. Niektoré veci sa oplatilo kúpiť, 
ale väčšina bola ešte drahšia ako v iných obchodoch a hlavne menej kvalitná.  
Podrobnosti SD č.: 95 a, b, c, d, e / 2010 
Predajňa „ 39“ sídliaca v bývalom kultúrnom dome pravidelne ponúkala predaj sezónneho 
tovaru ako vianočné alebo veľkonočné ozdoby. Ďalej ponúkali textil, obuv , spodnú bielizeň, 
domáce potreby a iné.  
Výrobca toaletného papiera ponúkal na trhovisku svoje výrobky priamo z výroba. Okrem 
toaletného papiera za výhodnú cenu ponúkali aj kuchynské utierky z papiera, metly, konskú 
masť na masáže, prach na pranie, termo plachty do postele pre alergikov, paplóny a vankúše.  
Podrobnosti SD č.: 96 / 2010 
Predajňa Decodom ponúkala kuchyne a nábytok všetkého druhu. V SD prikladám ich 
reklamný pútač, preto aby sme si mohli urobiť predstavu o cene nábytku a o módnych 
trendoch a jeho dizajne. 
Podrobnosti SD č.: 97 / 2010 
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O2 predajňa bola otvorená v auguste aj v Bytči. Sídlila na Námestí SR  O2 operátor upútal 
mnohých záujemcov preto, že núkal jednotné ceny do všetkých sietí v SR a ČR a možnosť 
neplatiť žiadne zbytočné poplatky.  
Na Slovensku pôsobí viac ako tisíc telekomunikačných operátorov, ktorí nás pravidelne 
zaplavujú svojimi ponukami. Ponúkajú nám svoje výhody. Pretože sme nepozorní alebo 
nemáme čas prečítať si pozorne zmluvu, po čase zistíme aj nevýhody alebo dokonca hrozby, 
ktoré vyplývajú pri nedodržaní podmienok, ktoré sa krčia kdesi v kúte napísané drobnými 
literami.  
Podrobnosti SD č.: 98 a, b / 2010 
Parketové štúdio Jamont nám koncom roka oznámilo, totálny výpredaj kusových kobercov so 
zľavou až 50 %. Predajňa sídlila v budove bývalého kina.  
Podrobnosti SD č.: 99 / 2010 
Parket trade je ďalšia predajňa, ktorá ponúka laminátové a drevené plávajúce podlahy. 
Neponúkajú len tovar, ale aj služby na inštaláciu. Sídlili v ulici S. Bíroša. Dokonca v jeho 
prerobenom rodnom dome. 
Podrobnosti SD č.: 100 / 2010 
Lieky, doplnkové prípravky, krémy, regeneračné stroje a rôzne zdravotnícke prístroje nám 
prostredníctvom letákov ponúka záplava  farmaceutických firiem. Najviac je ich v čakárňach 
u lekárov, ale aj pri športových podujatiach. V SD prikladám reklamu na merače srdcovej 
frekvencie a rôzne špeciálne ochranné doplnky k cyklistike.  
Podrobnosti SD č.:  101 a, b, c, d / 2010 
Plastové okná , dvere, presklené balkóny, zateplenie domov a bytov, výmena bytových jadier 
– to je ponuka, ktorá je dnes aktuálna a veľmi vyhľadávaná.  
Podrobnosti SD č.: 102  a, b, c / 2010  
 

Kinex 
 
       Z novín som sa dozvedela, že podnik Kinex sa dostal konečne do zisku. Spoločnosť 
evidovala za prvých 6 mesiacov roka nárast tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb 
o 18,6 % na 10,1 mil. €. Tržby sa tak, podľa vyjadrení firmy, podarilo stabilizovať na úrovni 
zhruba 1,75 mil. € mesačne. Po stratovom hospodárení v januári a februári sa v ďalších 
mesiacoch podarilo vytvoriť zisk.  
 

Makyta 
 
Textilný podnik Makyta už v Bytči celkom zanikol. 8. II. ostal v jej budovách iba sklad 
materiálu. Pracovalo tam už iba pár upratovačiek. Výroba sa celkom zastavila. 
 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia. 
 
15. I. oficiálne spustil závod výrobu tretieho modelu automobilu, zároveň slávnostne 
odovzdali pol miliónte auto vyrobené na Slovensku. Nové auto spadá do kategórie stredne 
veľkých, športovo – úžitkových vozidiel. Pri jeho výrobe použili nové technológie. Kii sa teda 
na Slovensku darí a s ňou sa darí aj Bytčanom , ktorí v nej pracujú. Kapacitu podniku 
rozširujú aj výstavbou novej výroby motorov. Tento rok prebiehali terénne úpravy a zemné 
práce.  
 
Vďaka novým modelom a dopytu zo zahraničia sa podniku KIA opäť začalo dariť. KIA 
Motors v Tepličke nad Váhom vyrobila prvý polrok r. 2010 viac ako 107 – tisíc automobilov. 
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Vzrástla aj výroba motorov na 153 000 ks. Jún bol ich najproduktívnejším mesiacom, keď 
vyrobili 20 300 ks áut. Pre zvýšený dopyt výrobkov zaviedla firma dokonca nadčasy.  
Podrobnosti SD č.:  103 a , b c  / 2010 
 
 
 
 

Obchodné centrum AUPARK. 
 
V Žiline na Štúrovom námestí otvorili v októbri obrovské obchodné centrum. Napriek 
kuvičím hlasom, prebehlo otvorenie bez problémov a bez dopravného kolapsu.  
Podrobnosti SD č.: 104 a, b / 2010 
 

Obchodné centrum MIRAGE 
 
15. novembra otvorilo svoje brány v Žiline ďalšie obchodné centrum. V deň otvorenia si 
prišlo jeho nádherné priestory pozrieť až 94 129 ľudí. Do nášho regiónu prinieslo toto 
netradične riešené nákupné stredisko stovky pracovných miest. Medzi zamestnancami 
stretáme mnoho Bytčanov. Okrem predajní tu môžeme zájsť do kina, športovať, oddychovať 
v malých kaviarničkách a deti si tu nájdu tiež svoj svet. Výstavba centra trvala iba 19 
mesiacov.  
Podrobnosti SD č.: 105  a, b, c  / 2010 
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4. kapitola 
 
 
 
 
 

P O Ľ N O H O S P O D Á R S T V O  A  L E S N É   H O S P O D Á R S T V O 
 
 
Informa čná tabuľa.  
 
Okresný lesný úrad ( OLÚ ) Žilina oznámil MsÚ v Bytči, že urobil začiatkom roka zaradenie 
zvery do jednotlivých tried podľa ich kvality. V obvode Bytča takto:  

- jelenia zver :   II. trieda , 38 ks ( s ročným prírastkom 12 ks) 
- srnčia zver :    III. trieda, 93 ks ( s ročným prírastkom 33 ks ) 
- diviačia zver : III. trieda, 26 ks ( s ročným prírastkom 29 ks) 

 
26. IV. KLÚ v Žiline predložil správu o hospodárení na lesnom celku Bytča, ktorý je 
súčasťou okresov Bytča a Čadca. U nás sa správa týkala lesov v Hliníku n/ V, Kolárovice, 
Makov, Kotešová, a V. Rovné. Správa hovorila najmä o stupni ochrany prírody a zmapovanie 
elektrických, plynových a vodovodných potrubí. 
Podrobnosti SD č.: 106  / 2010 
 
V septembri a októbri sa prerokoval Návrh programu starostlivosti o les. 20. IX. a 29. X boli 
schôdze v Pšurnoviciach a v Hliníku n/ V . Oboch rokovaní sa zúčastnili majitelia lesov 
a zástupcovia Slovenskej lesníckej spoločnosti Bytča a PX. 
Podrobnosti SD č.: 107 / 2010 
 
Predaj mlieka. 
 
Poľnohospodárske družstvo Predmier nám oznámilo, že predáva v Bytči surové kravské 
mlieko cez mliečny automat, ktorý je umiestnený na sídlisku v predajni Koruna. Cena za 1 
liter je 50 centov. Kvalitatívne ukazovatele: tuk – 4,1 % a bielkoviny 3,5 %.  
Všetci sme veľmi rýchlo zistili, že mlieko má výbornú chuť, že to nie je biela voda bez chuti, 
ktorú nám ponúkajú obchody. Kyslé mlieko a tvaroh nám pripomenuli chute z detstva, keď 
naše staré mamy nosili mlieko od susedovej kravičky. 
Pretože mlieko z automatu malo taký úspech, že ho nestačili družstevníci dopĺňať, rozhodli sa 
dať do prevádzky od 3. decembra ešte jeden automat. Ten bol inštalovaný pri krčme 
u Adamíka ( pri MsÚ ).  
Podrobnosti SD č.: 108 / 2010 
 
Ponuka. 
 
Vo februári prišla hydinárska farma Podhájska s ponukou spolupráce. Jej majiteľ ponúkal 
Bytčanom dodávky hydiny pre možnosti ďalšieho chovu. Žiadal mesto o vyhlásenie ponuky 
miestnym rozhlasom a potom vyplnení objednávky podľa záujmu občanov.  
Podmienky dodávky a ceny jednotlivej hydiny ( nosnice, kohúty, káčatá, morky a húsatá ) sú 
uvedené v priloženej relácii, ktorá odznela v Ms rozhlase. Pre malý záujem chovateľov 
o hydinu, zrušila farma svoju objednávku.  
Podrobnosti SD č.:   109 a, b / 2010 
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Obrábanie pozemkov.  
 
Obvodný pozemkový úrad v Žiline, upozornil vo februári  užívateľov poľnohospodárskej 
pôdy na povinnosť predchádzania a šírenia burín na neobrábaných pozemkoch. Povinnosť 
likvidácie burín vyplýva so zákona. Za porušenie tejto povinnosti môže byť fyzickej osobe 
uložená pokuta vo výške 332 €, právnickej osobe od 166 do 33 194 €. 
V dnešnej dobe je takýchto neobrobených polí a záhrad čoraz viac. Ten kto má dosť peňazí si 
kúpi záhradu kvôli pozemku a potom čaká, až jeho cena začne poriadne stúpať. Dovtedy 
pozemok necháva ležať ladom a ani ho nenapadne , aby hoci len pokosil trávu, ktorá pomaly 
prerastá výšku človeka. Bolo by zaujímavé zistiť, ako sa týmto majiteľom darí beztrestne šíriť 
semená burín do ďalekého okolia. 
Podrobnosti SD č.: 110 / 2010 
 
Úroda. 
 
Poľnohospodári, gazdovia a záhradkári boli tento rok veľmi nespokojní s úrodou. Začiatkom 
jesene vopred avizovali, že zdražie obilie a výrobky z neho. Pre chladnú a daždivú jar a leto 
bola veľmi nízka úroda všetkých obilnín, kukurice a ovocia. Odborníci odhadli, že bola 
najnižšia za posledných 10 rokov.  
V našich záhradách neboli vôbec žiadne čerešne ani slivky. Iba ringloty zarodili. Broskyne 
hnili na stromoch, jablká opadali a dozreli iba na najotužilejších stromoch. Jahody splesniveli 
a vyhynuli celé rastliny aj s koreňmi. Zelenina tiež nebola o nič lepšia. Jediné, čomu sa tento 
rok darilo bol hrach a fazuľa.  
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5 .  kapitola 
 
 
 
 
 

V Ý S T A V B A 
 
 
Informa čná tabuľa. 
 
18. XII. 2009: Obvodný úrad životného prostredia a výstavby ( OÚ ŽPaV) Žilina rozhodol 
o stavebnom povolení pre stavebníka Mesto Bytča o vodovodnej stavbe „ Kompostáreň 
biologického odpadu Bytča“ – vodovodná prípojka + vŕtaná studňa a upevnenie svahu. 
V ozname sú uvedené aj podmienky pre realizáciu stavby.  
29. I. 2010: OÚ ŽPaV informoval našich občanov o Kolaudačnom rozhodnutí 
Severoslovenských vodární a kanalizácií ( SEVAK ) , ktoré dali do prevádzky stavbu 
rozvodového vodovod. potrubia a prípojky v Hliníku ( časť Kút). Kolaudácia sa konala 27. I.  
Podrobnosti SD č.: 111 / 2010 
18. III. 2010 :Kolaudácia diaľnice D1 – časť Vrtižer a k nej pripojené chodníky do Bytče 
a okolia. Jednalo sa o cestu okolo Kinexu a chodníky pri nej.  
Podrobnosti SD č.: 112 / 2010 
14. IV. 2010 : popoludní  v Kinosále kultúrneho domu prebiehal seminár o renovácii 
bytových domov v meste. Podrobne sa hovorilo o postupe ako vyberať stavebnú firmu,  kde 
nájsť financie, o pozitívnych prínosoch výmeny okien a zateplenia domu. Pre obyvateľov 
bolo najdôležitejšie šetrenie energiami.  
Na Ul. Mieru a na sídlisku po týchto úpravách doslova skrásneli bytovky. Ich jemné pastelové 
farby žiarili do diaľky.  
18. V. 2010: Mesto získalo stavebné povolenie na stavbu APKO – miestne plynovody v meste 
Bytča a časti Hliník. Stavba sa týkala plynovej prípojky, rozvádzačov a iných . 
31. V. 2010:  poskytnuté fin. prostriedky z rozpočtu mesta na výstavbu, prevádzku a údržbu 
Domov smútku ( DS) a kostolov : Bytča – 7 000 €; Pšurnovice – 823,73 €; Hliník n/ V - 
872,93 € ; Hrabové – 616,12 € ; Mikšová – Beňov – 98,29 € . Spolu za rok 2010 : 9411,07 €. 
Financie poskytnuté od roku 2003 do r. 2010 spolu: 155 750,89 € ( 4 692 151 Sk). 
Podrobnosti SD č.: 113  a, b / 2010 ( foto ). 
22. VI. 2010 : konalo sa kolaudačné konanie vodnej stavby Pšurnovice – potok. Kolaudácia sa 
týkala 42 účastníkov ( úrady a inštitúcie ) a 25 súkromných osôb.  
30. VI. 2010: OÚ ŽPaV , že sa začalo rokovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia 
na stavbu Bytča – obytný súbor Pod Hájom. Zároveň upustili od ústneho pojednávania, aby 
mohli účastníci predložiť svoje námietky do 20. VII. 
26. VII. 2010: OÚ ŽPaV predĺžil platnosť stavebného povolenia na vodnú stavbu Obytný 
súbor Pod Hájom I. etapa. Jednalo sa o dažďovú kanalizáciu, tlakovú stanicu, vodovod, 
čerpaciu stanicu splaškových a odpadových vôd a iné. Stavba by mala byť hotová do 31. XII. 
2013. 
2. IX. 2010: MsÚ vyzval podnikateľov na predloženie ponuky : prípojka kanalizácie budovy 
MsÚ v Bytči.  
13. X. 2010: zhotovenie bezdrôtového rozhlasu Pšurnovice – II. etapa a montáž verejného 
osvetlenia. 
25. X. 2010: Výzva na predloženie ponuky na výmenu okien ( 41 ks ) a dverí ( 28 ks ), 
vonkajších a vnútorných parapet, balkónových dverí na budove bytového domu JESIENKA. 
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29. X. 2010: výmena  okien za plastové ( vonkajšie a vnútorné ), dverí, parapet ( 24 ks ) v MŠ 
Hliník. 
8. XI. 2010: výzva na predloženie ponuky na dodávku a výmenu okien za plastové 
a vchodových dverí v MŠ Hrabové. 
Všetky výzvy vybavoval  za MsÚ J. Šušolík.  
 
Výdavky na výstavbu z rozpočtu mesta v eurách. 

- Územné rozhodovanie a stavebný poriadok                            17 800,- 
- Detské ihriská                                                                            4 170,- 
- Plánovanie a projekty                                                               85 580,- 
- Rozvoj obcí ( námestie, škola, DSS ... )                              1 785 318,- 

Podrobnosti SD č.:  114 / 2010 ( 3 strany ) 
 
Rekonštrukcia mesta. 
 
Slávnostným poklepaním základného kameňa sa začali od konca marca práce na obnove 
centra mesta. Trvali až do jesene. Stavbári sa zamerali na Námestie SR, koryto rieky 
Petrovičky, zeleň, chodníky a okolité cesty vyúsťujúce na námestie. Čiastočná alebo úplná 
prestavba sa týkala nielen námestia, ale aj ulíc: Rázusova, Hlinkova, S. Bíroša, S. Sakalovej, 
Kragujevackých martýrov, Treskoňova, Moyzesova a ulice 1. mája.  
Ešte pred stavebnými prácami vyrúbali staré javory a na ich miesto nasadili mladé zdravé 
stromy. Každý z nich dostal neskôr kovovú ohrádku.  
Začali úpravou rieky, pretože sa blížili letné mesiace a nikto nechcel, aby nám pod nosom 
zapáchala. Petrovička je teraz v noci osvetlená a staré drevené splavy nahradili betónové. 
Pribudla fontána a balvany, ktoré poskytujú rybám prirodzené útočisko.  Pri parku budú popri 
rieke parky, a veľa zelene. Rieka so živými rybami krížom cez námestie láka turistov , ale aj 
domácich, najmä malé deti.  Iná čata pracovala na novom parkovisku za DK, kde vzniklo 52 
parkovacích miest. 
Súčasťou prestavby sa stal aj park na Hlinkovej ulici. Zmenil sa na oázu pokoja a raj detských 
hier s hojdačkami, preliezačkami , fontánou a s novým večerným osvetlením.  
Námestie v centre mesta je rozdelené na 4 trojuholníky. V jednom je oddychová zóna, ostatné 
slúžili na parkovanie. Dodávateľ prác si v jednom z trojuholníkov ( pod lipami ) zriadil 
stavebný dvor, kde má uložený stavebný materiál. Po dokončení prác sa stal aj tento 
trojuholník oddychovou zónou.  
Na túto prestavbu získalo mesto peniaze z eurofondov. Projekt mal názov Obnova 
historického centra – Srdce mesta Bytča. Išlo o zákazku za 1 453 888 eur. Z toho 5 % 
spolufinancovalo mesto. Vo výberovom konaní vyhrala  spomedzi 15 súťažiacich stavebná 
firma HASTRA. 
Vynovili aj ďalšie cesty, ktoré síce do projektu pôvodne nepatrili, ale ich rekonštrukcia už 
bola nevyhnutná. Je to cesta okolo Jesienky, celá Hlinkova ulica dostala novú vozovku, 
chodník a park. Tak isto bolo bývalé trhovisko vydláždené zámkovou dlažbou. Takto upravili 
všetky vstupy na námestie.  
Primátor Korec sa tešil z toho, že majitelia domov na námestí si opravujú ich fasády. Do 
nových šiat obliekli aj budovu MsÚ, obnovili sa MŠ v Malej Bytči a MŠ na Ul. 
Dostojevského ( Sídlisko ), ZŠ na ul. Lániho,  rekonštruovalo sa námestie, Svadobný palác, 
vybudovalo sa nové parkovisko, vybudoval sa nová Dom kultúry, nová bytovka pri štadióne, 
autobusové nástupisko a získali sa investori, ktorí vybudovali priemyselnú zónu oproti 
nástupisku. Obrazovú dokumentáciu prikladám v kapitole Ľudia okolo nás. 
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Aby vodiči nákladných áut nevychádzali na chodníky a neničili drahú dlažbu, po ich okrajoch 
vymyslel primátor osadiť do zeme betónové gule, ktoré Bytčania hneď dvojzmyselne 
pomenovali „ Korcove gule“. Niektorým ľuďom sa páčia a niektorí ich zatracujú.  
Primátor sa obnove námestia veľmi tešil. „ Bude to bodka za mojím 12-ročným účinkovaním 
na poste primátora mesta“ povedal. 
Podrobnosti SD č.: 115 a, b / 2010 
Ľudia však nemali výhrady iba proti guliam, ale aj proti spomaľovačom na cestách a k zákazu 
korčuľovania na riečke, ktorá mestom preteká. Medzi MsÚ a krčmou je spomaľovač ( 
vyvýšená vozovka), cez ktorú musia ísť autá úplne pomaly. Predtým tam bola dopravná 
značka, ktorá znižovala rýchlosť na 20 km / h, ktorú vodiči nikdy nerešpektovali. Rovnako 
nebrali do úvahy ani dopravnú značku, ktorá zakazovala parkovanie na chodníkoch. Betónové 
gule a spomaľovač tomuto fyzicky zabránili.  
Podrobnosti SD č.: 116 / 2010 
 
 
Prestavba Jesienky. 
 
Mesto sa chce lepšie postarať o starých a bezvládnych ľudí.  Tento rok bolo na opatrovateľskú 
službu odkázaných takmer 90 seniorov. Na mimoriadnom MZ poslanci odhlasovali projekt 
Domu seniorov. Bytčania majú veľký záujem o podobnú službu a preto za ňou odchádzajú 
inde, lebo v meste ju nedostanú. Po dlhých diskusiách, či prerobiť bývalú MŠ na Hlinkovej 
ulici , alebo priestory v Góle, vyhral variant obnovy Jesienky.  
Táto možnosť má svoje výhody. Je najlacnejšia, je v centre mesta, blízko kostola a obchodov. 
Po úprave 1. poschodia získajú v budove 30 izieb pre 30 ľudí. Na prízemí bude kuchyňa, 
jedáleň, spoločenská miestnosť, kaplnka a vrátnica. Na budove už tento rok opravili strechu, 
vymenili okná za plastové a postupne budovu zateplia. O financie požiadalo mesto Európsku 
úniu. 
Súčasní obyvatelia začali mať obavy o svoje ubytovanie. Primátor ich upokojil , že sa 
kapacita domova nezmení. Teraz v ňom býva 60 ľudí, z toho 20 je vo veku nad 75 rokov. 
Keďže už budú potrebovať neustálu opateru, presunú ich po rekonštrukcii na 1. poschodie 
s lôžkovou časťou.  
Podrobnosti SD č.: 117 / 2010 
 
Zatepľovanie domov. 
 
Pre čoraz vyššiu cenu energií sme všetci nútení šetriť. Jednou z možností je výmena starých 
okien za plastové a zateplenie obvodových múrov domov. Tento proces nie je iba pri zmene 
rodinných domov ( RD ) , ale čoraz častejšie aj bytových domov ( bytoviek ). Postup je taký, 
že sa nájomníci musia najskôr poskladať , vybrať si vhodnú stavebnú firmu a farebné riešenie 
fasády. Tí  obyvatelia domov, ktorí si  vybrali  profesionálov, vyhrali. Firma sa totiž postarala 
o všetko od A do Z ( výber a nákup materiálu, celkový rozpočet a čisté práce, bez toho, aby sa 
zákazník musel postarať o upratovanie).  
Takto skrásnela bytovka na Mierovej ulici a niektoré na sídlisku. O zmenu veľkých bytoviek 
sa postarajú väčšie firmy, ale o malé RD  len čaty, v ktorých pracuje len pár chlapov. Takouto 
je aj čata Tona Molíka. Je všeobecne známa svojou precíznou a dokonalou prácou. Tona si 
objednávajú ľudia, ktorým nie je ľúto pustiť korunu navyše, ale ktorí majú radi perfektne 
urobenú robotu.  
Podrobnosti SD  č.: 118 a, b / 2010 
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Diaľnica D3. 
 
Minister dopravy J. Fígeľ zastavil výstavbu diaľnice na Kysuce , ktorá mala zlepšiť spojenie 
s Poľskom a projekt Dolný Hričov Dubná skala. Diaľnica mala odbremeniť tranzit cez Žilinu 
od Poľska a Česka. Mnohí žilinskí poslanci a podnikatelia aj od nás považujú žilinský 
diaľničný uzol za druhý najdôležitejší na Slovensku.  Preto sa jeho výstavba mala stať 
prioritou a nie zastaviť. Je tragikomické, že nová vláda dala prioritu vo výstavbe diaľnice 
z Košíc smerom na Miškolc, kde z maďarskej strany nie je žiadna ústretovosť a je to doslovné 
mrhanie peňazí daňových poplatníkov. Touto cestou prejde pár vozidiel v porovnaní so 
Žilinou, kde prejde aj 50-tisíc denne. Obchodná komora tvrdí, že kde nie sú peniaze, treba 
stavať najskôr tam, kde je najhustejšia doprava, pretože tam sa peniaze začnú vracať 
okamžite. Obchodníci sú orientovaní najmä na západ ( Poľsko, Česko) , kde potrebujú 
diaľnicu a nie na Balkán alebo na Ukrajinu.  
Podrobnosti SD č.: 119 / 2010 
 
 
Stavebný dozor. 
 
Pri návšteve MsÚ odboru výstavby ma upútal letáčik, ktorý vysvetľuje podrobnosti 
o stavebnom dozore.  
Stavebný dozor je podľa zákona činnosť, ktorá je definovaná ako vedenie uskutočňovania 
stavieb. . Rozumie sa tým organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných 
činností na stavenisku a na stavbe. Je to sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, 
zodpovednosť za súlad priestorovej polohy  s dokumentáciou stavby a za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.  
Osoby , ktoré uskutočňujú stavebný dozor musia mať naň certifikát spôsobilosti. Okrem 
spomínaných činností ponúkajú aj špeciálnu ponuku ako: vybavenie žiadosti o stavebné 
povolenie, zabezpečenie inžinierskych sietí, kontrolu zamerania stavby, zabezpečenie statika, 
minimalizácia nákladov na stavbu a prípravu na kolaudačné konanie.  
Zákon upozorňuje, že stavbyvedúci nie je stavebný dozor. 
Úlohou stavbyvedúceho je: organizovať, riadiť a koordinovať práce a iné činnosti na 
stavenisku a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku. Stavbyvedúci je oprávnený: 

a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavbe 
b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu 

osôb na stavenisku 
c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie 

a uskladnenie na stavenisku 
d) dávať príkazy na okamžité zastavenie prác a iných činností na stavbe, ak sa vyskytne 

prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné 
e) koordinovať poradie stavebných prác 
f) vykázať cudziu osobu so staveniska 

Podrobnosti SD č.: 120 a, b / 2010 
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6. kapitola 
   
 
 
 
 

D O P R A V A 
 
 
Informa čná tabuľa. 
 
4. II. technické služby mesta uverejnili požiadavku na uzavretie chodníkov po napadnutí 
snehu alebo poľadovice na 20 uliciach a na Námestí SR okolo rieky Petrovičky. 
Podrobnosti SD č.: 121 / 2010 
4. III. – Letecký úrad SR zverejnil rozhodnutie o určení ochranných pásiem vizuálnych 
leteckých zariadení na zemi. Jednalo sa o Letisko Žilina – Hričov. Patrí sem ochrana pásiem 
svetelnej približovacej a zostupovej sústavy. Je to vizuálne registrovanie pristávania 
a štartovania lietadiel. Letecký úrad vymedzoval vzdialenosti a uhly kde až siahajú tieto 
sústavy. Ide o vzdialenosti, kde sa nesmú stavať žiadne stavby, ani vysádzať porasty do 
určitej výšky, ani vykonávať činnosť, ktorá by ohrozovala bezpečnosť leteckej prevádzky. 
K správe som priložila tabuľky a grafy. 
Podrobnosti SD č.: 122 a,  / 2010 
Máj – Spoločnosť Psychológia Liptovský Mikuláš oznámila vodičom motorových vozidiel, že 
v Bytči vykoná ich ambulancia dopravné psychologické vyšetrenia. Podľa nového zákona sa 
každý vodič musí podrobiť pravidelným psychologickým vyšetreniam každých 5 rokov a po 
dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky. Vodiči určitých tried musia mať pri sebe doklad 
o psychologickej spôsobilosti. Povinné vyšetrenie bolo možné absolvovať do 31. V. Cena za 
toto vyšetrenie bola 60 €. 
 
Výdavky na dopravu z rozpočtu mesta v eurách. 

- Správa a údržba ciest                              142 000,- 
- Miestne komunikácie a chodníky              22 190 ,- 
- Doprava autom MsÚ                                   8 450,-   

Podrobnosti SD č.: 123 / 2010 ( 2 strany ) 
 
Nezmyselný zákon. 
 
Upozornenie protiidúcich vodičov diaľkovými svetlami  na policajnú kontrolu je priestupok, 
rovnako ako každé blikanie bez vážneho dôvodu. Zákon tvrdí, že vodič môže blikať iba ak 
hrozí protiidúcemu autu nebezpečenstvo. Za porušenie zákona môžu policajti udeliť vodičovi 
pokutu až 60 €. Blikanie alebo používanie klaksónu je  veľmi populárne aj na zdravenie 
známych na ceste. Tento zákon platil už od roku 1996 ale dnes je medzi vodičmi tento 
zlozvyk čoraz vypuklejší.  
Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a expert na dopravu Ján Čelko považuje zákaz 
blikania za scestný.  Blikanie podľa neho nepredstavuje žiadne ohrozenie bezpečnosti 
dopravy, práve naopak, môže upozorniť vodiča, že nemá zapnuté svetlá.  
Podrobnosti SD č.: 124 / 2010 
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Nový cestovný poriadok. 
 
Železničná spoločnosť Slovensko zaviedla od 7. III. rozsiahle zmeny v cestovnom poriadku 
na tratiach Žilina – Čadca a Žilina – Bratislava. Najviac zmien sa týkalo vlakov do a z Čadce. 
Menej ich bolo  zo Žiliny smerom do Bratislavy aj cez Bytču.  
Podrobnosti SD č.: 125 / 2010 
 
 
Poschodový vlak. 
 
Prvý z desiatich poschodových vlakov na Slovensku začal koncom mája jazdiť v okolí Žiliny. 
Vlak má 2 poschodia a vyrába ho český výrobca Škoda Vagonka Ostrava. Prvú sadu vlakov 
slávnostne pokrstili menom Jánošík. Nové vlaky nahradia zastaraný vozový park. Vlaky majú 
3 vagóny a sú určené pre regionálnu dopravu. Pretože Žilina má strategickú polohu v strede 
hlavnej trate, preto tu bude ich domovská stanica. Vlaky premávajú aj cez Bytču na trati 
Žilina – Trenčín.  
Parametre jednej súpravy: 307 miest na sedenie,333 miest na státie, max. rýchlosť 160 km / 
hod. Výroba jednej trvá 7 mesiacov. Vozy sú vybavené  jednotným typom pohodlných 
sedadiel, kde pre každé dvojsedadlo je  k dispozícii zásuvka na PC ( počítač). 
Samozrejmosťou je klimatizácia, kúrenie, či vetranie. Konečne sú minulosťou nepraktické 
vysoké schodíky pri nástupe a výstupe z vlaku. Tie sú nahradené nízkopodlažnými vstupnými 
dverami, ktoré ocenili nielen starší ľudia , ale aj matky s deťmi, či cestujúci s veľkou 
batožinou. Nové vlaky sú vybavené aj plošinami pre nástup a výstup imobilných cestujúcich. 
Podrobnosti SD č.: 126 a, b, c / 2010 
 
Vodičský preukaz. 
 
V posledných rokoch sa čoraz častejšie stáva, že uchádzači o vodičský preukaz sú pri 
skúškach neúspešní a musia ich opakovať znova. Podľa riaditeľa najväčšej autoškoly v okolí 
Ľubomíra Líšku ( z Bytče ) sú len dve príčiny neúspešnosti. Uchádzači nie sú dobre 
pripravení , alebo že je skúška prísna. Policajti pri skúške nemôžu byť benevolentní , preto 
aby sa znížila nehodovosť na cestách. Svoje pri skúškach zohráva aj tréma. 
Skúsenosť inštruktorov ale hovorí, že autoškolu si začínajú robiť väčšinou mladí ľudia hneď 
po dokončení plnoletosti , ktorým platia kurz ich rodičia. Pretože si neplatia sami, nie sú takí 
zodpovední , ako by mali byť. 
V apríli platilo, že po treťom neúspešnom pokuse musí uchádzač robiť autoškolu znova a teda 
aj platiť za ňu v celom rozsahu. Je všeobecne známe, že Žilina je pri skúškach najprísnejšia.  
V roku 2009 neprospelo v Bytči 37,98 % . Predtým v roku 2007 to bolo 21,85 % uchádzačov. 
Podrobnosti SD č.: 127 a, b / 2010 
 
 
Otvorenie nového úseku diaľnice. 
 
30. V. bol v Považskej Bystrici slávnostne otvorený nový úsek diaľnice Sverepec – Vrtižer. 
Nový 10 kilometrový úsek vyriešil dlhodobé problémy s plynulosťou dopravy aj našim 
vodičom. V letáku, ktorý prikladám v SD je uverejnený harmonogram s presným dátumom, 
predošlého otvorenia úsekov diaľnice.  
Ešte pred otvorením diaľnice sa ozývali kuvičie hlasy našich novinárov o tom, že v Žiline sa 
vytvorí dopravný lievik a cesta do mesta bude neprejazdná. Naopak nová diaľnica milo 
prekvapila. Aj pri piatkovej dopravnej špičke bola doprava aj v Žiline aj v Považskej Bystrici 
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plynulá. Mnoho Bytčanov pracuje v Žiline a denne do nej dochádza svojím autom. Boli 
znepokojení možnosťou, že sa do práce oneskoria, alebo sa tam nedostanú vôbec. Nestalo sa.  
Úsek diaľnice pri PX  priniesol mnohé pozitíva. Cestovný čas medzi Bratislavou a Žilinou sa  
skrátil o 20 minút.  
Podrobnosti SD č.:128 a, b  / 2010 
 
 
 
Parkovanie v nemocnici. 
 
Do žilinskej nemocnice je často problém dostať sa autom. Hoci zaplatíte, nemáte istotu, že 
nájdete miesto na parkovanie. Vodiči sa sťažujú, že nemocnica vyberá vysoké parkovné 
a pritom sú tam cesty ako tankodrom. Žiaľ v 70. rokoch , keď areál stavali, sa neuvažovalo so 
stavbou veľkých parkovísk.  Navyše je nemocnica najväčším zamestnávateľom v meste – má 
1 350 zamestnancov. Mnohí z nich prichádzajú do práce autom a tiež potrebujú parkovať. 
Denne je tu hospitalizovaných 600 pacientov, za ktorými prídu príbuzní. V strede areálu sa 
stavia budova urgentného príjmu, ktorá je oplotená a zaberá parkovacie miesta.  
Pri vjazde do nemocnice zozadu prejdeme cez vrátnicu, kde si zoberieme lístok a pri ceste 
späť ho zaplatíme, podľa času, ktorý sme vnútri strávili. Mesačne takto vyberie nemocnica 
9 958 €. Peniaze slúžia na prevádzku zariadenia.“ Cesty zatiaľ neopravujeme, kým nebude 
otvorená nová budova urgentného príjmu“, povedala riaditeľka  Bekeová. 
Platené parkovisko: je otvorené od 6.00 h – 18.00 h ; 1 € každých začatých 40 min. ; darcovia 
krvi zadarmo ; 20 min. na prejazd je zadarmo.  
Podrobnosti SD č.: 129 / 2010 
 
Štrajk v doprave. 
 
Autobusové spoločnosti v krajine chceli v máji siahnuť na zľavy zamestnancom  v doprave 
a ich rodinným príslušníkom. Pretože vyjednávanie bolo neúspešné, rozhodli sa vodiči 
autobusov štrajkovať. Zamestnávatelia nechceli preplácať zľavy, ktoré už platia 60 rokov. 
Okrem toho ani karty vodičov alebo sociálne preškolenie, ktoré vodiči absolvujú pravidelne 
a ktoré stojí dosť peňazí. Zväz  KOVO zastupoval práva zamestnancov. Svoje slovo do tejto 
bitky musel povedať aj ŽSK. Predseda ŽSK Juraj Blanár podpísal, ako prvý župan na 
Slovensku, dokumenty, ktoré by mali zabezpečiť zachovanie zliav pre rodinných 
príslušníkov, tak ako to požadovali zamestnanci. Jednalo sa nielen o rodiny autobusárov ale aj 
vdovy, vdovcov a siroty po nich. 
Zľavy doteraz: vodiči a ich rodinní príslušníci zaplatili 10 € za kartičku, na ktorú cestovali 
celý rok. 
Od 1. júla dostali čipovú kartu za ktorú zaplatia: vodiči – 4 centy za každých začatých 50 km; 
ich deti do 15 rokov – 5 centov za začatých 50 km a manželka ( manžel ) 50 % zľavu na 
cestovnom. 
Podrobnosti SD č.: 130  a, b / 2010 
 
Bezpečnosť na cestách. 
 
V roku 2008 investoval ŽSK 270 tis. eur do zavedenia 1. fázy informačného systému 
s automatickou lokalizáciou automobilu. Ako jediný samosprávny kraj na Slovensku získal od 
nórskeho fin. mechanizmu, z EÚ a štátneho rozpočtu SR 466 083 eur na rozšírenie systému 
AVL ( automatická lokalizácia).  



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2010  strana č. 38 

V prvej fáze sa 150 špecializovaných vozidiel údržby označilo týmto monitorovacím 
zariadením.. Pomocou neho sa dispečerovi  podarilo lokalizovať autá a vodičov Správy ciest 
v teréne, evidovať trasy zimnej a letnej údržby a sledovať spotrebu pohonných hmôt. Aj 14 
dispečerských pracovísk bolo obohatené o tieto špecifické zariadenia. Dispečer mohol 
zaznamenať poruchy na cestách , chýbajúce poklopy, , znečistenie vozovky, neprejazdnosť 
vozovky ( spadnuté stromy, stĺpy) , poškodené dopravné značky, zábradlie, Zariadenie 
zaevidovalo kedy bola porucha odstránená. K obsluhe týchto zariadení muselo byť 
preškolených vyše 300 ľudí ( vodičov aj dispečerov).  
 
Okrem prehľadnosti o stave ciest sa zvýšila aj bezpečnosť na cestách II. a III. triedy. 
Podrobnosti SD č.: 131 / 2010 
 
Dopravná nehoda. 
 
Na ceste medzi Hliníkom a Kotešovou zrazil koncom mája opitý vodič troch chodcov. Na 
rovnom úseku cesty prešiel pravou stranou auta za krajnicu, kde zachytil chodcov. Pri tejto 
nehode zasahovali 2 posádky záchranárov zo Žiliny a z Bytče. Jeden z chodcov mal poranené 
lýtko a druhý utrpel zlomeninu predkolenia. Tretí pacient bol v čase príchodu lekárov 
v bezvedomí. Všetci traja poškodení boli sanitkami rýchlej pomoci odvezení do nemocnice 
v Žiline. Vodič na mieste nehody nafúkal 2,48 promile alkoholu.  
Podrobnosti SD č.: 132 / 2010 
 
Hluk z lietadla. 
 
Výbuch ako z dela zahrmel Bytčou a širokým okolím 13. VII. večer. Na okamih za zatriasli 
okná a dvere, ľudia a zvieratá sa vyľakali. Ranu bolo počuť až v PX, v Žiline na Kysuciach 
a na Orave. Telefonáty prichádzali na tiesňovú linku zo všetkých kútov žilinského kraja.  
Príčinou tresku bolo nadzvukové lietadlo a jeho akustický efekt. Hovorca Ozbrojených síl SR 
prosil ľudí o pochopenie a potvrdil, že išlo o nadzvukový let.  
Vôbec sa nečudujem, že sa ľudia hneď zaujímali, čo sa stalo. Veď žijeme v dobe 
teroristických útokov. Reportáže o nich nám podávajú médiá každý deň z celého sveta. 
Podrobnosti SD č.: 133 / 2010 
 
Oznam MsÚ. 
 
Z mestského rozhlasu sme sa dozvedeli, že od 1. VIII. bude z dôvodu rekonštrukcie námestia 
zatvorený vstup na parkovanie k jednému z trojuholníkov ( pred lekárňou). Motoristi mohli 
parkovať na novootvorenom parkovisku za Kultúrnym domom, a na Ul. Hollého ( za 
sobášnym palácom).  
 
Kamióny na cestách. 
 
Dokončením stavby diaľnice sa dedinám s cestami II. a III. triedy uľavilo. Lenže na diaľnici 
bolo schválené mýto a tak sa kamióny vrátili na staré cesty.  
Cesta v Malej Bytči je rozbitá. Pred 10 rokmi tu ukladali plynové a vodovodné potrubie. 
Odvtedy je vo veľmi zlom stave. Situácia sa na chvíľu upokojila po spustení diaľnice do 
chodu. Po schválení mýta ju využívajú vodiči kamiónov , aby nemuseli platiť mýto. 
Diaľničná známka stála v minulosti pre nákladné autá 928 €.  Dnes zaplatí prepravca za rok aj 
20- tisíc eur. Ľudia teda žiadajú znížiť poplatok za mýto.  Na zlej ceste stojí voda a blato. 
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Keďže domy sú celkom pri ceste, lebo tu chýba aj chodník , kamióny všetku nečistotu 
vystreknú na domy. Znehodnotený je majetok a ohrozené sú životy ľudí.  
Keď dedovia stavali svoje domy, bola to len vozová cesta. Ale dnes je tu premávka ako na 
autostráde. Podľa primátora Bytče P. Korca, je oprava cesty zatiaľ zbytočná, pretože je tu 
naplánovaná kanalizácia. Kým sa táto neurobí, nemá význam cestu opravovať. Kanalizácia sa 
bude realizovať v Hliníku, M. Bytči a Hvozdnici až na jeseň budúceho roka.  
Nielen M. Bytča má trápenie s kamiónmi. Úplne rovnaký problém majú všetky dediny od 
Žiliny do Bytče cez Kotešovú a teda aj Hliník. 
Mestská polícia v Bytči chodí denne zabezpečovať priechod pre chodcov pred ZŠ v Hliníku. 
Je to tam nebezpečné.  Chodníky sú úzke, domy blízko cesty a denne tadiaľ prejde 50 až 100 
kamiónov. Všetci zainteresovaní si myslia, že by bolo potrebné zákonom zakázať vjazd 
kamiónov na túto cestu. 
Podrobnosti SD č.: 134 a, b / 2010 
 
Zastavená stavba.  
 
Po voľbách začala úradovať nová vláda. Ako to už na Slovensku býva, zrušila všetko, čo tá 
predošlá mala rozrobené. Tak sa stalo, že minister dopravy Fígeľ zastavil stavbu všetkých 
úsekov diaľnice, čím pripravil o prácu množstvo ľudí. Neďaleko Žiliny ide o úsek Hričovské 
Podhradie – Dubná skala, ktorý bol zahrnutý do III. balíka tzv. PPP projektov ( s finančnou 
podporou štátu a súkromných investorov). Minister sľubuje , že stavať sa opäť začne na jar. 
Mnohí z nás sa pýtajú, čo zastavením stavby pán minister ušetril.  
Podrobnosti SD č.: 135 / 2010 
 
Poistenie auta. 
 
Povinné zmluvné poistenie musí mať uzavreté každý majiteľ auta, ktorému bolo pridelené 
evidenčné číslo. Prostredníctvom poistenia je chránený pred vysokými výdavkami, ak 
spôsobil ujmu na zdraví, živote a majetku.  
V novinách MY ŽN sa motoristi 8. XI. dozvedeli, že si môžu vybrať z 11 poisťovní, niečo 
o vypovedaní zmluvy, cene poistenia a iné.  
Podrobnosti SD č.: 136 / 2010 
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7. kapitola 
   
 
 
 
 

Ž I V O T N É   P R O S T R E D I E 
 
 
Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
26. III. – Firma T+T vyvesila harmonogram odvozu triedeného odpadu počas Veľkonočných 
sviatkov. Pretože odvoz vychádzal na sviatočné dni, musel byť posunutý . 
28. V. – informoval MsÚ o „Prevádzke na nakladanie s ostatným odpadom v k. ú. Hrabové.“ 
Cieľom bolo zmenšiť skládku kovového odpadu v Hrabovom. 
23. VII. – MsÚ odd. ŽP zorganizoval verejné rokovanie na tému skládky kovového odpadu 
v Hrabovom na 12. augusta. Banský úrad v Prievidzi potvrdil kompetencie na túto tému obci 
a mestu.  
12. X. – podľa VZN ( Všeobecne záväzného nariadenia ) mesta sa zakazuje „ na zamrznutom 
vodnom toku rieky Petrovičky na Námestí SR korčuľovanie, iné zimné športy a celoročné 
kúpanie“. 
Podrobnosti SD č.: 137  / 2010 
12. X. – zmenilo sa nariadenie mesta o poplatkoch  za komunálny odpad takto: fyzické osoby 
: 0,045 € / os./ deň ; odvoz z lokalít neprístupných pre techniku: 0,042 €  os. /deň ; chaty, 
chalupy: 0,021 € / os. / deň ; osoby s prechodným pobytom ( garáže, nebytové priestory ) : 
0,028 € / os. / deň. 
 
Výdavky na Životné prostredie z rozpočtu mesta v eurách : 
 

- Odpadové a vodné hospodárstvo                                       318 780,- 
- Správa a údržba zelene                                                         57 600,- 
- Verejné osvetlenie                                                             125 500,- 
- Ochrana prírody a krajiny                                                      1 680,- 
- Verejná zeleň                                                                       33 000,- 

Podrobnosti SD č.: 138  / 2010 ( 5 strán ) 
 
 
Triedený odpad.  
 
Od začiatku tohto roku je povinnosťou obcí a miest separovať komunálny odpad. V Bytči sa 
odpad triedi už  niekoľko rokov. Túto problematiku má na starosti v meste Dušan Beníček 
z odd. životného prostredia MsÚ. V rozhovore pre tlač uviedol, že hneď na začiatku roku 
dostali domácnosti harmonogram vývozu a každý rodinný dom dostal vrecia, určené na 
odpad. Podľa harmonogramu je určený každý týždeň iný druh odpadu. Takto sa separuje 
papier, sklo, plasty a dvakrát ročne odvážajú kovy a autobatérie. 
Na sídliskách sú vytvorené takzvané hniezda. Ich súčasťou sú farebne odlíšené nádoby na 
papier, plasty a sklo. Na požiadanie zabezpečuje mesto veľkokapacitné kontajnery. Tie sú 
pravidelne na jar a na jeseň rozmiestnené po meste a jeho častiach. 
Separovanie pre nás zabezpečuje firma T+T a stojí nás to asi 15 – tisíc eur ročne. 
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Mesto už získalo povolenie na výstavbu kompostárne na biologický odpad pre celý okres.   
„Na jej stavbu žiadame príspevok od EÚ“ , dodal pán Beníček. Podľa vyjadrenia prednostu 
MsÚ Ľ. Guniša peňažný príspevok z EÚ na kompostáreň nebol schválený a preto sa stavba 
dočasne zastavuje.  
Podrobnosti SD č.: 139  a, b / 2010 
 
Znečistené sídliská. 
 
Obyvatelia našich sídlisk sú po zime znechutení znečistenými plochami trávnikov. Sneh sa 
roztopil a odkryl kôpky psích výkalov a ďalšie odpadky. V meste je to najhoršie na uliciach 
Okružná, Komenského, Hlinkova a Gaštanová. Nikomu nie je príjemné, že sa pri chôdzi musí 
takýmto kôpkam vyhýbať. Vinia z toho majiteľov psov, ktorí po svojich miláčikoch 
neupratujú. Rodičia, ktorí sa s malými deťmi vyberú na prechádzku, musia byť ešte 
ostražitejší, pretože malé dieťa vôbec nevníma kadiaľ chodí. 
V Bytči o probléme vedia. Prednosta MsÚ Ľubor Guniš povedal, že už začiatkom marca 
začali s jarným upratovaním. „ Prebieha smerom od námestia do bočných ulíc. Vidieť môžete 
aj tzv. aktivačných pracovníkov ( nezamestnaných ľudí) , ktorí zametajú ručne. 
Podľa nariadenia mesta sú majitelia psov povinní fekálie svojich psov upratať. Na toto má 
dohliadnuť mestská polícia. „ Mesto kontrolujeme denne, ráno aj večer. Ak po psovi 
neuprace, môžeme majiteľovi uložiť pokutu“, povedal náčelník MsP Peter Majstrík. Náčelník 
na jarnom zasadnutí navrhol členom MZ, aby na sídliskách  osadili kontajnery a vrecká na 
psie exkrementy. „Keď budú osadené, sprísnime kontrolu ešte viac a budeme udeľovať 
maximálne pokuty až 33 €. 
Podrobnosti SD č.: 140 / 2010 
 
Daň za psa. 
 
Majitelia psov dostali začiatkom februára platobný výmer na zaplatenie dane za psa na rok 
2010. Výška dane sa oproti minulému roku nezmenila.  Základná sadzba dane v meste je 35 € 
za rok. V rodinných domoch platili 7 €. Mesto oslobodilo od platenia ťažko zdravotne 
postihnutých, dôchodcov, ktorí žijú sami a ľudí nad 70 rokov. Platobný výmer sme platili 
v pokladnici mesta do 15 dní od jeho doručenia. 
„ V Bytči nemajú psičkári žiadne špeciálne výhody ani im neposkytujeme služby, „ 
informovala Lenka Slivoňová z MsÚ. 
Podrobnosti SD č.: 141  / 2010 
 
Požiar v prírode. 
 
Okresný úrad pre Požiarnu ochranu požiadal v júni o odvysielanie relácie, ktorá sa začína 
slovami: „ letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt tiež zvýšenou činnosťou 
poľnohospodárov pri zbere sena, pri žatve , mlatbe, a zberom úrody“. Pretože v Bytči už 
poľnohospodári neexistujú, skončila sa aj sejba a žatva. Požiar v prírode hrozí z odhodenej 
zápalky alebo cigarety. Požiar môžu spôsobiť deti bez dozoru pri hre so zápalkami. 
Dokonca naši ľudia disciplinovane poslúchli aj výzvy , aby nezapaľovali suché trávy a burinu 
na neobrobených lúkach alebo na kanáli.  
Podrobnosti SD č.: 142  / 2010 
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Očkovanie psov. 
 
Veterinárny lekár Jozef Zachara oznámil chovateľom psov a mačiek , že sa 5. júna bude 
konať každoročné hromadné očkovanie proti besnote takto. 
Hliník n / Váhom :            od 8, 30 hod. do 9,30 hod. 
Bytča ( oproti BILLE ) :    od 10,00 hod. do 11,00 hod. 
Bytča pri ZŠ – Ul. mieru : od 11,30 hod. do 12,00 hod. 
Bytča ( pri plavárni ):        od 12,30 hod. do 13,00 hod. 
 
Očkovanie je povinné pre psov od 3 mesiacov a majiteľ zaň zaplatil 6 eur. 
 
Medvede. 
 
Strety medveďa a človeka v horských oblastiach sú čoraz častejšie najmä v lete. Niektoré 
jedince sa objavujú aj celkom blízko pri ľudských obydliach . Lákajú ich odpadky.  
Podľa informácií z ministerstva ŽP je odhad počtu medveďa hnedého na Slovensku asi 800 
kusov. Od nich treba odrátať medvede, ktoré sa pravidelne pohybujú na hraniciach s Českou 
republikou a s Ukrajinou. U nás sa monitorovaniu ich výskytu nikto nevenuje, nikto nechce 
vynaložiť peniaze na výskum.  
V lesoch sa pohybuje čoraz väčší počet ľudí, či už turistov, cyklistov, hubárov, motorkárov 
alebo lesných robotníkov. 
V júli sa medvede pária a vtedy sa mladé zvieratá vyhýbajú stretom so starými samcami 
a sťahujú sa na okraj lesa. 
Ochranári sú zásadne proti odstrelu zvierat, pokiaľ sa predtým neurobili preventívne 
opatrenia. Minulý rok vydalo ministerstvo 42 povolení na regulačný lov medveďa, z toho 
bolo zrealizovaných 25 odstrelov. 
Podrobnosti SD č.: 143 / 2010 
 
Hubárska sezóna. 
 
Koncom augusta bola hubárska sezóna v plnom prúde. Skúsení hubári našli na svojich 
miestečkách neobvykle veľa húb. Tým šikovnejším sa podarilo v priebehu hodiny nájsť aj 
200 húb. 
Aj Ján Harvánek z Bytče našiel začiatkom septembra krásne zdravé hríby v horách okolo 
Kolárovíc. J. Harvánek je vášnivý hubár, ktorý nepremešká žiadnu príležitosť na ich zber. 
Hubár hovorí, že chodí do lesa iba s jedným košíkom, pretože nezbiera všetko čo vidí. 
K tomuto zdravému a peknému koníčku vedie aj malého 3 – ročného syna Miška. 
V našich lesoch sa pred niekoľkými rokmi začali objavovať aj exotické huby. V okolí Žiliny 
sa objavila zvláštna huba podobná morskej hviezdici. Je to kvetovec Archerov, pôvodom 
z Austrálie. Táto huba na prvý pohľad upúta červenou farbou chápadiel ako má chobotnica. Je 
to príbuzná našej Hadovky smradľavej, ktorá v dospelosti neznesiteľne páchne po skazenom 
mäse. Invázia kvetovca sa začal do Európy ešte v minulom storočí cez západoeurópske 
prístavy. Plodnice tejto huby nie sú jedovaté. 
V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje vo viacerých lokalitách a vo veľkom počte. Dozrieva 
od mája do októbra. 
Podrobnosti SD č.:144 a, b, c / 2010 
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Hladné vtáky.  
 
29. I. prileteli do mesta na kŕmidlá kŕdle vtáčat z okolitých hôr. Naša broskyňa vo dvore 
s kŕmidlom uprostred bola plná sýkoriek, zelienok a glezgov. Prileteli aj nádherné červené 
hýle, ktoré najviac vynikali na zasneženom strome.  
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8. kapitola 
 
 
 
 
 

Z D R A V O T N Í C T V O 
 
 

 
Informa čná tabuľa mesta. 
 
Zdravotný odbor ŽSK nám oznámil, že od 1. júla 2010 došlo k zmene miesta prevádzkovania 
Lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast. Reč je o pohotovosti pre deti, ktorá od 
spomínaného dátumu bola poskytovaná iba v Žiline v Nemocnici s poliklinikou 
Rodičom chorých malých detí z Bytče a okolia sa táto zmena vôbec nepáčila. Úplne bezradní 
ostali rodičia, ktorí nevlastnili autá a dieťa im ochorelo v noci, alebo počas sviatkov. Touto 
problematikou sa 8. X. zaoberala aj redakcia spravodajstva Slovenskej televízie. 
Zdravotný odbor sa bránil tým,. Že pohotovostná starostlivosť sa deťom neposkytovala 
nepretržite, ale iba cez víkend a aj vtedy iba 4 – 5 pacientom. Odkedy všetky ambulancie na 
poliklinike prevzali súkromní lekári, sú tam neustále problémy, pri ktorých je vždy poškodený 
pacient. Komu slúži naše zdravotníctvo ? – pýtam sa. 
Zrušenie detskej pohotovosti už hrozilo aj v minulosti, ale pomocou petícií a intervencii 
primátora sa ju v Bytči akosi podarilo udržať. 
Podrobnosti SD č.: 145 a, b  / 2010 
 
Hniezdo záchrany. 
 
Počas Vianočných sviatkov našli v žilinskom  Hniezde záchrany malého chlapčeka. Dieťa 
malo asi 5 dní a zainteresovaní sa domnievali, že ho tam matka odložila pre zlú finančnú 
situáciu. V nemocnici mu poskytli všetky potrebné zdravotnícke služby a dali mu meno 
Adamko. Na novorodeneckom odd. čakali, či sa o dieťa niekto do 6 týždňov neprihlási. Ak by 
nikto neprišiel, dieťa pôjde na adopciu. Adamko je už piate odložené dieťa. Traja z nich 
putovali na adopciu o čom rozhodol Krajský sociálny úrad. 
Podrobnosti SD č.: 146    / 2010 
 
Predsudky. 
 
Ľudia ešte aj v dnešnej dobe majú nemalé predsudky, čo sa týka návštevy ordinácie 
psychiatra. Keď sú už problémy neudržateľné idú pacienti radšej k psychológovi ako ku 
psychiatrovi. Mnohí naši spoluobčania majú zažitú predstavu, že keď niekto ide 
k psychiatrovi, nemá to v hlave v poriadku ( ako sa dnes hovorí „ šibe mu“). Niektorí by sa 
radšej schovali do myšacej diery, len aby ich pred dverami psychiatra neuvidel niekto známy. 
Okrem typických psychiatrických diagnóz pribudli aj závislosti na alkohole, drogách, 
internete, hracích automatoch a mobilnom telefóne. 
Podrobnosti SD č.:  147  / 2010 
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Pomoc deťom. 
 
 
15. II. zakúpilo detské odd. jednotky intenzívnej starostlivosti Fakultnej nemocnice 
s poliklinikou v Žiline  vďaka finančnému daru infúzne pumpy. Tie majú úlohu zabezpečiť 
prísun  potrebných liekov a tekutín najmenším deťom. Finančný dar bol v hodnote 4 000 eur. 
Peniaze sa vyzbierali ešte minulý rok na septembrovej akcii plážového volejbalu . Základným 
vkladom 1 000 eur prispela nadácia Spoločne pre región. 
Podrobnosti SD č.:  148  / 2010 
Vďaka finančnému daru občianskeho združenia Zdravé novorodeniatka a grantu nemocnice 
v Žiline zakúpili resuscitačný prístroj s monitoringom vitálnych funkcií v hodnote 7 700 eur. 
Lôžko je umiestnené na pôrodnej sále a podľa primára Jánoša má hlavne vyhrievaciu funkciu. 
Jeho veľkou výhodou je aj to, že na ňom môžu lekári kriesiť dieťa a to, že k nemu patrí 
monitor, ktorý zisťuje kyslíkový stav dieťaťa. Lôžko je neustále využívané. Našťastie do 
konca roka nemuseli na ňom kriesiť ani jedno bábätko. 
Podrobnosti SD č.: 149  / 2010 
 
Deň narcisov. 
 
Tento rok  Liga proti rakovine , ktorej pobočka sídli vo FNsP v Žiline zorganizovala zbierku 
pod názvom Deň narcisov už 14 – krát. V uliciach nášho mesta sme 16. IV. mohli všetci 
prispieť svojimi peniazmi. Pomáhame nimi chorým ľuďom s rakovinou, na ich psychickú 
a sociálnu adaptáciu. Onkologické pracovisko sa stretáva s nárastom ochorení najmä 
u mladých ľudí. Kto nemohol prispieť priamo, mohol svoje peniaze poslať na účet, ktorý 
uverejnili médiá, alebo formou SMS správy. 
Do akcie sa tento rok zapojilo 61 spoluorganizátorov z radov škôl, úradov, záujmových 
klubov, ktoré zastrešili spolu 500 dobrovoľníkov. Tento rok prispeli darcovia sumou  viac ako 
18 000 eur len v našom kraji. Čistý výnos za celé Slovensko bol 718 940,53 €. 
Peniaze využili najmä na podporu klinických a výskumných projektov, na psychosociélnu 
starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny, na prevádzkovanie sociálnych centier. 
Tento rok pribudlo takéto centrum v Martine. Podporili preventívne a výchovné akcie. 
Podrobnosti SD č.: 150  a, b , c / 2010 
 
Zomrel pri tenise. 
 
V stredu 28. IV. zasahovali záchranári v Bytči na tenisových kurtoch, kde skolaboval 42 – 
ročný K. Marsina. Pacientovi zlyhalo srdce  a upadol do bezvedomia, z ktorého sa žiaľ ani po 
pokuse o resuscitáciu neprebral. Muž umrel na verejnom priestranstve a preto musela MsP 
zavolať policajného technika zo Žiliny. Je bežnou praxou, že pri úmrtí na verejnom 
priestranstve musí byť prítomný policajný technik, ktorý preskúma, či nemohlo dôjsť 
k trestnému činu. 
V Bytči vo veľmi krátkom období došlo k úmrtiu ešte ďalších  mladých mužov. Boli to pre 
nás všetkých smutné dni, keď sme boli prítomní na pohrebe V. Kratochvíla a J. Slaninu. 
Všetkých troch mám v živej pamäti ako chlapcov v školských laviciach, kde som ich učila. 
Podrobnosti SD č.:  151 / 2010 
 
Pomoc polície. 
 
Na autobusovom nástupišti v Bytči  museli 10. mája zasahovať zdravotníci i polícia. Otec 
sprevádzal svojho syna, ktorý sa mal ísť liečiť na psychiatriu, čo agresívne odmietal. Otec 
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teda privolal zdravotníkov, pretože mal podozrenie , že pacient chce spáchať samovraždu. Tí 
sa snažili muža presvedčiť, aby sa dal ošetriť a odviesť do nemocnice. Chorý muž  sa však 
vzpieral a útočil na zdravotníkov. Neostalo im nič iné, len zavolať políciu. Náčelník MsP 
v Bytči Peter Majstrík hovoril o tom, že museli dohliadnuť na bezpečnosť zdravotníkov nielen 
na mieste , ale aj cestou do nemocnice a potom aj tam, kde chránili ošetrujúcu lekárku. 
Podrobnosti SD č.: 152 / 2010 
 
Pitný režim. 
 
V posledných rokoch nás lekári prostredníctvom médií neustále upozorňujú na to, aký je pitný 
režim pre náš organizmus dôležitý. Počas horúceho leta by naň mali dbať najmä deti, tehotné 
ženy a seniori. Prekvapujúce pre nás bolo najmä množstvo – minimálne 2 litre za deň a počas 
celého roka. Najlepšia je čistá pramenitá nesladená voda. 
Dnes vôbec neprekvapuje, keď je súčasťou ruksakov ,( ktoré mladí ľudia nosia na pleciach 
namiesto školských tašiek) fľaša s vodou. Najmä deti by sa od malička mali naučiť stále piť. 
V zápale hier a letných športov často zabúdajú na tekutiny. U seniorov je to zradné  preto, že 
čím menej pijú , tým menej ich smädí. O to viac sú potom ohrození dehydratáciou. 
V auguste nás všetky médiá upozorňovali na príznaky dehydratácie spojenej s dlhým 
pobytom na slnku. Aj výrobcovia sa prispôsobili  veľkosťou fliaš, ktoré zaberú len minimálne 
miesto v batožine. 
Podrobnosti SD č.: 153 / 2010 
 
Biela pastelka. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých zorganizovala tento rok už 9. ročník verejnej zbierky – Biela 
pastelka. Hlavným dňom bol 22. september, keď sme si mohli od dobrovoľníkov kúpiť za 1 € 
a prípadný dobrovoľný príspevok bielu pastelku alebo odznak v tvare bielej pastelky a  
podporiť tak nevidiacich. Médiá nás informovali ako poznáme pravých dobrovoľníkov od 
podvodníkov. Výnos bol určený na poradenstvo pre tých ktorí stratili zrak. 
Podrobnosti SD č.: 154 / 2010 
 
Jednodňová zdravotná starostlivosť. 
 
Neštátne zdravotnícke zariadenie ŽILPO,s.r.o., v Žiline poskytuje zdravotnú starostlivosť ( 
menšie operácie ) až v šiestich odboroch ( chirurgia, ortopédia, oftalmológia, urológia, 
gynekológia a ORL. Najväčší záujem zo strany pacientov je o operácie laparoskopiou 
a endoskopiou.  Pri týchto operáciách lekár čo najmenej poruší celistvosť tkaniva a kože.  
Lekári v tomto zariadení najčastejšie operujú pruh, žlčník, oko, vyberajú mandle, 
inkontinenciu ( únik moču ) a urologické ťažkosti spojené s prostatou u mužov, odstraňovanie 
bradavíc a iné.  
Podrobnosti SD č.: 155 / 2010 
 
Pohotovosť pre deti 
 
8. X. v hlavnom spravodajstve Slovenskej televízie odznela správa o tom, ako sú rodičia 
chorých detí nespokojní, pretože bola v Bytči zrušená  na poliklinike detská pohotovosť. 
Kamera nám priblížila chodby polikliniky. Odbor zdravotníctva sa bránil tým že, deťom 
nebola poskytovaná zdravotná starostlivosť počas voľna nepretržite. Chorí malí pacienti 
prichádzali na ošetrenie iba cez víkend a aj vtedy iba 4 – 5 prípadov.  
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Preventívna prehliadka. 
 
Preventívnu prehliadku u zubára môže každý dospelý absolvovať raz ročne. Ak si svoju 
povinnosť nesplní, stráca ďalší rok nárok na bezplatné ošetrenie ( okrem akútnych 
a bolestivých stavov). Ľudia si tieto prehliadky už tradične nechávajú na koniec kalendárneho 
roka, alebo dokonca medzi sviatky.  
Celú preventívnu prehliadku u zubára hradí poisťovňa. Ceny za stomatologické ošetrenia sa 
pohybujú v desiatkach , ale aj stovkách eur. 
Podrobnosti SD č.: 156 / 2010 
 
 
Antibiotiká. 
 
Pri užívaní antibiotík sa objavili nové trendy. Dnes už lekár nepredpíše pri hocakej chorobe 
antibiotiká, keď stačia slabšie alebo iné lieky.  
Antibiotická liečba je opradená mnohými mýtmi, ako napr. to, že liečia aj nádchu a chrípku, 
alebo, že ak pacientovi zaberú a cíti sa lepšie, môže s liečbou prestať. Nesprávne podané 
antibiotiká  prinášajú problémy, ako je narušená črevná mikroflóra, rezistencia proti 
baktériám alebo alergie. 
Pri ich užívaní je veľmi dôležité, aby ich pacient užíval presne v súlade s odporúčaním lekára. 
Podrobnosti SD č.: 157 / 2010 
 
Chrípka. 
 
V decembri počet chorých ľudí na chrípku stále stúpal. Zo všetkých strán sme počúvali ako je 
výhodné nechať sa proti nej očkovať. Vakcíny sú pre nás dostupné v ambulancii obvodného 
lekára a v plnom rozsahu ich preplácajú všetky zdravotné poisťovne. Podmienkou je ale, aby 
pacient išiel na očkovanie úplne zdravý, aby nebol už chrípkou infikovaný. Vakcína začne 
organizmus ochraňovať až po 14 dňoch . Ochranné účinky očkovania pretrvajú asi rok.  
 Rovnako nutná je aj prevencia ako vyhýbať sa hromadnej doprave, čakárňam, nosiť len 
suchú obuv a teplejšie oblečenie, často si umývať ruky. Svoju zásluhu na ochorení má aj 
sychravé počasie a jeho prudké výkyvy. Treba jesť viac ovocia a zeleniny , najmä tej, ktorá 
má vysoký obsah vitamínu C. 
Odborníci v žiadnom prípade neodporúčajú chrípku „ prechodiť“.  
V Bytči klesla chorobnosť  začiatkom decembra o 12,2 %, chorých bolo 225 ľudí. Tento stav 
si nevyžiadal zatvoriť školy ani škôlky.  
V súvislosti s ochorením horných dýchacích ciest sa v decembri čoraz častejšie ozýval všade 
kašeľ. Najmä malé deti kašľali, až sa zdalo, že sa už začnú dusiť. 
Pre celkom maličké deti ponúkali výrobcovia  niečo ako malé vysávače soplíkov, aby sa im 
nezanášali priedušky, keďže ešte nevedia hlieny vykašľať. 
Čoraz viac ľudí sa začalo liečiť homeopatickými liekmi, pretože tie podporujú 
obranyschopnosť organizmu. Môžu sa naraz užívať s antibiotikami, pretože táto kombinácia 
vedie k urýchleniu liečby.  
Podrobnosti SD č.:158 a, b  / 2010 
11. I. vypukol v štátoch EÚ škandál. Odborníci konštatovali, že pandémia prasacej chrípky, 
ktorú vyhlásili farmaceutické firmy bol podvod. Nehrozila žiadna nákaza a tých pár prípadov 
ochorenia, neohrozovalo populáciu. Veľký krik spôsobili nenásytné firmy, aby zarobili ešte 
viac peňazí.  
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Nový inkubátor. 
 
Nový intenzívny inkubátor pribudol 30. XI. na novorodeneckom odd. FNsP v Žiline. Stál 
15 660 € a prispeli naň sponzori, 2 % z daní a občianske združenie Zdravé novorodeniatka. 
Tvoria ho prevažne zamestnanci nemocnice a mnoho ľudí, ktorým na zdraví malých detí 
záleží ( napr. rodičia malých pacientov). 
Doteraz malo odd. 3 staré inkubátory. Tento nový – moderný je vysokokvalitný. 
Ročne sa v žilinskej nemocnici narodí vyše 100 detí, ktoré si vyžadujú intenzívnu 
starostlivosť. 
Podrobnosti SD č.: 159  a, b / 2010 
 
Výskyt kliešťa. 
 
V letných mesiacoch bol na stanici STV ( Slovenská televízia ) uverejnený prieskum 
o výskyte kliešťa na území Slovenska. Z prieskumu vyplynulo, že v Bytči a okolí je kliešť 
najviac rozmnožený. Upozornili divákov, že je to práve ten nebezpečný druh, ktorý  
spôsobuje encefalitídu. V relácii bola reč o tom, ako si ho na tele vyhľadať a odstrániť.  
 
Ponuka. 
 
Na verejných miestach sa objavila ponuka MUDr. Štefana Dlugoša, majiteľa súkromnej 
gynekologickej ambulancie v Kysuckom N./ Meste. Ambulancia je vybavená 
nadštandardným diagnostickým a iným vybavením. Mnohí pacienti využívajú služby lekárov 
v iných mestách a okresoch , ak nie sú spokojní s lekármi , ktorí ordinujú v Bytči. Pán Dlugoš 
v súčasnosti býva s ovdovenou mamou v rodičovskom dome v Bytči na Rajčuli.  
Podrobnosti SD č.: 160  / 2010 
 
Darovanie krvi. 
 
Podľa prieskumov, počet darcov krvi mierne stúpa.  V minulom roku zaznamenalo Národné 
transfúzne stredisko ( NTS ) 2 560 prvodarcov, ktorých sa podarilo získať vďaka akciám ako 
Študentská , alebo Valentínska kvapka krvi. Výjazdných odberov zorganizovali 64. Firmy 
a organizácie, ktorých zamestnanci chceli darovať krv sa v NTS ohlásili sami. Rovnaká je 
spolupráca s obecnými úradmi alebo školami. Koncom decembra bolo slávnostné 
odovzdávanie plakiet prof. Jánskeho. Aj tento rok sa medzi nimi našli tí, ktorých ocenili 
diamantovou plaketou ( muži 80 a ženy 60 odberov) a Kňazovického plaketou ( dostali ju 
muži za viac ako 100 odberov).  
MsÚ v Bytči tiež odmenil darcov krvi finančnou odmenou.  
 
Zlatá plaketa: 27 € 
Hofer Jozef                       Hliník nad Váhom 419 
Kocmánek Vladimír         Bottova 1208/ 26, Bytča 
Bachorík Miroslav            Hlinkova 739 / 79, Bytča 
Dudoň Martin                    SNP 905 / 12, Bytča 
 
Strieborná plaketa: 17 € 
Masaryk Ľuboš                  SNP 906 / 14 , Bytča 
Tucík Jozef                        Zámocká 128 / 18, Bytča 
Ďurica Ján                          Mikšová 13 
Ing. Sedlák Ján                   Hrabové 104 
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Bronzová plaketa: 14 € 
Jandzíková Zdenka             Lúčna 1014 / 3, Bytča 
Marčulincová Alena           Gaštanová 1007 / 4, Bytča 
Rybárik Juraj                       Bottova 1149 / 10, Bytča 
Gulaša Roman                     Pšurnovice 51 
Džanaj Štefan                      Pšurnovice 61 
Kasagranda Mário               Hliník nad Váhom 117 
Makyňa Tibor                      Pšurnovice 111 
Ciesarik Jozef                      Hrabové 186 
Buranda Tomáš                    Hlinická 418 / 30, Bytča 
Podrobnosti SD č.: 161 a, b / 2010 
 
Letáčiky.  
 
Na poliklinike takmer pred každou ambulanciou lekára sú k dispozícii letáčiky, ktoré 
propagujú lieky, potravinové doplnky a iné zdravotnícke prípravky od výmyslu sveta. Názor 
väčšiny z nás je taký, že keby sme mali používať tieto prípravky, určite by sme zomreli na 
predávkovanie a pochybujem , že by sme sa vyliečili. Ale farmaceutické giganty si istotne 
prídu na svoje, ináč by nevrážali toľko peňazí do reklamy svojich výrobkov.  
V SD prikladám iba niektoré z nich. Z nich 3 sú proti prechladnutiu, 2 na urýchlenie hojenia 
rán, proti celulitíde, proti suchej pokožke, vypadávaniu vlasov a iné.  
Podrobnosti SD č.: 162  a, b, c, d / 2010;       č.: 163  a, b, c, d / 2010 
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9. kapitola 
 
 
 
 
 

Š K O L S T V O 
 
 
Informa čná tabuľa MsÚ.  
14. I. Krajský školský úrad Žilina vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
školy Špeciálna materská škola Mičurova 364 Bytča. Riaditeľkou sa opäť stala Mgr. Anna 
Ďurajková. 
 4. III. MsÚ vyzval podnikateľov na predloženie ponuky tovaru : „ Nákup katedier, tabúľ 
a stoličiek „ do nových tried pre ZŠ Ul. mieru. Nové vybavenie bolo potrebné do 
zrekonštruovaných budov školy. Zodpovedný za výberové konanie bol Ing. Beníček. Vo 
výzvach je podrobný opis nábytku, podmienky dodania a pod. Počet stolov bol 420 ks 
a museli byť výškovo nastaviteľné. Tabúľ bolo 43 ks. Mali keramický a magnetický povrch. 
Dalo sa na ne písať kriedou ale aj farebnými popisovačmi.  
Podrobnosti SD č.: 164  a, b / 2010 
9. IV. Mesto a krajský školský úrad vyhlásili výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
ZŠ. Ul. mieru. Všetky požiadavky a kvalifikačné predpoklady opäť splnil doterajší riaditeľ 
školy Mgr. Rudolf Takáč.  
23. VI. pozvalo mesto verejnosť na slávnostnú akadémiu detí MŠ „ Na krídlach radosti“. Deti 
všetkých MŠ z obvodu Bytča sa predstavili v DK.  
22. VII. uverejnil MsÚ VZN , ktoré určilo výšku mesačného príspevku na činnosť školských 
klubov pri ZŠ na 4 € .  
6. VII. uverejnil MsÚ oznam o dotácii na r. 2010 na mzdy, na žiaka v škol. zariadeniach 
mesta: 
Názov dotácie :                                            počet ž.                          výška dotácie: 
ŠKD spolu ( obe školy )                               252                                107 082 € 
5 MŠ spolu                                                   367                                 825 655 € 
2 ŠJ spolu                                                     1 335                              240 120 € 
CVČ  ( mestské )                                          3 994                              306 970 € 
ZUŠ                                                               560                                 308 220 €   
Podrobnosti SD č.: 165  / 2010 ( 3 strany )         
 
Výdavky na školstvo z rozpočtu mesta v eurách: 
 

- Materské školy ( mzdy, energie, materiál..)                                3 977 953,- 
- MŠ Dostojevského                                                                         324 035,- 
- MŠ Hurbanova                                                                                282 095,- 
- MŠ Hrabové                                                                                      64 820,- 
- MŠ Hliník                                                                                          86 580,- 
- MŠ Pšurnovice                                                                                  48 625,- 
- Základné školy – spolu                                                                1 917 524,- 
- ZŠ Ul. mieru                                                                                 1 047 188,- 
- ZŠ E. Lániho                                                                                    691 838,- 
- Školské zariadenia spolu:                                                                 225 120,- 
- ŠJ Ul. mieru                                                                                      123 915,- 
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- ŠJ E. Lániho                                                                                      101 205,- 
- Centrum voľného času ( CVČ )                                                        350 770,- 
- Základná umelecká škola ( ZUŠ )                                                     308 220,- 
- Školský klub ( ŠK ) Ul. mieru                                                             75 262,- 
- ŠK E. Lániho                                                                                       31 820,- 
- Neštátne zariadenia ( cirkevné CVČ, súkromná jazyková škola )       22 857,- 
- Školský úrad ( ŠÚ )                                                                              12 300,- 
- Bulletin ( 50. výr. založenia ZUŠ )                                                        1 000,- 

Podrobnosti SD č.: 166  / 2010 ( 5 strán )   
 

Správa o činnosti Odboru školstva MsÚ. 
 
Mesto Bytča je zriaďovateľom 11 škôl a škol. zariadení.  Z toho :  
 

1. 7 zariadení bez právnej subjektivity              - 5 materských škôl 
                                                                                   - 2 školské jedálne 

2. 4 zariadenia s právnou subjektivitou             - 2 ZŠ, ZUŠ a CVČ 
 

Školské jedálne ( ŠJ ) 
1. ŠJ na Ul. mieru  - pripravuje stravu pre ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, Hliník, M. Bytču,  
                                  pre dôchodcov a dodávateľsky pre Hvozdnicu a Hlboké n / V.  
                               -  počet zamestnancov  : 15  ( z nich pre MŠ pracuje 5 ) + 1 šofér 
                               -  priemerný mesačný počet stravníkov spolu   :   735 
                                  z toho :  obedy                                                    690 
                                                desiate                                                   315 
                                                olovranty                                               215 
                                                dôchodcovia                                            55 
2. ŠJ na Ul. Eliáša Lániho  - pripravuje stravu pre ZS, gymnázium a MŠ Hurbanovu 
                                           -  počet zamestnancov                                  11 
                                           -  mesačný počet stravníkov                       519 
                                              z toho : obedy                                          519 
                                                            desiate                                        120 
                                                            olovranty                                    102 
Podrobnosti SD č.: 167  / 2010 ( správa ) 
 

Materské školy ( MŠ ) 
 
1. Údaje o počte detí a tried 
 
škola triedy Počet detí predškoláci zaškolenosť 
Ul. Dostojevského 7 140 57 100 % 
Ul. Hurbanova 8 165 54 100 % 
Hrabové 1 21 7 100 % 
Hliník n / V. 2 43 15 100 % 
Pšurnovice 1 18 6 100 %  
Spolu 19 387 139 100 % 
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2. Prehľad o počte zamestnancov  
 
Škola                                        pedagogickí                                   ostatní 
Dostojevského                               14                                                 6 
Hurbanova                                     16                                                4 + 2 kuriči, 1 kurič bol 
                                                                                                         údržbár 
Hrabové                                           2                                             1 údržbár + 2 kuriči sezónni 
Hliník n / V.                                    4                                                 3 
Pšurnovice                                       2                                                 2 
Spolu učilo v MŠ 37 učiteliek. Všetky mali 100 % kvalifikovanosť.  
 
3. Vzdelávanie pedag. pracovníkov 

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť                 31 
- Starosť o deti so zdravotným postihom                                    4 
- Práca s deťmi s poruchou reči                                                   3 
-  Prevencia narušenej komunikačnej schopnosti                        2 
- Rozvoj čitateľskej a pisateľskej gramotnosti                             1 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu  - aktivity: 
- Celoštátny snem v Ružomberku                                                1 
- Aplikácia nového šk. zákona v praxi                                         8 
- Účasť na konferenciách                                                             5 
 

Zvyšovanie kvalifikácie ( vysoká škola )                                             10 
 
4. Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti 
 
Všetky MŠ sa zapájali do výtvarných súťaží, nacvičili program na akadémiu „ Na krídlach 
radosti“, literárne súťaže. Navštívili divadelné predstavenia a koncerty  v Žiline i DK v Bytči. 
Deti sa zúčastnili plaveckého výcviku. Navštevovali  8 záujmových krúžkov. Školy v prírode 
sa zúčastnilo 25 detí z MŠ Dostojevského a 33 detí z MŠ Hurbanova. 
Ďalšie aktivity: Stretnutie s Kubíkom,  veľkonočné tvorivé dielne, návšteva MsK, týždeň 
zdravej výživy, účasť na výstavách, . Školské časopisy vydávali : MŠ Hurbanova, 
Dostojevského. Výletu do Lešnej sa zúčastnila MŠ Dostojevského.  
 
5. Projekty   
MŠ Dostojevského:   

- Bezpečne v živote a v hre, Adamko hravo – zdravo, KidSmart – program s počítačmi, 
záhrada plná zdravých detí, Čo rozprávali stromy, Bezpečná škôlka... 

MŠ Hurbanova :   
- Adamko hravo – zdravo, Poznaj, miluj, ochraňuj, Zdravý úsmev    

Všetky MŠ:   
- Rozvoj rannej čitateľskej gramotnosti , projekty zamerané na zdravie a skvalitnenie 

ŽP   
6. Priestorové  a materiálne podmienky:   
 
Všetky MŠ majú  dostatočne veľké priestory a ich usporiadanie, ktoré vyhovuje deťom. 
Pomôcky a hračky sú priebežne dopĺňané. Všetky MŠ majú k dispozícii výpočtovú techniku. 
MŠ Hurbanova a Dostojevského majú aj internet.  
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MŠ Dostojevského :  výmena okien a vchodových dverí na všetkých pavilónoch, zamurovanie 
presklených stien a nepotrebných dverí, nová fasáda,  kamerový systém napojený na Ms P , 
kúpa učebných pomôcok, hračiek a záhradného nábytku. 
MŠ Hurbanova:  rekonštrukcia umyvárne, výmena okien , úprava šatne a kuchynky 
MŠ Malá Bytča : oprava dlažby v kuchynke, kuchynskej linky, montáž odtokových ríň, 
požičanie prístrojov na dezinfekciu vzduchu, kúpenie nových učebných pomôcok.  
MŠ Hrabové : rekonštrukcia umyvárne, výmena niektorých okien, nové učebné pomôcky, 
hračky. 
MŠ Pšurnovice:  oprava chodníkov a schodov, vymaľovanie priestorov, nátery zárubní, 
oprava plynového kotla, kúpa stolov a žalúzií do tried. 
MŠ Hliník: výmena okien na poschodí, kúpa lehátok, bielizne, vybavenie šk. záhrady, 
didaktických pomôcok a hračiek.  
 
7. Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení   
 
Príspevky od rodičov boli čiastočnou úhradou na nákup hračiek, uč. pomôcok, detského 
nábytku . Všetky škôlky dostali v rámci Národného projektu počítače, multifunkčné 
zariadenia, fotoaparát a prehrávač MP3.  
 
8. Cieľ rozvoja škôl   
 
Hlavným cieľom výchovného procesu MŠ je príprava detí na vstup do základnej školy. 
Zamestnanci vytvárali optimálne podmienky na zdravý rozvoj detí.  
 
9. Dobré výsledky a nedostatky.   
 
MŠ dosiahli dobré výsledky v oblasti rozvoja kompetencií detí, v realizácii projektov, 
aktivitách detí, v spolupráci so ZŠ, ZUŠ , CVČ a s rodičmi. Zlepšila sa vybavenosť škôl 
pomôckami, inovácia priestorov.  
Nedostatky: nedostatočné využívanie progresívnych metód práce, využívanie rôzneho 
materiálu, väčšia pozornosť poruchám reči, grafomotorickým  zručnostiam, včasné 
diagnostikovanie porúch detí.  
Podrobnosti SD č.: 167  / 2010 ( správa ) 
                                                          
Všetky MŠ na území mesta a jeho častí vyzvali rodičov detí, aby svoje žiadosti o prijatie 
odovzdali do konca apríla. Zápis do MŠ sa konal od 1. – 31. marca. 
Podrobnosti SD č.: 168  a, b / 2010 
 
Špeciálna materská škola  ( ŠMŠ ) bola zriadená Krajským školským úradom od 1. IX. 
2009. V šk. roku 2009 / 2010 navštevovalo ŠMŠ 15 detí so zdravotným znevýhodnením. 8 
detí z celkového počtu navštevovalo ŠMŠ len doobeda, 7 detí počas celého dňa. Prevádzka 
zariadenia bola od rána 7,00 h do 15,30 h.  
Výchovný proces sa uskutočňoval pod vedením 3 učiteliek v 2 triedach. Riaditeľkou ŠMŠ 
bola Mgr. Anna Ďurajková. Zároveň bola aj riaditeľkou ŠZŠI. Triedy MŠ boli umiestnené na 
poschodí internátu školy.  
Podrobnosti SD č.: 169 / 2010 
 
MŠ Hurbanova. V máji sme si všetci mohli z novín prečítať poďakovanie detí a ich rodičov 
pani učiteľkám Bohušíkovej a Majtánovej. Vďaka patrila za trpezlivú prípravu detí na 
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vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek. S malými detičkami od 3 rokov spievali, tancovali 
a recitovali. 
Podrobnosti SD č. : 170  / 2010 
Vo vestibule škôlky pripravili deti  v septembri prehliadku  s názvom Plody jesene. Učitelia, 
rodičia s deťmi  vystavili to, čo sa na ich záhradách urodilo. Hneď pri vchode všetkých 
postrašili vyrezávané tekvice. Deti vyrobili z ovocia a zeleniny rozprávkové bytosti 
a zvieratká. Majiteľ najkrajšieho jabĺčka si hrdo odniesol diplom. Mamičky pre všetkých 
napiekli jablkové koláče. Organizátorka Darina Plačková si vytýčila cieľ, aby deti pochopili 
ako sa treba starať o prírodu okolo nás a aký nám prináša úžitok.  
Podrobnosti SD č.:171   / 2010 
Deň detí  strávili deti z MŠ Pšurnovice spolu s príslušníkmi MsP. Hovorili si o zásadách 
bezpečného správania sa na cestách, na chodníkoch , pri jazde na bicykli. Deti si vyskúšali 
reflexné vesty a iné technické pomôcky, ktoré policajti používajú pri práci. Riaditeľka škôlky 
Ľubica Macangová mala radosť z tejto akcie. Deti mohli so služobného vozidla nadviazať 
spojenie cez rádiostanicu.  
Podrobnosti SD č.: 172 / 2010 
MŠ Dostojevského. 
Táto škôlka na sídlisku prezentovala svoju činnosť aj prostredníctvom časopisu LIENKA. 
Vychádzal 4 krát ročne a dozvedeli sme sa z neho, že v máji deti s pani učiteľkami zhotovili 
Morenu, aby sa tak rozlúčili so zimou. V apríli deťom ujovia lesníci povedali o našich lesoch 
veľa zaujímavého. Koncom mesiaca sa stretli s policajtmi, ktorí im ochotne odpovedali na ich 
zvedavé otázky. Policajti potom asistovali v rušnej dopravnej premávke na detskom ihrisku.  
V jesennom čísle sa predstavili verejnosti všetky triedy. Spolu ich bolo 7 a mali mená ako: 
Kuriatka, Lienky, Motýliky, Žabky, Včielky, Slniečka a Hviezdičky. Posledné tri boli malí 
predškoláci. V novembri sa práve predškoláci vybrali do Papradna na hospodársky dvor, kde 
deti videli mnoho zvierat a povozili sa na koníkoch. Na jeseň zažili všetky deti športové 
dopoludnie na ihrisku v Hrabovom spolu s tamojšími deťmi. Podrobnejšie o všetkých 
ostatných akciách sa píše v 3 priložených číslach časopisu Lienka. 
Podrobnosti SD č.: 172 a, b, c / 2010 
 

Materské centrum Šťastná rodina ( MCŠR ). 
 
31. I. pozývali jeho zamestnanci na 4. ročník podujatia „ Šiškobál“. Deti v sprievode 
s rodičmi, starými rodičmi sa dobre zabavili v budove DK. Sprievodný program: okrem 
promenády masiek, vystúpila škola Kung – fu, interaktívne divadielko, diskotéka a tombola. 
Samozrejme nechýbali šišky s čajom. Niektoré deti si svoje masky vyrobili v Materskom 
centre sami.  Na bále sa zúčastnilo 93 detí s rodinami.  
Priebežne sa deti učili maľovať v krúžku „ Farbičky pre šikovné ručičky“. Tu sa stretali deti 
rôzneho veku, aby si namaľovali obrázky.  
Priebežne mohli rodičia s deťmi chodiť na kurz cvičenia na fitloptách.  
Ku Dňu matiek namaľovali pre maminy medovníky.  
Míľa pre mamu. MCŠR sa pripojilo 8. mája ku Dňu matiek k celoslovenskému podujatiu 
Míľa pre mamu. Jednalo sa o míľovú prechádzku s mamou. Toto podujatie sa konalo na 
futbalovom štadióne. Sprievodný program: súťaže, maľovanie, tanečné a hudobné vystúpenia 
detí zo ZUŠ, hrala kántry kapela, kung – fu, meranie tlaku krvi dospelým. Podujatie malo 
masovú účasť.  
Podrobnosti SD č.: 173 / 2010 
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Základná škola Ulica Eliáša Lániho  
 
Riaditeľ: Mgr. Mária Torousová . Zástupcovia: Mgr.: Angelika Zubáňová a Ivana 
Valientíková ; predseda Rady školy: Mgr. Alena Sládková ; výchovný poradca: Mgr. Sandra 
Paraličová. V ŠKD pracovali 3 vychovávateľky, vyučovalo 43 odborných učiteľov, externe 
učili náboženstvo a informatiku 4 učitelia ; nepedagogickí pracovníci : 7. Učitelia sa 
vzdelávajú v anglickom jazyku a iných oblastiach.  
Základné údaje. 
Počet tried: 25, počet žiakov : 555, oddelení v ŠKD : 3 s počtom detí 80. 
Počet ž. zapísaných do 1. roč. bolo 35, zo školy odišlo 65 ž.  
Žiaci majú k dispozícii : jazykové laboratórium a interaktívnu jazykovú učebňu, 3 počítačové 
učebne, multimediálnu učebňu, telocvičňu, školskú záhradu s letnou učebňou a ihrisko.  
Zaujalo ma, aké nové predmety ponúkala škola žiakom: Anglický jazyk hravo, Kamarátka 
rozprávka, Dopraváčik, Cestujeme prírodou, Dejiny hrou, Putovanie dejinami Slovenska, 
Pátrame po minulosti, Spoločenská výchova, Svet v číslach, Svet farieb a Čitateľská 
gramotnosť. 
Krúžkov pracovalo na škole : 32. Zamerané boli na matematiku, jazyky, počítače, tanec 
turistiku a športy.  
Podrobnosti SD č.:174  / 2010 
V januári oznámilo riaditeľstvo verejnosti , že zápis detí do 1. ročníka bude 21. a 22. I. 
v budove školy a čo všetko musí rodič so sebou priniesť. 
Podrobnosti SD č.: 175  / 2010 
Časopis Školák č. 2 
Škola vydáva časopis 2x do roka  - zimné a letné číslo. Má 32 strán. Jeho 10 členná redakčná 
rada pripravuje zaujímavosti o živote školy. Vybrala som z neho udalosti za rok 2010. 
23. III. exkurzia ž. 7. a 9. roč. do planetária v Žiari nad Hronom s návštevou meteorologickej 
stanice. Dozor mali učiteľky: Lošáková a Adamíková.  
29. IV. pripravili s deťmi z Hrabového Deň zeme. Upratali okolie školy a besedovali 
o prírode. Zúčastnili sa všetci žiaci.  
19. IV. otvorila škola novú multimediálnu učebňu, na ktorú dostala od EÚ takmer 120- tisíc €. 
Interaktívna tabuľa v nej umožňuje učiteľom predviesť prezentácie, testy  a výučbu v rôznych 
predmetoch. 
Podrobnosti SD č.: 176 / 2010 ( článok z tlače ) 
V rámci projektu Kamarátka knižka prijal pozvanie na besedu prozaik, prekladateľ 
a propagátor Slovenska v Poľsku pán Waldemar Oszczeda. Hosť slávnostne otvoril dar od T – 
Mobilu 900 € , za ktorí si kúpili do školskej knižnice nové knihy.  
29. IV. v DK predviedli anglicko – slovenské divadelné predstavenie „ Červená čiapočka“.  
Očová, Očová ... pod týmto názvom sa ž. 5.- 9. roč. zúčastnili výchovného koncertu. 
13. V. celá škola oslávila Deň Európy 2010, keď si pripravili prezentáciu o krajinách EÚ.  
21. V. v DK sa predstavili divadielkom „ Kvapôčka“ , ktorom sa zamerali na ochranu vody. 
Na jar sa druháci a tretiaci vybrali do školy v prírode v Belušských Slatinách. 
28. V. oslávili Deň detí športovo  a hrami. 
Z časopisu som sa dozvedela názvy súťaží a víťazov v nich. Deti súťažili v matematike, 
logike, recitovaní, v záhradníctve, v biblii. Získali mnoho víťazstiev v okresných, krajských 
a aj v celoštátnych kolách. Predstavili družstvo našich úspešných hádzanárok, ale aj basketbal, 
futbal, stolný tenis a iné športy.  
Úspechy v celoštátnom kole: 
Matematický klokan : úspešne riešili úlohy: M. Baluch, L. Janešíková. 
MAKS – hviezdou matematického neba  sa stala T. Gajdošíková. 
Génius logicus – bola najúspešnejšia K. Gajdošíková. 
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Majstrovstvá okresu vyhrali : basketbal chlapci, stolný tenis chlapci a dopravnú súťaž „ Na 
bicykli“- chlapci a dievčatá.  
Svoje zážitky a fotky z výletu prezentovali deti z 4. A triedy, ktoré boli na Spišskom hrade. 
Okrem hlavolamov, hádaniek a krížoviek sa deti prezentovali ako autori poviedok, básní 
v slovenskom ale i anglickom jazyku.  
Podrobnosti SD č.: 177   / 2010 
Priestorové a materiálne vybavenie školy.   
Škola má 2 alokované pracoviská v Hliníku a v Hrabovom. Stav všetkých učební je 
vyhovujúci. Vo väčšine z nich je nový nábytok. Škola má k dispozícii učebné prístroje 
a odbornú učebňu cudzích jazykov, multimediálnu a 2 nové počítačové učebne. Pre školu boli 
kúpené nové lavice, stoličky, tabule a didaktická technika.  
Podrobnosti SD č.: 167  / 2010 ( správa ) 
 
 
 

Základná škola na Ulici mieru 
 
 
Školu tvorí 6 samostatných budov , ktoré sú obklopené zeleňou.  
Riaditeľ: Mgr. Rudolf Takáč. Zástupkyne: Daniela Dovičinová, Katarína Hromcová a Božena 
Šurláková. 
Školu navštevovalo 786 žiakov v 38 triedach a 6 odd. ŠKD. Počet učiteľov bol 57 a ostatných 
zamestnancov bolo 14. . Na škole je zriadená aj trieda pre mimoriadne nadané a talentované 
deti.  
Deti sa už od 1. ročníka začali učiť prácu s počítačom a cudzie jazyky ( anglický, nemecký 
a francúzsky). Počet zapísaných prvákov bol 103 a zo školy odišlo spolu 101 žiakov.  
Vzdelávanie sa pedag. pracovníkov. V oblasti anglického a nemeckého jazyka 10 uč., 
informatika 1 uč., modernizácia vzdelávacieho procesu 8 uč., vzdelanie si rozšírili 12 učitelia.  
Tento rok prebieha veľká rekonštrukcia a modernizácia školy, ktorá zahŕňa aj strešnú 
nadstavbu, čím pribudnú triedy pre ročníky 1. – 4 a špecializované odborné učebne. 
Nenávratný finančný príspevok na prestavbu je z grantového systému Európskeho sociálneho 
fondu vo výške 2,3 mil. €.  
Medzi najdôležitejšie aktivity školy patrili národné a medzinárodné projekty v oblasti 
environmentálnej výchovy, primárnej prevencie, športové, kultúrne a vedomostné súťaže.  
Záujem detí o hudbu a umenie sa premieta aj do talentových súťaží. V celoslovenskej súťaži 
SUPERTRIEDA už dva ročníky za sebou sa umiestnili kolektívy tried z našej škola na 1. a 2. 
mieste. Rovnako to bolo aj v recitačných a speváckych súťažiach. Deti boli úspešní riešitelia 
olympiád a súťaží v matematike, fyzike, chémii, biológii, geografii a iných prírodných 
vedách. Škola má juniorskú majsterku Slovenska v Sudoku Zuzanu Hromcovú, ktorá sa 
zúčastnila aj Majstrovstiev sveta v Turecku ( 2009 ). Alexandra Hanuliaková získala titul 
Majsterky Slovenska v šachu v kategórii ml. žiakov. Družstvo chlapcov v hokejbale získalo 
v krajskej súťaži 2. miesto. V stolnom tenise žiaci pravidelne získavajú 1. a 2. miesta 
v okresnej súťaži. Richard Pastierik získal 2. m. v krajskej súťaži v behu. 
Škola podporuje myšlienku otvorenej školy sprístupnením areálu športovísk verejnosti. 
Postavili pre nich prírodné klzisko, U-rampu a pyramídu pre on-line korčule a skateboard. 
Okrem ostatných úspešných projektov pracovali deti v spolupráci s vydavateľstvom Vrana, 
ktoré publikovalo literárnu tvorbu detí pod vedením Ivany Hromcovej s názvom Farebný svet. 
Spisovateľka Zuzana Kuglerová krstila zbierku regionálnych povestí vyzbieraných žiakmi 9. 
roč. pod vedením Jany Takáčovej.  
Žiaci sa zapojili do množstva projektov mimo vyučovania so zameraním na: 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2010  strana č. 57 

- Ľudské práva  ( 8 projektov ) 
- 9 národných a medzinárodných projektov 
- 7 environmentálnych projektov školy 
- 16 olympiád a súťaží 
- 15 umeleckých a tvorivých súťaží, koncertov a prednášok 
- 6 národných programov na prevenciu obezity 
- 3 národné programy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi 
- 8 národných programov na ochranu duševného zdravia 
- 11 programov na prevenciu proti kriminalite 

 
Tvorivá práca pedagógov bola ocenená mnohými cenami: 

- Bezpečne na internete publikácia od Richarda Hromca – spolupráca s firmou 
Microsoft 

- Doplnkový učebný materiál vytvára v oblasti informatiky Ľubica Gabajová 
- Obaja prispievajú článkami do odborných pedag. časopisov 
- Naši pedag. pôsobia ako lektori na konferenciách týkajúcich sa IKT( Informačno 

komunikačné technológie ). 
Vzdelávanie sa učiteľov: 

- V oblasti cudzích jazykov – 10 pedag.  
- Učiteľ informatiky – 1 pedag.  
- Modernizácia vyučovacieho procesu – 8 pedag. 
- Rozširujúce vzdelávanie za účelom zvýšenia kvalifikácie – 12 pedag. 

Podrobnosti SD č.:  178 / 2010 ( 6 listov ) 
Vysvedčenie z rúk ministra. 
29. januára navštívil minister školstva Ján Mikolaj školu na Ul. mieru. Svoje prvé 
vysvedčenie si z jeho rúk a rúk pani učiteľky Ľubice Gabajovej prevzalo 18 z 51 prváčikov 
školy. Práve táto trieda pracuje systémom projektového vyučovania. Malí moreplavci, ako sa 
deti sami nazvali, plávajú v mori moderných poznatkov.  
Po odovzdaní vysvedčení sa minister stretol s pedagógmi školy a diskutoval s nimi 
o reformných zmenách, problémoch a cestách riešenia v školstve.  
Pedag. inovujú obsah a metódy vyučovania. Z eurofondov na to získali finančný príspevok 
139 762 eur. Projekt bol zameraný na inováciu obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce, 
ktorý začali  uskutočňovať v apríli. Okrem iného v ňom ide o komunikáciu v štátnom 
i cudzích jazykoch. 
Podrobnosti SD č.: 179  / 2010 
Regionálna súťaž v rétorike  Štúrov Zvolen“ sa konala v Žiline 11. V. 2010. V I. kategórii 
získala 2. m. žiačka ZŠ Simona Tomaníková. Deti v súťaži dostali neznámy text, ktorý museli 
prerozprávať a samostatne dotvoriť.  
Podrobnosti SD č.: 167 / 2010 ( správa ) 
Zápis do 1. ročníka sa konal 22. januára. Rodičia si mohli sumou 14 € predplatiť školské 
potreby. 
Ples. 16. I. pozývala Rada školy verejnosť na 14. reprezentačný ples školy. Konal sa v novej 
kongresovej sále školy 
Deň otvorených dverí sa konal 19 . IV. Riaditeľstvo školy naň pozvalo širokú verejnosť do 
priestorov svojej telocvične. 
10. decembra pozvalo riaditeľstvo  svojich terajších a bývalých učiteľov na vianočné 
posedenie do kongresovej sály školy , kde sa spoločne rozlúčili so starým rokom. 
Podrobnosti SD č.: 180  a, b, c  / 2010 
10. decembra sa  predviedli deti so svojím krásnym programom na vianočnej besiedke 
v DK. Sála bola plná rodinných príslušníkov a iných obyvateľov Bytče. 
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Kamerový systém v areáli školy. Neustály vandalizmus v areáli ZŠ Ul. mieru a MŠ 
Dostojevského , bol hlavný dôvod pre ktorý MsP a mesto nainštalovali dokopy 10 
stacionárnych kamier. Kamery rozmiestnili strategicky, aby tak zabránili poškodeniu 
rekonštruovaného majetku. Od júla ich obsluhovali policajné asistentky. Ich umiestnenie 
umožní rýchlejší policajný zásah – ak bude potrebný. Montáž kamier trvala 21 dní, pričom 
museli čeliť útokom agresívnych ôs. S nastavením kamier bol veľmi spokojný riaditeľ školy 
R. Takáč, riaditeľka MŠ p. Ritnošíková a rodičia detí.  
Podrobnosti SD č.: 181  / 2010 
Učebné pomôcky.1. IX. sa začal nový šk. rok. Počet prvákov bol vyšší ako minulý rok. Pre 
rodičov nastal čas nákupu šk. pomôcok. Najväčšia investícia ale čakala na rodiny, kde mali 
prváka. Pri zápisoch vo februári dostali rodičia podrobný zoznam učebných pomôcok. 
Výsledná suma za všetky potreby prváka je od 44 do 136 €. K tomu museli rodičia počítať so 
 
 zaplatením poplatkov za stravu v jedálni, za školský klub a na triedny fond. V Bytči privítali 
dve ZŠ 137 prváčikov. Je potešujúce , že počet žiakov v školách rastie. Demografický vývoj 
nasvedčuje tomu, že ich počet bude mať stúpajúcu tendenciu.   
Podrobnosti SD č.: 182 / 2010 
 

Detský domov ( DD ) 
 
Detský domov poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deťom 
umiestneným na základe predbežného opatrenia súdu a výchovného opatrenia. DD funguje na 
báze samostatných skupín – rodinných buniek. V Bytči sú zriadené 4 takéto bunky, v ktorých 
môže bývať max. 40 detí. V pobočke v Kysuckom Novom Meste sú 2 skupiny s plnou 
kapacitou max. 22 detí. V jednej bunke pracujú 2 denní a pomocní vychovávatelia. Pracujú 
v nepretržitej prevádzke. Každá rodinná bunka poskytuje deťom celodenné stravovanie, 
hygienu, oblečenie, prípravu na škol. vyučovanie a záujmovú činnosť.  
K 31. XII. 2010 bolo v DD umiestnených 53 detí. Z toho v Bytči bolo 36 detí a v Kysuckom 
N. M. 17 detí. Z nich bolo 24 dievčat a 29 chlapcov. Počas roka bolo prijatých 6 nových detí 
a prepustených bolo 9 detí.  
Deti navštevujú Materskú škôlku , ZŠ a ŠZŠI všetky v Bytči. Tie staršie študujú napr.: OU 
v Žiline alebo v Kysuckom N. M. Dopravnú akadémiu, Obchodnú akadémiu a iné väčšinou 
v Žiline.  
Deti počas týždňa navštevujú mnoho krúžkov v CVČ alebo ZUŠ. Dvaja sa pripravujú na 
sviatosť birmovania. V SD prikladám podrobný prehľad o akciách a výletoch, ktorých sa deti 
počas roka zúčastnili. Napr.: 

- Február: karneval v DD ( sami si ho pripravili ), plaváreň a kino v Žiline 
- Marec: Majstri írskeho tanca, 19 detí bolo na liečebnom pobyte v Detskej ozdravovni 

v Nízkych Tatrách 
- Apríl : návšteva Bábkového divadla a koncertu Úsmev ako dar 
- Máj: 5 detí bolo v škole v prírode v Kľačne; na Deň matiek vystupovalo 15 detí 

v Hliníku, návšteva Budatínskeho zámku 
- Júl : Rocstonefest, Radoľské hody, celodenný výlet do Bratislavskej ZOO, výlet do 

Vychylovky, do Veľkého Rovného na koníky 
- August : všetky deti boli v letnom tábore v Krokave, v zábavnom parku v Oščadnici, 

na hrade Strečno 
- September: opekanie na grile a športové aktivity v záhrade domova, návšteva 

záchrannej služby 
- Október: výtvarná súťaž, výlet do skanzenu v Zuberci,  a akvapark v Dolnom Kubíne, 

hipoterapia vo V. Rovnom 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2010  strana č. 59 

- November: deti boli pozvané do novootvoreného Obchodného centra Mirage, kde pre 
ne pripravili aktivity, prišlo za nimi domov bábkové divadlo 

- December: Benefičný koncert Úsmev ako dar v Bratislave, prišiel do DD sv. Mikuláš, 
škôlkari vystupovali na vianočnej besiedke v DK, pomoc pri príprave štedrovečerného 
stola, väčšina detí strávila Silvestra v DD 

- Priebežne sa deti zapájali do výtvarných súťaží, do petangovej súťaže po celom 
Slovensku , v ktorej získali viac ocenení, navštevovali MsK 

Informácie mi poskytla nová riaditeľka, ktorá nastúpila do DD v priebehu roka pani Anna 
Cudráková. 
Podrobnosti SD č.: 183  / 2010  
Detský domov bol od marca bez riaditeľky. Bývalá šéfka Melánia R. z domova odišla, pre zlé 
vzťahy a sťažnosti. Na Ústredí práce a sociálnych vecí v Bratislave prebiehala kontrola, ktorá 
preverovala sťažnosti na nekalé praktiky bývalej riaditeľky. Kontrola sa robila na základe 
anonymného podnetu, napriek tomu, že podľa zákona sa už anonymy  nemusia preverovať. 
Začiatkom marca odvysielala televízia Markíza reportáž s kritikou voči vedeniu. Podľa 
reportáže mali byť deti v DD trestané hladom, samotkami, zákazom pozerania televízie 
a zákazom vychádzok. Bývalí zamestnanci sa vyjadrovali, že z domova odišli práve kvôli 
prístupu riaditeľky voči nim.  
Bývalá riaditeľka Melánia Rešová odmietla obvinenia. Podľa nej išlo o osobný spor s bývalou 
zamestnankyňou. V aprílovom čísle ŽN vedúci Úradu sociálnych vecí v Žiline a riaditeľka 
vyvracajú všetky podané obvinenia. Napr. na obvinenie, že im riaditeľka nechcela dávať 
vreckové, reagovali tak, že vreckové nie je určené na cigarety, drogy a alkohol.  
Potom ako som sa zhovárala ja s niektorými zamestnancami DD, som dospela k názoru, že 
pravda je niekde uprostred.  
Podrobnosti SD č.: 184 a, b , c  / 2010 
 

Základná umelecká škola 
 
1. Počet žiakov                                           541 
Prípravné štúdium:                                       47 
I. stupeň                                                       452 
II. stupeň                                                       24 
ŠPD                                                               18 
Hudobný odbor                                            265 
Výtvarný odbor                                            138 
Tanečný odbor                                             111 
Literárno-dramatický odbor  ( LDO )            12 
 
2. Prehľad o počte zamestnancov  
Pedagogických  ( ped. )                                       14 interných             13 externých 
Nepedagogických                                                  3 
Všetci ped. zamestnanci mali odbornú kvalifikáciu.   
 
3. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
Koncerty:   

- Verejné žiacke koncerty       5 
- Slávnostný koncert k 50. výr. školy   
- Verejné tanečné koncerty     5  
- Výchovné koncerty pre MŠ  4 a pre ZŠ  2 

Verejné vystúpenia :     11 
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Výstavy :   5 
Vystúpenia LDO  13 
Súťaže a festivaly : 
Hudobný odbor  - zobcová flauta                                          dve 3. miesta 
                           - Piano v modernom rytme ( Bojnice )       2. a 3. miesto 
                           - Keyboardová súťaž (P. Bystrica )            čestné uznanie 
                           - Vokálna jar 2010                                       reprezentácia 
                           - Prehliadka slov. hud. tvorby ( Rajec )       2 ceny hud. centra 
                           - Spevácka súťaž                                          účasť   
                           - Prehliadka ml. spevákov ( Vrútky )           reprezentácia 
                           - Festival akordeonistov ( celoslov. Súť. )   strieborné pásmo 
Výtvarný odbor  - Talent, umenie, kumšt                                účasť  
                           - návrh a realizácia absolventských tabiel 
                               - návrh a realizácia keramickej plakety k 50. výr. školy 
LDO                       - Medzinárodná improliga v D. Kubíne 

- Divadelný workschop v Kysuckom N. Meste  
 
4. Priestorové a materiálne vybavenie školy 
Na individuálne vyučovanie škola používa 14  a na kolektívne 6 učební .Všetky odbory 
prezentujú pravidelne svoje výsledky v DK. Všetky odbory majú dostatok učebných 
pomôcok.  V budove je ale nevyhovujúce neónové osvetlenie, hlučnosť hud. odboru je treba 
znížiť tapacírovanými dverami a triedy doplniť novým nábytkom.  
 
5. Finančné a hmotné zabezpečenie   
Dotácie od zriaďovateľa Mesta Bytča a príspevok od rodičov.  
Podrobnosti SD č.: 167  / 2010 ( správa )  
 
Tento rok oslávili všetci jej učitelia aj žiaci jubileum – 50 rokov založenia.  
Oslavy sa začali už v apríli divadelným predstavením „ Kvapôčka“, ktoré pripravili pre školy 
a verejnosť žiaci dramatického odboru. Vystúpili 26. apríla v DK.  
Podrobnosti SDF č.: 185  / 2010 
Jej začiatky sú neodmysliteľne spojené s menom bytčianskeho rodáka Ladislava Árvaya. 
Škola bola otvorená v šk. roku: 1959 / 1960, pod názvom „ Hudobná škola“.  Jej prvou 
riaditeľkou sa stala učiteľka klavíra Emília Matejková. Od začiatku sa učili hre na klavíri, 
akordeóne a hudobnú náuku. O rok vzniklo spevácke oddelenie. Postupom rokov pribúdali 
ďalšie nástroje a nové odbory ako výtvarný a tanečný. Najmladší z nich je literárno – 
dramatický. Tento vznikol na podnet vtedajšej riaditeľky Evy Harvaníkovej. Tak sa v roku 
2005 stala TUŠ v Bytči plne organizovanou školou so všetkými odbormi.  
Toto významné výročie si pripomenuli súčasní i bývalí žiaci a pedagógovia, ale aj rodičia 
a hostia na májovom slávnostnom koncerte a vernisáži. Mnohí žiaci sú dnes členmi 
profesionálnych hudobných telies a divadiel a  renomovanými výtvarníkmi. Dnes je 
riaditeľkou školy Viera Křížová.  
Bulletin  vydala škola v spolupráci s mestom a  so sponzormi. V ňom sa môžeme dočítať 
niečo o histórii školy, o tom že tu pôsobilo 8 riaditeľov, traja ich zástupcovia, 74 stálych a  85 
externých učiteľov . V hudobnom odbore sa dnes deti môžu naučiť hrať na husle, gitare, 
klavíri, organe, keyboarde, akordeóne, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne na 
bicích. Okrem toho sa naučia spievať. Tanečný odbor ponúka klasický, ľudový, novodobý 
a džezový tanec. Súčasťou bulletinu sú aj spomienky bývalých absolventov na školu.  
Podrobnosti SD č.: 186  a, b / 2010 
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V decembri oznámilo riaditeľstvo školy verejnosti, že si môže za symbolickú cenu kúpiť 
keramické výrobky žiakov pred vstupnou bránou do areálu zámku.  
V decembri pozývala ZUŠ na dva tanečné koncerty. 11. XII. sa predstavili žiaci Marty 
Búšfyovej a 17. XII. žiaci Renáty Gálovej v Dome kultúry.  
Súkromná hudobná škola – YAMAHA.  Pôsobila v Bytči ako pobočka tej žilinskej. V Bytči 
sídlila na Námestí SR č. 20. Deti sa tu mohli naučiť hrať na : keyboard – elektronické klávesy, 
zobcovú flautu, klasická gitara, bicie, el. a basová gitara a populárny spev . Novinkou bol 
tento rok výtvarný odbor.  
Podrobnosti SD č.: 187  / 2010 
 
 

Centrum voľného času ( CVČ ) 
 
Toto CVČ bolo mestské a sídlilo v budove Ul. mieru nad jedálňou, kde predtým bol školský 
klub detí.  
1. Prehľad o záujmových krúžkoch         
P. č.                              Krúžok                     Počet krúžkov                 Počet členov 
1.    Kultúra a umenie                                          20                                     444 
2.    Informatika a počítače                                  9                                       312 
3.    Telovýchova a šport                                     34                                   1 368 
4.    Jazykové krúžky                                           15                                      565 
5.    Prírodné vedy                                               12                                      646 
6.    Spoločenské vedy                                         16                                      581 
7.    Turistické krúžky                                           1                                         78 
Spolu:                                                                  97                                       3 994 
 
2. Zóna voľného času   
V ponuke bola spontánna činnosť a mnohých krúžkov, ktoré zabezpečovalo 5 interných 
zamestnancov na skrátený pracovný úväzok. 
 
3. Prehľad zamestnancov 
V zariadení pracovalo 8 interných  ,5 ped. zamestnancov na skrátený úväzok ,133 externých 
zamestnancov.  
 
4.Prázdninová činnosť   
Jesenné prázdniny:(pr.):Šarkaniáda, Čarovanie s bylinkami, Tanečné krúžky, Turistická 
vychádzka. 
Vianočné pr. : Besiedka, krúžky, Kreatívny deň, Výmenná burza 
Polročné pr.:  karneval   
Jarné pr. : Stretnutie tanečných a divadelných krúžkov, Ples bosoriek 
Veľkonočné pr.: Turistická vychádzka, Súťaž o najkrajšiu kraslicu 
Letné pr.: Mestský tábor : Mravenisko 
                Letné tábory : Novoť a Krutina 
Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo spolu 866 detí a mládeže.  
 
5. Príležitostná činnosť 
Počas šk. roka mali deti možnosť navštevovať internet a klubovňu hier, bez časového 
obmedzenia. Klubovňu navštívilo 118 a internet 742 detí a mládeže.  
Aj v tomto šk. roku CVČ organizovalo šk. športové súťaže, predmetové olympiády a okresné 
súťaže. Pre rodičov a verejnosť urobili verejné vystúpenie Úsmev a Rebel. 
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Súťaže CVČ: 
- Tanečná súťaž Move on ! ( Žilina )   dve 3. m. 
- Tanečná súťaž Žilinský kryštál          1. m. a 2. m.  
- Discotance ( P. Bystrica )                   1. a 2. m.  
- Super dievča Bytče súťažilo               18 dievčat od 13. do 15 rokov z mesta a  

okolia. Zvíťazila 14. roč. M. Štrbková zo Štiavnika 
 

6. Priestorové a materiálne podmienky 
Deti sa schádzajú v priestoroch bývalého šk. klubu na ZŠ Ul. mieru, kde využívajú klubovňu 
hier, tanečnú sálu a miestnosť výpočtovej techniky. Priebežne CVČ vybavuje krúžky 
učebnými pomôckami.  
7. Spolupráca  
Pre činnosť CVČ je veľmi dôležitá. Spolupracovali so všetkými školami a šk. zariadeniami na 
území mesta , s MsÚ, Gymnáziom,  škol. úradom, organizáciami v Žiline, Telovýchovným 
klubom mesta, Ms knižnicou a špeciálnou školou.  
Počas roka ped. Zamestnanci poskytovali metodickú pomoc študentom vysokých škôl ped.. 
Podrobnosti SD č. : 167  / 2010 ( správa ) 
          
CVČ pripravilo pre deti mnoho krúžkov : anglický jazyk pre deti MŠ a ZŠ , tanečné, hudobné, 
turistické, tvorivé, hudobno – dramatické  a počítačové krúžky. Deti mohli navštevovať 
detský aerobik, varenie, stolný tenis, klub plný hier, cvičenie pre mamičky a deti, malý 
fotograf a novinár a pod. Aj tanečná skupina REBEL prijímala nových členov.  
Podrobnosti SD č.: 188    / 2010 
Mestský Fašiangový tábor bol 22. II. – 26. II. Pre deti pripravili rekreačnú činnosť, hry 
,súťaže, zoznámili sa s fašiangovými zvykmi a tradíciami a na záver si urobili Ples bosoriek.  
Podrobnosti SD č.: 189  / 2010 
25. júna sa nám v DK predstavilo Super dievča Bytče. CVČ tu spolupracovalo 
s modelingovou agentúrou. V programe vystúpili hudobné i tanečné skupiny.  
V júli pripravilo CVČ pre deti letný tábor v penzióne Novoť na Orave. 
29. X. počas jesenných prázdnin sa deti zúčastnili „ Šarkaniády“. Deti si najskôr vyrobili 
a potom púšťali svoje šarkany. Najkrajšie z nich boli odmenené cenami.  
V máji niektoré CVČ na Slovensko protestovali v uliciach miest. Príčinou bolo nariadenie 
vlády o zmene ich financovania. Centrá dostanú iba tretinu z peňazí oproti minulosti.  Podnet 
na zmenu dalo Združenie miest a obcí . Chceli tak zamedziť zneužívaniu príspevkov 
a sprehľadniť tak tok peňazí. Najmä CCVČ si účtovali obrovské množstvo peňazí za 
neexistujúce krúžky a deti v nich.  
Podrobnosti SD č.: 190 a, b / 2010 
Divadelný medveď. Výber súborov a sólistov do tejto súťaže sa konal 7.-8. apríla 
v Bábkovom divadle Žilina. Prehliadky sa zúčastnilo aj divadielko CVČ Bytča. Bol to už 14. 
ročník krajskej súťaže.  
Podrobnosti SD č.: 191  a, b / 2010 
 
Cirkevné centrum voľného času ( CCVČ )  sídlilo na Lombardiniho ulici č. 26. Poskytuje 
deťom v ich voľnom čase záujmovú a rekreačnú činnosť. Tiež ponúkali deťom mnoho 
krúžkov z oblasti: šikovné ruky, milovníci pohybu ( tanca, športu ), umelecký talent, veda 
a náuka, a duchovno ( príprava na prvé sv. prijímanie a birmovku ).  
Podrobnosti SD č.: 192  a, b / 2010 
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Gymnázium Bytča 
 
Naše Gymnázium je jediná stredná škola v okrese, ktorú navštevuje takmer 500 žiakov. 
V tomto školskom roku oslavuje okrúhle 40-te výročie svojho vzniku. Vzdelávací program tu 
umožňuje učiteľom uplatniť tvorivý štýl práce. Na škole pôsobí psychológ, koordinátor 
prevencie, environmentálnej výchovy, pre ľudské práva, pre výchovu k manželstvu 
a rodičovstvu, výchovná poradkyňa ( pomáha vyberať si ďalšie štúdium, alebo uplatnenie 
v práci po skončení školy ).  
Prváci dostali na začiatku štúdia svoje notebooky. Mnohí používajú telocvičňu s lezeckou 
stenou, kde sú zmodernizované sprchy. Študenti a verejnosť využívajú aj viacúčelové 
športové ihrisko v areáli školy.  
V súčasnosti prebieha úplná elektronizácia školskej knižnice, pripravuje sa trieda v prírode 
s relaxačnou zónou zameranou na pestovanie okrasných drevín a liečivých rastlín. 
Škola podporuje a iniciuje vzdelávanie učiteľov. Môže sa pochváliť 100 % kvalifikovanosťou 
uč. zboru. Riaditeľka školy: Helena Školková, pedag. zástupca: Anna Horváthová 
a ekonomický zástupca : Janka Petrovičová. Všetky mali titul MGR.  
Študenti spolupracujú s Mestským divadlom v Žiline i Martine, pri predaji verejných zbierok 
Biela pastelka ( slabozrakí ), Deň narcisov ( Liga proti rakovine ). 
Rodičia sú cez internetovú žiacku knižku informovaní o študijných výsledkoch svojich detí.  
 
Aktivity a prezentácia školy. Súťaže : 

- Dobré správy samosprávy – zvíťazili 3 študenti : M. Malobický, M. Kramara, E. 
Sawyer . 

- Super trieda – kde sa prezentovali formou videoklipu a získali cenu diváka 
- Schiller rap – medzinárodná súťaž k 250. výr. narodenia Schillera.  
- Global education Week – riešenie globálnych problémov zeme ( medziľudské 

vzťahy, počítačová  gramotnosť, ) a iné. 
Prezentácia školy na verejnosti : 

- Vianočná besiedka – deti si pripravili svoj program. Tu odovzdali darčeky deťom zo 
ŠZŠI, ktoré si sami urobili 

- Génius Bytčianskej kotliny ( matematická súťaž ), unifikovaný futbal – tréningy detí 
s postihnutím spolu so študentmi gymnázia. 

- Darček do škatule od topánok – pomoc sociálne slabším a mentálne postihnutým 
deťom.  

- Mesto v meste – exkurzné vyučovanie o histórii mesta Bytča a Žilina 
- Drama festival v Žiline – formou malých javiskových foriem  predviedli scénku  

„Napínavá detektívka“ v anglickom jazyku.  
- Biela pastelka – v septembri sa zúčastnili VII. ročníka verejnej dobročinnej zbierky na 

pomoc nevidiacim a slabozrakým. 
- Deň narcisov – tretiaci pomohli pri zbierke v boji  proti rakovine 
- Kongres mladých bádateľov – vodohospodárov a hydrológov. Prispeli svojou 

výskumnou prácou. Z. Čadová a P. Králiková s prácou Čistiareň – potreba každej 
rieky; V. Hrabovská a J. Greguš s prácou Minerálka ako prvá pomoc.  

- Festival vedy a techniky – prezentácia projektov prírodovedného zamerania.  
Činnosť  žiackej školskej rady ( ŠR ): jej členovia zastupovali žiakov vo vzťahu k vedeniu 
školy a učiteľom. Organizovali študentské aktivity mimo vyučovania , ako: krst abiturientov, 
imatrikulácia žiakov Prímy, relácie šk. rozhlasu, večierky, karneval, Valentínska pošta, 
Valentínska kvapka krvi, filmové piatky ( o knihách ), Deň Eura, Deň učiteľov ,otvorených 
dverí, vlastná www-stránka a iné.  
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Ples. Riaditeľstvo školy pozývalo verejnosť na 10. reprezentačný ples , ktorý sa uskutočnil 13. 
II. 2010 v DK. Do tanca hrala živá hudba a zabával p. Hruštínec.  
Prijímacie skúšky. Gymnázium otváralo v šk. roku 2010 / 2011 2 triedy 4-ročného štúdia  
s počtom žiakov 56  a 1 triedu 8-roč. štúdia s počtom 20 žiakov. Rozdiel medzi nimi bol ten, 
že na 4-ročné štúdium nastúpili deti z 9- tych ročníkov ZŠ a na 8-roč. žiaci z 5-tych roč. ZŠ. 
Maturita v cudzom jazyku. Riaditeľ strednej školy už môže odpustiť maturitu z cudzieho 
jazyka. Nahradí ju jazykový certifikát z niektorej inštitúcie povolenej ministerstvom školstva. 
Záujem o túto možnosť je malý. Riaditelia nemajú jednoznačné stanovisko ministerstva , 
nevedia aký postoj k certifikátom budú mať vysoké školy. Rodičia aj študenti vsadili na 
istotu, na uznávanú hodnotu maturity a jej tradíciu.  
Podrobnosti SD č.: 193 a, b / 2010 
Učíme sa moderne a s chuťou bol projekt, v ktorom  sa študenti predstavili v záujmových 
krúžkoch so svojimi vedeckými aktivitami. Akcia sa konala 30. IX. 2010 v DK. Pestré pásmo 
rozmanitých prezentácií práce žiakov a učiteľov sa odohrávalo na javisku divadelnej sály. 
Návštevníci si počas akcie pochutnávali na čaji z byliniek, ktoré si deti sami vypestovali. 
Z javiska znel spev, hudba a víril tam tanec.   
Podrobnosti SD č.:194 a , b / 2010 
Deň otvorených dverí bol pre verejnosť 9. XII. 2010. Prítomní si mohli vyskúšať riešenia 
testov zo slovenčiny a matematiky, pozreli si tvorivé dielne a priestory školy.  
Génius bytčianskej kotliny  . Jeho V. ročník vyvrcholil16. XI. v priestoroch gymnázia. Je to 
zábavná a vedomostná súťaž z matematiky, ktorú škola organizuje v spolupráci s Jednotou 
slovenských matematikov a fyzikov. 
Podrobnosti SD č.: 195  / 2010 
Výstava Anna Franková. 28. X. sa slávnostným otvorením na Gymnáziu mesta odštartoval 
medzinárodný vzdelávací projekt, realizovaný formou putovnej výstavy. Gymnázium sa tak 
stalo 32. strednou školou na Slovensku, ktorej sa podarilo realizovať výstavu o holokauste. 
Študenti si formou workshopu osvojili sprievodcovské zručnosti, aby mohli návštevníkov 
sprevádzať po výstave, ktorá bola inštalovaná vo vestibule budovy. Výstavu absolvovali 
mnohé školy, kluby dôchodcov a iná verejnosť.  
Podrobnosti SD č.: 196 a, b / 2010 ( tlač );   197  a, b, c / 2010 ( foto ) 
Olympiáda školských rád. V decembri sa konala olympiáda ŠR na úrade ŽSK . Zapojilo sa do 
nej 63 študentov z 24 stredných škôl. Divákom sa najviac páčilo výtvarné podanie Lenky 
Michtalíkovej a kolektív autorov videa z nášho gymnázia . Ďalšou úlohou bolo zorganizovať 
na svojej škole „ Deň ŽSK „ a pútavú počítačovú prezentáciu všetkých aktivít spojených so 
životom svojej školy.  
Podrobnosti SD č.: 198 / 2010 
Stužková. Neskoré jesenné víkendy patria každý rok stužkovým slávnostiam. Maturantom 
nášho gymnázia sa naskytla jedinečná príležitosť stráviť stužkovú v unikátnom prostredí 
Svadobného paláca. Realizovali tu 3 slávnosti. Na stužkovej privítali študenti profesorov, 
vedenie školy, rodičov a priateľov. Vtipné scénky pobavili všetkých hostí a navodili správnu 
atmosféru.  
Podrobnosti SD č.: 199 / 2010 
 

Súkromná jazyková škola 
 
Sídlila na ulici Stanislava Bíroša č. 660.  
Zamestnanci: Hlavný pracovný pomer 3 osoby, Dohoda o vykonanej práci  7 osôb.  
Letný tábor. Začiatkom leta informovali deti a ich rodičov , že počas letných prázdnin 
organizujú 2 letné tábory v Súľove pre deti od 6 do 12 rokov. Akcia mala názov Cesta okolo 
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sveta za päť dní. Deti formou hier , zábavných akcií a súťaží navštívili 5 anglicky hovoriacich 
krajín, hoci sa s atraktívneho prostredia Súľovských skál ani nepohli.  
Podrobnosti SD č.: 200 / 2010 
Ponuky. V novom šk. roku otvárali jazykové kurzy: anglického, nemeckého, talianskeho, 
francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka pre deti od 5 do 15 rokov, pre budúcich 
maturantov a pre dospelých. Novinkou boli biznis kurzy anglického jazyka pre dospelých so 
zahraničným lektorom a kurzy slovenského jazyka pre cudzincov. Formy kurzov : skupinové, 
individuálne a podľa požiadaviek klientov.  
Podrobnosti SD č.: 201 / 2010 
Zájazd.  4. XII. organizovali zájazd do Viedne so zastávkou v Schonnbrune a s návštevou 
predvianočných trhov. Cena zájazdu bola 20 Eur.  
Podrobnosti SD č.: 202  a, b, c / 2010 
 

Súkromná autoškola 
 
Autoškola Ľubomír Líška sídliaca na Hviezdoslavovej ulici v bývalej budove kina, počas 
celého roka oznamovala záujemcom , že otvorila kurz na osobný a nákladný automobil a na 
ťažký a ľahký motocykel.  Výcvik bolo možné splácať aj na splátky, pričom začiatočný vklad 
bol 100 €.  
Akcia. S kupónom, ktorý uverejnili reklamné noviny Žilinsko – Bytčiansko ušetrili 
záujemcovia 15 €. Cena pre študentov bola iba 380 €. V SD uvádzam v reklame aj ostatné 
ceny za kurz, ktoré sa pohybovali v rozpätí od 170 do 595 €.  
Podrobnosti SD č.: 203  a, b / 2010 
 

Žilinská univerzita 
 
Pri príležitosti oficiálneho otvorenia akademického roka sa konala inaugurácia novej rektorky. 
Stala sa ňou Tatiana Čorejová. Prezident SR ju vymenoval do funkcie s účinnosťou od 2. júla. 
2010. K 1. júlu tak skončil svoje funkčné obdobie vtedajší rektor Ján Bujňák. Novinkou na 
univerzite bolo vytvorenie Ústavu cudzích jazykov, ktorý slúži na podporu všetkých jej 
fakúlt.  
Žilinská univerzita 24. septembra oficiálne otvorila nový akademický rok , do ktorého 
nastúpilo 2 650 denných a 550 externých študentov .Do magisterského a inžinierskeho štúdia 
nastúpilo 1 600 študentov.  Medzi nimi bolo veľmi veľa mladých ľudí z Bytče. 
Podrobnosti SD č.: 204 / 2010 
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10. kapitola 
 
 
 
 
 

K U L T Ú R A 
 
 
 
Informa čná tabuľa. 
 
Marec. ŽSK, Považské múzeum  a Dom kultúry v Bytči usporiadali výstavu v dňoch 5. – 31. 
III. Výstava mala názov „ Čipkované radosti“. Udalosť bola spojená s tvorivými dielňami 
a prednáškou o histórii čipky na Slovensku . Záujemcovia sa mohli naučiť základy 
paličkovania.  
Strečno. Považské múzeum nás všetkých pozvalo na slávnostné otvorenie sezóny na hrade 
Strečno 1. mája. Slávnosť začali historické tance a šerm a ukážky stredovekých hier.  
Súľov. Krajské kultúrne stredisko Žilina a obec Súľov nás pozvali 2. mája na nesúťažný 
folklórny festival : „ Máj, máj, zelený máj“, na ktorom účinkovali folklórne súbory z celého 
Bytčianska.  
Mesto pripravilo z príležitosti Dňa matiek všetkým ženám a ostatnej verejnosti slávnostný 
koncert skupiny Moravanka so sólistom Jánom Slabákom. Koncert sa konal v DK 9. mája.  
Predmier. Starosta obce , obecné zastupiteľstvo v Predmieri a Spolok priateľov M. R. 
Štefánika pozýval Bytčanov na spomienkovú slávnosť z príležitosti 130. výr. narodenia M. R. 
Štefánika. Zišli sme sa na nej 21. VII. a boli sme svedkami bohatého kultúrneho programu.  
 
Výdavky na kultúru z rozpočtu mesta v eurách: 
 

- Kultúrne podujatia v Dome kultúry                                 68 310,- 
- Podpora kultúrnych domov ( prímest. časti )                   21 020,- 
- Mestská knižnica                                                              48 930,- 
- Výstava I. Schwarz                                                                620,- 

Podrobnosti SD č.:  205 / 2010  
 
Správa o činnosti referátu kultúry. 
 
Referát kultúry koordinuje všetky akcie konané v budove Domu kultúry a na území mesta 
a jeho častí.  
Január 
Začali sa pravidelne schádzať mestské kluby: 
Klub Hlasy a ohlasy bytčianska ( HOB ) – každý prvý pondelok v mesiaci. V januári mali 
svoje valné zhromaždenie  
Klub dôchodcov učiteľov – každý utorok 
Klub ZPCCH – každú prvú stredu v mesiaci 
Klub ZŤP ( zdravotne ťažko postihnutí 
Klub dôchodcov Jednota – každý pondelok 
Klub filatelistov – každý posledný piatok  v mesiaci 
Klub šachistov – šachové turnaje na jar a jeseň,  tento mesiac odohrali 2 turnaje 
MO CHPH ( holubári ) – výročná členská schôdza 
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Občianske združenie Filmový klub – dvakrát premietanie filmu 
V DK sa konali kurzy a školenia: Kurz Salsy – každý štvrtok; školenie zamestnancov MsÚ 
EDUKTA;  
ZUŠ mala každý utorok priestorové skúšky na javisku v divadelnej sále 
V DK mali svoj ples: horolezci, hasiči , rybári a karneval deti MŠ – Šiškobál 
Február 
Svoj ples malo Gymnázium a karneval deti z MŠ Dostojevského 
Krajské kultúrne stredisko ( KKS ) Žilina – divadelné predstavenie Rómeo a Júlia 
Evanjelický farský úrad Súľov – adventné služby božie – omša 
Šachisti mali 3 turnaje, holubári členskú schôdzu, FK premietanie filmov... 
Marec 
Okresná rada politickej strany Smer – oslavy MDŽ pre verejnosť 
Divadlo Clipperton Snina – divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ 
ZUŠ – 4x výchovné tanečné koncerty pre žiakov ZŠ, slávnostný koncert pre verejnosť 
MsÚ – hudobné vystúpenie skupiny DRIŠĽAK pre verejnosť 
Gymnázium – slávnostné vyhodnotenie súťaže – Génius Bytčianskej kotliny 
CVČ – tanečné vystúpenie pre verejnosť – „ Rebel show“. 
Evanjelický cirkevný zbor Súľov usporiadal služby božie s Večerou Pánovou – omša 
Klub horolezcov - schôdza 
Pravidelné priestorové skúšky ZUŠ a premietanie filmov FK a schôdzky klubov 
Apríl 
RENOVA team – seminár k zatepľovaniu bytových domov v meste 
ŠZŠI – XV. Ročník Regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín v prednese a Bytčiansky 
slávik v speve. 
KKS Žilina – Medzinárodná Improliga – improvizácie – vystúpenie pre verejnosť 
Súkromná ZUŠ ZAMAHA – kultúrne predstavenie pre verejnosť 
MsÚ – koncert Honzu Nedvěda pre verejnosť 
ZUŠ – divadelné predstavenie pre verejnosť 
Divadelné centrum Martin – 2 divadelné predstavenia pre deti ZŠ 
ALEXIM Bratislava – projekt so seminárom týkajúci sa revitalizácie bytových domov 
Pravidelne bežal kurz Salsy, FK premietal filmy, ZUŠ mala priestorové skúšky, Evanjelici 
omšu a kluby svoje stretnutia. 
Máj 
Oslavy 135. výročia založenia hasičského zboru 
Farnosť Bytča 2x obed pre deti , ktoré mali prvé sv. prijímanie a birmovku 
MsÚ – kultúrne podujatie ku Dňu matiek – koncert skupiny Moravanka, odbor školstva – 
akadémia detí MŠ „ Na krídlach radosti“ 
Gymnázium – slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 
Asociácia správcov registratúry Nováky – odborný seminár pre správcov registratúry  
Divadelné centrum Martin – divadelné predstavenie pre žiakov Gymnázia 
ZUŠ – 5 koncertov pre žiakov ZŠ a ŠZŠI, divadelné predstavenie pre verejnosť a ZŠ Ul. 
mieru a MŠ, výstava výtvarných prác žiakov ( trvala týždeň); slávnostné vyradenie 
absolventov ZUŠ 
Divadlo Clipperton Snina – predstavenie pre žiakov ZŠ Lániho 
Elena Schmutzová Kolárovice – umelecké vystúpenie detského folklórneho súboru Kolárik 
Inštalácia výstavy „ Nebeský jazdec „ generála Schwarza ( trvala 3 týždne ) 
Pravidelné premietanie filmov FK, kurz Salsy, Evanjelické omše a stretnutia klubov. 
Jún 
Divadlo Na hojdačke – predstavenie pre žiakov ZŠ 
ŽSK uskutočnil Hornopovažský informačný deň pre verejnosť – účasť župana J. Blanára 
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CVČ – tanečné vystúpenie pre verejnosť, súťaž Super dievča okresu Bytča 
Mestský hádzanársky klub ( MHK ) – spoločenské posedenie spojené s odovzdávaním 
ocenenia hádzanárkam za titul Majster Slovenska 2010 
Gymnázium – tanečný venček študentov 
MsÚ – príprava volieb 
Pravidelný kurz Salsy, premietania filmov FK, stretnutia klubov, generálne skúšky na 
vystúpenia. 
Júl 
CCVČ- súťaž Majstrovstvá Slovenska mažoretiek 
Stretnutia v kluboch mali prestávku, FK premietal filmy a Salsa mala svoj kurz. 
August 
MsÚ odbor školstva – stretnutie s riaditeľkami MŠ 
Stavebné bytové družstvo – schôdza vlastníkov a nájomníkov bytov 
Kurz Salsy  
September 
MsÚ – vystúpenie Radošínskeho naivného divadla „ Mám okno“; referendum, zabezpečenie 
kultúrneho programu pre Michalský jarmok 
Gymnázium – Deň projektov ( 3 dni) 
Pravidelné premietanie filmov FK. Kurz Salsy a stretanie členov klubov 
Október 
Peter Kozel AFRA Gajary – 3 výchovné koncerty pre ZŠ Ul. mieru 
Slovenský zväz záhradkárov – výstava ovocia , zeleniny a kvetov ( 4 dni ) 
MsÚ – koncert Petra Stašáka pri príležitosti Mesiaca úcty k seniorom, mestské zastupiteľstvo 
Ing. Š. Putirka a HOB – výstava fotografií Bytča vo fotografii ( 2 týždne ) 
Pravidelný kurz Salsy, premietanie filmov FK, stretnutia klubov 
November 
LETart production Martin – 2 protidrogové vystúpenia skupiny AYA pre študentov Gymnázia 
a ZŠ Lániho 
MsÚ – zasadnutia okrskových volebných komisií; voľby primátora mesta 
Klub šachistov 2 šachové turnaje 
Agentúra ARTUR Žilina – Škola slušnosti pre ZŠ Ul. mieru 
Predvolebné stretnutia s občanmi – Ing. A. Kramarová, politická strana Smer, stretnutie 
všetkých kandidátov na primátora mesta 
ZUŠ – Improliga, priestorové skúšky, premietanie filmov FK, stretnutia klubov 
December 
Gymnázium – vystúpenie pantomímy – „Predmikulášske prekvapko“ pre študentov  
Gymnázia , slávnostné vyhodnotenie : Génius Bytčianskej kotliny; Vianočná akadémia pre 
žiakov a rodičov 
CVČ – stretnutie s Mikulášom pre všetky deti mesta; 
MŠ Ul. Dostojevského – Mikulášska besiedka 
ZUŠ – 2x vianočný tanečný a hudobný koncert ; divadelné predstavenie pre verejnosť, 
MŠ Hurbanova – vystúpenie detí pre rodičov – „Vianoce v rozprávke“. 
ZŠ E. Lániho – vianočná akadémia pre žiakov a rodičov 
Bábkové divadlo BABADLO Prešov – divadelné predstavenie pre deti MŠ    
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva MŠ Dostojevského – členská 
schôdza 
Umelecká agentúra ART ANDANTE Šamorín- výchovný koncert pre ž. ZŠ Lániho. 
„Hudobná éra filmovej slávy“ 
Súkromná ZUŠ YAMAHA – 3 koncerty pre rodičov a deti 
Klub šachistov – 2 turnaje 
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MsÚ – inaugurácia primátora mesta spojená s MZ 
 
Návštevnosť kina za rok 2010 bola 1,244 osôb – čiže veľmi nízka.  
 
O kultúrnej činnosti mestských klubov  podrobne píšem v kapitole Kluby, spolky, 
organizácie. 
 
Činnosť v Domoch kultúry ( DK ) v mestských častiach. 
 
DK Mikšová. 

- Fašiangová zábava – hasiči 
- Predvolebné stretnutie s občanmi : Ing. Kramarová, Ing. Greguš a Ing. Weber ( 

kandidáti na primátora mesta ) 
- Oslavy Dňa matiek 
- Mikulášske posedenie pre deti 

DK bol po celý rok k dispozícii občanom pre rodinné oslavy, svadby a kary. 
 
DK Malá Byt ča. 

- DHZ – členská schôdza, tanečná zábava, oslavy 85. výročia založenia 
- MŠ – karneval pre deti 
- MO SČK – fašiangová zábava 
- Klub Slovenských kresťanských rodín ( SKR ) – majáles 
- 37. ročník športových hier 
- Verejná schôdza občanov s primátorom Ing. Korcom 
- Oslavy Mesiaca úcty k seniorom 
- Halloween 

DK bol celý rok k dispozícii na rodinné oslavy, svadby a na stretnutia členov klubov ( Klub 
dôchodcov, klub SKR a klub kresťanskej mládeže. 
 
DK Hrabové 

- DHZ disco zábava – 5x ; výročná členská schôdza 
- MŠ – karneval, ples pre rodičov 
- Divadelné ochotnícke predstavenie pre občanov 
- TJ Hrabové – výročná členská schôdza 
- Referendum  
- Hrabovanka – posedenie pri dychovej hudbe, Veľkonočná zábava, 2x – 3x nácvik 

kapely 
- Klub dôchodcov posedenia a členská schôdza 
- Predvolebné stretnutie s občanmi : Ing. Kramarová, Ing. Greguš, Ing. Weber 
- Voľby primátora mesta 

DK využívali občania na súkromné oslavy, svadby a kary. 
 
DK Hliník nad Váhom 

- Pravidelné stretnutia klubu dôchodcov Jednota a klubu invalidov 
- MŠ – karneval, zábava pre rodičov, Vianočná besiedka 
- DHZ – výročná členská schôdza 
- Oslavy MDŽ 
- SČK – výročná členská schôdza 
- Referendum 
- Predvolebné stretnutie s občanmi: Ing. Kramarová, Ing. Greguš a Ing. Weber 
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- Voľby primátora mesta 
DK využívali občania na súkromné oslavy, svadby a kary. 
 
DK Pšurnovice 

- SČK – ples 
- Fašiangy – detský karneval 
- MŠ – disco zábava 2x, Mikulášske posedenie 
- Voľby primátora mesta 
- Pravidelné stretnutia osamelých občanov 
- Oslavy Dňa matiek 
- Stretnutia jubilantov 
- Referendum 
- Oslavy z príležitosti Mesiaca úcty k seniorom 
- Predvolebné stretnutie s občanmi – 4x 
- Pravidelné schôdze Únie žien Slovenska, SČK a Lesného hospodárstva 
- Pravidelný nácvik speváckeho krúžku žien 

DK využívali občania na rodinné oslavy, svadby a kary. 
 
Za RK správu spracovala pani Mária Beníčková 
Podrobnosti SD č.: 206  / 2010 ( 7 strán ) 
 
Bytčiansky Kuriér. 
 
V Bytči začal vychádzať občasník pod názvom Bytčiansky kuriér. Jeho redakcia sídlila na 
Námestí SR č.: 30 Jeho prvé vydanie vyšlo 24. novembra 2010 a venovalo sa veľmi podrobne 
komunálnym voľbám.  
Druhá strana je venovaná kominárom . Hovorí sa v nej o histórii kominárstva v Bytči, 
o kominárskom dome, o cechoch kominárov, o cenách za ich služby, o typických slovách 
viažucich sa k práci kominára. Dnes je kominárstvo opäť živnosťou. Potreba vymetania 
komínov ostala, kominárov je však oveľa, oveľa menej.  
Na posledných stranách kuriéra sme si prečítali užitočné informácie, ako: Rozpis lekárskych 
pohotovostných služieb, dôležité kontaktné čísla telefónov, harmonogram na vývoz smetí, 
niečo o kultúrnych podujatiach a tajničku.  
V druhom vydaní boli články najmä o Vianociach. Zamerané boli na miestne zvyky a tradície. 
Gazdinky si v ňom našli aj recepty na vianočné pečivo, ktoré sa od nepamäti pieklo v Bytči. 
Mgr. M. Badík tu mal uverejnený článok o vzniku a význame Občianskej besedy v Bytči.  
Dôležité informácie sa rozšírili o Farské oznamy a reklamu.  
Podrobnosti SD č.: 207 a, b / 2010 
 
Výstavy.  
 
Sochy zo snehu pre radosť malých a veľkých vyrastali aj počas tejto zimy v záhradách 
domov, ale aj na sídlisku v Bytči. V D. Hričove ich tvorí Peter Zrebný, ale kto bol tvorcom 
obrovského snehuliaka u nás , nikto nevie. Deťom urobil veľkú radosť.  
Podrobnosti SD č.: 208  / 2010 
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Čipky. 
 
Priestory Sobášneho paláca patrili celý marec čipkám a čipkárkam. Klub paličkovanej čipky 
v Žiline oslávil v minulom roku 10. výročie svojej existencie. Intenzívne v ňom pracuje asi 20 
členiek, ktoré sa nám pochválili s širokým záberom technológií paličkovanej čipky.  
Výstava pod názvom Čipkované radosti predstavila kombinácie regionálnych čipiek ( 
obrazové, dekoratívne, ich aplikáciu v modernej textílii). Videli sme ich praktické použitie na 
kabelkách ,maskách, oblečení ako motýle, stromy atď.  
Sprievodným programom boli tvorivé dielne, ktoré sa konali v Sobášnom paláci takmer každú 
marcovú sobotu. Boli zamerané na predvádzanie čipky zo Španej doliny a Hontu.  
Predposlednú sobotu v marci sa venovali kurzu paličkovania pre deti aj dospelých, 
začiatočníkov aj pokročilých.  
Vernisáž výstavy bola 4. III. , kde sa o kultúrny program postarali žiaci ZUŠ. Výstava bola 
sprístupnená do 31. III.  
Podrobnosti SD č.: 209 / 2010 
 
 
Budatín.  
 
Dalí, Miró a Picasso - na Slovensku bola prvýkrát sprístupnená verejnosti jedinečná výstava 
kolekcií takmer 60 grafických listov týchto známych umelcov. Výstavu otvorili 
v Budatínskom hrade 16. IV. Diela troch umelcov boli k nám dovezené z najvýznamnejších 
galérií sveta. Výstavu si mnohí Bytčania mohli pozrieť do 23. mája. 
Podrobnosti SD č.: 210 / 2010 
 
Drotárstvo.  
 
Pod týmto názvom sme si pozreli výstavu, ktorú inštalovali Považské múzeum, ŽSK 
a Považská galéria v Žiline. Stála expozícia bola prístupná verejnosti od 23. IV. 
Podrobnosti SD č.: 211 / 2010 
 
Sobášny palác.  
 
18. VII. sa venovali hlavné správy Slovenskej televízie Sobášnemu palácu v Bytči. Na 
obrazovke sme videli podrobné zábery na plác zo všetkých strán znútra aj zvonku. Obraz 
sprevádzal komentár o jeho histórii a súčasnom využití.  
 
Ikona.  
 
Na pozvanie Jána Vallu, dekana farského úradu v Tepličke n./ Váhom, naše rodáčky Katarína 
Kasagrandová a Beáta Nideckerová v dňoch 26. IX. – 30. IX. 2010 predviedli autorskú 
výstavu pod názvom.  Ikona božie dielo.  Výstavu umiestnili v Pastoračnom centre a tešila sa 
veľkému záujmu zo strany občanov , detí základných škôl a Stredného odborného učilišťa 
z Pruského. Výstavu videlo celkom 326 návštevníkov.  
Podrobnosti SD č.: 212 a, b, c / 2010 
 
Fotografie.  
 
Mestský klub Spoločnosť hlasy a ohlasy Bytčianska v spolupráci s MsÚ nás privítali na 
výstave Bytča vo fotografii ( dávna aj nedávna minulosť ). Výstavu pripravili otec a syn 
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Putirkovci od 25. X. – 4. XI. 2010 vo vestibule Kultúrneho domu. Spomínaná výstava bola už 
piata v poradí s rovnakou témou. Tvár nášho mesta sa zmenila najmä v 2. polovici 20. 
storočia  . Na výstave sme mali príležitosť znovu si pripomenúť, v akom prostredí žili naši 
predkovia.  Fotografie dokumentovali históriu a rozrastanie sa mesta. Podstatná časť 
fotografií pochádza z rodinného archívu, ktoré aj s podpisom zhotovil  pán Filip Sunega. 
Jemu vďačia Bytčania za to, že sa písomnou aj obrazovou formou zachovala časť histórie 
mesta. Pán Sunega sa venoval aj propagácii ovocinárstva a mal veľký podiel na založení 
záhradkárskych osád v Bytči.  
Podrobnosti SD č.: 213 a, b / 2010  
 
Svadobný dar.  
 
ŽSK a Považské múzeum v Žiline vyhlásili prvý ročník súťaže pod názvom „ Svadobný dar 
palatína Turzu“, pre všetkých snúbencov, ktorí chcú svoju svadbu v roku 2011 prežiť 
v priestoroch Svadobného paláca v Bytči. Po kúpení mapy sa snúbenci musia vybrať na 
návštevu všetkých hradov žilinského kraja, kde získajú pečiatky o ich návšteve. Mapu 
s menami snúbencov a s žiadosťou zaslali Považskému múzeu do 18. XII. Dva víťazné páry 
čakala atraktívna odmena – bezplatná realizácia  svadobnej hostiny v Sobášnom paláci  a veľa 
ďalších prekvapení.  
Podrobnosti SD č.: 214 / 2010 
30. I. 2010 bol v obnovenom paláci uskutočnený prvý svadobný obrad. Podmienkou 
sponzorov, ktorí ho dali opraviť  bolo, že sa svadby nesmú konať za finančnú protislužbu. 
A tak si tu snúbenci povedia svoje áno iba za odmenu, alebo pri nejakej slávnostnej udalosti.  
 
Festival.  
 
Obecný úrad Hvozdnica pripravil 13. júna v priestoroch ZŠ  folklórny festival pod názvom 
Javornícke ozveny IV.  Festivalu sa zúčastnili ľudové spevácke a tanečné súbory z celého 
Bytčianska.  
 
Detský folklórny súbor Kolárik a jeho hostia – folklórna skupina z Kolárovíc, detský súbor 
Hájovček zo Strečna a muzikanti z Dolného Kubína vystúpili v sobotu 29. mája v Dome 
kultúry v Bytči. Šikovné deti nás prekvapili svojím nadaním.  
 
Medzinárodný festival drotárstva. Jeho jubilejný 20-ty ročník sa konal v Sobášnom paláci 
v Bytči od 6. VII. do 1. VIII. a stretlo sa tu takmer 40 drotárov z Čiech a Slovenska. 
Zúčastnili sa ho aj známi drotári z okolia Bytče ako pani Mária Porubčanská a Miroslav 
Kalman zo Setechova. Každý rok sa v rámci tvorivých dielní určí nejaká téma. Tento rok bol 
témou Kohút, symbol Považského múzea. Záujemcovia si pozreli výstavu s názvom Premeny 
drôtu, ktorá mapovala aktuálne podoby umeleckých a remeselných podôb práce s drôtom. Na 
výstave sme videli aj úžitkové predmety, bytové doplnky, drobné dekoratívne práce. Ženy 
potešila kolekcia šperkov, bižutérie a odevných doplnkov.  Vystavovalo 60 drotárov. 
Podrobnosti SD č.:  215/ 2010 
 
Veselica.  
 
Obchodné združenie Hliník n. / Váhom nás privítal na veľkej letnej veselici 24. júla na 
futbalovom ihrisku v Hliníku. V programe vystúpili tanečná hudba, disco hudba, hráči na 
heligónke a spevácky zbor z Veľkého Rovného. Počas zábavy podávali guláš a grilované 
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pochúťky. V tombole bolo mnoho hodnotných darov. Výťažok z akcie poukázali na 
charitatívne účely.  
 
Oslava narodenín.  
 
Uplynulo už 10 rokov odvtedy, čo nám PETIT PRESS priniesol prvé číslo Žilinských novín. 
Pôvodne sa volali Žilinské a Bytčianske noviny. Kúpiť sme si ich mohli presne 20. júna 2000. 
Od roku 2005 vychádzali pod hlavičkou MY Žilinské noviny( MY ŽN ). Prinášali nám 
spravodajstvo, aktuálnu publicistiku a zaujímavosti z regiónu, súťaže a prílohy. Obce regiónu 
získali vďaka novinám  detské ihriská. Organizovali súťaže Dieťa roka, Miss žilinského kraja. 
Od decembra 2008 nám prinášajú spravodajstvo aj na webovej stránke. So spomínaných 
novín často čerpám svoje príspevky do kroniky aj ja.   
Na oslave svojich okrúhlych narodenín usporiadal kolektív novín súťaž a žrebovanie o ceny 
ako televízor, zimný víkendový lyžiarsky pobyt a pod. Žrebovanie prebehlo na žilinskom 
kúpalisku 7. VIII. po upršanom júni prišiel pekný júl , takže aj počasie oslave prialo.  
Podrobnosti SD č.:  a, b / 2010 
 
Kaskadéri.  
 
V dňoch 4. – 5. VIII. sme si mohli pozrieť vystúpenie kaskadérov v areáli futbalového 
štadióna na asfaltovej ploche. Hlavne mladí diváci si vychutnali rýchlu jazdu na dvoch 
kolesách motoriek, prejazd ohňom a napokon akcie pri demolácii áut. 
 
 
  
Kúzelník.  
 
Prišiel k nám aj kúzelník, ktorý sa predstavil tiež na futbalovom štadióne 31.VIII. – 1. IX. So 
svojou skupinou predviedol divákom atraktívny program, čierne divadlo, laternu magiku, 
tanec , hudbu a iné. Deti rozosmial  klaun FRŇO. Predstavenie sa volalo Revue iluzion 
eskamoder – Lankson.  
 
Divadlo.  
 
Mesto opäť zorganizovalo divadelné predstavenie obľúbeného Radošínskeho naivného 
divadla, ktoré sa tentoraz predstavilo s názvom hry : „ Mám okno“. Predstavenie si 
záujemcovia pozreli 3. IX. v Dome kultúry 
 
Bábkové divadlo.  
 
Neverím, že by sa medzi Bytčanmi našiel niekto, kto by nebol v mladosti v Bábkovom 
divadle v Žiline ( BDŽ ).  V septembri oslávilo BDŽ svoje 60. výročie založenia. Pri tejto 
príležitosti pripravilo pre svojich priaznivcov bohatý program. Predstavia sa s inscenáciami, 
ktoré naštudovali za uplynulé 2 sezóny. BDŽ vzniklo v roku 1950 ako prvé profesionálne 
bábkové divadlo na Slovensku. Počas svojej existencie vystupovalo na 4 kontinentoch 
a predstavilo sa v takmer 40 krajinách sveta. Vytvorilo vyše 220 premiér, ktoré videlo viac 
ako 3 mil. divákov. Na jeho javisku sa vystriedali mnohé osobnosti z oblasti bábkového 
divadla, výtvarného umenia, literatúry a hudby.  
Podrobnosti SD č.: 216 / 2010 
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MY a Svadby. 
 
Jednou z príloh MY ŽN , ktorá vyšla v júni bola téma svadba. Mladí ľudia sa z nej mohli 
dozvedieť, čo je dnes módne okolo svadieb. Píše sa v nej o fotografii, oblečení nevesty, 
o šperkoch, o pohostení, úprave stola  a plánovaní krásnej svadby.  
Podrobnosti SD č.: 217 / 2010 
 
Jarmok.  
 
Tento rok pripravilo mesto 12. ročník Michalského jarmoku na piatok 23. IX. v športovom 
areály.  
 
Koncerty.  
 
Mesto pripravilo zábavné vystúpenie obľúbenej hudobnej skupiny DRIŠĽAK. Predstavenie sa 
uskutočnilo 13. III. v Dome kultúry. 
24. apríla nám zaspieval Honza Nedvěd so svojou skupinou.  
9. mája si vypočuli koncert skupiny Moravanka so spevákom Jánom Slabákom, pri  
príležitosti Dňa matiek v Dome kultúry. Vstup bol zadarmo.  
Vianočný koncert Lýdie Volejníčkovej a Martina Jakubca odznel 16. XII. podvečer v Dome 
kultúry.  
Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším pripravil MsÚ pre seniorov koncert Petra 
Stašáka a jeho hostí dňa 17. X. v DK.  
Podrobnosti SD č.: 218 a, b, c  / 2010 
 
Praveké pohrebisko.  
 
V okolí Žiliny objavili archeológovia vzácne pohrebisko a predmety z doby bronzovej. Miesta 
, kde v budúcnosti vyrastie diaľnica, sa v novembri stali pracoviskom archeológov. Objavili tu  
sídlisko z doby železnej, ale najmä zo staršieho obdobia doby bronzovej. Odhalili život 
pravekej civilizácie, pričom objavili tzv. žiarové hroby. Ľudia obývajúci toto územie mŕtvych 
pálili, ich kosti pozbierali a nasypali do jamky alebo keramickej urny. Dokopy našli okolo 
700 hrobov a 15 kamenných mohýl.  
Robotu im však maria vykrádači, ktorí asi hľadajú vzácne poklady. Používajú pritom 
detektory kovov. Zákon to ale hodnotí ako trestnú činnosť.  
Podrobnosti SD č.: 219 / 2010 
 
Krajský pamiatkový úrad v Žiline oznámil 4. III. začiatok  archeologického výskumu na 
stavbe Železníc SR . Jednalo sa o modernizáciu trate Púchov – Žilina. Výskum sa týkal aj 
Bytčianska, lebo sa konal v Hrabovom ( Hlboké, D. a H. Hričov, Predmier a inde).  
 
Vianoce.  
 
Trendovými farbami pri výzdobe sú tento rok biela , strieborná a fialová. Veľké gule 
nahrádzajú malé, tradičné čečinové vence vytláčajú vence z látok a iných textílií. Stromček 
má mať tvar ihlana. Našťastie ľudia nepreberajú všetky bláznivé trendy zo zahraničia. Sme 
konzervatívna krajina, do ktorej zahraničné módne výstrelky vstupujú tak o 2 roky.  
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Vianočné stromčeky v tvare ihlana nemusia byť z čečiny. Často sú z prútia, vyzdobené 
množstvom svetielok a mašličiek.  
Podrobnosti SD č.: 220 / 2010 
 
Počas Vianoc chce každý obdarovať svojich blízkych. Aby boli štedré, míňame na ne oveľa 
viac peňazí ako inokedy. Nie všetci majú na dary dosť peňazí a uchýlia sa k pôžičke. Jedinou 
výhodou napr. hotovostných pôžičiek je rýchlosť ich poskytnutia. Horšie je to s ich 
splácaním, pričom narastajú úroky a neopatrný dlžník sa môže dostať do veľkých finančných 
problémov.  
Podrobnosti SD č.: 221 / 2010 
 
Palatín sa vracia.  
 
Orava, Kysuce a Bytča oprášili spoločnú históriu. Tri múzeá spomínaných lokalít sa spojili, 
aby oprášili spoločné dejiny osobnosti Juraja Turzu. Bol radcom Rudolfa II., kráľovský 
pohárnik, kapitán preddunejského vojska, hlavný veliteľ novozámockej posádky pri tureckom 
obliehaní, ale hlavne bol uhorský palatín. Jeho osobnosť prekračovala hranice dnešného 
Slovenska, vtedajšieho Uhorska a zasahovala do európskych dejín.  
Diplomat s dušou bojovníka sa nedožil ani päťdesiatky a napriek tomu prežil veľmi aktívny 
život. Okrem syna Imricha splodil 7 dcér, vďaka ktorým máme v Bytči renesančný skvost- 
Sobášny palác, ktorý púta verejnosť a odborníkov svojou veľkosťou i výzdobou. Tu sa 
uskutočnili nielen svadby jeho dcér, ale aj pohrebné hostiny palatína a jeho manželky 
Alžbety.  
V Bytči začala pomyselná púť po stopách Juraja Turzu. Človeka hovoriaceho 4 jazykmi , 
ktorý ani vo veľkej politike nezabudol na svoju vlasť. Pre Bytčiansko založil gymnázium. 
Bytča sa stala významným strediskom vedcov, čo dokladuje knižnica s 800 zväzkami náučnej 
i beletristickej literatúry.  
V stredu 15. XII. uviedli premiéru dokumentárneho filmu o Jurajovi Turzovi aj za účasti jeho 
autora P. Dvořáka v Sobášnom paláci v Bytči.  
Podrobnosti SD č.:  222/ 2010 
Pamätné tabule. Po pamätnej tabuli zakladateľa Dobrovoľného hasičského zboru Jozefa 
Tombora v Bytči zmizla z priečelia budovy ďalšia tabuľa. Na dome na námestí, v ktorom je 
teraz kaviareň, už nenájdeme spomienku na profesora Františka Šveca, zakladateľa vedeckej 
farmácie, dekana lekárskej fakulty Univerzity Komenského a zakladateľa experimentálnej 
onkológie. Pred niekoľkými rokmi, počas opravy fasády, majiteľ domu Jozef lokaj tabuľu 
zložil a už nevrátil späť.  
Profesor Švec bol výnimočný vedec, lekár a autor vedeckých článkov v lekárskych 
časopisoch. Narodil sa v Bytči v r. 1906 práve v dome, kde bola pamätná tabuľa s nápisom : 
„Zakladateľovi vedeckej farmácie na Slovensku vďační občania Bytče“. Mesto si tabuľu od 
majiteľa domu vyžiadalo, je teraz len na ňom či ju opäť osadí.  
Podrobnosti SD č.: 223 / 2010 
 
Pohyb s hudbou.  
 
SALSA STEVIE v spolupráci s Domom kultúry Bytča otváral od februára nové kurzy 
párového tanca SALSA pre začiatočníkov aj pokročilých.  
 
Od 20. V. sa v telocvični ZŠ. Ul. mieru začala cvičiť tzv. ZUMBA . Ide o tanečnú fitness 
hodinu, ktorá kombinuje latinsko – americkú hudbu s latinsko – americkým tancom s prvkami 
aerobiku. Bola to zábavná forma spaľovania tukov pre všetkých, ktorí radi tancujú.  
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M E S T S K Á    K N I Ž N I C A ( MsK ). 

 
 
MsK je v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Bytče, ktoré ju spravuje, riadi, usmerňuje 
a kontroluje  jej činnosť. Okrem kníh , časopisov a internetu poskytuje svojím používateľom 
aj informačné služby.  
MsK má 2 pobočky : v Hrabovom a v Mikšovej. 
Od používateľov prijala knižnica 2 230 € a knihy a periodiká nakúpila za 7 146,87 €. Spolu 
má MsK 28 086 kníh pre dospelých, deti a mládež. Tento rok bol prírastok 772 ks, z toho 11 
ks dostali darom.  
Zaregistrovaných je 1 693 čitateľov, ktorí si spolu vypožičali 72 253 ks kníh. Z toho krásnu 
literatúru pre dospelých : 21 118 ks, pre deti: 10 702 ks, odbornú literatúru pre dospelých 
18 034 ks, pre deti: 3 998. Vypožičaných periodík bolo : 15 401 ks. Knižnicu navštívilo 
31 004 návštevníkov. Pre čitateľov bola k dispozícii aj medziknižničná služba, v ktorej si 
požičali 725 kníh. Je to služba, ktorá umožňuje objednanie žiadaného titulu z inej knižnice. 
MsK poskytla 1 868 bibliografických a faktografických informácií. Zamestnanci vypracovali 
37 rešerší. Zorganizovali 27 podujatí informačnej výchovy. Internetové služby využilo 13 010 
osôb. Do knižnice dochádza 32 periodík.  
Projekty. 
Projekt Krásne a múdre knihy bol podporený čiastkou 1 350 €, zrealizovali a vyúčtovali.  
Marec – mesiac knihy bol projektom, pri ktorom sa v knižnici vystriedali žiaci oboch ZŠ. 
16. marca pripravili v rámci  projektu Dňa ľudovej rozprávky podujatie :“ Hľadá sa 
Dobšinský – hľadá sa rozprávkový kráľ. Všetky poličky dobre pozrite, knihu Pavla 
Dobšinského nájdite.“ Zúčastnilo sa ho 132 detí.  
Podrobnosti SD č.:   / 2010 ( správa ) 
Podľa plánu práce na rok 2010 zrealizovali zamestnanci knižnice s deťmi tieto akcie: 
Priebežne počas roka „ Zázračné slovíčka“  - ďakujem, prosím si  - slušne sa správam.  
V septembri prišli deti na spoločný zápis do knižnice. V októbri si vyskúšali svoje „ šikovné 
ruky“ v tvorivej dielni. V novembri skúsili spolu zážitkové čítanie a na vianočnej besiedke si 
prečítali poviedky s vianočnou témou.  
Podrobnosti SD č.:  224/ 2010 ( plán práce na rok 2010 ) 
Všetky informácie o knižnici mi poskytla jej vedúca  pani Ľuba Raždíková.  
MsK počas Týždňa Slovenských knižníc od 22. do 26. marca poskytovala bezplatne zápisné 
a odpustila sankčné poplatky previnilcom, ktorí sa pozabudli a knihy nevrátili včas.  
Detský čitateľský maratón  usporiadali 25. mája. . Každý malý čitateľ prečítal 1 stranu a bol 
zaradený do žrebovania o pekné ceny a súčasne sa stal účastníkom oficiálneho slovenského 
rekordu. V roku 2010 sa ho zúčastnilo 21 234 detí zo 140 knižníc celého Slovenska. V našej 
knižnici čítali v maratóne žiaci oboch ZŠ. 
Túto celoštátnu akciu  rozbehli naše knižnice  preto, lebo naše deti čítajú čoraz menej.  
Podrobnosti  SD č.: 225 a, b / 2010 
 
Predajná výstava. Kníhkupectvo Považská Bystrica spolu s MsK prezentovali v októbri 
predajnú výstavu kníh. Pre deti MŠ ponúkali omaľovanky, pracovné zošity a puzzle.  
Pre deti ZŠ – knihy rozprávok, učebnice, pracovné zošity, jazykové publikácie 
Pre všetkých čitateľov  beletriu , knihy o záhrade, poľovníctve alebo stavebníctve. 
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Kniha roka.  
 
Aj naša knižnica sa zapojila do akcie, ktorú rozbehla krajská knižnica pod názvom Kniha 
roka.  Súťažili v nej knihy, ktoré vyšli v roku 2009  a boli späté s regiónom Žilina alebo Bytča 
tematicky alebo osobou autora.  
Knihy museli byť v oblasti krásnej alebo náučnej literatúry, vydanej v pevnej , alebo 
brožovanej väzbe. Knihu do súťaže mohol nominovať každý, koho kniha zaujala – autor, 
vydavateľ, redaktor, distribútor a samozrejme čitateľ. Nomináciu ukončili 28. II. 
a nominované knihy potom vystavili v regáloch našich knižníc. O víťaznej knihe rozhodovala 
čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov uverejnených na internete 
a v novinách. Autorovi víťaznej knihy ponúkla knižnica bezplatne priestor na prezentáciu 
jeho diela pre širokú verejnosť.  
V SD prikladám nomináciu 30 kníh  s menom autora, s názvom knihy a jej obálkou. 
Podrobnosti SD č.: 226 a, b / 2010 
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11. kapitola 
 
 
 
 

C I R K E V 
 
 
Výdavky na cirkev z rozpočtu mesta v eurách: 

- Biblické centrum                                                       2 940,-  
- Dotácia rímsko – katolíckeho farského úradu           7 000,- 

Podrobnosti SD č.:  227 / 2010 
 

Sanctorum I. 
 
Podarilo sa mi horko – ťažko zohnať aspoň 2 čísla tejto brožúrky, ktorú vydáva farský úrad. 
V prvom čísle sa hovorí o cirkevných sviatkoch ako je pôstne obdobie. Popolcovou stredou sa 
pre kresťanov začína pôstne obdobie , ktoré trvá 40 dní. Cirkev si týmto číslom pripomína 
štyridsať dňovú púť Ježiša Krista na púšti. Pre kresťanov je pôstne obdobie časom obnovy, 
vnútornej premeny na lepších ľudí.  
Popolcová sa streda nazýva podľa popola, ktorý sa v tento deň v liturgii používa. Popol je 
znakom kajúcnosti už veľmi dávno. Určite práve s týmto popolom má niečo spoločné slovné 
spojenie „ sypať si popol na hlavu“ , ktoré používame vtedy, ak uznávame svoju vinu.  
 
Stretnutie mladých. 
 
Posledný  januárový víkend sa v Nitre konalo celoslovenské stretnutie mladých, na ktorom sa 
zúčastnili aj naši farníci. Podujatie sa n nieslo pod témou ( citátom zo sv. písma: „ učiteľ 
dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? „ 
 
Púť.  
 
Tento rok bol v žilinskej diecéze rokom Žofie Bošňákovej. Otec biskup Tomáš Galis ho 
vyhlásil 2. júna pri príležitosti 400 rokov od jej narodenia. Náš bytčiansky dekanát putoval do 
Tepličky nad Váhom, kde sú uchované pozostatky tejto výnimočnej ženy. V roku 1729 
v slávnostnom sprievode preniesli ostatky Žofie z krypty kostola do novopostavenej 
loretánskej kaplnky, kde odpočívalo až do 1. apríla 2009, kedy bolo barbarským činom 
šialenca zničené. 
 
Niektorí veriaci z našej farnosti mali to šťastie, že v dňoch 13. – 20. apríla 2010 navštívili 
Svätú zem, kde prežili nádherné dni. Pripomenuli si , že práve tu sa Ježiš narodil a prežil svoj 
život. Podrobnosti o púti prinieslo prvé číslo Sanctorum. 
 
Ples. 
 
6. februára sa konal 8. reprezentačný ples a 12. februára  farský ples. Oba privítali svojich 
účastníkov v Sobášnom paláci. Prvý organizovala politická strana Kresťansko demokratické 
hnutie v Bytči a o zábavu sa na ňom postaral folklórny súbor Rovňan.  
Druhý ples organizoval farský úrad v Bytči kde prítomných zabával spevák Pavol Hamel , 
skupina Rytmus a cimbalová muzika. Na oboch plesoch sa mladí i tí starší výborne zabávali. 
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Karneval. 
 
Dňa 1. II. 2010 sa v priestoroch CCVČ v Bytči konal karneval pre deti. Detičky boli oblečené 
v pestrých a zaujímavých maskách. Na karneval prišlo 80 detí z Bytče a jej okolia vo veku od 
1. do 19 rokov. Pracovníci si pre zúčastnených pripravili bohatý program súťaží v speve, 
tanci, v improvizáciách hovoreného slova a iných disciplínach. V kategórii slovný prejav 
zvíťazili dievčatá z Hlbokého. Najlepšie tanečnice boli mažoretky z Bytče a najlepší speváci 
z Hliníka.  
Podrobnosti SD č.: 228 / 2010 ( Sanctorum I.) 
 
Sanctorum II. 
 
Tento druhý ročník sa podrobne venoval každému dňu Veľkonočných sviatkov( Zelený 
štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota ...) Uviedol program bohoslužieb v Bytči, M. Bytči, 
Hliníku a v Hlbokom. 
 
Ako prebiehali Radostnice. 
 
Počas Veľkonočných prázdnin mali deti pripravený bohatý program činnosti v CCVČ. 
V pondelok si vyskúšali maľovanie na sklo, vyrábali svietniky zo sadry, sypali soľ do 
ozdobných fliaš ( potom, čo ju farebne tónovali).  
V utorok mali chlapci pripravený stolnotenisový turnaj a dievčatá kozmetický a kadernícky 
salón.  
V stredu chlapci súťažili vo futbalovom turnaji a dievčatá sa v tanečnej sieni učili základom 
moderného a ľudového tanca.. 
Vo štvrtok skúšali deti vyrobiť z bežných surovín ozdobné jedlá, pričom naplno využili svoju 
fantáziu. Chutné a vkusné papanie hneď aj zjedli po čom sa uložili kade – tade, aby si pozreli 
rozprávky. 
Zážitky a vtipné príhody z celého týždňa si deti porozprávali v piatok na turistike 
k vodopádom v Hlbokom.  
 
Veľkonočné trhy. 
 
V areáli farského kostola sa 26. III. 2010 uskutočnili veľkonočné trhy , na ktoré si deti 
pripravili výrobky približujúce tradície  veľkonočných sviatkov. Prezentovali rôzne techniky 
maľovania kraslíc, výrobu stojanov na ne, zdobenie medovníkov, pletenie korbáčov. 
Okrem iných výrobkov , ktoré zmajstrovali v krúžkoch predstavili aj projekt „ Rozprávková 
kniha“, na ktorej pracovali deti z počítačového a prírodovedného krúžku.  
Podrobnosti SD č.: 229 / 2010 ( Sanctorum II. ) 
 
Ekumenické bohoslužby. 
 
Už 10 rokov  pôsobí v Žiline EKUZA, občianske združenie, kde sa pravidelne stretávajú 
predstavitelia a veriaci piatich cirkví ( evanjelickej, rímskokatolíckej, bratskej, 
gréckokatolíckej, adventistov siedmeho dňa a židovskej náboženskej obce ). Hojnú účasť 
veriacich má spoločný ekumenický týždeň za jednotu kresťanov. V nedeľu 24. I. sa 
v preplnenom evanjelickom chráme v Žiline zišli vedúci spomínaných cirkví z celého 
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Slovenska , aby sa krátkou modlitbou prihovorili svojim veriacim. Požehnanie udelil predseda 
Konferencie biskupov, arcibiskup Stanislav Zvolenský.  
Podrobnosti SD č.: 230 / 2010 
 
Meno školy. 
 
Pri príležitosti osláv 400. výročia Žilinskej synody podal generálny biskupský úrad 
Evanjelickej cirkvi MsÚ v Bytči návrh na premenovanie ZŠ  na ulici Eliáša Lániho. Škola by 
mala niesť vo svojom názve meno E. Lániho, ktorý bol spolu s palatínom Thurzom hlavným 
organizátorom Žilinskej synody. 
Evanjelici pripravovali v rámci osláv v Bytči program, ktorého súčasťou by malo byť aj 
odhalenie pamätnej tabule a premenovanie školy.  
Rada školy s návrhom nesúhlasila. Štátna škola má vyše 80 – ročnú tradíciu spätú s názvom 
Štátna jubilejná škola. Ten je vrytý na priečelí budovy. K zápornému stanovisku rady školy sa 
pripojila aj jej riaditeľka Mária Torousová a oficiálne odmietavé stanovisko pripojili aj 
predstavitelia mesta. Tento negatívny postoj vyplýva z faktu, že Eliáš Láni síce v Bytči 
pôsobil, ale nie ako študent alebo pedagóg tejto školy, pretože škola bola založená až v roku 
1928. Škola je tiež zaradená do siete štátnych škôl, a preto by sa podľa rady školy nemala do 
budúcnosti spájať s menom  žiadneho cirkevného hodnostára. 
Podrobnosti SD .: 231 / 2010 
 
Veľkolepé oslavy. 
 
Od 29. júna do 5. júla si Žilinčania a Bytčania pripomínali zvolanie Žilinskej synody v r. 
1610. Osláv sa zúčastnili aj hostia zo zahraničia ( Česka, Nemecka, Chorvátska, Švédska, 
Rakúska a Maďarska. 4. júla sa oslavy preniesli do Bytče – mesta spätého so životom Thurzu 
a Lániho. Slávnostnú kázeň mal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. 
Zhromaždeniu v preplnenej sieni Sobášneho paláca sa prihovorila aj premiérka I. Radičová 
a župan J. Blanár.  
Svojím spevom obohatili zhromaždenie spevokoly z Petržalky, Ružomberka a Nitry.  
Popoludní mali naplánovanú slávnostnú bohoslužbu nad hrobom E. Lániho, ktorý sa nachádza 
v rímskokatolíckom kostole. Z farského úradu nedostali na to súhlas. Aj takto sa prejavuje 
ekumenické spolunažívanie.  
V SD prikladám referát z histórie synody, brožúrku s programom osláv,  informácie 
s rozvrhom a pozvánku. 
Podrobnosti SD č.:  232 a, b , c, d, e, f / 2010 
 
Nesváry. 
 
V lete sme si vypočuli z Ms rozhlasu tento oznam.  
V poslednom čase sú orgány mesta, najmä primátor mesta, ostro osočované zo strany pána 
farára Trnku. Nie je tomu inak ani v prípade CCVČ, kde ide o krúžky pre deti. Situácia 
v meste je v tomto smere neudržateľná. Nie je možné, aby v jednom meste pôsobili 3 centrá 
voľného času – mestské, súkromné a cirkevné.  Nie je možné fyzicky, aby každé jedno naše 
dieťa navštevovalo týždenne 4 až 5 krúžkov.  
Cirkevné centrum voľného času v priebehu rokov od 2008 až 2010  dostalo od štátu na svoju 
činnosť sumu vo výške 600 000 eur , čo je 18 mil. Sk. V najbližšej dobe budete podrobne 
informovaní o uvedených skutočnostiach. Pýtam sa, „ ide skutočne o starostlivosť o naše deti, 
alebo ide o niečo iné? „  Odpoveď si dajte sami.  
Podrobnosti SD č.: 233 / 2010 
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Otvorenie novej kaplnky. 
 
V nedeľu 10. októbra po sv. omši v mestskej časti Bytča – Mikšová, farár Juraj Bunčiak 
slávnostne požehnal novú kaplnku. Myšlienku na postavenie kaplnky na počesť Panny Márie, 
patrónky Slovenska  vyslovili obyvatelia Mikšovej – Jozef Hozák a Juraj Čička a zároveň sa 
spolu pustili do jej realizácie, pričom im veľmi pomáhal aj Ondrej Borovička. Začiatkom júla 
zahájili zemné práce a v októbri bola hotová. Kaplnka stojí oproti vstupu na miestny cintorín.  
Podrobnosti SD č.: 234 / 2010 
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12. kapitola 
 
 
 
 
 

N Á V Š T E V Y 
 
 
Minister školstva SR. 
 
Dňa 29. I. 2010 sa uskutočnila návšteva podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja 
na Základnej škole Ul. mieru v Bytči.  Pán minister si pozrel priestory a vybavenie učební., 
zrekonštruovanú budovu telocvične. Zavítal do triedy prváčikov, kde malým žiakom 
slávnostne odovzdal polročné vysvedčenie. Prváci – moreplavci symbolicky priplávali na 
člne, prevziať si svoje prvé vysvedčenie. Keďže sa počas polroka snažili, dostali aj malý 
darček.  Potom sa stretol s pedagógmi školy, s ktorými hovoril o vzdelávaní učiteľov 
v cudzích jazykoch, práci s novými učebnicami, o pripravovaných projektoch . Pán minister 
sa vyjadril k národným projektom , ktoré sú financované z Európskej únie. 
V závere návštevy pán minister slovne ocenil pedagógov a vedenie školy za aktívnu činnosť 
a vytvorenie vhodného prostredia na modernizáciu vzdelávacieho procesu.  
Podrobnosti SD č.: 235/ 2010 
 
Veľvyslankyňa  Nórska. 
 
Sobášny palác v Bytči, patriaci ŽSK, ktorý zrekonštruovali a sprístupnili verejnosti koncom 
minulého roka , si začiatkom marca prišla pozrieť nórska veľvyslankyňa Trine Skymoenová. 
Túto výnimočnú stavbu a stredovekú pamiatku sa podarilo obnoviť aj vďaka dotácii 
z nórskeho finančného mechanizmu. Ide o prvú spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom.  
Veľvyslankyni sa Sobášny palác veľmi páčil. Uchvátil ju nielen jeho exteriér ale aj interiér.  
„Nórsko prikladá veľký význam obnove a zachovaniu kultúrneho dedičstva v Európe. Žilina 
ho má veľmi bohaté, a sme radi, že sme mohli podporiť renováciu práve tohto paláca,“ 
povedala pri jeho obhliadke. Sobášny palác slúži v súčasnosti ako expozícia Považského 
múzea v Žiline. 
 Pani veľvyslankyňu sprevádzal župan ŽSK pán Juraj Blanár. Prítomným sa pochválil, že 
vďaka nórskym financiám získal ŽSK prostriedky aj na nový projekt monitorovania vozidiel 
údržby.“ Tento systém sleduje a identifikuje cez satelit  poruchy na cestách. V strednej 
Európe ho ešte nepoužíva žiadna správa ciest, takže budeme na Slovensku prví,“ prezradil J. 
Blanár. Finančná čiastka dosiahla sumu okolo 340 – tis. eur.  
Podrobnosti SD č.: 236 / 2010 
 
Delegácia z Izraela. 
 
Dňa 28. I. 2010 naše mesto navštívila 4- členná delegácia z Izraela. 4lenovia delegácie sa 
prišli pozrieť na to, ako pokračuje rekonštrukcia Synagógy v Bytči. Menovite boli s jej 
postupom spokojní pán a pani Rezek , Stauber a Yosepha Kafri. Do knihy návštev napísali: „ 
oprava synagógy je veľmi pokročilá a urobila na nás veľký dojem. Ďakujeme všetkým , aj 
mestu Bytča za usilovnú robotu“.  
Podrobnosti SD č.: 237 / 2010 
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Družba s Francúzmi.  
 
V dňoch od 4.VI. do 7. VI. 2010 naše mesto navštívila delegácia z francúzskeho mesta 
Romagnat. Delegáciu viedol starosta mesta p. Francois Farret. Spolu s ním prišiel jeho 
zástupca p. Francois Ritrovato, predseda družobného výboru p. Alain Jammes a dvaja 
pracovníci francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku Lakhdar Bouadjenak a William 
Delaby. 
Po tom ako pán primátor mesta Korec povodil malú delegáciu po meste a jej okolí, priviedol 
ich do DK, kde sa stretli s predstaviteľmi mestských klubov. Delegácia k nám prišla 
z francúzskeho mestečka Romagnat s ponukou vzájomných stykov medzi našimi obyvateľmi.  
4lenovia delegácie nám rozprávali o spôsobe organizácie, náplne činnosti a spôsobe 
financovania ich mestských klubov. Veľmi ich zaujímalo, kto koordinuje činnosť tých našich, 
aké je prepojenie na mesto, o aktivitách našich klubov.  
Prekvapilo nás, že u nich je v kluboch organizovaných viac než 3 000 obyvateľov z mesta 
a okolia. Dozvedeli sme sa, že Romagnat udržuje družobné styky aj s talianskym mestom 
Nardi. K 10 výročiu tohto priateľstva vydali spoločný kalendár, ktorý prikladám k SD.  
Podrobnosti SD č.: 238 a, b / 2010 
 
Generálmajor Ivan Otto Schwarz. 
 
V dňoch od 17. V. do 19. V. 2010 navštívil svoje rodné mesto generálmajor vo výslužbe I. O. 
Schwarz, pri príležitosti otvorenia výstavy o jeho živote a pohnutom osude. Podrobnosti 
o ňom a o výstave pod názvom Nebeský jazdec píšem viac a podrobnejšie v kapitole Ľudia 
medzi nami.  
Podrobnosti SD č.: 239 / 2010 
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13. kapitola 
 
 
 

K L U B Y,   S P O L K Y,   O R G A N I Z Á C I E 
 
 
Výdavky na kluby z rozpočtu mesta v eurách: 

- Spolu                                                     33 575,- 
- MsK  Hrabovanka                                      340,- 
- Klub Chovateľov poštových holubov        340,- 
- Kung – Fu                                                  990,- 
- Únia žien Pšurnovice                                 350,- 
- Hlasy a ohlasy Bytčianska                         340,- 
- Filatelisti                                                    160,- 
- MLMF                                                        650,- 
- Rockstone                                                1 500,- 
- Klub dôchodcov Jednota                            830,- 
- Oba kluby telesne postihnutých                 500,- 
- Klub dôchodcov a invalidov Hliník           200,- 
- Kluby dôchodcov Hrabové a M. Bytča      350,- 
- Klub dôchodcov učiteľov                           500,- 
- Mestský filmový klub                                 330,- 

Podrobnosti SD č.: 240 / 2010 
 
Regionálny spolok Včelárov Slovenska – RSVS. 
 
 
Vďaka podkladom , ktoré mi poskytla kronikárka spolku Ing. Beatrix Franeková, mám 
ucelené a podrobné informácie o ich celoročnej činnosti s množstvom fotografií.   
Výročný snem.  Konal sa 24. I. v Sobášnom paláci. Prítomných bolo 139 včelárov 
z Bytčianska. Spolok má spolu 270 členov, ktorých vedie predseda Miroslav Novák. Vlani do 
spolku pribudlo 41 nových členov. Do Dozornej rady spolku si zvolili Ing. Beatrix Franekovú 
ako tretiu členku. Predsedom rady je Ing. O. Čvirik a členom Ing. J. Gaňa. 
Náladu pozdvihli hrou na heligónke otec a syn Majtánovci z V. Rovného. 
Podrobnosti SD č.: 241 a, b, c, d / 2010 
Stretnutie s prednáškou  sa 7. II. uskutočnilo v zasadačke Obecného úradu v Kolároviciach. 
Predseda M. Novák prítomných informoval o priebehu rokovania celoslovenského zväzu 
v Piešťanoch. Potom si premietli filmy o včelárstve a o domorodcoch z Novej Guiney.  
Podrobnosti SD č.: 242 / 2010 
Seminár. Vzdelávanie svojich členov uskutočnil spolok formou seminárov a prednášok. Počas 
roka uskutočnili 10 prednášok, 4 semináre, 2 včelárske výstavy a 4 autobusové zájazdy. 12. 
IX. sa zišli v budove ZŠ na Ul. mieru, kde privítali lektora MVDr. Z. Klímu z Veterinárnej 
a farmaceutickej univerzity v Brne. Prednášal o súčasných trendoch vo včelárstve a o nových 
aplikáciách liečby včiel kyselinou mravčou. 
Včelári na pôde ŽSK.  RSVS usporiadal 1. júla na pôde ŽSK svoju prvú výstavu. Vystavovali 
dobové dokumenty, historické exponáty týkajúce sa včelárstva na Bytčiansku a výrobky 
z medu. Na realizácii mali svoj najväčší podiel Ing. Franeková, P. Mikolášik a J. 
Chalupiansky a pracovníci ŽSK. Členovia z V. Rovného venovali svoj med na ochutnávky 
a do laickej súťaže „ O najlepší med“ . Aj včielky otvorili výstavu originálnym spôsobom, 
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keď krátko pred jej otvorením sa usadil pred budovou ŽSK včelí roj. Súčasťou výstavy bol aj 
predajný stánok MVDr. V. Trubíniho, ktorý ponúkal výživové doplnky a propolisové krémy 
na pleť. Svoju zručnosť v odlievaní sviečok z včelieho vosku predviedol M. Mečiar .  
Po degustácii aj župan J. Blanár volil svojho favorita medzi medmi. Návštevníci ochutnali 
krásne zdobené medovníky, ktoré pripravila včelárka E. Červencová. Po vyhodnotení dostal 
najviac hlasov med od J. Vároša zo Štiavnika. Na 2. mieste skončil med P. Mikolášika z D. 
Poľa a tretí od R. Kubicu zo Setechova.  
Podrobnosti SD č.:  243a, b, c / 2010 
Postrehy kronikárky spolku o výstave v ŽSK. Vo svojom príspevku spomenula všetkých 
dôležitých funkcionárov RSVS v kraji, ale najmä časť príspevku predsedu Nováka. Hovoril, 
že na 41. ročníku včelárskeho kongresu Apimondia vo francúzskom meste Montpellier 
zaznamenali slovenské včelári významný úspech. Získali tu spolu 11 medailí, z toho 5 
zlatých, 3 bronzové a 3 strieborné. Tým sme sa spolu s domácimi stali najúspešnejšou  
krajinou. Získali sme tým právo označovať do roku 2011 svoje výrobky nálepkami s logom  
Apimondie s vyobrazením získaného ocenenia. Z toho vyplýva, že na Slovensku sa vyrába 
najlepší med a medovina na svete.  
Podrobnosti SD č.: 244 / 2010 
Spomienková slávnosť. Slávnosťou si pripomenuli 18. IV. v Kolároviciach založenie 
včelárskeho spolku a osobnosť Jána Čajdu rodáka z V. Rovného.  Na III. sneme včelárov 28. 
IV. 1870 vydali jeho knihu „ Včelár na Slovensku“.  Zakladateľmi včelárstva boli na 
Bytčiansku Andrej Tvrdý – farár z Kolárovíc, Ján Čajda – organista, učiteľ a notár 
v Kolároviciach a Ján  Nepomuk Neterda z Petrovíc. Ján Čajda ako prvý začal včelárčiť s tzv. 
Dzierzonovou metódou ( rozoberateľné úle) a zaviedli do chovu Vlašskú žltú včelu.  
Členovia RSVS začali slávnosť sv. omšou a položením venca na hrob J. Čajdu. Potom 
odhalili jeho pravnuci pamätnú dosku na dome svojho pradeda.  
Slávnosť vyvrcholila v kultúrnom dome, kde odovzdali Pamätné listy  aktívnym členom.  
Podrobnosti SD č.: 245   a, b, c, d, e, f  / 2010 
Poznávací zájazd do Trenčína  sa konal 17. IV. Pre veľký záujem členov a ich rodín museli 
objednať 2 autobusy. Včelári navštívili areál výstaviska pod Sokolicami, kde v 2. pavilóne 
prebiehali prednášky špičkových odborníkov včelárov a vystavovali tam výrobky z medu. 
Podrobnosti SD č.: 246 / 2010 
Zájazd do Ostravy. 11. IX. privítalo bytčianskych včelárov „ mesto uhlia a železa“. Na 
výstavisku Černá louka sa okrem výstavy konala aj XVII. Medzinárodná konferencia 
zlepšovateľov a vynálezcov – včelárov. Udalosť sa niesla pod názvom „ Život v záhrade.  
Podrobnosti SD č.:  247 / 2010 
Informačný kurz. Vo Veľkom Mederi sa aj naši včelári zišli 4. – 6. X. na kurze, ktorý 
usporiadal Výskumný ústav potravinársky v Bratislave . V rámci projektu Podpora vidieka sa 
prítomní dozvedeli niečo z oblasti hygieny , spracovania a predaja živočíšnych výrobkov „ 
priamo z dvora“. Dôraz sa kládol na uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných 
príležitostí a zlepšenie kvality vo vidieckych oblastiach. Prednášky viedol docent Šilhár. 
Podrobnosti SD č.: 248 / 2010 
Výstava v Banskej Bystrici 25. IX.  bola posledná tento rok. Výstava bola slávnosťou , kde si 
pripomenuli 200. výročie založenia včelárstva. Účastníci slávnosti si vypočuli niečo z histórie 
a súčasnosti spolku včelárov v Bystrici, boli svedkami slávnostného odovzdávania vysvedčení 
prvým absolventom strednej školy s odborom včelár – včelárka. Vypočuli si tiež odborné 
prednášky o chove včiel. Vystavovatelia a predajcovia včelárskych potrieb ponúkali svoje 
produkty na nádvorí a vo vnútorných priestoroch pamätníka SNP.  
Podrobnosti SD č.: 249 a, b / 2010 
Rozhovor do novín poskytol predseda Novák V ňom hovoril , že dlho nevčelárči, ale 
včelárstvu sa rozumie. Žije vo Veľkom Rovnom a je jedným zo 48 včelárov v obci. Hovoril 
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o základných skupinách medu, takže sme sa dozvedeli, že med z kvetov je svetlý 
a z medovice ( šťavy vošiek ) sú tmavé. Pre repkový med je typické, že rýchlo kryštalizuje 
a ľudia si myslia, že tam včelár pridal cukor. Podľa posledných výskumov, práve tento med 
obsahuje protirakovinové prvky. Hovoril o farbách medu v súvislosti s tým, kde včely 
nazbierali peľ. Na svete je okolo 480 druhov medu. Med sa zbiera 3 až 4 krát do roka.  
Podrobnosti SD č.:  250 / 2010 
Včelársky krúžok otvoril RSVS pre deti pri ZŠ Ul. mieru v Bytči a v Kolároviciach. Kedysi 
existovali včelárske krúžky vo viacerých obciach okresu, ale postupne zanikli. Pre mladých je 
táto činnosť niečo nové. Žiaci na mierovej ul. začali chodiť do krúžku v októbri. Prihlásili sa 
deti zo všetkých ročníkov. Cez zimu sa venovali najmä teórii a v lete išli do terénu navštíviť 
včely a založiť si vlastnú rodinu. Mená dostali krúžky podľa významných včelárov regiónu. 
Deti sa takto dostanú bližšie k prírode.  
Podrobnosti SD č.: 251 / 2010   
 
Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ ) – Bytča. 
 
Je jeden z najstarších  hasičských zborov na Slovensku a 1. mája oslavoval 135. výročie 
svojho založenia. Zbor bol založený v roku 1875 na podnet lekárnika Ladislava Tombora, 
ktorý sa na dlho stal jeho predsedom. Oslavy sa začali slávnostnou sv. omšou , na ktorej bola 
posvätená nová zástava. Pôvodná má už viac ako 100 rokov a patrí medzi relikvie. Jej vernú 
kópiu zhotovila p. Húšťavová z Kysuckého n./ Mesta.  
Pri príležitosti výročia boli vyznamenaní viacerí členovia.  
Ďakovný list prezídia DHZ za aktívnu prácu získalo 10 členov ( J. a F. Daniš, Jám a Jozef 
Jalovičiar, V. Pánik a iní ) 
Pozdravné listy prezídia DHZ K životnému jubileu dostali: J. Kľúčik – 80 r.; M. Gärtner a P. 
Pivoda – 60 r.; a J. Petrovská – 50 r.  
Za vernosť DHZ boli ocenení : za 70 r.: - F. Daniš a J. Kľúčik; za 60 r.: - Ján a Jozef 
Jalovičiar, A. Petrovská a J. Stacho.; za 50 r.: 1 člen; za 40 r.: - 7 členov; za 30 r.: - 12 členov 
za 20 r.: - 17 členov a za 10 r.: - 12 členov.  
Okresný výbor ocenil medailou Za príkladnú  v DHZ členov: P. Svetloššák, J. Ačjak, B. 
Gärtner, M. Ivanka, V. Pánik + 6 hasičov z poľského Opoczna. Ďalej dostalo Medailu za 
zásluhy 5 členov a Medailu za mimoriadne zásluhy od prezídia dostal M. Gärtner. 
Na oslavách privítali hostí z kraja , z ústredia i z partnerského poľského mesta Opoczno. Zbor 
prijíma do svojich radov aj mladých ľudí, ktorí javia čoraz väčší záujem. Súčasťou osláv bola 
aj pripomienka Dňa sv. Floriána. Členovia sa aj tento rok vybrali na hasičskú púť do Rajeckej 
Lesnej.  
Podrobnosti SD č.: 252 / 2010 
 
DHZ v Bytči a prímestských častiach mi odovzdali správu o svojej činnosti počas roka. Z nej 
som sa dozvedela , že ich činnosť sa hodnotí bodovacím systémom, pričom najviac bodov 
získajú organizácie za organizovanie a účasť v hasičských súťažiach, za darcovstvo krvi, za 
získanie certifikátu rozhodcu, organizáciu schôdzí, a iné. Nákup členských známok  zároveň 
znamená počet členov v okrsku. Podľa tohto hodnotenia najviac bodov získali hasiči 
v Kolároviciach – 15 180 bodov a z Bytčianska ( čiže okrsok č. 2 ) Malá Bytča 5 100 bodov. 
Na 7. mieste skončila Bytča, na 9. m. Pšurnovice a pod. Všetky správy pre mňa vypracovala 
p. Eva Hladenová.  
Podrobnosti SD č.: 253  / 2010 
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DHZ Bytča. 
 
Predseda Ján Gärtner a veliteľ: Peter Svetloššák. V súťaži aktivity získali 4 520 bodov: 

• Pomoc pri povodni ( v máji ) – 600 b. 
• Organizácie súťaže detí Plameň – chlapci ( jún ) – 200 b.  
• Organizovanie detskej súťaže k MDD – 200 b.  
• Organizovanie pohárovej súťaže O prilbu – 250 b.  
• Účasť na súťažiach muži aj ženy 5 x – po 200 b.  
• Hlásenie ochrany prírody a lesov – 100 b.  
• Nákup členských známok 100 kusov/ úbytok 3 ks 
• Odbornosť rozhodcu – Gärtner, Papánek, Ivanka a Nagy 
• Darovanie krvi, účasť na schôdzach v okrese a kraji a pod. 

Podrobnosti SD č.: 254a / 2010 
 
 
 
DHZ Hliník. 
 
Predseda: Rudolf Frolo a veliteľ: Michal Frolo 

• Nákup členských známok 80 ks/ úbytok 14 ks 
• Vedúci školení Frolová, Gáciková, Šutarová, Gašpercová  
• Účasť na súťaži Plameň, aj rozhodcovia 
• Účasť na okresných súťažiach muži, ženy a dorast 4 krát 
• Neodovzdali hlásenia na jarné upratovanie, ochrana prírody a lesov a odborné školenie 
Spolu získali 1 800 bodov. 
Podrobnosti SD č.: 254 b / 2010 

 
DHZ Hrabové. 
 

• Nákup členských známok 45 ks. 
• Oprávnenie rozhodcu získali: M. a L. Gaňa, Martin a Marián Frývald 
• Účasť na súťaži Plameň aj ako rozhodcovia 
• Účasť na okresnej súťaži muži a ženy a deti ; aj rozhodcovia  
• Odber krvi : M. Gaňa, J. Vozárik  
• účasť na pohárovej súťaži mimo okresu  6 krát 
Spolu získali 2 620 bodov.  

Podrobnosti SD č.: 254 c / 2010 
 
DHZ Malá Bytča. 
Predseda : Štefan Šušola a veliteľ : Ján Kozák 

• nákup členských známok  94 ks ( prijali 9 nových členov) 
• pravidelne sa zúčastňovali na zasadnutí OVŠ 
• dobrovoľní darcovia krvi J. Korbaš, Š. Šušola 
• ako rozhodcovia boli na súťažiach Plameň, O prilbu a iné 
• zaznamenali najviac účasti na súťažiach v okrese aj mimo neho ( 25 súťaží) ako 

dorastenci, muži aj ženy 
• včas podali hlásenie o ochrane úrody a lesov 
• pomáhali pri májových povodniach ( 11 členov ) 
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Spolu získal ich okrsok 5 100 bodov. 
Podrobnosti SD č.: 254 d / 2010 
 
DHZ Mikšová. 
Predseda : Štefan Pitlík a veliteľ : Miroslav Borovička 

• nákup členských známok 28 ks 
• z celej správy som sa dozvedela, že tento okrsok takmer nefunguje. Ani jedna správa 

nebola odovzdaná, účasť na súťažiach nebola žiadna ,akékoľvek hlásenia neboli 
odovzdané, darcovia krvi žiadni. 

Spolu získal okrsok – 450 bodov 
Podrobnosti SD č.:  254 e / 2010 
 
DHZ Pšurnovice. 
Predseda : Rudolf Mikula a veliteľ : Jozef Rolko 

• nákup členských známok 29 ks 
• pravidelná účasť na okresných schôdzach 
• kvalifikáciu rozhodcu mali: R. Michálek, J. Dadlík a J. Rolko 
• účasť na organizácii súťaže Plameň 
• účasť na pohárových súťažiach ( dorastenci a dospelí ) 
• splnené bolo jarné upratovanie, ochrana úrody a lesov 
• dobrovoľní darcovia krvi: M. Hrnková, F. Hrnko 
Spolu získali  2 680 bodov. 

Podrobnosti SD č.: 254 f  / 2010 
              
Oslavy v Malej Bytči. 85 výročie svojho založenia oslávil aj DHZ v M. Bytči. Oslavy vypukli 
29. mája vystúpením ľudovej hudby Buková muzika. Pokračovali sprievodom historických 
hasičských vozidiel cez obec. Na slávnostnej schôdzi odovzdali ocenenia svojim členom. 
Potom verejnosti predviedli ukážky s historickou hasičskou technikou a zásah 
profesionálnych hasičov pri nafingovanej dopravnej nehode. Všetko sa končilo tanečnou 
zábavou.  
Ďakovný list z príležitosti 85. výročia vzniku DHZ dostalo 9 členov: Š. Bednár, J. Cigánik, J. 
Kováč, J. Malobický ( st.), A. Slivka ( st.), B. Šušola, S. Blaško ( st.), P. Prašnický a V. 
Záduban. 
Ostatné vyznamenania Za vernosť a zásluhy si nemohli v DHZ dovoliť, lebo len jedna 
medaila alebo odznak stojí 3 € 67 centov. Čo je veľa.  
 Podrobnosti SD č.. 255  / 2010 
 
Súťaž.  DHZ Hliník pozval svojich priaznivcov  na 19. ročník pohárovej súťaže a 4. ročník 
Severoslovenskej ligy. Súťaže sa uskutočnili 10. júla  v Hliníku. V sprievodnom programe 
sme si pozreli heligonkárov z V. Rovného, jazdu na býkovi – rodeo, súťaž v pití piva, 
skákanie na trampolíne. Prítomní dostali bohaté občerstvenie a na koniec sa pobrali na 
hasičskú zábavu.  
 
Súťaž O prilbu.  Konala sa 1. augusta  ako jubilejný 35. ročník. Zúčastnilo sa na nej 41 
družstiev mužov i žien z celého Slovenska. Súťaž presunuli na futbalové ihrisko, kde sa 
súťažiacim na tráve lepšie behalo a dosiahli oveľa lepšie časy. Po prvý krát bola do súťaže 
zaradená kategória muži nad 35 rokov.   
Výsledky muži: 1. Korňa, 2. Podvysoká a 3. Bytča 
                ženy:  1. Malá Bytča, 2. Pruské, a 3. Hliník n./ Váhom  
                muži nad 35 rokov zvíťazili muži z Bytče. 
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M. Bytča skončila na 9. mieste a  Hliník na 8. mieste;  
Sprievodnými podujatiami boli trampolína pre deti, nafukovací hrad a iné.  
Podrobnosti SD č.: 256 a, b / 2010; 257 a, b / 2010 
 
Pamätná tabuľa zakladateľa DHZ v Bytči L. Tombora, bola osadená na jeho rodnom dome na 
námestí od r. 1975 – 2005. Dom od mesta kúpil miestny podnikateľ M. Rakús, ktorý po jeho 
rekonštrukcii odmietol na obnovený dom vrátiť tabuľu späť. Povedal: „ opravil som ho ( dom 
), zateplil a urobil všetko , aby som vyhovel pamiatkarom . Teraz už nie je možné ju tam 
osadiť „.  5 rokov trvali ťahanice medzi DHZ a majiteľom domu o vrátenie tabule. Až keď sa 
o problém začali zaujímať MY ŽN podnikateľ tabuľu „ našiel“  a odovzdal ju mestu. Dnešný 
šéf hasičov potvrdil, že ju chcú namontovať na budovu požiarnej zbrojnice. Tabuľu navrhol 
a dal vyrobiť akademický sochár S. Bíroš.  
Podrobnosti SD č.: 258 / 2010 
 
Music one club ( bývalý Bristol Café ). 
 
Tento klub , ktorý bol od začiatku zameraný na hudbu pre mladých, tento rok premenovali.  
9. I. usporiadali akciu pod názvom Česko – slovenská ROCK and POP party. Záujemcovia si 
vypočuli tie najhranejšie hity od tých starších po tie najnovšie. Zazneli najznámejšie piesne 
Michala Davida ale aj skupín Elán, Kabát a iné.  
15.I. pozýval klub všetkých na víkend plný hudby pod názvom DISCO NIGTH. Víkend sa 
začal akciou pre deti  v sobotu popoludní Kinder zábava a večer si vypočuli hudbu z rokov 
80tych aj dospelí.  
10. VII. sa uskutočnila akcia pod názvom Memories ( spomienky ). Poslucháčov celý večer 
sprevádzal po svete hudby DJ Cirbus.  
29. X. uskutočnili akciu pod názvom HALLOWEEN NIGHT. Kto prišiel v maske , mal 
možnosť vyhrať niektorú z cien. 
 
Rockstone Fest. 
 
MY ŽN si tento festival adoptovali. Už mesiac pred jeho vypuknutím informovali svojich 
čitateľov aj o tých najmenších podrobnostiach s ním spojených. Najskôr priniesli rozhovor 
s jeho hlavným organizátorom Martinom Petrusom. Povedal, že ich snahou je priniesť do 
Bytče kvalitné hudobné podujatie, pre mladú i strednú generáciu. Tento rok je to už 4 ročník  
a jeho úspešnosť u verejnosti postupne graduje. Nie je to festival iba pre Bytčanov, ale  pre 
fanúšikov dobrej hudby zo širokého okolia.  
Oproti minulým ročníkom urobili zásadnú zmenu. Presunuli ho zo soboty na piatok. Urobili 
to preto, že líder festivalu skupina Horkýže slíže mal voľný iba piatok a v piatok sú pre 
cestujúcich autobusmi či vlakmi lepšie spoje, ako v sobotu.  
Organizátori ponúkli rodičom s deťmi do 8 rokov možnosť služby materského centra 
Rozprávkovo, kde sa o ne postaral kvalifikovaný pedagogický dozor.  
Festival pripravujú každý rok 11 mesiacov a vo svojom voľnom čase. Ruka v ruke s tým ide 
aj zháňanie financií. 
Festival sa konal na Mestskom štadióne. Postupne sa na ňom predstavili kapely N-Grave, 
Fucking World, Abowe, Bačova fujara, Alkehol, Slobodná Európa a Horkýže slíže. Prvé dve 
sú bytčianske formácie. Aj počasie im vyšlo a nálada a atmosféra bola skvelá.  
V SD  prikladám fotografie, ktoré najlepšie vystihujú náladu festivalu a jeho atmosféru.  
Podrobnosti SD č.: 259  a, b, c / 2010 ; 260  a, b / 2010 
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Klub dôchodcov – učiteľov. ( KDU ) 
 
Členmi klubu boli dôchodcovia – bývalí učitelia. Klub mal 33 členov .Jeho činnosť bola 
bohatá. Schádzali sa pravidelne každý utorok v týždni v klubovej miestnosti DK. Na výročnej 
členskej schôdzi si zvolili novú pokladníčku Máriu Beníčkovú a za kultúrnu referentku O. 
Adamčíkovú. Prednášky: 

- Štefan Harvánek : sedem divov sveta, činnosť záhradkára, liečivé rastliny a iné. 
- Gabriela Uhliariková si pripravila cyklus pod názvom Stretnutie s knihou, v ktorom 

prečítala úryvky z kníh našich i zahraničných spisovateľov ; zároveň písala aj 
kroniku klubu 

- Z. Reháková prečítala niečo o živote Milana Vároša, pri príležitosti jeho štátneho 
vyznamenania. Spomínala príhody z detstva.  

- Mgr. M. Stráska prednášala o závislosti na tabaku, chorobách z nej vyplývajúcich 
- Paulína Stráska : O vnútornej energii, zdravom stravovaní  
- Mgr. Kerešová:  O rode Samuela Tešedíka a jeho pôsobení v Súľove  

Športová činnosť: 
        -     Počas zimy chodili iba na krátke prechádzky do Pšurnovíc, Hliníka a na Tancovú 
        -     celodenná vychádzka: Magale – Melocík – Bytča ; V. Rovné – drotárskym 
              chodníčkom do Dlhého Poľa a späť 
        -     poznávacie zájazdy : Ružomberok, Košice, Hlohovec, Čachtický hrad,  
              V júli absolvovali : Smrdáky – Bradlo, Kočariská ( múzeum M. R. Štefánika ), 
              Podolie – makety slovenských hradov  a Trenčín. 
        -    V rámci rekondičných pobytov sa okúpali v kúpeľoch Smrdáky, Turčianske  
              a Rajecké  Teplice . Pri každom z návratov z kúpeľov sa zastavili v Žiline , aby si  
              pozreli nové obchodné centrá Mirage a MAX.  
              Poznávací zájazd do Budapešti 
Kultúrna činnosť: 

- Účasť na výstavách: Nebeský jazdec ( generál Schwarz ) , Bytča vo fotografii, 
výstava ovocia a zeleniny klubu záhradkárov, Anna Franková 

- Účasť na koncertoch: skupina Drišľak, P. Stašák, Moravanka,   
- Palatín sa vracia – prednáška spojená s filmom o živote J. Turzu. 

Spoločenská činnosť: 
- Slávnostné schôdze z príležitosti Dňa matiek a učiteľov , Mesiaca Úcty k starším 
- V júli sa členovia zúčastnili v Hrabovom na spoločnom posedení všetkých klubov 

dôchodcov pri guláši  
Návštevy členov: 

- Navštívili R. Cvengrošovú a zablahoželali jej k 89. narodeninám 
- Julku Ďurajkovú v Súľove po dlhej chorobe 
- Máriu Tabačkovú  v Hliníku tiež dlho chorú 
- Zuzku Rehákovú po ťažkej operácii srdca 

Navždy ich opustila v júli členka Anna Šišjaková, ktorá mala pohreb v Kolároviciach 
V SD prikladám fotografie členov klubu pri pobyte v kúpeľoch. 
Podrobnosti SD č.: 261 a, b, c / 2010 ; 262   / 2010 ( brožúrka ) 
 
Slovenský zväz záhradkárov ( SZZ ). 
 
Vo svojej výročnej správe konštatovali, že  práca v záhrade  nie je iba koníček, ale je to 
životný štýl, ktorý umožňuje byť čo najviac v prírode a porozumieť jej. V súčasnosti je vo 
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zväze organizovaných na Slovensku 100 tisíc členov v záhradkárskych osadách 
a prídomových organizáciách.  
Tento rok bol aj rokom konania okresných konferencií a IX. zjazdu SZZ. Na oboch boli 
zvolené nové výkonné výbory. V diskusii poukázali na rôzne problémy, z ktorých je 
najväčším poskytovanie právnickej pomoci ZO pri majetkoprávnom vysporiadaní vlastníctva 
pozemkov v osadách. Úlohy na budúce roky vychádzajú z potrieb a záujmov členov ZO . 
Medzi hlavné úlohy pre ZO je propagovať moderné spôsoby pestovania, zmladzovaniu 
ovocných drevín, venovať sa výchovnej práci s mladými ľuďmi , organizovať odborné 
školenia a pod.  
Výbor ZO SZZ sa schádzal pravidelne, jeden raz za mesiac. Členovia venovali pozornosť 
svojmu majetku v Dome záhradkárov – opravili prístrešky, oplotili areál, natreli stoly 
a stoličky, priebežne kosili trávniky a pod.  
V apríli predviedli názornú ukážku štepenia a očkovania ovocných stromov. Odzneli odborné 
prednášky na tému: Ukážka výchovy, rezu, tvarovania a štepenia ovocných stromov.  
Aj na tohtoročnej Oblastnej súťaži v reze ovocných stromov sa členovia prezentovali. V apríli 
usporiadali zájazd na záhradkársku výstavu v Trenčíne a v auguste na výstavu Flóra 
Olomouc, kde mohli účastníci obdivovať nové druhy rastlín a urobiť si do záhrad nákupy. 
V rámci upevnenia medziľudských vzťahov usporiadali spolu s včelármi posedenie pri hudbe, 
pive a guláši. Tradičná výstava výpestkov sa konala v DK od 1. – 4. X. 2010. Zúčastnilo sa jej 
41 vystavovateľov s 195 exponátmi, z toho jabĺk bolo 104 vzoriek, hrušiek – 16 vzoriek. 
Ďalej boli vystavené: hrozno, drobné ovocie, zelenina, zemiaky, liečivé rastliny a kvety. Deti 
z MŠ a Špeciálnej školy vystavovali svoje výtvarné práce.  
 
Ocenenie najlepších exponátov: 
Jablko:             1. Rubín                           Ferdinand Rakús           Bytča 
                          2. Angold                         František Hrnko            Bytča 
                          3. Jonagold                       Ondrej Gajdoš              Bytča 
Hruška :           1. Omega a Vonka           Ondrej  Gajdoš             Bytča 
                          2. Wiliamsova                  Ferdinad Rakús            Bytča 
                          3. Madam Verte               Ján Baláž                      Štiavnik 
Drobné ovocie:1. kolekcia hrozna            Ladislav Blaško           Bytča 
                          2. kolekcia sliviek            Ondrej Gajdoš              Bytča 
                          3. kolekcia orechov          Mária Langerová          Bytča 
Zelenina:          1. kolekcia zeleniny          Albín Panáč                 Hvozdnica 
                          2. paprika – kápia             Štefánia Mekiňová       Hrabové 
                          3. paprika zvončeková      Marek Dubovský         Bytča 
Ceny poroty:      liečivé rastliny                  Štefan Harvánek        Bytča 
Vyhodnotené vystavené exponáty, ako aj práce detí dostali Diplom a vecnú cenu.  
Členovia SZZ z Bytče sa svojimi výpestkami  zúčastnili aj na Okresnej výstave a aj na 
regionálnej výstave v Trenčíne  - o najkrajšie jablko a hrušku. Správu pre kroniku pripravil 
predseda OZ SZZ pán Ján Fľak.  
Podrobnosti SD č.:  263 / 2010 ( 7 strán ) 
Výstava.  Výbor základnej organizácie SZZ pozval verejnosť na Výstavu ovocia , zeleniny 
a kvetov do Domu kultúry v dňoch od 1. – 4. X. 2010. Na vernisáži privítal predseda SZZ Ján 
Fľak predstaviteľov krajských , okresných a miestnych organizácií, ktorí odovzdali ocenenie 
za najkrajšie jablko a hrušku, hrozno  pestovateľom . Najviac ocenení dostal p.Gajdoš, 
ktorému sa podarilo vypestovať krásne zdravé ovocie napriek tomu, že tento rok bol pre 
ovocie veľmi neprajný. V hojnom počte sa tu zastavili členovia viacerých mestských klubov. 
Klub včelárov tu mal tiež vystavené svoje exponáty.  
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O kultúrne spestrenie sa pričinili deti zo špeciálnej školy ako aj hráči na heligónku Laco 
Blaško a J. Červenec. 
V SD prikladám fotografie z vernisáže výstavy. 
Podrobnosti SD č.: 264 a, b, c, d / 2010 
Zájazd. SZZ zorganizoval 8. X.  poznávací zájazd do Olomouca na predajnú výstavu pod 
názvom „ Jesenná záhrada“.  Návštevníci si mohli kúpiť ovocné dreviny, kvety, zeleninu 
a ovocie. Zájazdu sa mohli zúčastniť aj nečlenovia zväzu.  
Podrobnosti SD č.:  265 / 2010 
 
Slovenský rybársky zväz ( SRZ ). 
 
Zväz združoval spolu 652 členov z celého okresu Bytča. Jeho predsedom bol Stanislav 
Sádecký, tajomník: JUDr. Jaroslav Tomka a podpredseda: Ing. Ľuboš Korec. 
Aj tento rok museli podľa zákona zarybňovať revíry Miestnej organizácie ( MO ). V roku 
2010 investovali do zarybnenia 31 471, 14 €. 
 
V roku 2010 bolo do našich revírov vysadené: 
 
Kaprové vody:  3 kategórie kapra – K1 – 500 kg; K2 – 3000 kg; K3 – 4390 kg; Zubáč – 110 
kg; Amur – 2400 kg; Podustva – 70 000 ks a Šťuka – 350 kg. 
Pstruhové vody : Pstruh potočný 1 ročný: 10 900 ks; pstruh dúhový 2 roč.: 300 kg. 
Úlovky: na kaprových vodách bolo ulovených7 476 ks rýb o celkovej váhe 10 629 kg. Je to 
skoro o 2500 kg viac ako v roku 2009. Najväčší nárast kapra bol na Váhu a u šťuky 
prekvapilo štrkovisko Prúdy, kde ulovili 77 ks šťuky o váhe 218 kg.  
 
Pre zaujímavosť uvediem úlovky ušľachtilých rýb na revíroch:  
 
Revír Kapor Šťuka Zubáč 
Váh 394 ks  -  1125 kg 68 ks – 275 kg 28 ks – 71 kg 
Hričovský kanál 296 ks –  744 kg 27 ks – 89 kg 25 ks – 67 kg 
VN Mikšová 487 ks –  1401 kg 56 ks – 134 kg 19 ks – 42 kg 
Beňov 351 ks –  678 kg   9 ks – 15 kg  5 ks -    5 kg 
Prúdy 385 ks -   1195 kg 77 ks -  218 kg  6 ks -    8 kg 
Kadurka 636 ks -   1214 kg 37 ks –  97 kg 24 ks -   46 kg 
Šurabka 390 ks -    746 kg 26 ks -   56 kg   3 ks -     4 kg 
Skala 227 ks -    432 kg   8 ks -   16 kg ––––––––––––– 
 
Najväčšie úlovky:  Pán Ján Bondora chytil na Váhu 3 ks kapra o váhe 8,5 kg; 10,5 kg a 11 kg, 
ktoré vrátil do vody, za čo mu členovia organizácie poďakovali.  
Najväčší Zubáč z Hričovského kanála meral 87 cm a vážil 7,8 kg 
Kapor: meral 90 cm a vážil 20 kg. 
Lieň z VN Mikšová : meral 52 cm a vážil 2,5 kg 
Šťuka z Váhu : merala 105 cm a vážila 9 kg 
Mrena z Váhu : merala 60 cm a vážila 3 kg. 
Okrem spomínaných rýb ešte ulovili : 327 ks Pstruha potočného a 344 ks Pstruha dúhového 
Práca s mládežou a športová činnosť. 
Rybársky krúžok navštevovalo 70 detí, viedol ich p. Gulaša, Višňovský a Horčička. Krúžok 
mladých rybárov sa pravidelne schádzal každý piatok v Rybárskom dome.  
Preteky. V máji pretekali mladí rybári na revíri Kadurka, kde miesta na rybolov pripravil 
pomocný hospodár Pollák. Vďaka sponzorom mohli organizátori šikovné deti odmeniť. 
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Najlepšie brali ryby Jakubovi Kaplíkovi,  Jarovi Kucmanovi, Štefanovi Tabačkovi, Nikole 
Malíkovej a Braňovi Balalovi.  
Rybárska stráž ( RS ) má v súčasnosti  24 členov. Ich úlohou bolo vo dne v noci kontrolovať 
všetky revíri. Jej členovia zistili 16 previnení, z nich 8 bolo členov SRZ. Jednalo sa najmä 
o neplatnosť rybárskeho lístka,  chytali na 3 udice alebo v nepovolenom čase. Za tieto 
priestupky im bola udelená pokuta od 10 do 50 €.  
Nový revír.  Výbor SRZ rokovalo s predstaviteľmi   obce Predmier a spol. Kamenivo 
Slovakia o možnosti rozšírenia revíru Prúdy o nové bagrovisko.  
Podrobnosti SD č.: 266 / 2010 ( 5 strán správy ). 
Ples. Miestna organizácia pripravila pre členov a verejnosť tradičný Ples rybárov.  Konal sa 
dňa 23. I. v Dome kultúry. 
Preteky.  MO pozývala členov i verejnosť na rybárske preteky 2. mája a 3. októbra , ktoré sa 
konali  v revíre vodnej nádrže Beňov. Vstupenky sme si mohli kúpiť v Rybárskom dome na 
Červeňanského ulici.  
 
Spoločnosť Hlasy a ohlasy Bytčianska ( SHOB ). 
 
Valné zhromaždenie sa konalo 30. I. v klubovej miestnosti Domu kultúry. Odzneli tam správy 
o hospodárení a činnosti  za minulý rok. Členom - jubilantom , ktorí tento rok oslávili svoje 
okrúhle jubileá odovzdali pozdravné listy a volili si orgány SHOB.  
Vedenie predložilo členom predbežný plán práce na roky 2011, 2012. 
Podrobnosti SD č.:  267 a, b / 2010 
Správa o činnosti.  Už niekoľko rokov ťaží vedenie klubu problém, ktorý sa volá umiestnenie 
depozitu muzeálnych predmetov a predovšetkým diela nášho rodáka – akademického maliara, 
sochára Stanislava Bíroša. Doteraz mesto ponúkalo úplne nevhodné priestory na povale ZŠ 
Lániho alebo v suteréne Domu kultúry. Ani v jednom z nich exponáty nie sú v bezpečí. 
Koncom roka preto odniesli novú žiadosť na MsÚ, týkajúcu sa umiestnenia exponátov.  
V priebehu roka riešili členovia na svojich stretnutiach aj zriadenie siene S. Bíroša na ZŠ 
Lániho. Pretože sa tam nenašli vhodné priestory, dohodli sa s vedením školy na dvoch 
plošných paneloch. Na tejto škole pôsobil Bíroš ako učiteľ kreslenia a občianskej výchovy.  
Vedenie klubu realizovalo výstavu fotografií „ Bytča vo fotografii“ o ktorej podrobnejšie 
píšem  nasledovne.  
Výstava.  25. X. otvorili výstavu pod názvom „ Bytča vo fotografii“. Výstava  pozostávala 
s dobových fotografií mesta.  Zhotovil ich pán Sunega a ku každej fotke pripravil stručný 
komentár o zobrazených uliciach a majiteľoch domov. Výstavu zostavil jeho zať Štefan 
Putirka so synom. Mnohé fotky aj z už neexistujúcich budov oslovilo najmä starších , ale aj 
tých mladých.  V SD prikladám fotografie z výstavy.  
Podrobnosti SD č.: 268  a, b / 2010 
19. V. sa ako klub prezentovali na vernisáži výstavy s názvom „ Nebeský jazdec“. Fotografie 
aj osobné vystúpenie  Bytčanom priblížili bohatý a zaujímavý život nášho rodáka Ivana O. 
Schwarza, elitného letca Britského kráľovského letectva. O výstave podrobne píšem 
v kapitole Kultúra. 
Ku koncu roka boli vydané dva druhy pohľadníc obce Hliník nad Váhom. Klub SHOB sa 
finančne podieľal na ich vydaní.  
Výbor klubu viedol Dr. Martin Gácik, pokladníka robil p. Smatana. Koncom roka prijali 7 
nových členov, takže klub mal 110 členov. 
Podrobnosti SD č.: 269 / 2010 ( Správa  - 3 strany ) 
 
Vianočné posedenie  pri kapustnici zorganizoval predseda SHOB Martin Gácik v končiacej 
reštaurácii U Adamíka ( pri MsÚ ). Členovia spoločnosti si pospomínali na spoločné zážitky 
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z tohtoročnej činnosti. Pretože Vianoce boli blízko, niektoré členky priniesli ochutnať 
vianočné pečivo.   
 
 
Oblastné združenie chovateľov poštových holubov ( OZ CHPH ).  
 
Ples.  190 veselých hostí sa zabávalo na obľúbenom plese holubárov v Dome kultúry dňa 4. 
apríla. Do tanca im hrala skupina na čele so zabávačom Štefanom Hruštíncom a hráči na 
harmonike z V. Rovného. Hosťom večera bola šarmantná speváčka Jadranka. V cene večera 
bolo aj výdatné občerstvenie.  
Podrobnosti SD č.: 270 a, b / 2010 
Pretekový plán dostali členovia združenia hneď na prvej výročnej schôdzi. Z neho sa 
dozvedeli, že staré holuby začnú lietať na preteky od 18. IV. a skončia 25. VII. Vzdialenosti 
ich letu sa postupne predlžovali . Začali letom zo Zlína ( 65 – 80 km ) a skončili najdlhšou 
trasou z nemeckého Offenbachu ( 706 – 740 km ).  Medzitým lietali z českých miest – Brno, 
Kolín, Praha, Kladno a z nemeckých – Bayreuth a Gotha.  
Mladé holuby začali lietať 8. VIII.  a skončili 3. X.  Tiež začali letom zo Zlína a končili letom 
z Benešova ( 277 – 298 km ). Lietali aj z miest – Olomouc, Kolín, Plzeň a Aš.  
Regionálne košovacie stredisko tvorili holubári : Bytča, Kysucké n./ Mesto, Martin, 
Prievidza, Terchová a Žilina.  
Podrobnosti SD č.: 271 / 2010 
Obežník informoval svojich členov o rozdelení boxov v prepravných autách, ktoré viezli 
holuby na preteky. Najviac boxov obsadili holubári z Bytče – 40,5 ks , potom Žilina 
a Turzovka – 20 ks; V. Rovné -14 ks  a Kotešová – 8 ks.  
Auto zbieralo holuby v tomto smere: začalo v Žiline – Závodí, Bytča, Veľké Rovné 
a skončilo v Turzovke. Aby boli objektívni, menili ZO smer zberu holubov každý rok.  
ZO si objednala tento rok 2 600 rodových krúžkov na okrúžkovanie mladých holubov.  
Podrobnosti SD č.: 272  a, b / 2010 
 
Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ( ZO ZPCCH ). 
 
Organizácia mala 80 členov, ktorých riadil 7- členný výbor. Na schôdzkach sa schádzali raz 
za mesiac, kde zápisnicu písala pani Almužniaková a pokladňu viedla p. Holincová. 
Január. Na slávnostnej výročnej schôdzi sa 13. I.  stretlo 67 členov, ktorí odsúhlasili plán 
práce na budúci rok a vypočuli si správu o hospodárení a činnosti klubu.  
Vo februári si pripravili fašiangové posedenie , na ktorom ich zabavilo 12 speváčok zo 
skupiny Kolárovčanka. 
Marec  sa niesol v znamení oslavy Dňa žien. Prítomných bolo 56 členov. 
V apríli zorganizovali zájazd do Olomouca na výstavu kvetov ( 45 členov ).  
V máji spolu s MsÚ oslávili Deň matiek, kde si v DK vypočuli koncert skupiny Moravanka. 
Tento mesiac 28. V. sa navždy rozlúčili s dlhoročným členom klubu  Danielom Kianicom.  
Jún. 14. VI. zorganizovali zájazd do Trenčianskych Teplíc ( 45 členov ).  Klub pripravil 
slávnostné posedenie pre svojich jubilantov v reštaurácii „ U Adamíka“.  15 jubilantom 
srdečne zablahoželali s plnou náručou kvetov. Tento mesiac odprevadili na poslednej ceste 
členku  Máriu Plačkovú.  
Júl. Na polročnej schôdzi vyhodnotili  činnosť klubu. Schôdza bola slávnostná a konala sa „ 
U záhradkárov“. Tento mesiac si zašli aj do Poľska spojený s kúpaním v termálnych 
prameňoch v Oraviciach.  
September. 13. X. boli na nákupnom zájazde v Poľsku. 
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Október. Mesiac je venovaný Úcte k seniorom, preto v reštaurácii „ U Záteka“ mali 
slávnostné posedenie. O kultúrne vystúpenie sa postarali deti členov klubu. Členovia klubu 
odprevadili na poslednej ceste svojho člena Cyrila Hargaša.  
November. Členovia spoločne pripravili plán práce na budúci rok a znovu boli na pohrebe 
svojej členky a zakladateľky klubu Jarky Jursíkovej.  
December. Pred Vianocami zorganizovali posedenie pri stromčeku. Výbor sa dohodol, že 
príjmu nových členov, pretože ich v tomto roku opustili 4 členovia.  
Vedenie klubu s poďakovaním konštatovalo, že MsÚ im prispel sumou 500,- €, ktoré použili 
na zájazdy.  
Podrobnosti SD č.: 273  / 2010 ( správa – 3 strany ) 
 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov ( ZO JD ).  
 
Organizácia mala spolu 95 členov. Stretávali sa v priestoroch DH každý pondelok. Svoju 
činnosť rozdelili do 5 celkov.  
Oblasť kultúry:  spoločná návšteva divadelných predstavení v banskej Bystrici, Žiline, SND v 
                          Bratislave a kultúrne podujatia v DK v Bytči 
Spoločenská činnosť:  spoločné posedenia z príležitosti Dňa matiek, žien, Dňa seniorov, 
                          Fašiangy,  Mikulášske posedenie. 
Starostlivosť o zdravie : rekreačno – rehabilitačné pobyty v kúpeľoch Turčianske Teplice ( 20 
                          členov ), Trenčianske Teplice ( 6 členov ); v júni  absolvovalo rekreačný 
                          pobyt  v Taliansku 40 členov.  
Poznávacie zájazdy:  Národný cintorín v Martine; Terchová a okolie + návšteva múzea;   
                         Budapešť – prehliadka mesta a podmorského sveta.  
Iné aktivity: písomne prispievajú do časopisu  pre seniorov Tretí vek ; vypočuli si prednášku 
o histórii Bytče ; 2 členky navštevujú Univerzitu tretieho veku v Žiline; jedna členka je 
poslankyňou Mestského zastupiteľstva.  
Podrobnosti SD č.: 274  / 2010 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých ( SZTP ) 
 
Správu o jeho činnosti mi odovzdala jeho predsedníčka pani Mária Papánková. 
Začiatkom roka mala Základná organizácia ( ZO ) 103 členov. Počas roka 2010 prijali ďalších 
5 členov a 3 členovia odišli, čiže koncom roka zostalo 105 členov.  
Činnosť ZO je riadená radou ZO, ktorá sa schádza 4x do roka a pripravuje väčšie akcie. 
Členovia výboru : Predseda: M. Papánková, podpredseda: Bunčová, tajomník : Ballayová, 
pokladník: T. Perrotová, kultúrny referent: A. Gajdošová. Revízna komisia: E. Gajdošová 
a Dadlíková.  
Členmi ZO sú zdravotne postihnutí občania nielen z Bytče, ale aj z 12 okolitých obcí.  
Počet členov podľa bydliska:  
Bytča : 57; Kolárovice : 5 ; Petrovice : 3 ; Predmier : 10 ; Jablonové : 5 ; Maršová – Rašov : 3 
; Veľké Rovné : 4 ; Kotešová : 8 ; Dolný Hričov . 6 ; Hlboké n. Váhom : 6 ; Dlhé pole : 1; 
Hričovské Podhradie : 2 .  
Zo štatistiky, ktorú pripájam v SD vyplýva , že 1 člen je na vozíčku, 1 členka nemá ešte 15 
rokov a najviac členov 47 má nad 60 rokov  
Činnosť.  

- V apríli sa predsedníčka Papánková zúčastnila na zasadnutí Oblastnej rady ( OR ) 
v Turčianskych Tepliciach. Jeho súčasťou bol seminár na tému „ Význam rozvoja 
záujmov a zručností u telesne postihnutých“. 
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- V júli absolvovali poznávací zájazd Terchová – Teplička nad Váhom. Zdolali krížovú 
cestu až na vrch Oravcovej. Navštívili Terchovský betlehem a relaxačné centrum 
Terchovec. Cestou späť sa zastavili v kostole v Tepličke nad Váhom , kde už nevideli 
zachovalé , ale iba spopolnené telo Žofie Bosniakovej. Dekanom je tu náš rodák 
Michal Vallo. 

- V septembri boli na ďalšom poznávacom zájazde v kúpeľoch Smrdáky, bazilike 
Panny Márie v Šaštíne a v Trenčianskych Tepliciach. Tento mesiac sa uskutočnila 
celoslovenská súťaž  „ Kremnická barlička“ pre ľudí s telesným postihnutím v speve 
a recitácii. Členka p. Šutáková získala na súťaži 1. miesto v prednese Hájnikovej ženy. 

- V novembri boli členovia v Martine, kde navštívili múzeum Matice slovenskej 
a Martina Benku. Cestou späť sa vykúpali v Aquaparku v Turčianskych Tepliciach.  
Na športových hrách SZTP vyhral vo vrhu guľou 2. miesto člen Katol Perrot.  Tento 
mesiac spolu oslávili Deň zdravotne postihnutých, kde ich pozdravil nový primátor M. 
Minarčík a zabavil súbor Súľovčan a rodina Majtánová z V. Rovného.  

- V decembri  sa už tradične  rozlúčili so starým rokom pri posedení pod stromčekom.  
- Priebežne počas roka absolvovali členovia rehabilitačné pobyty v kúpeľoch 

Turčianske Teplice a Lúčky , pobyt si hradili sami). 
- Počas roka nezabudli na ťažko chorých členov a na jubilantov. Pripomenuli si Deň 

matiek ale aj otcov malou slávnosťou.  
- Priebežne sa zúčastňovali všetkých kultúrnych akcií , ktoré pripravil MsÚ. Boli to 

výstavy, divadelné predstavenia alebo iné oslavy. 
- Mnohé akcie by sa neboli uskutočnili bez sponzorskej pomoci. Svojimi peniazmi 

prispelo klubu okrem MsÚ aj 10 iných sponzorov.  
V SD prikladám správu o činnosti; štatistiku; zoznam členov výboru a členov z jednotlivých 
obcí; diplom, ktorý získala p. Šutáková; pamätný list za obetavú prácu, ktorý dostala p. 
Papánková; príhovor ku Dňu invalidov a predvianočný; 3 fotografie z oslavy  a výletov.  
Podrobnosti SD č.:  275  a, b, c / 2010 ; 276  d, e, f, g / 2010 ;  277  h, ch, i, j , k / 2010 
  
Filmový klub Byt ča. ( FK ). 
 
FK Bytča bol založený  v marci 2008 so zámerom organizovať filmové predstavenia 
nekomerčnej kinematografia pre verejnosť a zároveň združovať obyvateľov mesta, ktorých 
film zaujíma. V auguste 2008 vstúpil FK do Asociácie Slovenských filmových klubov ( 
ASFK ) , ktorá im zároveň poskytuje filmový materiál pre projekcie. Ten istý mesiac prebehla 
aj registrácia klubu do registra občianskych združení na Ministerstve vnútra SR.  
Pravidelné premietanie sa začalo 20. IX. 2008. 
Hneď od začiatku svojej činnosti propagovali svoje filmové vystúpenia formou plagátov 
a webstránky. Plagáty im pomáhajú tlačiť sponzori  a členovia ich umiestňujú na viacerých 
verejných miestach ( je to približne 20 plôch). FK publikuje každé 2 mesiace aj vlastný 
bulletin. 
Do 31. XII. 2010 prišlo na predstavenia spolu 1389 divákov na 22 predstavení. Tento rok ho 
navštívilo spolu 631 divákov. Najviac ich prišlo 14. apríla na film „ Kabinet doktora 
Caligariho“ – 89 ľudí. Tržba za tento rok bola vo výške 1 052,00 €.  
Hospodárenie FK za r. 2010:  Príjmy – 1 177,25 € ; výdavky – 888,19€ ostalo im 283,31 €. 
V prílohe prikladám kompletný program FK na rok 2010. Z neho sa možno dozvedieť dátum 
premietania, stručný obsah, minutáž , pôvod a obrazová upútavka. 
Okrem správy za tento rok prikladám do SD aj správy za roky 2008, 2009. 
Podrobnosti SD č.:  278   a / 2008 ( 8 strán );278 b / 2009 ( 12 strán ) ;278 c / 2010 ( 8 strán ) 
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Mestský klub Kung – Fu. 
 
Známa slovenská škola kung – fu , učiteľa Jána Hrankaya z Bytče sa v novembri zúčastnila 
najväčšej českej exhibície čínskych bojových umení v Prahe. Bytčania tu cvičili ako jediní zo 
Slovenska. Patronát nad nimi si vzal učiteľ Lam Chun Sing z Hongkongu, ktorý je aj 
Hrankayovým učiteľom. Učiteľ si so sebou po prvý krát zobral dvoch malých študentov. 
Osemročného Andreja Letka a Matúša Prcína. Práve oni v Prahe zožali najväčší potlesk. 
Chlapci cvičia 2 roky a majú nesporný talent.  
Na vystúpení bolo 200 divákov. 
Hrankay strávil v Prahe celý týždeň a usilovne cvičil pod vedením veľmajstra, ktorého potom 
pozval do Bytče. Pán Lam tu viedol hodiny v jeho škole, ktorej sa Janko venuje profesionálne 
a darí sa mu.  Študentov má z okolia Bytče, Žiliny, Topoľčian a Bratislavy. Práca ho veľmi 
baví, ale ako sám hovorí : „ dokážem z nej vyžiť, ale nie zbohatnúť“. Začiatkom decembra sa 
celá škola zúčastnila na exhibičnom vystúpení v Bratislave. Finančný výťažok z neho  bol 
venovaný deťom zo sociálne slabších rodín.  
V škole Kung – fu sa učia už deti od 5 rokov. Cvičenie im pomáha pri rozvoji morálnych 
a vôľových vlastností.  
Hrankay trávi veľa času v Hongkongu. Spomína na to aké sú tam Vianoce. „ Je tam veľa 
katolíkov. Aj rodina Lam, u ktorej študujem, sú katolíci. „ 
Podrobnosti SD č.: 279 / 2010 
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14. kapitola 
 
 
 
 
 

P O L I T I K A 
 
 
 
Výdavky na voľby z rozpočtu mesta v eurách :  
 

- Voľby ( úkony pri nich )                             9 170,- 
Podrobnosti SD  - rozpočet mesta 
 
Údaje z informačnej tabule MsÚ. 
 
26. III. - Voľby do Národnej rady SR -  oznam o volebných okrskoch . Spolu ich bolo 11 ;   
              uvedené boli volebné miestnosti a mená ulíc, ktoré k nim patrili. Za MsÚ bola  
              zodpovedná p. Šamánková 
1. IV. – EU SILC  bola európska spoločnosť, ktorá zisťovala údaje o životných podmienkach        
              našich domácností. V našom kraji skúmali 732 vybraných domácností. Získané údaje    
              potom porovnávali s údajmi v EÚ. Z uverejnených tabuliek vysvitlo, že v Žilinskom    
              kraji v rokoch 2004 -02007 stúpli príjmy od 19 536 Sk – po 27 966 Sk.  

-   priemernými príjmami domácností sa náš kraj umiestnil na II. mieste po Bratislave     
-   miera rizika chudoby ( podľa pohlavia a veku ) –  muži od 18 – 24 rokov  ; podľa    
       ekonomickej aktivity sú najviac ohrození nezamestnaní 
-   nedoplatky v domácnosti : najviac je ich za energie, nájom, pôžičky a nákupy  

Podrobnosti SD č.: 280 a, b / 2010 
18. IV. – politická strana SMER – sociálna demokracia sa  ospravedlnila občanom Bytče za     
               zrušené stretnutie s jej predsedom Róbertom Ficom, ktoré sa malo konať 18. IV.   
               v DK. Dôvodom bola účasť premiéra na pohrebe poľského prezidenta      
               v Katoviciach. Podrobnosti SD č.:  / 2010 
19. VII. – mesto určilo a oznámilo okrsky na referendum 
13. X. –   Uverejnenie kandidátky pre voľby primátora mesta , ktoré sa konali 27. XI. Mená   
             Kandidátov : Š. Bučo , M. Greguš, A. Kramarová, J. Melocík, M. Minárčik, J. Tulis,    
             P. Weber.  
           -  Hlasovací lístok s menami budúcich poslancov MZ obsahoval 67 mien , ich vek,   
              pôsobisko a členstvo v politickej strane. 
28. XI. – Výsledky komunálnych volieb podrobnejšie sumarizujem ďalej v tejto kapitole. 
 
 
Ples. 6. februára sa v Sobášnom paláci konal v poradí 8. Reprezentačný ples 
Kresťanskodemokratického hnutia. Ples slávnostne otvoril MUDr. M. Mikolášik, poslanec 
Európskeho parlamentu a P. Weber, poslanec ŽSK. O kultúrny program sa postaral folklórny 
súbor Rovňan a terchovská muzika bratov Vnukovcov. Výťažok z plesu bol venovaný 
detskému domovu v Bytči.  
Podrobnosti SD č.: 281 / 2010 
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Voľby v SNS – jednoznačne vyhral jej doterajší predseda Ján Slota. Vo svojom príhovore 
opäť spomínal homosexuálov, Rómov a Maďarov. Voľby sa konali v Ružomberku 
a spomínam ich preto, že aj v Bytči má táto strana svoju členskú základňu. 
Podrobnosti SD č.: 282 a, b / 2010  
 
Voľby do Národnej rady SR. 
Konali sa 12. júna 2010 V SD prikladám Oznámenie o čase a mieste konania volieb, 
Hlasovacie lístky za jednotlivé politické strany (7 ks ) a Zoznam zaregistrovaných kandidátov. 
Podrobnosti SD č.: 283  a, b, c / 2010 
Pred voľbami sa konali predvolebné mítingy a stretnutia s kandidátmi viacerých politických 
strán. V SD prikladám stranu ( Ľudová strana Naše Slovensko ), ktorá je na Slovensku 
prenasledovaná za svoje otvorené a vyhranené názory, s ktorými sa stotožňuje väčšina z nás.  
Podrobnosti SD č.: 284 a, b, c, d / 2010 
Výsledky volieb v obvode Žilina: Účasť voličov – 63,48 %; Jednoznačne zvíťazila strana 
SMER SD – 43,37 %; SDKÚ – 12,51 %;  a iné 
Podrobnosti SD č.: 285 / 2010 
 
Referendum.  
18. IX. 2010 sa konalo referendum, kde sme mali odpovedať na otázky: o zrušení 
koncesionárskych poplatkov, obmedzení imunity poslancov NR SR, znížení poslancov  
voľbách cez internet, a iné. Referendum sa skončilo fiaskom, pre minimálnu účasť voličov. 
Podrobnosti SD č.: 286 a, b / 2010 
 
Komunálne voľby. 
Konali sa 27. XI. 2010. Kampaň do týchto volieb sa začala 10. XI. a trvala do 24. XI. 2010. 
Pri nej sme sa mohli stretnúť osobne so všetkými kandidátmi na primátora mesta a poslancov 
do MZ  na ich predvolebných stretnutiach s voličmi. Súčasťou kampane boli aj informácie vo 
všetkých médiách o tom ako máme voliť.  
Podrobnosti SD č.: 287 a, b, c / 2010 
Žiaľ stretli sme sa aj s nečistou hrou, hrubým osočovaním kandidátov a s ovplyvňovaním 
voličov.  
Podrobnosti SD č.: 288 / 2010 
V SD prikladám letáky kandidátov na primátora mesta, z ktorých sme sa dozvedeli niečo 
o ich osobnosti a volebnom programe. 
Podrobnosti SD č.: 289 / 2010 ( 7 ks ) 
Za poslancov do MZ kandidovalo spolu 67 Bytčanov. V SD prikladám 21 letákov. Na 
niektorých sa spolu prezentovalo niekoľko kandidátov naraz.  
Podrobnosti SD č.: 290 / 2010 ( 21 ks ) 
Zároveň prikladám oznámenie o čase a mieste konania volieb a hlasovací lístok. 
Podrobnosti SD č.: 291  a, b / 2010 
Výsledky volieb na primátora mesta: 
1. Miroslav Minárčik ( 1567 hl. ); Peter Weber ( 1170 hl.); Miloš Greguš ( 895 ); Alžbeta 
Kramarová ( 866 ); Bernard gajdoš ( 179 ); Štefan Bučo ( 97 ); Ján Melocík ( 76 ); Ján Tulis ( 
67 ).  
Výsledky volieb na poslancov do MZ: 
A. Kramarová ( 1129 ); M. Greguš ( 805 ); S. Struhál ( 653 ); V. Tvrdý ( 649 ); I. Kostelný ( 
644 ); P. Bologa ( 617); Š. Bučo ( 600 ); B. Chúpek ( 564 ); M. Školek ( 551 ); M. Zátek ( 540 
); J. Melocík ( 511 ).  
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Za mest. časti boli zvolení do MZ: Hliník – M. Frolo ( 190 ); Hrabové – Ľ. Hrobárik ( 296 ); 
Pšurnovice – J. Lovás ( 168 ) ; M. Bytča – J. Kozák ( 113 ) ; Mikšová, Beňov – P. Solčanský ( 
91 ).  
Podrobnosti SD č.: 292 a, b, c / 2010  
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15. kapitola 
 
 
 
 

Š P O R T 
 

 
 
Informa čná tabuľa mesta: 

- Dňa 5. VIII. sa konala členská schôdza FO Kinex Bytča v zasadačke štadióna. 
Vedenie FO informovalo prítomných o jeho stave a transformáciu na Mestský 
futbalový klub. Na schôdzi si zvolili členov nového výboru. Za FO bol zodpovedný 
jeho prezident Róbert Salášek.  

 
Výdavky na šport z rozpočtu mesta v eurách: 
 

- Výdavky spolu: ( FO, TZOB, horolezci , tenis...)        97 380,- 
- Tribúna mesta a štadión                                                11 980,- 
- Údržba ihrísk                                                                  2 000,- 

Podrobnosti SD č.: 293 / 2010  
 

Hádzaná 
 
Júnové číslo MY ŽN 7. VI.  prinieslo celú stranu venovanú iba hádzanej v Bytči. 
Hádzanársky klub MHK  mal naozaj veľké dôvody na oslavu. Staršie dorastenky sa stali po 
23 rokoch majsterkami Slovenska. Manažér klubu Peter Mičiník a prezident klubu Miloš 
Micheľ popisujú podrobnosti úspechu. Hlavným sponzorom je mesto. Tréneri sú sčasti platení 
cez CVČ a ostatné peniaze si zháňajú cez sponzorov.  
Káder st. dorasteniek: brankárky: A. Baginová, S. Flašíková a Bulová. Hráčky: E. 
Minarčíková,I. Mičiníková, J. Janošková, D. Balážová a iné. 
Tento rok boli zaradení medzi útvary talentovanej mládeže, ktorý je pod ochranu štátu. Našim 
hádzanárkam veľmi chýba vlastná hala. Čo sa týka podmienok na trénovanie sú len priemerný 
tým, ale vďaka šikovnosti dievčat a trénerov, ktorí pobláznili rodičov, dosahujú nadpriemerné 
výsledky.  
Mladší dorast dievčat získal na Majstrovstvách Slovenska pekné 3. miesto( m. ). Minulé 
ročníky Majstrovstiev Slovenska sa končili finálovými zápasmi. Tento rok sa víťaz ligy stal aj 
majstrom Slovenska. V SD prikladám káder starších a mladších dorasteniek. 
Brankárky: J. Bulová a sestry Janešíkové. Hráčky: V. Višňovská, M. Holešová, G. Bučková, 
S. Mičiníková, Z. Mitašová B. Micheľová a iné.  
Tréneri : R. Popluhár a P. Bikar; asistent: J. Beluš, zdravotníčka: J. Balážová a lekár: MUDr. 
Dezider Horanský.  
Podrobnosti SD č.: 294 a, b, c / 2010 
V kádri žien sa dali dokopy dievčatá, ktoré v minulosti hrali hádzanú za Bytču. Štartujú v II. 
lige, kde úspešne obsadili 2. m.  
V kádri dorasteniek je problém ten, že dievčatá chcú ísť ďalej študovať a najbližšia vysoká 
škola je v Žiline. Tie , ktoré študujú vo veľkých mestách sa stávajú ich hráčkami, ako Trenčín 
a Bratislava. 4 hráčky ( A. Baginová, I. Mičiníková, E. Minarčíková a S. Blažeková si obliekli 
dresy seniorskej Interligy v Partizánskom a boli vybraté do reprezentačného tímu o postup na 
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majstrovstvá sveta. V SD prikladám celý káder starších dorasteniek MHK Bytča, majsteriek 
Slovenska a káder ml. dorasteniek, ktoré skončili v lige na 3. m. 
V júli bojovali vo výbere Slovenska aj naše hádzanárky, kde bola vyhlásená ako najlepšia 
strelkyňa turnaja Alica Kostelná a hneď za ňou Ďuriníková, obe z Bytče.  
Podrobnosti SD  č.: 295  a, b, c / 2010  ( 6. VII ) 
13. IX. sa konal turnaj v Žiline v plážovom futbale, z ktorého finančný výťažok 300 € 
odovzdali hádzanárkam z Bytče. Organizátorom turnaja boli MY ŽN a poslanec  P. Bologa. 
Podrobnosti SD č.: 296  / 2010 ( 13. IX. ) 
Aj naše staršie žiačky si vybojovali titul Majsteriek Slovenska , keď svojich súperov doslova 
zvalcovali. Pre svoju kvalitu sa niektoré hráčky dostali do slovenského výberu : A. Kostelná, 
N. Ďuriníková, N. Španihelová, T. Gajdošíková a brankárka Lenka Jánošíková. St. žiačky 
trénuje F. Garabík. 
Aj naše mladšie žiačky zabojovali, keď sa z majstrovstiev Slovenska vrátili s bronzovou 
medailou. Hrali s ťažkou konkurenciou žiačok športových gymnázií z Bratislavy a Trenčína. 
Na lavičke víťazného družstva z Trenčína sedel bývalý tréner MHK Bytča Ján Beňadik.  
Podrobnosti SD č.:297  a, b / 2010 
Priebežné výsledky v tabuľkách:  
Ženy: hrali do augusta v II. lige na 2. m. Koncom augusta postúpili do I. ligy, kde boli 
spočiatku na 11. m. 
Staršie dorastenky: celý rok hrali v I. lige. Do augusta boli v tabuľke na 1. m., v októbri klesli 
na 3. miesto a do konca roka sa udržali na 2. m.  
Mladšie dorastenky: hrali tiež v I. lige väčšinou na 3. m. Iba v októbri klesli na 5. m.  
Podrobnosti SD č.:  298   a, b, c, d, e, f / 2010 
 

Futbal 
 
Muži . 
 
Muži hrali do augusta III. ligu stred. Zostava mužstva: Brankár: Ačjak, Obrancovia: Chrenko, 
Gajdošík, Kocian, Kučavík, Daniš; ostatní: Gálik, Čikota, Kadák, Stískala. Odišli: Klec, 
Mičenec, Mišutka, Mikula a 5 ďalších. Tréner: Miroslav Tichý; vedúci : Jozef Bacoň; lekár: 
MUDr. D. Horanský. 
Tabuľky: v marci hrali v III. lige na 10. m., v apríli na 13. m. , v júni klesli na dno tabuľky až 
vypadli.  
Podrobnosti SD č.:  299  a, b, c, d, e / 2010 
V auguste hrali V. ligu, kde začali na 11. m., v septembri sa vyšplhali na 6. m. až sa usadili na 
konci roka na 9. m. Najlepší strelci: Čikota a Chrenko.  
Podrobnosti SD č.:  300   a, b, c, d, e / 2010 
Začiatkom augusta začal bytčiansky futbal novú éru.  Po tom ako muži vypadli z III. ligy 
a ocitli sa v V. lige , mu hrozil zánik. Aby futbal zachránili, poslanci MZ schválili dohodu 
o prechode FO Bytča pod Mestský futbalový klub Bytča, ktorý jeho prezident R. Salášek 
hneď prihlásil do V. ligy, po dohode s Kysuckým Lieskovcom. Tím nemohol hrať v IV. lige, 
pretože odišlo veľa hráčov a bol  oslabený. Ak by nedošlo k zmluve, futbal mužov by v Bytči 
skončil. Všetky mládežnícke kolektívy pokračovali v doterajších súťažiach.  
O páde nášho futbalu až do V. ligy podrobne hovorí článok  Petra Mičúcha z júlového čísla 
MY ŽN.  
Podrobnosti SD č.: 301  / 2010 
Nový výbor : Róbert Salášek, Jozef Šelmek, Michal Filek, Peter Bologa a Miloš Greguš začali 
budovať nový tím založený na odchovancoch a mladých hráčoch. Nehrali v ňom žiadni cudzí 
futbalisti ani profesionáli, ktorým ide len o peniaze a nie hru. V novej zostave sa predstavili 
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15. augusta, keď hrali so susednou Kotešovou.  Štadión sa po dlhej dobe opäť zaplnil divákmi 
z Bytče , Kotešovej a okolia, takže ich bolo viac ako 500. Vo vyrovnanom zápase Bytča 
prehrala.  
Organizátori chcú pre budúcnosť založiť futbalovú akadémiu a chcú aby bol futbal finančne 
sebestačný. Bývalým hráčom dali príležitosť stať sa funkcionármi alebo trénermi mládeže.  
Podrobnosti  SD č.: 302  a, b / 2010 
 
Muži Hliník hrali III. triedu sk. B.  
Zostava: Gärtner, Zahatlan, Ostrochovský, Gajdošík, Gabaj , Šebeň, Čakánek, Zábavník a  
ďalší.  
Tabuľka: v máji  boli na 2. m. , v júni na 3. m.; v septembri na 2.m. a do konca roka si udržali 
1. m.  
Najlepší strelci: Zábavník, Šebeň a Čakánek.  
 
Muži Hrabové hrali II. triedu. 
Zostava: Bunta – Sedlák, V. a T. Hrabovský, Koniar, Jánošík, Čička, Baláž, Hanulík, Daniš, 
Sedliak. 
V apríli hrali v tabuľke na 7. m.., máji na 5. m. , v júni na 6. m. , v auguste sa vyšplhali na 1. 
m. , od septembra začali klesať, až skončili na 13. m. 
Najlepší strelci: Hanulík, V. Hrabovský a Baláž. 
Podrobnosti SD č.:  303  a, b, c, d / 2010          a, b, c / 2010 
 

Dorast 
 
Dorast Bytča. 
Aj starší aj mladší dorast hral III. ligu. Priebežne hral st. dorast na 12. m. a ml. dorast na 14.m 
v tabuľke 
V SD prikladám výsledky z niektorých kôl a tabuľky za roč. 2009 / 2010 
Podrobnosti SD č.:  304   a, b, c, d, e, f / 2010 
 
Dorast Hliník hral II. triedu , sk. B 
V máji boli v tabuľke na 1. m., v júni klesli na 7. m. , v auguste na 6. m. , v septembri boli na 
8. m. , a v novembri sa vyšplhali na 3. m. 
 
Dorast Hrabové hral v rovnakej II. triede , v sk. B ako Hliník.  
V máji a júni boli na 9. m., v auguste na 8. m., v septembri predbehli Hliník a boli na 5. m., 
a v novembri klesli zase na 9. m.  
Podrobnosti SD č.: 305  a, b, c, d, e / 2010 
 

Žiaci 
 
Starší žiaci Bytča hrali II. ligu , sever. 
V apríli boli v tabuľke na 8. m., v máji boli na 4. m., rok ukončili na 7. m.  
 
Mladší žiaci Bytča hrali tiež II. ligu sever. V SD prikladám len čiastkové výsledky 
z niektorých kôl. 
Podrobnosti SD č.:306 a, b, c / 2010 
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Starší žiaci Hrabové hrali III. triedu, sk. B.  
V auguste a septembri boli v tabuľke na 4. m., v októbri na 3. m.  
Podrobnosti SD č.: 307 a, b, c / 2010  
  

Stolný tenis 
 

Martin Tiso. 
Stolný tenista – rodák z Bytče a syn úspešného stolného tenistu Bohuša Tisu, úspešne 
reprezentuje Bytču v zahraničí. Pred niekoľkými rokmi sa dostal pracovne na juh Francúzska. 
V rámci letnej brigády tam pracoval pre cestovnú kanceláriu. V známom letovisku Saint 
Tropez sa mu zapáčilo a po skončení vysokej školy sa tam celkom presťahoval a trávi tam už 
11. sezónu. 
Martin už ako žiak hrával za tenisový oddiel Bytča, potom v Čadci. Neskôr nás reprezentoval 
v extralige mužov za Ružomberok, potom za Trnavu. Dnes žije vo Francúzsku a vlastní malú 
cestovnú agentúru, ktorá ponúka pre slovenských turistov dovolenky na azúrovom pobreží.. 
Na tenis nezabudol ani tu. Posledné 2 roky hrá za CPC Nice, ktorý je 3. najväčší klub vo 
Francúzsku . Táto veľká krajina má 190 – tis. registrovaných stolných tenistov a tento šport je 
tam po futbale druhý najmasovejší.  
Martin hrá vo svojom klube ako poloprofesionál a jeho klub hrá za IV. ligu ( čo je u nás niečo 
ako extraliga ). Pretože mladý Tiso má dobré výsledky, všimli si ho z klubu Monaka. Podpísal 
s nimi zmluvu a teraz reprezentuje Monacké kráľovstvo ako jeho najlepší hráč. Teraz už môže 
hrať na medzinárodnej úrovni – po čom vždy túžil. V Monaku nebýva, pretože náklady na 
život sú tam veľmi vysoké. Na Slovensko sa vrátiť nemieni, veď v jeho novom domove je 
300 slnečných dní v roku, ale za rodinou sem chodí 3 krát do roka.  
Podrobnosti SD č.: 308   / 2010 
Za Bytču hrali stolný tenis 3. družstvá. V II. lige -  Bytča A, v V. lige – Bytča B a v VI. lige – 
Bytča C. 
 
Výsledky umiestnenia v tabuľkách. 
 
mesiac II. liga miesto V. liga miesto VI. liga miesto 
január  4. m.   6. m.   5. m.  
február  4. m.  5. m.   6. m.  
marec  3. m.   6. m.   5. m.  
apríl  3. m.   4. m.   5. m.  
október  3. m.   10. m.   10. m.  
november  5. m.   8. m.   9. m.  
december  4. m.   7. m.   6. m.  
 
Podrobnosti SD č.:  309  a, b, c, d / 2010 ; 310 a, b, c / 2010 
 
Turnaje. 
 Prvý májový týždeň sa zúčastnili hráči 5., 6., a 7. ligy turnaja v Žiline. V ôsmych skupinách 
hralo 31 hráčov. V V. lige bol na 2. m. Pavol Treskoň; v VI. lige na 2. m. M . Piňák ( obaja 
z Bytče ).  
Turnaje veteránov. 
V máji bol medzinárodný turnaj veteránov v Ružomberku. V kategórii nad 50. rokov zvíťazil 
Bohuš Tiso. 
V septembri sa podobný turnaj zopakoval v Martine. Štartovalo na ňom 117 veteránov zo 
Slovenska, ČR a Poľska. Znovu tu vo svojej kategórii zvíťazil Bohuš Tiso.  
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19. IX. sa konal v Maďarsku VI. ročník medzinárodného turnaja, kde štartovali muži i ženy 
zo Slovenska, ČR, Nemecka, Chorvátska a Maďarska. Celkom štartovalo 120 hráčov. Vo 
svojej kategórii  zvíťazil v dvojhre Bohuš Tiso a v štvorhre spolu s hráčom z Martina opäť 
získal zlato . 
Podrobnosti SD č.:  311   a, b, c, d / 2010 
 

Tenis 
 

Začiatkom mája sa naplno rozbehli tímové súťaže. BENET LTC Bytča hrá svoju 4. sezónu 
pod hlavičkou Stredoslovenského tenisového zväzu. Tento rok hrali za Bytču 3 družstvá : 
mladší a starší žiaci a mladšie žiačky.  
St. žiaci svoj prvý zápas 1. mája s Liptovským Mikulášom vyhrali 6 : 1. V SD prikladám foto 
družstva ml. Ž. : T. a M. Ševčík, M. Ščarba. Tréneri družstiev : P. Beňadik, R. Belák a M. 
Ďurajka. 
Podrobnosti SD č.:  312 / 2010 
Tabuľky: ml. ž. boli v máji a júni na 2. m.  
                st. ž. hrali ako nováčik v III. triede na 1. m. , z ktorého  v júli postúpili do II.    
                najvyššej súťaže. 
Turnaj: Počas víkendu  26. – 27. júna sa hral na dvorcoch Benet LTC celoštátny turnaj ml. ž. 
Hralo v ňom 24 chlapcov z celého Slovenska. Celkový víťaz turnaja sa stal Bytčan Marek 
Ščarba , nielen ako jednotlivec, ale aj v štvorhre. 
Podrobnosti SD č.:  313   a, b, c, d, e / 2010 
Exhibičný turnaj. V sobotu 19. júna sa v areáli Tenisového klubu na Ul. S. Sakalovej, 
uskutočnil už 7. ročník exhibičného tenisového turnaja v štvorhrách. Na tomto turnaji sa už 
tradične stretáva plejáda hokejistov zvučných mien najmä z Trenčína, ale v poslednej dobe 
i z klubov z celého Slovenska. V tomto ročníku prišli hráčov povzbudzovať úspešní 
paralympijskí reprezentanti zo zimnej olympiády z Vancouvra. Prišla trojnásobná zlatá 
medailistka Henrieta Farkašová s navádzačkou Šubrtovou, ktorej sa tak darilo, že okrem 
iných víťazstiev vyhrala i súťaž žien v rýchlosti podania. Organizátorom sa na tento turnaj 
darí doviezť do Bytče stále atraktívnejšie osobnosti športového života Slovenska.   
Podrobnosti SD č.: 314 a / 2010 
Tenisový klub Bytča v spolupráci s MsÚ usporiadal dňa 28. VIII. tradičný tenisový turnaj „ 
O pohár primátora mesta“ vo štvorhrách. Turnaj mal už tradične na starosti pán Branislav 
Raši.  
Podrobnosti SD č.: 314 b  / 2010 
 

Mestský klub Malého futbalu ( MKMF ) 
 
Majstrovstvá okresu ( MO MF ).  
Na umelej tráve sa prvý raz v júni hral 7. ročník majstrovstiev. Na finálovom turnaji sa 
predstavilo 16 mužstiev, ktoré boli rozdelené do 4 štvorčlenných skupín. Dvaja najlepší 
z každej skupiny postupovali do osemfinále. Napokon sa z víťazstva tešili Kolárovice, ktoré 
vo finále zdolali Inter Bytča.  Tretie miesto si  vybojovali futbalisti Expresstav Malá Bytča.   
Podľa organizátora Petra Bologu bola úroveň turnaja veľmi dobrá. Vyslovil poďakovanie 
rozhodcovi  P. Papajovi, M. Bologovi, Bratom Danišovcom a Ciesaríkovcom. Nikdy doteraz 
sa turnaja nezúčastnil taký vysoký počet družstiev. Pri tomto turnaji vždy ide o to, aby sa 
všetci poznávali, stretli, porozprávali. 
V zime organizátori pripravili tzv. „ Zimný pohár“.  
Turnaj starších pánov.  Na multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Ul. mieru sa 25. septembra 
uskutočnil 1. ročník zaujímavého turnaja. Za účasti Bytče, Predmiera, Hrabového a Kotešovej 
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si prišli zahrať futbal  starší páni – bývalí futbalisti. V úmornej horúčave predviedli kvalitné 
výkony. Turnaj zorganizoval tím okolo Štefana Pastorka a poslanca ŽSK M. Minárčika. Vo 
finále sa stretli hráči Bytče a Predmiera, kde Bytča vyhrala 5 : 1. Góly za Bytču dali : Mužík 
2, Čmárik, Skotnický a Buranda . Najlepší strelec turnaja bol Mužík  a najlepší brankár 
Putirka  obaja z Bytče.   
Podrobnosti SD č.:  315  a, b / 2010 
 

Cyklistika. 
 
31. 8. – 7. 9. sa konal 55. ročník Medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Organizátori 
zároveň vyhlásili 6. ročník súťaže o najlepšie pripravenú obec, mesto na privítanie účastníkov 
pretekov na svojom území. Preteky sa začali v Nitre, pokračovali cez L. Mikuláš, Čadcu, 
Bytču do ČR a späť. Občianske združenie Okolo Slovenska poslalo MsÚ v Bytči prípis, 
v ktorom žiadalo spoluprácu pri bezpečnosti pretekárov i divákov. Konkrétne išlo o vstup 
detí, áut alebo zvierat na trasu. Polícia mala zabezpečiť križovatky. Pretekárom bolo možné 
pomáhať iba povzbudzovaním a tzv. „ sprchou na ceste.  
Podrobnosti SD č.: 316 a  / 2010 
Cyklotrasa.  Slovenská agentúra pre rozvoj a cestovný ruch SACR  v zastúpení Ing. 
Belinského sa zaujímala v septembri  o možnosť vybudovať novú cyklotrasu a trasu pre 
korčuliarov v Bytči. Pre veľký záujem Bytčanov mysleli v I. etape na hrádzu kanála od lávky 
na Kaplnke po lávku v M. Bytči. Postupne  ju chcú predĺžiť a vytvoriť cyklomagistrálu až do 
Žiliny. II. etapa zahŕňala úpravu cesty okolo bytčianskeho družstva až po obec Petrovice. 
Určite by táto stavba potešila všetkých mladých korčuliarov v Bytči a okolí. Mám však silné 
obavy, že to boli iba predvolebné sľuby Ing. P. Webera. 
Podrobnosti SD č.: 316 b  / 2010 
Športové hry v Malej Bytči usporiadali organizátori už 37. krát. Tento rok boli 29. augusta 
v záhrade za kultúrnym domom. Okrem športových aktivít ponúkali aj bohatý kultúrny 
program ako : živú hudbu ( skupina SPEKTRUM ), rôzne atrakcie pre deti. Kto má rád guláš , 
tiež si prišiel na svoje.  
Nový hit. V Bytči je čoraz populárnejšia neobvyklá zábava. Členovia streleckého klubu 
v okolitých lesoch organizujú tzv. nočné taktické cvičenia. Zúčastňuje sa ich niekedy až 50 
dospelých mužov, žien a mladých ľudí. Zjednodušene by sa dalo povedať , že sa hrajú hru na 
vojakov. Predseda klubu Marián Sojčák však tvrdí, že si takto cibria zmysly a rozvíjajú 
charakter. V noci sa vyberú do lesa , rozdelia sa na útočníkov a obrancov a bojujú o vlajku 
oddielu. Útočníkov pritom nikto nesmie zbadať a odhaliť. Vopred dajú vedieť poľovníkom aj 
mestu. Keby ich nikto videl, aby vedel, čo sa deje, keď po lese behajú vojaci.  
Tým chlapom, ktorí už na povinnej vojne neboli, takto nahrádzajú možnosť získať kolektívne 
cítenie, spoluprácu, kondíciu. 
Ďalší člen klubu a predseda Občianskeho združenia, ktoré si vytvorili, Marián Adamčík, 
povedal , že je oveľa lepšie takto chodiť do prírody ako sedieť v krčme, alebo pri počítači. 
Deti potom prebehnú 200 metrov a lapajú po dychu.  
Okrem taktických hier sa členovia klubu venujú aj športovej streľbe. Vznikli v r. 2004 a patria 
pod strelecký zväz. Na podporu svojich aktivít, ktoré doteraz financovali výhradne 
z vlastných zdrojov, založili Občianske združenie. 
Podrobnosti SD č.: 317  / 2010 
Sudoku. Pozoruhodný výsledok sa podaril iba 14 – ročnej Zuzke Hromcovej z Bytče. Na 
Majstrovstvách Slovenska v sudoku obsadila 6. miesto a priamo sa kvalifikovala do 
národného družstva, ktoré nás na prelome apríla  a mája reprezentovalo na majstrovstvách 
sveta v USA. Táto cesta dá rodinnému rozpočtu poriadne zabrať. Náklady tejto 4-dňovej 
súťaže si hradia súťažiaci sami. Nazbierané skúsenosti na tejto súťaži budú pre ňu na 
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nezaplatenie.  Zuzka bola minulý rok juniorská majsterka Slovenska. Pretože má Zuzka iba 14 
rokov, bola v seniorskom reprezentačnom družstve suverénne najmladšia. Bola dokonca 
jediná z nášho regiónu.  
Minulý rok obsadila 50. miesto na Slovensku a teraz ( február ) je už šiesta. Doma ju v tom 
podporujú. Otec Richard  a mama Katka sú učiteľmi fyziky , matematiky a informatiky na ZŠ. 
Ul. mieru , takže Zuzka má k logike blízko. Zuzka s úsmevom hovorí, že v sudoku nemajú 
rodičia proti nej žiadnu šancu. Keď teraz skončí základnú školu, pôjde študovať na 
gymnázium do Žiliny.  V SD prikladám na ilustráciu sudoku a podrobnosti o úspechoch Z. 
Hromcovej. 
Podrobnosti SD č.: 318 a, b / 2010 
Turistika.  Klub turistov z Bytče sa počas roka pravidelne zúčastňuje akcií , ktoré poriadajú 
žilinskí turisti. Nepoznám Bytčana, ktorý by si aspoň raz v živote nevyšliapal cestičku 
k Hlbockému vodopádu  a odtiaľ si nevychutnal krásny výhľad na Strážovské vrchy , Bytču 
a okolie. K novým atrakciám Hlbokého pribudla aj kalvária. 
Podrobnosti SD č.: 319  a, b, c / 2010 
MŠK Žilina  si vybojovala postup do európskej súťaže, Ligy majstrov. Všetci sme im 
úprimne fandili , rovnako ako boli osobne povzbudiť našu reprezentáciu na Majstrovstvách 
sveta v africkom Johannesburgu mnohí Slováci a medzi nimi aj Bytčania. Po júnovom 
víťazstve Slovenska  nad obhajcami titulu z Talianska zavládol na Slovensku futbalový ošiaľ. 
Naša krajina sa po prvý raz vo svojej histórii prebojovala do osemfinále majstrovstiev sveta.  
Podrobnosti SD č.:  320 a, b / 2010 
Olympijské hry ( OH ). 13. II. sa začali 21. zimné OH v kanadskom Vancouveri. Hneď prvé 
dni hier nás svojou zlatou medailou potešila Nastasia Kuzminová ( slovenská reprezentantka 
ruského pôvodu ). Pre Slovensko vybojovala ešte striebornú medailu v stíhacích pretekoch 
biatlonu. A keď aj biatlonista Pavol Hurajt priniesol bronz naše nadšenie nemalo konca. 
Zimné OH sa skončili 27. II. naším úspechom.  
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16. kapitola 
 
 
 
 
 

Ľ U D I A   M E D Z I   N A M I 
 

 
PhDr. Milan Vároš. 
 
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil začiatkom Januára štátne vyznamenania 20 významným 
osobnostiam kultúrneho , vedeckého a športového života. Okrem iných ocenil Radom 
Ľudovíta  II. triedy aj spisovateľa, novinára bytčianskeho rodáka a čestného občana Mesta 
Bytče Milana Vároša. Ocenenie dostal za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry. 
Udelenie tohto štátneho vyznamenania bolo  morálnym ocenením pre všetkých 
vyznamenaných. O doktorovi Várošovi som podrobne písala v r. 2008. Spomeniem len, že sa 
v r. 1937 narodil v Bytči a že sa sem stále rád vracia a na Bytču a na zásluhy Stanka Bíroša na 
jeho kariére nikdy nezabudne. Rád si spomína na svojich učiteľov O. Weinbergera, R. Badíka 
a Š. Jánošíka 
Mesto Bytča udelilo Milanovi Várošovi čestné občianstvo v r. 1999. MsÚ odovzdal 11. 
januára oslávencovi slávnostné blahoželanie v mene úradu i v mene všetkých občanov mesta 
a zaželal mu pevné zdravie a veľa tvorivých síl a úspechov v ďalšej práci.  
V rovnaký deň bol vyznamenaný rovnakým rádom aj Ing. Ivan Hričovský, ktorého meno je 
tiež úzko spojené s Bytčou. Pán Hričovský  je známy najmä záhradkárom a pestovateľom 
ovocia ako popredný odborník, ktorý často publikuje v odbornej tlači a jeho rady si radi 
pozrieme aj na televíznej obrazovke. 
Pre Bytčanov boli obe tieto vyznamenania veľkou udalosťou a radosťou.  
Podrobnosti SD č.: 321 a, b, c / 2010 
 
Rodina Adamíkovcov.  
 
Jolana a Vladimír Adamíkovci z Bytče sa stali od 27. I. 2010  Spravodlivými medzi národmi.  
V tento deň si pripomenuli 64. výročie oslobodenia väzňov z koncentračného tábora 
v Osvienčime. Toto unikátne ocenenie každoročne udeľuje štát Izrael Nežidom, ktorí sa počas 
holokaustu zaslúžili o záchranu Židov. Melánia Šarišská, dcéra Vladimíra Adamíka, prišla na 
slávnosť z Bardejova ( kde žije ). Cez vojnu mala len 3 roky a veľa si z tých udalostí 
nepamätá. Spomínala iba na rozprávanie svojich rodičov. Miriam Rezková pricestovala 
z Izraela. Je to dcéra, bytčianskej Židovky, ktorá v r. 1944 na takmer 5 mesiacov spoločne 
s manželom a ešte nenarodeným dieťaťom, našla útočisko pred fašistami v pivnici pod 
domom Adamíkovcov. Vďaka nim všetci prežili. V malej pivnici na zemiaky, nad ktorou bola 
v byte prisunutá posteľ, cez okienko videli čižmy Nemcov, ktorí boli u Adamíkovcov 
ubytovaní. Celá rodina Adamíkovcov riskovala svoje životy.  
V Bytči, ešte stále žije Vladimírova sestra. Na slávnosti bol aj prednosta MsÚ Ľubor Guniš, 
ktorý v mene primátora zastupoval Mesto Bytča.  
Podrobnosti SD č.:322  a, b / 2010 
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Waldemar Ireneuss Oszczeda.  
 
Vysoké štátne vyznamenanie Poľskej republiky – Strieborný kríž zásluh, si 8. II. 2010 na 
poľskom veľvyslanectve prevzal Slovák s poľskými koreňmi, žijúci v Žiline a pracujúci 
v Bytči ( MsÚ ) – Waldemar Oszczeda. Udelil mu ho poľský prezident Lech Kaczynski 
a v Bratislave odovzdal veľvyslanec Andrej Krawcyk. Návrh na vyznamenanie podalo 
občianske združenie Polonus so sídlom v Žiline.   
Biblioteka Polonusa je občianske združenie založené v r. 2007, ktoré zastrešuje činnosť nielen 
Poliakov žijúcich na Slovensku ale aj sympatizantov a priateľov Poľska. Spoluzakladateľom 
združenia bol aj p. Oszczeda, ktorého zámerom bolo založiť inštitúciu, ktorá by publikovala 
tvorbu poľsky píšucich autorov . OZ spolupracuje s viacerými inštitúciami a organizáciami. 
Sú to najmä knižnice ako Krajská knižnica v Žiline, Organizácia Beskydy na poľskej i českej 
strane. Spolupracuje s mestami Bialsko – Biala i Frýdek – Místek. V tomto českom meste už 
roky prebieha detská literárna súťaž, v ktorej deti nielen píšu texty, ale ich aj ilustrujú. Súťaž 
má rotačný systém, takže každý tretí rok ju organizujú na Slovensku a vtedy  v jej porote 
pravidelne zasadá i pán Waldemar.  
Koncom októbra zorganizovalo združenie v Žiline Medzinárodnú literárnu konferenciu pod 
názvom : „ Slováci v poľských očiach“. Jednalo sa o odkazy Slovákov v poľskej literatúre 
a naopak. Zúčastnili sa jej poľskí, českí a slovenskí spisovatelia, diplomati a prekladatelia. W. 
Oszczeda sa na nej venoval vo svojom príspevku téme: „ Vplyvy poľskej tvorby na slovenskú 
a opačne“. Autor sa zameral špeciálne na Štúrovcov – Martina Medňanského, Kalinčiaka ( 
ako riaditeľa gymnázia v poľskom Tešíne), Chalúpku, Tomášika a pod.  
Od roku 1996 vyšli p. Oszczedovi 4 knihy v Poľsku. Prvá z nich bola výber slovenských 
rozprávok a povestí . Druhá bola kniha o zaujímavých zákutiach Slovenska. Nasledovali 
Slovenské impresie a potom Zvesti zo Slovenska. V roku 2009 mu vyšla jeho prvotina, 
tentoraz na Slovensku a v slovenskom jazyku, pod názvom Na druhej strane Tatier. Kniha  
vyšla s fin. podporou Ministerstva kultúry SR a Národného literárneho centra Biblioteka 
Polonus. Preložené sú tu bájky Dobšinského, Němcovej, Chmelovej a Habovštiaka.  Okrem 
toho ako autor vydal vyše 200 článkov v rôznych novinách v Poľsku aj na Slovensku.  
Kniha Potulky dolinou Váhu mala podtitulok – Mesto Bytča a jeho okolie. Knihu vydalo OZ 
Polonus s fin. podporou ŽSK a Mesta Bytča. Knihu výstižne charakterizovala PhDr. J. 
Kurucárová – historička a riaditeľka Štátneho archívu v Bytči.: „ Autorovi sa podarilo 
zmapovať najvýznamnejšie architektonické pamiatky mesta a kúrie , kaštiele a hrady v jeho 
okolí. Výnimkou nie sú ani známe pútnické miesta ( Rajecká Lesná, Turzovka ). Autor siahol 
po ľudovej slovesnosti v podobe povestí , ktoré sa týkajú hradov a prírodných útvarov.  
Turista v knihe nájde výber najzaujímavejších turistických trás v okolí mesta. V opise 
historických udalostí rezonujú slovensko – poľské vzťahy z minulosti a zo súčasnosti“.  
Písané slovo sprevádzajú ilustrácie dobových pohľadníc, fotografií  a erbov.  
Do rúk sa mi dostala aj kniha „ Moje wedrowky“ ( Moje potulky). Opisuje v nej svoje potulky 
Európou. V I. kapitole opisuje zaujímavé dojmy zo Slovenska  ( o ich histórii, turistike 
a ľudových zvykoch). Hovorí sa tu o Bratislave, Kysuciach. Turci, Gemeri a pod.  
V II. kapitole opísal zaujímavosti niektorých miest Nemecka, Turecka, Českého Sliezska. 
Napokon si v poslednej kapitole môže poľský čitateľ prečítať niečo z „ Historických 
potuliek“. V nej sa autor zameral najmä na slávne a zaujímavé rody. Kniha je opäť ilustrovaná 
fotografiami a príspevkami z internetu.  
Odkiaľ sa tu pán Oszczeda vlastne nabral?  Pricestoval koncom 70-tych rokov do Žiliny, kde 
začal študovať na vysokej škole, v rámci medzinárodnej výmeny študentov. Pôvodne bol 
študentom univerzity vo Varšave.“ Počas štúdií som spoznal svoju nastávajúcu manželku, 
oženil som sa a žijem tu už viac ako 25 rokov „ , povedal oslávenec.  
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Po ukončení stavebnej fakulty , pracoval 10 rokov v stavebných firmách a v obchodnej 
spoločnosti. Keď prišiel o prácu , zúčastnil sa výberového konania na zamestnanca mestského 
úradu v Bytči. Podmienkam vyhovel a odvtedy tu pracuje ako vedúci odd. výstavby 
a životného prostredia. Za tie roky si veľmi obľúbil Bytču a nečuduje sa návštevám, keď o nej 
hovoria ako o výnimočnom meste. „ Vidím , ako sa mesto mení a som rád, že môžem byť 
súčasťou týchto zmien“. Na otázku, či neuvažoval vrátiť sa žiť do Poľska, povedal, že tam 
v tom čase boli veľmi nestabilné pomery a pretože sa ich rodina už rozrástla o dcéru, nechceli 
riskovať. Navyše tu mali aj lepšie materiálne podmienky.  
Podrobnosti SD č.: 323 / 2010 
 
Alexandra Boocová.  
 
Začiatkom januára vyhlásila redakcia MY novín prvý ročník súťaže Miss Žilinského kraja. 
Čitatelia mohli pomocou hlasovacieho kupónu dať hlas tej finalistke, ktorá sa im najviac 
páčila. Z Bytče sa na nás z titulnej strany usmievali dve pekné Bytčianky. Pod číslom 10 
súťažila Alexandra Boocová a pod číslom 12 Petra Kukulíková.  V SD prikladám fotografie 
a súťažné podmienky.  
Podrobnosti SD č.: 324  / 2010 
Miss sympatia MY novín sa stala 21 – ročná Alexandra Boocová z Bytča. Petra Kukulíková 
skončila na 6 mieste. Čitatelia jej odovzdali 250 hlasov. Víťazku slávnostne vyhlásili počas 
finálového večera 20. II. v sále Domu odborov v Žiline. Celkom sa do súťaže zapojilo 1104 
hlasujúcich čitateľov. Víťazka získala od rôznych firiem peňažné poukážky na konfekciu, 
kozmetické prípravky, kadernícke služby a pod. Súťaž zorganizovala svadobná a produkčná 
agentúra. Pre dievčatá sa finálovým večerom nič neskončilo. Viaceré mali šancu dostať sa na 
súťaž do Číny . či na prehliadku do Francúzska.  
Saša o sebe ohovorí , že prehnané ambície na podobné súťaže nikdy nemala. V minulosti sa 
zúčastnila súťaže Najkrajšie dievča Bytče a bola aj Miss bosorka. Krásavica študuje na 
Univerzite Komenského odbor geografia, rozvoj regiónov a európsku integráciu. Na vysokú 
školu sa dostala ako absolventka strednej poľnohospodárskej školy. V detstve vyrastala na 
bytčianskej plavárni, kde získala lásku k plávaniu. Rada číta , ale aj píše. Má rad svoje mesto, 
a chce sa doň v budúcnosti vrátiť.  
Podrobnosti SD č.:325 a, b, c, d / 2010 
 
Generálmajor Ivan Otto Schwarz.  
 
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Ľubomír Bulík otvoril 19. mája  
v Bytči výstavu historických fotografií s názvom Nebeský jazdec, ktorá zachytáva vojenskú 
činnosť generálmajora vo výslužbe Ivana Schwarza a jeho spolubojovníkov z 311. čs. 
bombardovacej perute Britského kráľovského letectva ( RAF ) v období II. sv. vojny 
Oboch generálov, ktorí vyrastali v Bytči, privítal v mene mesta primátor Peter Korec s tým, že 
vyjadril hrdosť svojich spoluobčanov na ich činnosť a zásluhy.  
Náčelník generálneho štábu  z poverenia ministra obrany vyznamenal generálmajora 
Schwarza Pamätnou medailou za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti. „ Som 
veľmi rád, že fotografie z môjho starého vojnového albumu zaujímajú aj po toľkých rokoch 
ľudí na Slovensku. Som o to radšej, že si ich môžu pozrieť aj rodáci v Bytči, kde som prežil 
krásne detstvo“, povedal s dojatím oslávenec.  
Pán generál sa teda vrátil na miesta , kde vyrastal. Jeho rodičovský dom stále stojí, pri 
kostole. Stretol sa s ľuďmi, ktorí si ho z detstva pamätajú a on ich tiež. 
I. O. Schwarz sa narodil 11. XII. 1923 v Bratislave ( on uvádza , že v Bytči). V Bytči 
navštevoval  Meštiansku školu. Neskôr študoval na Spiši, vo Veľkej Británii. Tam sa ako 16-
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ročný  študent prihlásil do služieb Britského kráľovského letectva, v ktorom postupne 
získaval vyššie hodnosti. V SD prikladám letáčik, v ktorom sa veľmi podrobne píše o jeho 
činnosti v armáde, o jeho hrdinských činoch na fronte , ale aj po vojne. Po skončení vojny sa 
vrátil do Československa, a hneď sa aj zamestnal v armádnom letectve. Lenže vtedy sa začali 
v štáte politické zmeny, ktoré ho donútili v októbri 1946 opustiť svoju vlasť. Keby to nebol 
urobil, s veľkou pravdepodobnosťou by ho boli popravili, veď to bol západný letec. Niektorí 
jeho kolegovia, ktorí tu ostali, skončili v komunistických koncentračných táboroch, iní na 
popravisku.  
Po opustení republiky odišiel do civilu. Bol vtedy zasnúbený , mal za sebou 3 havárie 
a manželka chcela, aby prestal lietať. Odvtedy pracoval v zahraničnom obchode. Tento rok 
má pán Schwarz 87 rokov, ale je stále aktívny a zdravie mu slúži. Sám povedal, že má 
naplánované aktivity ešte na ďalších 50 rokov. V priebehu týždňa , po odchode z Bytče, 
dostal pán Schwarz srdcovú porážku, ktorú sa mu našťastie podarilo prekonať.  
Podrobnosti SD č.: 326  a, b, c, d / 2010 
 
Ing. Peter Korec 
 
Po troch volebných obdobiach t.j. 12 rokoch, končil svoju činnosť na primátorskej stoličke. 
Pre mnohých z nás bolo jeho rozhodnutie prekvapením. Keby tento rok kandidoval, opäť by 
patril medzi favoritov. Že vo funkcii končí, oznámil pár mesiacov vopred. „ Mám už 
dôchodkový vek a tri volebné obdobia dajú človeku zabrať. Nikdy nevyhoviete všetkým. 
Preto som sa snažil vyhovieť väčšine“, povedal p. Korec.  
Ľudia si jeho prácu ako primátora vážili, preto ho 3x zvolili. Veľmi si to cenil, pretože nikdy 
nerobil veľkú predvolebnú kampaň. Po 27. novembri sa teraz z prvého muža mesta razom stal 
dôchodca. Zo začiatku si ešte nevedel predstaviť, čo bude robiť s toľkým voľným časom. 
Určite mu ale nechýbali tie nekonečné telefonáty, žiadosti, sťažnosti a urgencie. „Budem sa 
starať o vnukov. Dvaja sú už veľkí, majú 10 a 12 rokov. Malá má 6 rokov. Rodičov má 
zdravotníkov. Syn je chirurg v žilinskej nemocnici, nevesta tam tiež pracuje a často sú 
v službe.“ Vtedy sa s radosťou o vnúčatá postarajú starí rodičia. S ironickým úsmevom 
povedal: „ budem sledovať počínanie v meste a kritizovať“.  
Počas „primátorovania“ nemal veľa voľného času, pretože často aj cez víkendy prijímal 
pozvania na rôzne spoločenské udalosti. Odjakživa ale rád lyžoval spolu s rodinou, o čom 
svedčí aj fotografia, ktorú prikladám. V lete si vyšli na dovolenku k moru.  
Inak vraj žijú úplne normálne. „ Ja mám skromnú ženu. Nijako sa ani spoločensky 
neangažuje. Auto máme už 8 rokov rovnaké – Peugeot. Najazdil som na ňom len 40-tisíc 
kilometrov, tak načo by som vyhadzoval peniaze na drahé auto, ktoré by potom stálo 
v garáži.“ 
Pre mnohých to bolo neuveriteľné, ale už 40 rokov žije v tom istom dome na ulici za bývalým 
kultúrnym domom. Dom pre seba nepostavil, zato obom synom pomohol k vlastnému 
bývaniu. Jeho mladší syn si postavil dom na pozemku, ktorý Ing. Korec zdedil po rodičoch. 
Vtedy nebol ešte primátorom. Starší syn sa oženil neskôr, mal 2-izbový byt v Žiline. Ten 
predal, zobral si úver a kúpil si pozemok v Bytči, na ktorom postavil dom.  
Peter Korec je známy, že ako primátor nikdy nepoužíval moderné technológie. Od svojich 
podriadených to však vyžadoval. Primátor uprednostňoval osobný kontakt pred internetovým.  
Ľudia sa mu smejú, že jeho notebook sú jeho papieriky, ktoré si cez víkend zapíše a potom 
v práci postupne vybavené povyhadzuje. MsÚ ale ide s dobou, majú tie najmodernejšie 
technológie. 
Vo svojej funkcii stretol veľa zaujímavých ľudí. Najlepší dojem na neho urobili  americkí 
veľvyslanci, a ľudia , čo vo svojom živote niečo dokázali ( napr. bytčiansky rodák Ariel 
Klein). Podarilo sa mu za tie roky prejsť bez osobných nepriateľov, hoci k sporom prišlo 
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často. „ Nemohol som chcieť, aby mali všetci rovnaký názor ako ja“. Primátor P. Korec 
odchádzal s ľahkým  srdcom. Povedal: „ mesto nechám v dobrej kondícii, veľa sa urobilo, 
veľa sa ešte môže. Svojím nasledovníkom budem držať palce. S úsmevom hovorím, že budem 
sedávať na lavičke pred kostolom a sledovať, ako sa im darí“.  
Podrobnosti SD č.: 327 / 2010 
Pri odovzdávaní funkcie primátora sa pán Korec prihovoril občanom slovami aj fotografiami 
mesta, ktoré dokumentujú jeho obnovu.  
Odpočet môjho pôsobenia vo funkcii  primátora mesta v rokoch 1998 až 2010. 
Vážení spoluobčania, nebudem vás zaťažovať veľkými predslovmi, ani množstvom čísel, ale 
dovoľujem si Vám prezentovať naše mesto ako sa zmenilo za môjho pôsobenia.  
Využívam túto príležitosť a srdečne Vám ďakujem za pomoc, podporu a spoluprácu 
v uplynulých volebných obdobiach, tie mi dodávali silu a chuť pracovať. Ďakujem aj za slová 
kritiky, pretože tá ma zase posúvala dopredu. Moje poďakovanie patrí aj členom komisií, 
členom mestských rád, mestských zastupiteľstiev, pracovníkom mestského  úradu, 
technických služieb mesta, členom mestskej polície, pracovníkom školských a predškolských 
zariadení. Aj ich zásluhou naša Bytča spolu s mestskými časťami za tieto volebné obdobia 
skrásneli. Podpísaný Ing. Peter Korec – primátor mesta. V SD prikladám 7 listov na ktorých 
sú fotografie obnovených alebo nových objektov ako je : školstvo , námestie a sobášny palác, 
Dom kultúry a bytovky, autobusové nástupisko a priemyselný park.  
Podrobnosti SD č.: 328 a, b, c, d, e, f, g / 2010 
 
Miroslav Minár čik – nový primátor mesta. 
 
Miroslav Minárčik je bývalý futbalista. Kariéru musel pre zranenie predčasne ukončiť. Zobral 
však do ruky rozhodcovskú píšťalku a s ňou sa prepracoval až na vrchol, do najvyššej 
slovenskej súťaže. Až do minulého roku politicky nikdy aktívny nebol. Pracoval na 
okresnom, neskôr mestskom stavebnom úrade. Do politiky  mal však raketový štart. 
V novembri 2009 prekvapujúco vyhral v okrese Bytča voľby do zastupiteľstva ŽSK a koncom 
roka presvedčivo zvíťazil aj v komunálnych voľbách a posadil sa na stoličku primátora Mesta 
Bytča. Po 12-tich rokoch vystriedal Ing. Petra Korca, ktorý už nekandidoval.  
Všetkých nás zaujal raketovým štartom svojej politickej kariéry. Ako kandidát bez 
politických skúseností a krytia predsa v oboch voľbách zvíťazil. Oproti svojmu konkurentovi, 
Petrovi Weberovi mal oveľa menšiu a menej nákladnú kampaň. Jeho známi konštatovali, že 
za to môže vďačiť svojej cieľavedomosti a rozhodnosti. Sám tvrdí, že už pred krajskými 
voľbami presne vedel, čo chce dosiahnuť. Veľmi dobre pozná mentalitu Bytčanov a tak svoju 
rétoriku prispôsobil ich potrebám a prioritám. 
Povedal: „ Chcel som využiť svoje vedomosti a poznatky z pôsobenia v štátnej a verejnej 
správe. Tie chcem dať k dispozícii všetkým občanom a to sa dá len prostredníctvom určitého 
postavenia“.  
Podrobnosti SD č.: 329 / 2010 
 
Narodili sa : 
 
Nie všetci rodičia detí, ktoré sa tento rok narodili uverejnili v novinách túto radostnú novinu, 
preto uvádzam iba tých, ktorí to urobili. V SD prikladám aj ich fotky. 
 
18. I. 2010 sa narodil      Matúš Gežo              rodičom  Zuzane a Ondrejovi z Bytče 
4. IV.         sa narodila   Michaela Žideková   rodičom Miroslave a Michalovi z Bytče 
7. IV.         sa narodil     Matúš Petrus             rodičom Slávke a Martinovi z Bytče 
21. IV.         -  „  -          Juraj Ozánik               -  „  -    Monike a Petrovi  z Bytče 
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23. IV.         -  „  -         Adam Beňo                     rodičom    Miroslave a Milošovi  z Bytče 
24. IV.           sa narodila  Kristína Cigániková        rodičom    Zuzane a Branislavovi z Hliníka 
27. IV.           sa narodil    Ľuboš Kalman                 rodičom    Štefánii a Ľubošovi z Bytče 
12. V.              -  „  -          Lea Vivien Ivanková        -  „  -       Petre a Róbertovi  z Bytče 
22. V.              -  „  -          Filip Laurenčík                 -  „  -       Monike a Jozefovi z Bytče 
30. V.              -  „  -          Adrián Mucha                   -  „  -       Kataríne a Petrovi z Hvozdnice 
10. VI.             -  „  -           Rudko Bielik                    -  „  -       Renáte a Rudolfovi z Bytče 
19. VII.           -  „  -           Tamarka Šedová               -  „  -       Monike a Igorovi z Hrabového 
9. IX.              -  „  -            Mirko Jandzík                   -  „  -       Martine a Mirovi z Mikšovej 
19. IX.             -  „  -           Timotej Sirej                     -  „  -       Martine a Rudolfovi z Bytče 
1. X.                -  „  -            Lea Chlebinová                -  „  -      Monike a Petrovi  z Hrabového 
8. X.                -  „  -            Kristián Prečuch               -  „  -       Beáte a Petrovi z Hliníka  
27. X.              -  „  -            Patrícia Kortišová             -  „  -       Anne a Petrovi  z Hvozdnice 
16. XI.             -  „  -            Emka Červencová            -  „  -       Emílii a Danielovi z Bytče 
Podrobnosti SD č.:330 a, b, c, d, e / 2010; 331 a, b, c, d, e / 2010 ; 332 a, b, c, d, e / 2010; 333 
a, b, c / 2010 
 
Oslávenci: 
 
6. III. oslávil okrúhle narodeniny 70 rokov   Jozef Golier z Bytče 
7. III.    -  „  -               -  „  -         50 rokov   Kamila Svetloššáková z Bytče 
7. III.    -  „  -               -  „  -           5 rokov   Vaneska Petrovská z Bytče 
7. VI.   -  „  -                -  „  -         70 rokov   Emília Golierová z Bytče 
17. X.  -  „  -                -  „  -           2 roky      Samko Ďurajka z Bytče 
Podrobnosti SD č.: 334 a, b, c, d , e / 2010 
 
Opustili nás:  
 
2. I.     Jozefína Jakubíková, rod. Štefúnová      nar.  1929    Hvozdnica 
4. I.     Libuše Opletalová, rod. Kropáčková      nar.  1930    Bytča 
7. I.      Mária Pavlíková, rod. Kocianová          nar.  1921    Bytča 
29. I.    Jozef Laurenčík                                      nar.  1944    Bytča 
4. II.     Milan Michálek                                      nar.  1954    Bytča 
            Pán Michálek bol majiteľom obchodu Pasameter. Okrem predaja požičiavali náradie 
            ako vŕtačky, zbíjačky, píly. Pán Milan bol vášnivý športovec – futbalista a lyžiar. 
9. II.     Dušan Ďurika                                         nar.  1948    Bytča 
10. II.   Kamila Šichmanová , rod. Gaňová         nar.  1928    Hrabové  
17. II.   Kamil Mičušík                                        nar.  1950    Hliník 
22. II.   Viktória Dudoňová, rod. Michálková     nar.  1934    Pšurnovice 
25. II.   Anton Kudlík                                           nar.  1953    Bytča 
14. III.  Helena Ivanková, rod. Cudráková          nar.  1953    Bytča 
16. III.  Jozef Pradeniak                                       nar.  1954    Bytča 
16. III. Mária Gregušová, rod. Latošová              nar.  1925    Bytča 
18. III.  Jozef Ragula                                            nar.  1939    Bytča 
21. III.  Štefan  Šušola                                          nar.  1934    Malá Bytča 
21. III.  Mária Sedláková, rod. Gaňová                nar.  1922    Hrabové 
28. III.  Pavol Radvan                                           nar.  1951    Hvozdnica 
29. III.  Pavol Borovička                                       nar.  1937    Mikšová 
30. III.  Paulína Gáciková, rod. Višňovská           nar.  1923    Hliník 
1. IV.    Ľudmila Rástočná, rod. Žídková                nar.            1929          Bytča 
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6. IV.    Jozef Džuligán                                          nar.  1969    Bytča 
14. IV.  Miloslav Gajdoš                                        nar.  1922    Bytča 
28. IV.  Karol Marsina                                            nar.  1957   Bytča 
28. IV.  Vladimír Kratochvíl                                  nar.  1956    Bytča 
28  IV.  Jozef Slanina                                                                Bytča 
15. V.   Eva Ďutková, rod. Lányi                           nar.  1950    Bytča 
25. V.   Daniel Kianica                                          nar.  1925    Bytča 
26. V.   Zuzana Plačková, rod. Ďurajková             nar.  1968    Bytča 
29. V.   František Šamaj                                         nar.  1924    Bytča 
31. V.   Martin Gežo                                               nar.  1930    Hvozdnica 
7. VI.    Štefan Michálek                                         nar.  1940    Bytča 
16. VI.  Mária Placeková, rod. Michálková            nar.  1950    Bytča 
22. VI.  Pavlína Dudoňová,rod. Michálková           nar.  1922    Pšurnovice 
30. VI.  Vlasta Fuková, rod. Ježíková                     nar.  1954    Bytča 
1. VII.  Anna Šišjaková, rod. Neubauerová             nar.  1936    Bytča 
3. VII.   Ing. Juraj Šuda                                           nar.  1966    Bytča 
5. VII.   Sidónia Paňáková, rod. Reschová              nar.  1927    Bytča 
24. VII. Jozefína Martinická                                    nar.  1922    Hliník 
30. VII. Metod Gálik                                               nar.  1949    Bytča 
9. VIII. Ing. Igor Mado                                            nar.  1962    Bytča 
20. VIII. Miroslav Jozef Svrček                              nar.  1944    Bytča                              
Miro bol v Bytči známy ako riaditeľ  bývalého kultúrneho domu, ako 
maliar a alternatívny liečiteľ. 
23. VIII. Emília Gulašová, rod. Pavlíková               nar.  1922    Bytča 
29. VIII. Jozef Petrovský                                          nar.  1922    Hliník 
3. IX.     Ján Minárik                                                 nar.  1950    Bytča 
6. IX. Milan Kišo                                                      nar.   1949    Hliník 
9. IX. Anna Gajdošová, rod. Jakubíková                  nar.  1950    Bytča 
14. IX. Jaroslav Bystričan                                         nar.  1948    Bytča 
26. IX. Štefan Kolek                                                 nar.  1934    Hliník 
27. IX. Vladimír Kremeň                                          nar.  1946    Bytča 
29. IX. Dušan Hulín                                                  nar.  1962    Bytča 
30. IX. Elena Dudášová,rod. Durajová                     nar.  1921    Bytča 
6. X.    Jozefa Šajtlavová, rod. Zhorelová                 nar.  1924    Malá Bytča 
18. X.  Anna Plačková, rod. Koláriková                   nar.  1936    Bytča 
19. X.  Jozefa Uličná                                                 nar.  1923    Bytča 
4. XI.  Jozef Šimun                                                    nar.  1960    Hvozdnica 
13. XI. Jarmila Jursíková                                           nar.  1933    Bytča 
28. XI. Ladislav Stískala                                            nar.  1929    Bytča 
 
Priezviská. 
 
Viditeľným dedičstvom po otcoch je i naše priezvisko, prenášané z otca na synov. Výskyt 
priezvisk v Bytči sa  v priebehu dejín menil, čo je znakom pohybu, sťahovania obyvateľov 
alebo vymierania mužských nositeľov rodových mien ( priezvisk ) . Z najstarších písomností 
Bytče z listín, urbárov, súpisov ako i matrík, ktoré si Bytča vedie už od roku 1630 , poznáme 
bytčianske priezviská. Niektoré z nich sa dodnes v Bytči vyskytujú a iné z mesta úplne 
vymizli.  
Minulý rok som  vypísala mená bývalých obyvateľov mesta od 15. – do 18. storočia. Teraz 
uvediem mená  spájajúce sa s funkciou alebo významom pre mesto. 
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Dudič Andrej  bol bytčiansky rodák, doktor lekárskych vied, lekár a chirurg. 
Eszterházy Pavel Anton – knieža, v roku 1708 dal opraviť renesančný svadobný palác, ktorý 
bol poškodený požiarom roku 1687.  
Fábry Ján – bol v prvej polovici 18. st. bytčiansky richtár.  
Ján II.  – bol začiatkom 19. st. bytčiansky richtár, bol tiež starým otcom spisovateľky Sidónie 
Sakalovej.  
Freund Bernard – v roku 1878 založil v meste súkromnú strednú školu, ktorú v roku 1881 
zmenili na meštiansku školu.  
Gerometta Eugen – ( 1819 – 1887 ) , kaplán v Bytči . 
Grnáč Ladislav – maliar a reštaurátor. 
Holzmann Chaim – advokát  
Hummer Samuel – profesor evanjelického lýcea a od roku 1611 knihovník Juraja Thurzu. 
Huebsch Eduard – narodil sa v Bytči ( 1831 ) – hudobný skladateľ a husľový virtuóz . 
Bíroš Stanislav – narodil sa a žil v meste, sochár.  
Kratochvíl – bol pôvodom z Moravy. V druhej polovici 18. st. pôsobil v meste ako lekárnik.  
Kratochvíl Václav – od r. 1614 bol prvý kníhtlačiar v meste .  
Krúpa- staré bytčianske rodové meno kachliarskej rodiny.  
Lány Eliáš – ( 1570 – 1617 ) evanjelický kazateľ a učiteľ v meste, dvorný kaplán Juraja 
Thurzu.  
Mičura Juraj – advokát 
Miks Jozef  - správca štátnej ľudovej školy 
Minárik Jozef, Dr. – lekár v meste  
Nymeth Adam – slovanský zeman, od r. 1580 bol správcom bytčianskeho kaštieľa.  
Paladínus – vychovávateľ Imricha Thurzu  
Rehák Ján – bytčiansky fiškál  ( meno Rehák je v Bytči obvyklé dodnes ).  
Rehák Pavel – staviteľ. 
Reitter Juraj – pôvodom nemec – zakladateľ továrne na zápalky 
Schmidt Michal – od r. 1756 bol chirurg v meste  
Tombor Ladislav – lekárnik, zakladateľ dobrovoľného hasičského zboru a jeho prvý veliteľ. 
Treskoň Ján – kováčsky cechový majster 
Treskoň Ladislav – maliar a grafik  
Tvrdý – v r. 1848 bytčiansky farár  
Z uvedených mien sú dodnes bežne používané v meste a okolí tieto: Kratochvíl, Krúpa, 
Minárik, Paladínus, Rehák, Schmidt , Treskoň a Tvrdý.  
 
Dieťa roka.  
 
Jubilejný piaty ročník Dieťa roka odštartovali začiatkom marca noviny MY. Osem týždňov sa 
na nás usmievali detské tváričky našich malých spoluobyvateľov. V priebehu súťaže sme 
mohli všetci hlasovať pomocou vystrihnutých lístkov, ktoré dieťa sa nám najviac páči a udeliť 
mu tým svoj hlas. Súťažili detičky od 0 do 6 rokov z celého žilinského kraja. Ja som vybrala 
iba tie naše. V SD prikladám 14 fotografií.  
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17. kapitola 
 
 
 
 
 

J U B I L E J N É   R E T R O S P E K T Í V Y 
 
 
1250 – prvá písomná zmienka o obciach Malá Bytča a Hvozdnica 
1430 – prvá písomná zmienka o obci Štiavnik 
1450 – bol richtárom obce Stanislav Žid pôvodom z Trenčianskych Bohuslavíc 
1480 – dostal V. Bytču do zálohu Viliam Tetauer, žoldniersky kapitán českého pôvodu  
            v službách Mateja Korvína  
1500 – do tohto roku bolo panstvo V. Bytča majetkom nitrianskeho biskupstva 
            1. VI. udelil Ladislav II. V. Bytču a Hričov Michalovi Imreffymu 
            Od r. 1500 do 1599 boli postavené na námestí stredoveké meštianske domy č. 135, 
            a 163. Stredoveké jadro majú aj domy č. 155 a 156. 
1540 – najstaršia písomná zmienka o Pšurnoviciach, kde je Bytča uvedená v daňových  
            Súpisoch ako súčasť Hričovského hradu 
1560 – z tohto roku sa zachoval najstarší odtlačok mestského pečatidla 
1580 – bol správcom zámku Adam Nemeth, 
            Bol rektorom vyššej strednej školy v Bytči Mikuláš Baticius ( alebo Baricius) 
1590 – prebiehala prestavba kostola Všetkých svätých, talianskymi majstrami pod vedením 
            Milánskeho staviteľa Jána Killiána 
            Tento rok začali stavať aj kostolík sv. Barbory ( stojí na cintoríne ) 
            Palatín Thurzo začal s nadstavbou kostola na námestí a postavil vyššiu strednú školu 
            Juraj Thurzo sa zúčastnil viacerých bitiek proti Turkom 
1600 -  na generálnej kongregácii v  Bytči prijali nariadenie o trestoch, v ktorom sa uvádza:  
         „ Zlodeji a koristníci ( lupiči ) , ktorí sú verejne obvinení, ako aj čarodejníci a ich  
            pomáhači, majú byť trestaní alebo úplne vykynožení pre výstrahu ostatným“. Pod  
            uvedenými nariadeniami je okrem iných aj vlastnoručný podpis palatína Thurzu 
1610 – ( 28. III. ) zvolal Juraj Thurzo evanjelickú synodu do Žiliny 
1630 – bol kňazom v našej farnosti Edmund Valerfanus a pomáhali mu 2 jezuitskí pátri  
            Juraj Jančovič a Eliáš Draškovský 
         -  Mikuláš Eszterházy dal vytesať z kameňa studňu na zámockom nádvorí 
         -  Na Veľkonočnú nedeľu kameňovali evanjelici Jezuitov, ktorí išli do kostola na služby 
            božie. Na mieste kameňovania stojí kaplnka ( oproti cintorínu ).  
         -  Tento rok sa vo V. Bytči začali viezť cirkevné matriky. Do farnosti patrilo vtedy 8  
             filiálok. 
         - nastal problém s užívaním farských pozemkov v Hliníku. Pozemky dovtedy patrili pod 
            Bytčianske panstvo. Na Veľkú noc 1630 prestúpili tunajší zemania (a s nimi ich 
            poddaní ) k protestantom a začali navštevovať kostol v Kotešovej. Prestali teda 
            cirkevné dávky odovzdávať fare vo V. Bytči.   
1660 – druhá najstaršia pečať na liste mesta ( z 12. II. ) , na nej je zobrazený sv. Jozef  
            kráčajúci s palicou  v ľavej ruke 
1690 – bol udelený cechový štatút bytčianskym debnárom 
1710 – doznievala v meste epidémia moru, richtárom obce bol Ján Hudák 
        -   Štátny archív vlastní ako raritu zápisnicu Liptovskej stolice z r. 1710 – 1714, v ktorej 
            je zaznamenaný súdny proces proti Jánošíkovi. Z nej sa dozvedáme aj to, že Juraj 
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             Jánošík pomohol z väznice vo V. Bytči k úteku Tomášovi Uhorčíkovi 
        -  boli zhotovené nové okná barokového polkruhového tvaru na budove zámku 
1720 – prvá písomná zmienka o soche sv. Jána Nepomuckého situovanej na zámockom  
           nádvorí ( pred padacím mostom ). Jej autor je anonymný. 
        -  Bytčianske a Hričovské panstvo vymenil zo zálohu 110 000 zlatých knieža Jozef 
            Adam Eszterházy.  
        -  prvá písomná zmienka o madone na zámockej veži. Obraz Bolestnej Panny Márie 
           bol vyrytý na priečelí veže vo výške 5 poschodia,  
        -  vznikli nástenné maľby na nádvorí renesančného kaštieľa 
        -  dokončili opravy kaštieľa ( opravili a vymenili nábytok a poškodené kachle ) 
        -  vo V.  Bytči bývalo 99 sedliackych rodín a 44 želiarskych. Bytča vtedy figurovala ako 
            mestečko, ale jej obyvatelia boli označovaní ako sedliaci a želiari 
        -  mesto odvádzalo panstvu naturálie a 1000 zlatých ročne za prenájom urbárskych  
            pozemkov, v poplatku bolo započítané aj slobodné čapovanie vína 
1730 – ( 24. II. ) bol v meste zriadený sklad ovsa a sena pre prechádzajúce 
             kurucké vojsko 
         -  bol richtárom obce Mikuláš Matejík 
         -  bola dokončená stavba sochy sv. Jána Nepomuckého. Dodnes stojí medzi lipami 
            ako upomienka na morovú epidémiu 
1750 -  bol richtárom obce Adam Foltín 
1770 -  1780 bol richtárom obce Ondrej Pavlušík  
1800 – 1802 bol richtárom obce Štefan Felcan 
1810 -  opravilo mesto pranier na rínku a vážnicu. Židovská obec zaplatila mestu 129,50 
             Florénov  ako poplatok za cintorín. Tento rok bol richtárom obce Mikuláš Pohovej.  
1820 -  bol poštárom ( roznášačom pošty) Štefan Štangeľ. Vo svojom dome zriadil Beloň  
             prvú  poštovú stanicu vo V. Bytči . 
1830 -  bol kaplánom na fare Jozef Emanuel  
1840 -  1844 bol richtárom obce Juraj Fábry 
1850 -  1857 bol richtárom obce Jozef Lemeš 
         -  vo V.  Bytči bola zriadená poštová expedícia – zberňa poštových zásielok. V budove  
            predávali cestovné lístky pre cestujúcich dostavníkom 
1860 -  vydal Dionýz Štúr 270 titulov vedeckých prác, z ktorých sa mnohé týkajú oblasti 
            V. Bytče a okolia ( jej architektonických vykopávok z obdobia praveku ).  
1870 -   1871 sa začala budovať železničná trať Košice – Bohumín, ktorá viedla cez Bytču 
         -  v meste bol zriadený poštový úrad 
         -  bol richtárom obce Jozef Lemeš 
         -  na čele pobočky Matice slovenskej stál vo V. Bytči Ondrej Tvrdý. Ostatní aktívni 
            členovia: Š. Treskoň, F. Čajda, Š. Matúšek a iní.  
1880 -  1884 bol richtárom obce Alexander Skotnický 
         -  v meste sa začali vyrábať mydlo a sviečky 
         -  mesto a jeho časti malo 2 837 obyvateľov 
1890 -  ukončili stavbu železobetónového mostu cez rieku Váh, ktorý spájal  Bytču s hlavnou 
            tepnou Žilina –  Bratislava 
         -  mesto a jeho časti mali 2 891 obyvateľov.  
         -  od tohto roku sa Bytča stala obcou a štatút mesta získala až v roku 1960 
1900 -  mala Veľká Bytča 3 080 obyvateľov, z toho 1448 bolo zárobkovo činných. Z nich 
            pracovalo v priemysle 639; v poľnohospodárstve 269; v bankovníctve a obchode 110 a 
            v službách 78 ľudí. Konkrétne v zápalkárni robilo 172 ; v drevárstve 39; 
            v pohostinstvách 27 ľudí.  
        -  Bytča mala vtedy 11 kováčov, 19 zámočníkov, 9 murárov, 17 tesárov, 9 hrnčiarov,  
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           70 krajčírov, 60 obuvníkov a 45 garbiarov.  
        -  Bytča vydala pohľadnicu, na ktorej bol zachytený zámok. Vydavateľ bol J. Spiegel.                              
1900 -  bola dokončená neorenesančná dostavba obytného krídla zámku na južnej aj severnej 
            strane vstupnej veže ( bol tam hotel aj kaviareň – dnes sú tam kancelárie okresného 
            úradu ). 
1910 -  okolo tohto roku sa v meste začal hrať organizovaný futbal, turistika a cyklistika 
         -  počet obyvateľov bol 3 122 
1920 -  vznikol miestny spolok Československého červeného kríža ( ČSČK ).  
         -  spolok Slovenský katolícky kruh sa presťahoval do domu Eugena Hlucháňa, kde 
             potom dlho sídlil. Na jeho čele stál Emil Pavlák 

 - Židia si založili spolok AHAVAT ZION , ktorého cieľom bolo zveľaďovať židovskú 
    kultúru a tradície, vzbudzovať náboženské cítenie a pomôcť pri budovaní národnej  
    vlasti Židov v Palestíne.  
 -  v meste vznikla pobočka Sokola – Orol. Zameraná bola na výchovu katolíckej 
    mládeže. Nacvičovali divadlá, akadémie a športové podujatia. Na čele stál Jozef  
    Mahdík. TJ spolok mal 269 platiacich členov, z nich aktívne cvičilo 125. 4. V.  
    mali v meste veľké verejné vystúpenie.  
  - asi v tom období bol založený v Chicagu špecializovaný Spolok bytčianskych  

              vysťahovalcov. Spolok združoval vysťahovalcov z V. Bytče, M. Bytče a Hliníka v  
              USA. Cieľom bola vzájomná pomoc členom v núdzi a nešťastí. Vstupné bol 1 dolár 
         -    kňazom vo farnosti bol Jozef Formánek  

- vo februári bola V. Bytča sídlom II. vycvičenej vojenskej skupiny, ktorej veliteľom  
bol plukovník Bother. 2 roty pešieho pluku boli ubytované vo V. Bytči a 1 
v Hliníku. 

- na svätodušnú noc zhorel veľký sklad dosák prenajímateľa parnej píly Holzmanna,  
ležiaci medzi pílou a pánskymi záhradami ( poniže svadobného paláca ). Vtedy tam  
bolo aj sídlo Okresného súdu a majer.  

- na poštovom úrade ako pokladník pracoval Martin Balúň ( do roku 1948 ). Ako  
poštový doručovateľ tam začal pracovať Štefan Gašperec.  

1930 -   ( 15. I. ) zastrelil s úmyslom vraždy Jozef Mičačík svojho švagra Jána Ďurného na 
              námestí vo V. Bytči, pri vykladaní tovaru do stánku. 
         -   ( 7. X. ) sa v kasárňach vo V. Bytči zastrelil strážmajster Richard Rychlý so 
              samovražedným úmyslom. Ostal síce nažive, ale oslepol.  

- mala V. Bytča 2 285 obyvateľov z toho Nemcov 42, 1 Maďar a 277 Židov. V meste 
stálo 471 domov 

- kňaz vo farnosti bol Vladimír Martinický 
- z iniciatívy žien bola založená Katolícka jednota. Na jej čele stála Sidónia Mičurová 
- miestny odbor ČSČK mal v evidencii 1 026 sociálne odkázaných osôb, preto založili 

tzv. Samaritánsky spolok, ako pobočku ČSČK.  
- S cieľom pomáhať chudobným vznikla aj Ústredná charita, ktorá mala svoju 

pobočku aj vo V. Bytči. 
- Kultúrne spolky na čele s Okresným osvetovým zborom nacvičili 19 ochotníckych 

divadelných predstavení, 18 bábkových, 47 kinematografických, 4 ľudové akadémie 
a 2 výstavy.  

- Začali s výstavbou telocvične a kina Sokol 
- Odhalili pamätnú tabuľu Jurajovi Adamíkovi, ktorý padol ako francúzsky vojak v I. 

sv. vojne.  
1940 -   bol starší Kamasov mlyn nahradený valcovým elektrickým mlynom Jozefa Baláža 
         -   mesto malo 2846 obyvateľov a z nich 1 777 bolo nezamestnaných lebo bola kríza 
         -   firma LOVÁS otvorila pri železničnej stanici stavebnú firmu BETÓNIA na výrobu  
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              železobetónových tvárnic. Zamestnávali 40 robotníkov. 
-   vznikla firma KŘENEK na výrobu bielizne , ktorá sa stala základom budúcej 
     MAKYTY. Na začiatku zamestnali 35 robotníčok a o 5 rokov už 200 ľudí.  
- získal futbalový klub nový pozemok, na ktorom stojí dnešné fut. ihrisko. Klub sa 
     volal ŠK Slovan, začali stavať aj nový fut. štadión na Sihoti.  
- za zámkom boli 2 tenisové kurty s klubovňou. Pozemok na ne poskytli Popperovci. 
- 15. III. bola v meste povodeň. Námestie bolo pod vodou. Rieka Petrovička bola 

preplnená ľadovými kryhami. Na záchranné práce bolo povolané aj vojsko zo Žiliny. 
- Bola veľmi tuhá zima, mrazy potrhali potrubie, netiekla voda. V škole používali 

provizórne drevené záchody. 
- Uhoľné prázdniny pre nedostatok kuriva boli na celom Slovensku, iba vo V. Bytči 

nie. Riaditeľom meštianky bol Ján Chorvát. Pretože boli vojnové roky , boli zo 
štátnej služby prepustené vydaté učiteľky.   

- Do meštianky nastúpili ako noví učitelia: Bohuš Tiso, Ľ. Meliš – Čuga, A. Bazalová, 
H. Sláviková a manželia Šalátovci. V 10 triedach sa učilo 538 detí. 

- V škole bolo od 7. VIII. ubytované nemecké vojsko. Odišli 2. IX. , učiť sa začalo 11. 
IX.  Na vojnu narukovali učitelia: Š. Šalát, J. Novák, S. Novomeský a E. Tiso.  

- Akademický sochár Stanislav Bíroš dokončil návrh na novú pečať mesta a dal jej 
dnešnú podobu.  

- Pivovar Popper pristavil nový objekt, prevzali pri výrobe nové skúsenosti zo 
Švédska.  

- Kňaz vo farnosti bol Andrej Hrabovec 
1950 -   Predseda MNV ( Miestny národný výbor ) bol  Ján Kamas 
              Orgány mesta. 7. II. bola zrušená Dočasná miestna správa a ustanovili nový MNV.  
              Ten mal predsedu, 2 podpredsedov a radu. Radu MNV tvorilo 27 riadnych členov  
             a 15 náhradníkov. 12. V. sa rada uzniesla na zriadení 11 referátov. Pomocným  
             orgánom MNV boli komisie: bytová, vyživovacia, finančná, distribučná, roľnícka  
             a plánovacia. Mesto malo 3 051 obyvateľov.  
         -   kňaz pôsobiaci na fare bol Jozef Pôčik a kaplán bol Adalbert Magnúsek a Alexander  
              Laudon.  
         -   Priemysel:  
              Presná mechanika. ( predchodca Kinexu ). Od 1. I. 1950 bola majetková podstata 
              závodu, vrátane znárodnenej firmy SÚĽOV Hrabové začlenená do národného 
              podniku Presná mechanika so sídlom  Stará Turá. Vyrábali kovový nábytok, ale  
              pribudla výroba meracích pásiem a od augusta aj rysovadiel. Od 22. VIII. sa začala 
              výchova učňovského dorastu zriadením strediska  a učňovských dielní. Závod 
              zamestnával 377 pracovníkov aj s učňami. Vedúci závodu bol Odehnal.  
              Počas roka ho premenovali na ZVL Kinex , pribudlo 125 zamestnancov.  
              Začali stavať byty pre zamestnancov montovanými dvojdomami a na Kolárovickej 
              ul. vzniklo 17 bytov.  
              Komunálny podnik. Ako prvý socialistický komunálny podnik vznikol v meste tzv.: 
              Hostiteľský a hospodársky kombinát mesta Bytča, do ktorého sa včlenili krajčírstva,  
              autotaxi, autobusová doprava, kováčstvo a kolárstvo. Do tohto roku ponúkali služby 
              obyvateľstvu najmä živnostníci. Väčšina musela ukončiť svoju činnosť , pretože ich 
              živnosť prevzali družstevné , alebo štátne podniky.  V Hrabovom znárodnili aj  
              podnik BETÓNIA.  
              Závod Súľov. Okrem výroby saní začali s prvými pokusmi výroby hokejok. Hlavnou 
              náplňou výroby bola stavebno – stolárska výroba a galantérne výrobky.  
              Pivovar. Aj z neho sa stal štátny podnik. So štátnou dotáciou sa pristavili ďalšie 
              nové budovy.  
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              Jednotné roľnícke družstvo ( JRD ). Počiatky jeho hospodárenia spadajú do 50-tych 
              rokov, keď JRD prevzalo 188 ha pôdy od urbárskeho spoločenstva a 30 ha od  
              súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorí nútene vstúpili do družstva. Vlastníctvo  
              pôdy a súkromné podnikanie na nej bola v minulosti životne dôležitá nutnosť a u nás  
              pevne zakorenená.  Preto u nás vznikalo JRD veľmi pomaly, z donútenia a so  
              sankciami. V januári obsiali 28 ha pôdy a od augusta sa zamerali najmä na rastlinnú  
              výrobu. Výsledkom scelovania parciel bolo, že z 3 285 parciel sa vytvorilo 27 honov. 
              V 50-tych rokoch sa začali stavať prvé objekty – hydinárska farma a výkrmňa  
               a odchovňa ošípaných.  
              Predseda družstva bol Ladislav Treskoň.  
               Zdravotníctvo – OÚNZ ( Okresný ústav národného zdravia ). Červený kríž získal  
               pre OÚNZ v Bytči  prvé sanitné vozidlo. Po zjednotení zdravotníctva prijal OÚNZ  
               bytčianskych taxikárov za vodičov sanitiek. Na území Bytče sa vytvorilo 9 
               zdravotníckych obvodov, podľa počtu obyvateľov a podľa spádovosti ( adresa  
               bydliska). Obvody sa pre nedostatok  lekárov obsadzovali len postupne, väčšinou 
               iba prechodne a brigádnicky. Najväčšou prekážkou v nábore lekára bol nedostatok 
               bytov pre nich.  
               V tomto roku sa presťahovala lekáreň do budovy na námestí, kde je dodnes. 

- Spolky. Zväz československého hasičstva ( ZČSH ).  Vznikali miestne jednotky  
hasičstva . Nad nimi prevzali odborný dozor národné výbory. V okrese riadil prácu 
hasičov Okresné veliteľstvo požiarnej ochrany. 20. III. zvolili na valnom 
zhromaždení za predsedu Ondreja Skotnického. 24. III. sa vzdal funkcie tajomník S. 
Dzurian a jeho funkciu prevzal S. Novotný. Na nové uniformy farby „kaki“ vydali   
28 665 Kčs. V auguste oslávili 75. výročie založenia spolku. Podrobnosti osláv pozri 
v kronike DHS st. 187 – 195. 27. VI. vylúčili 8 členov za nedisciplinovanosť.  
Okresný veliteľ bol J. Mahdík.  
Rybársky spolok.  24. IV. začali budovať odchovné rybníky neďaleko JRD Bytča. 
Postavili ich svojpomocne s fin. pomocou národného výboru. Predseda bol J. 
Mahdík.  

- Šport- stolný tenis. Pri jeho zrode stáli v r. 1945 Oto Rakovský a Viliam Chrobák.  
Klub začal hrať v okresnej súťaži.  
Lyžiari. Od roku 1948 začali budovať družstvo lyžiarov a jeho areál na Čerenke.  
Najväčšiu zásluhu na tom mal Stanislav Kristiník, Jozef Hájek, Miroslav Ivanka, 
Štefan Adamík a iní.  

- Školstvo. Stredná škola. Prvý ročník strednej školy bol otvorený v Bytči v r. 1950. 
Meštianska škola. Riaditeľ bol Ondrej Štefík. V 10 triedach sa učilo 430 detí. Od  
12. III. bol týždeň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť. Deti skladali slávnostné  
pionierske sľuby. Podrobnosti pozri v kronike školy str. 119 – 131 a 362 – 370.  
Ľudová škola v Hliníku n/ V. Riaditeľ Viliam Fašang, učiteľky: Gašpercová 
a Fašangová. V škole pôsobili 2 krúžky – včelársky a ovocinársky.  

1960  -   Pri územnej reorganizácii prestala byť Bytča sídlom okresu a bola pričlenená 
               k okresu Žilina. Orgánom  štátnej správy sa stal Mestský národný výbor ( MsNV ), 
               ktorý riadil hospodársky a kultúrny život v meste , Malej Bytči a v Hliníku ( ktoré 
               boli k mestu pripojené v r. 1946 ) . Okrem nich aj v Pšurnoviciach, Hlbokom a  
               Hrabovom. Právomoc MsNV sa vzťahovala na vnútornú správu, školstvo , kultúru , 
               zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie, obchod a služby. Vývojom výrobných síl sa 
               zmenila sociálna štruktúra obyvateľstva, rastie pomer robotníkov. Stále viac sa do  
               práce zapájajú ženy, v čom im veľmi pomohla možnosť umiestnenia detí v jasliach, 
               materských škôlkach a školských družinách.  
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               Aj po zrušení okresu ostala Bytča spádovou obcou , do ktorej patrilo zhruba 20 tis.  
               ľudí.  
               Predseda MsNV bol do roku 1968 Jozef Langer, ktorý vystriedal Benjamína 
               Holánika. 
         -    Na fare pôsobil farár – rodák z Bytče Michal Keblúšek 

- Nové domy boli postavené v správe mesta v Mikšovej v hodnote 2 469 680,- Kčs. 
Domy postavila firma Váhostav pre presídlencov. Stoja pri kanáli – pri Kríži.  

- V júni bola v Bytči veľká povodeň. V SD prikladám fotografie, ktoré dokumentujú 
jej rozsah. Originálne fotky sú v Štátnom archíve.  
Podrobnosti SD č.: 335  a, b, c, d, e/ 2010  ;  336  a, b, c, d / 2010 

- Nová bankovka. Do obehu sa dostala nová bankovka s nominálnou hodnotou  
10 Korún československých – Kčs. Autorkou predlohy bola maliarka z Oravy Mária  
Medvecká. Bankovka zobrazovala 2 dievčatá, vtedajšie žiačky z Tvrdošína. 
Obyvatelia Česka a Slovenska ňou posledný krát platili v lete 1988. Vznik novej  
desaťkorunáčky súvisel so vznikom Československej socialistickej republiky v r. 
1960. Okrem názvu štátu sa zmenila aj ústava, platidlá a štátny znak, na ktorom 
slovenský dvojkríž vystriedal Kriváň s vatrou. Bankovka mala hnedú farbu, na jej 
lícnej strane boli 2 dievčatá a na rube bola Oravská priehrada.  
Podrobnosti SD č.: 337  / 2010 

- Priemysel. Makyta. Do rodiny závodov Makyta sa zaradila aj prevádzka v Bytči v r.  
1958. Spočiatku vyrábali odevy len pre domáci trh, ale od r. 1960 začali vyvážať do 
zahraničia. Tento rok zaviedli parné žehlenie, rozšírili výrobný sortiment na 
bavlnené šaty a plášte.  
Kinex. 1. I. 1960 bol schválený a prešiel do užívania nový názov Kinex, n. p. Podnik 
vyrábal: merítka, pravítka, uholníky, meracie pásma, šablóny, vodováhy, rysovacie 
ihly a kružidlá, kovový nábytok, rysovacie prístroje, rysovacie súpravy, perá a dosky 
a iné rysovacie pomôcky.  
Závod mal objem výroby 50 mil. Kčs. Priemerná mesačná mzda robotníka bola 
1 339 Kčs.  
Pivovar.  Od 1. júla 1960 patril Pivovar Bytča pod podnikové riaditeľstvo 
Stredoslovenské pivovary a sódovkárne, n. p. Martin.  
Kovoslužba postavila modernú výrobnú halu na výrobu kovového nábytku pre 
reštaurácie a obchody. Pracovalo v nej 120 zamestnancov.  

- Železničná stanica: jej prednosta bol Kristián Zeman. 10. X. bola zahájená elektrická 
Prevádzka na trati Žilina – Púchov. Elektrifikácia na tejto trati cez Bytču bola 
v tomto roku ukončená.  

- Štátny oblastný archív spravoval 222 archívnych fondov, zbierok a pozostalostí od  
roku 1262. Celkový objem písomností v r. 1960 predstavoval 4 190 bežných metrov 
a 10 316 jednotlivín ( väčšinou listín a máp ). Veľká časť listín bola uložená 
v špeciálnych kartónoch, mapy v puzdrách.  

- Zdravotníctvo. Následkom územnej reorganizácie bol vtedajší OÚNZ od 1. júla  
      pričlenený k OÚNZ Žilina. V Bytči sa pre územie bývalého okresu vytvorila  
      poliklinika . Keď sa administratívna budova po bývalom ONV uvoľnila, dostalo ju  
      zdravotníctvo. Hneď sa v nej začalo pracovať a pracuje sa dodnes.  
- Štátna sporiteľňa v Bytči  sa stala pobočkou žilinskej, pretože došlo k ich zlúčeniu.  
- JRD. Priemerný ročný plat člena JRD dosiahol 12 000 Kčs. Obilniny sa pestovali na 

výmere 145 ha s priemerným výnosom 21 q. Júnová povodeň zničila časť úrody, 
najmä zemiakov.  

- Kluby – Požiarnici. Aj v spolkoch došlo k územnej reorganizácii. Na Slovensku boli 
vtedy 3 kraje. Bytča patrila do Stredoslovenského kraja, ktorý mal sídlo v Banskej 
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Bystrici. Z dovtedajších 96 okresov bolo utvorených 33. Preto požiarnici Bytče 
museli všetok svoj majetok odovzdať do Žiliny. Nastali aj personálne presuny. Zo 
závodných jednotiek, ktoré pôsobili pri podnikoch, sa museli ich členovia prehlásiť 
do miesta bydliska. Takto pribudlo 14 členov do mestskej požiarnej jednotky. 

- Včelári. V chove včiel nastal nový trend, ako výmena matiek, investície do 
kočovných vozov – dosahovali lepšie výsledky. Predseda bol V. Alakša, 
podpredseda: Jozef Gahér; tajomník: R. Krátkoprstý; pokladník: A. Nezbeda. Do 
odbornej knižnice dopĺňali nové knihy. Patronát nad našimi včelármi malo JRD V. 
Rovné.  

- Šport: spartakiáda.  V roku 1955 sa začal  nácvik spartakiády. Toto masové cvičenie 
vyvrcholilo v r. 1960 okresnými vystúpeniami, kde sa prezentovalo veľa mladých 
ale aj starších cvičencov.  
Šermiari. Zakladateľom šermiarskeho družstva bol J. Višňovský. Darilo sa im tak, že 
figurovali až v reprezentačnom kádri. Obsadili 1. miesto a získali titul majstra ČSR 
na majstrovstvách v šerme kordom v českom meste Krnov.  
Volejbal  sa v meste hral mužský, mládežnícky a ženský.  Pri jeho zrode stál Ing. M. 
Behrík, M. Ondrejkovič( vtedajší futbalový brankár Slovanu Bytča).  Spočiatku hrali 
iba pre zábavu. Najskôr sa len vlastnou snahou bez trénera dostali až do divíznej 
súťaže. Najtvrdšie zápasy odohrali s mestami Martin, Ružomberok a Vrútky. Hráči 
na zápasy mimo mesta cestovali na bicykloch. Po zápase sa poumývali v potoku 
a desiatu si každý zobral z domu vlastnú. Základný káder tvorili : kapitán Ing. Milan 
Behrík. Hráči: MVDR. Ladislav Skotnický, MVDR. L. Gála, Ivan Angaláš, J. 
Mahút, Ing. L. Michelčík, Ing. Kudla , Michal Ondrejkovič a Miro Beníček.   
Hádzaná ženy: V Bytči sa hrali v r. 1960 aj medzinárodné zápasy. Hosťoval u nás 
majster ZSSR  Žalginis Kaunas, Dynamo Bukurešť, Ferencvároš Budapešť 
a Krakowia Krakow. V družstve žien došlo k omladeniu: Cebáková, Lacinová, 
Grnáčová, Letková, Šimoníková, Urgasová a Vallová.  
Hádzaná muži hrali pod hlavičkou Lokomotíva Bytča a pretože sa im nedarilo o 6 
rokov neskôr ukončili činnosť.  
Futbal. Jeho renesancia sa v Bytči začala práve v 60-tych rokoch. Za pomoci 
štátnych orgánov a podniku Kinex sa začal budovať kolektív mladých hráčov.  

- Školstvo – SVŠ  ( Stredná všeobecnovzdelávacia škola). Za brigádnickej pomoci 
       rodičov a žiakov sa urýchlila dostavba školy. V júni boli stavebné práce dokončené.  
      V lete zariaďovali vnútorné priestory. Slávnostné otvorenie prístavby bolo 11.  
      novembra 1960. Riaditeľom školy bol Vladimír Čaplovič, ktorý prišiel z Pedagogic 
      kej školy v Turčianskych Tepliciach. Jeho zástupcovia: A. Pavlík a Agneša Hrošová. 
      Štúdium na škole sa rozdelilo na humanitnú a prírodovednú vetvu. Zaviedla sa  
      polytechnická výchova. V praxi to znamenalo, že študenti museli zvládnuť aj 1 
      robotnícky odbor. Museli mať prax v továrni a ovládať prácu sústružníka. V novej 
      prístavbe zriadili špeciálne učebne fyziky, chémie, jazykov a pod.  
      ZDŠ na ul. Revolučnej. Opäť vznikli základné deväťročné školy. Spoločným  
       riaditeľom bol V. Čaplovič. Veľmi sa potierala náboženská výchova. Kontrolovali  
      sa napr. prihlášky detí na náboženstvo , učitelia museli povinne robiť pohovory  
      s rodičmi, ktorí deti na náboženstvo prihlásili. Aby deti v nedeľu nechodili do  
      kostola na rannú omšu, museli učitelia organizovať tzv. nedeľné dopoludnia. 
      Vyučovalo sa v 3 budovách, v hlavnej, v bývalej katolíckej škole. Deti sa učili v 2     
      zmenách. V škole boli založené zdravotnícke hliadky, pretože sa vyskytla žltačka. 
      Budovy školy boli nevyhovujúce , lebo mali vlhké múry, tmavé miestnosti a  
      núdzové hygienické riešenie napr. WC. Spolu bolo na škole 673 žiakov. 
      ZDŠ Hliník.  Riaditeľka bola I. Fašangová; učiteľky: P. Kossonová, M. Gašpercová, 
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      a L. Bošková. Celkom sa tu učilo 110 žiakov.  
1970 -  predseda MsNV bol Rudolf Gašperec ( od r. 1969 do 1971 ).  
         -  kaplán pôsobiaci na fare bol Jozef Noga 
         -  Celý areál bytčianskeho zámku bol vyhlásený oficiálne za Národnú kultúrnu 
            pamiatku.  
         -  Výstavba: Od r. 1946 do 1970 bolo v Bytči postavených rodinných domov 634;  
            bytových domov: 52; ostatné budovy: 2; domový fond mal spolu 788 bytov  
            I. kategórie; 231 II. kat. ; 185 III. kat.; 320 IV. kat.  
         -  Počet bytov  odovzdaných k 1. decembru 1970 bol : Bytča: 1881; Hlboké: 190; 
            Hrabové: 222; Pšurnovice: 173.  
         -  mesto malo 4 838 obyvateľov  
         -  od 17. IX. – 1971 bol vo funkcii vedúceho poštového úradu Stanislav Mazák . 
         -  Železničná stanica.  Jej prednostom bol Emil Šulek. Zamestnával 43 ľudí. Za rok 
            prepravili 60 882 vlakov.  

- Výstavba. Neďaleko stanice sa začala rozsiahla výstavba podniku PREFA a závod 
   Debnáreň Hrabové.  
-  Kinex. Presunuli výrobu meracích zariadení do Bardejova, pretože Kinex sa zameral  
   na výrobu guličkových ložísk. Závod zamestnával 803 zamestnancov.  
   Na medzinárodnom veľtrhu v Brne dostal závod diplom v súťaži „O najlepší výrobok“ 
   Generálny riaditeľ ZVL Kinex bol Ing. Vincent Gaňa.  
   Podrobnosti SD č.. 338 a, b  / 2010 
   V júni uzavrelo ZSSR a ČSR dohodu, že ČSR bude dodávať do RVHP dvojradové  
   guličkové ložiská . V júli federálna vláda schválila investíciu pre ZVL Kinex na  
   výrobu ložísk. 
   Podrobnosti SD č.: 339 a, b / 2010 
    Na špecializovanej výstave v Liberci udelila porota diplom prototypu rysovacieho 
    Prístroja, ako výrobku svetového parametru. Pri realizácii vývoja mu bolo udelené  
    Osvedčenie o chránenom  vzore.  Tento  prototyp  vyriešil  konštrukčný  kolektív 
    Pracovníkov  ZVL  Kinex  Bytča  pod  vedením  Ladislava Midulu.  
    Podrobnosti SD č.: 340 / 2010 
    Za vzorné  plnenie  dodávateľských  úloh  bola  závodu Kinex v novembri udelená 
    Putovná zástava za „ Vzorný exportný závod do ZSSR „.  
    Podrobnosti SD č.:  341 / 2010 
-  Technické služby mesta zamestnávali  28  zamestnancov.  Priemerná mesačná mzda  
    bola na 1 osobu 1 547 Kčs. Investovali do strojového parku 284 tis. Kčs. Na údržbu 
    mestských komunikácií minuli 280 tis. Kčs. Rozloha mestskej zelene bola 6 ha, 
    počet lámp verejného osvetlenia 385 a počet popolníc 498.  
-  Makyta. Najvyšší počet zamestnancov bol 803 osôb. Priemerná mesačná mzda na  
    1 osobu bola 1 472 Kčs, pričom závod zarobil 60 mil. 940 tis. Kčs.  
-  Počasie. 22. decembra poriadne prituhlo. Napadal nový sneh – boli biele Vianoce. 
    1. mája sa prudko ochladilo a spustil sa hustý lejak.  
-  Včelári. 12. júla usporiadala základná organizácia spoločný zájazd k včelárovi  
    Ing. Martinčekovi do Dlhého Pola.    Zúčastnilo   sa na ňom 46 organizovaných a 12  
    neorganizovaných včelárov. Okrem  prednášky  o chove  matiek ,  bol  aj  praktický  
    odber  včelej kašičky a medu .  
- Školstvo: Detský domov ( DD ).Prvý krát išli z DD do školy 4 prváčikovia. Do roku 

1970 bol systém výchovy tzv. rodinného typu. Odteraz prešli na tzv. študijné skupiny. 
O I. skup. sa starali M. Tvrdovská a p. Kurucová; o strednú skup. p. Kolková 
a Belejíková a o najmenších p. Cíbová a Kováčiková.   
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      24. novembra ušlo z DD  8 chlapcov. Boli silné mrazy a utečenci riadne ochoreli .  
     Napokon ich priviedli 27. XI. späť policajti. Zapisovateľku Kroniky robila p. Cíbová. 
- ZDŠ ul. Revolučná. Riaditeľka Agneša Hrošová . Tento rok prešiel J. Kentoš do  

Funkcie vedúceho odboru školstva v Žiline. Zástupkyňa: K. Ďurajková.  
Učiteľský zbor mal 30 členov a v 19 triedach sa učilo 504 žiakov. Školu ukončilo  
89 deviatakov.  

         -    ZDŠ ul. Mieru.  Nastali  zmeny   v učiteľskom  zbore.  Riaditeľ V. Fašang odišiel na  
              ZDŠ v Dlhom Poli. Igor Letrik odišiel na povinnú vojenskú službu. Riaditeľom  
              školy bol ustanovený Rudolf Badík, zástupcovia: J. Kavec, a A. Zbýňovcová. Zo  
              školy v D. Hričove prišla Irena Sláviková ( rod. Bančáková) a nové absolventky 
              vysokej školy Gabriela  Mikolášiková  ( neskôr Uhliariková)a Margita Piačková.  
              Na materskú dovolenku nastúpili : M. Boháčiková, A. Jancová a Š. Koniarová.  
              V 26 triedach sa učilo 804 ž. , v školskej družine 50 ž. a v jedálni sa stravovalo 112 
               ž. Školu opustilo 122 deviatakov, z nich za učňov sa išlo učiť 67 ž. a na ďalšie  
               štúdiá odišlo 55 ž.   

 -   Futbal.  Po  víťazstve  v  I. A triede  bytčianski  futbalisti  hrali  v  krajských  
majstrovstvách.  

1980  -   predseda MsNV bol Leopold Václavík  ( od 1975 do 1981 ).  
          -   kaplán na fare bol Viktor Zboran  
          -   počet obyvateľov mesta a prímest. častí bol 11 789. Rast obyvateľstva mesta bol  
              podmienený rozvojom priemyslu a výstavbou bytov. S tým súviselo aj rozšírenie 
              obchodnej siete, výstavba ciest, čistiacej stanice a kultúrna vybavenosť.   
          -   Výstavba. V rokoch 1971 – 1980 bolo  v Bytči postavených bytov v : rodinných  
               domoch 244; v bytových domoch: 807. Domový fond mal spolu 1 053 bytov  
               I. kategórie.  
          -   13. VII. sa presťahovala pošta do novej budovy spojov. Postavená bola za 23 mil.  
               Kčs. Otvorený bol aj nový pavilón knižnice na sídlisku.  

  -   Zdravotníctvo.  18 žien a 3 muži sa stali bezplatnými darcami krvi. Za tento čin im  
Závodný výbor ROH poďakoval a dostali knižné darčeky.  

- Kluby: Včelári. Spolky mali problémy s nelegálne dovezenými včelstvami, ktoré  
roznášali choroby ( najmä kliešte ). Pretože bolo veľmi chladné leto , znáška medu 
bola menšia ako minulý rok. Navyše JRD chemicky ošetrovalo polia, keď boli 
v kvete, čím zabíjalo včely. Spolok mal 265 členov a 1 616 včelstiev. Podrobnosti  
pozri v kronike Slovenského zväzu včelárov st. 83 – 89.  
Rybári. Začala sa rekonštrukcia  rybníkov v Hliníku, ktoré boli zanedbané , pretože 
neboli majetkovo vysporiadané. Jeden z nich osadili šťukou. Vznikla nová vodná 
plocha pri starom bagrovisku ( v poliach za železničnou stanicou ) o rozlohe 10,5 ha. 
Rybári si na nej vytvorili športovú plochu. Organizácia získala tento rok nové 
plochy aj v Predmieri a Rašove na tamojších bagroviskách.  
Za dlhú a obetavú prácu pre spolok získali čestný odznak III. stupňa: P. Pivoda, L. 
Dančík, J. Kočí, J. Kocúr ml. , a Ing. Gajdoš. A čestný odznak II. stupňa bol udelený 
členom: MUDr. Alexandrovi Mičietovi, J. Kocúrovi st., a F. Potockému.  
Filatelisti. Počet členov klubu bol 52. 

               Požiarnici. V priebehu  roka získali 3 nové členky, takže  žien  bolo  20  a 23 nových  
               mužov. Členovia zväzu pravidelne usporiadali zábavy, stretnutie manželiek členov  
               pri príležitosti MDŽ. V novinách Bytčiansky obzor sa pravidelne objavovali články  
               o požiarnej prevencii. V rámci Mesiaca požiarnej ochrany sa uskutočnilo 563 preven 
               tívnych prehliadok. Zväz nakúpil novú požiarnu techniku.  
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               VI. ročník súťaže „ O pamätnú prilbu“ sa uskutočnil 17. VII. pri  Detskom domove.  
               Zúčastnilo sa jej 25 družstiev. Víťazi: dorast Bytča, Slovena Rajec – ženy a za  
               mužov Armatúrka Myjava.  
               Pamätné odznaky za záslužnú prácu získali: T. Helmeš a M. Kocemba.  
               V mládežníckej súťaži Plameň zvíťazili malí požiarnici zo ZDŠ ul. Mieru pod  
               vedením P. Baďuru.  

- JRD. Poľnohospodárske družstvo bolo rovnocenným partnerom priemyslu. 
V rastlinnej výrobe sa zamerali na výrobu obilia, krmovín a zemiakov. Hektárové 
výnosy dosiahli : obilie 40q; zemiaky 220q a seno 40q. JRD chovalo hovädzí 
dobytok pre ktorý namontovali granulačnú linku a závlahové zariadenie. JRD 
zamestnávalo spolu 380 ľudí; priemerná mesačná mzda bola 1 974 Kčs. Obilie 
zbierali z plochy 400 ha, z toho pšenice 187 ha a jačmeňa 213 ha. Na zber obilia 
používali 3 vlastné kombajny. Na zber slamy mali vysokotlakový lis a samoviazacie 
vozy. Rozšírili lesný pôdny fond na ploche 103 ha.  

- Priemysel: Makyta. Do modernizácie budov a hál investoval podnik 418 mil. Kčs.  
Pivovar. Ukončili rekonštrukciu závodu. Do prevádzky odovzdali flaškovaciu linku 
s kapacitou 15 tis. fliaš za hod. , postavili bunkre na slad, umývačku sudov 
a chladiaci kompresor.  
ZVL Kinex. Nastal v ňom obrovský nárast výroby. Zamestnávali 1 880 ľudí.  
Od 1.I.1980 v rámci zlučovania podniku zanikajú koncernové organizácie. Takto 
zaniklo 11 sídiel ZVL – teda aj v Bytči. Výrobná činnosť ale ostala. Ďalej vyrábali 
valivé ložiská, meradlá, vykonávali sa montáže, stavebné práce. Ostali aj prevádzky 
sociálnych, ubytovacích a rekreačných zariadení, podnikové byty a pod.  
Podrobnosti SD č.:  342  / 2010 ( 1/80 ) zátvorku vymaž 
Od 1. I. bol menovaný do novej funkcie riaditeľa podniku v Bytči Miroslav Slaninka 
11. VIII. bola v novej podnikovej bytovke dočasne zriadená z 2 bytov MŠ, do ktorej 
bolo prijatých 40 detí . Jej riaditeľkou bola Viktória Vakulová.  
5. VIII. bola podpísaná Kooperačná zmluva medzi podnikom ťažkého strojárstva 
v Dubnici n./ Váhom ( ZŤS ) a ZVL Bytča. Predmetom zmluvy bola výroba dielcov 
pre axiálne hydrostatické prevodníky. ZVL Bytča sa zaviazala, že sortiment 
spomínanej dohody bude dodávať výlučne pre potreby  ZŤS.  
Podrobnosti SD č.343  a, b, c / 2010  (2, 3, 4 / 80 ) 
23. II. 1979  udelilo generálne riaditeľstvo v Považskej Bystrici podniku ZVL Bytča 
Čestné uznanie za I. miesto v súťaži o najlepší podnik .  
20. – 21. VI. bola celoštátna vedecká konferencia na tému „ Demagnetizácia ložísk“.  
Konala sa v hoteli Manín  s účasťou dekanov strojníckych fakúlt v Bratislave 
a Prahe a iných odborníkov.  
V období roku 1980 bolo konštatovaných 222 pracovných úrazov s následnou 
pracovnou absenciou 5 373 dní.  
Podrobnosti SD č.: 344 a, b, c / 2010 ( 1, 3,5 / 79 ) 
Paradoxy doby. Deti základných škôl mali za úlohu okrem iného aj zber železného 
šrotu ( vo svojom voľnom čase – v sobotu ). Pozbieraný šrot priniesli na ihrisko. 
Hoci bol jeho odvoz 3x urgovaný, trvalo 3 mesiace, kým ho odtiaľ odviezli Zberné 
suroviny. Na ihrisku sa 3 mesiace nemohlo hrať.  

- Školstvo : Gymnázium. V 8 triedach sa učilo 265 ž. Maturitné ročníky viedla:  
F. Gajdošová a J. Kovárová. Riaditeľka školy: M. Jedličková, zástupca : J. 
Križanovský. Ako externí učitelia za ZVL boli : Ing. Bukový, Varhaník a Dovičin.  
7. V. navštívila školu spisovateľka Marína Čeretková – Gálová.  
Dve družstvá dorasteniek nacvičovala na spartakiádu V. Kováčová a chlapci pod 
vedení prof. J. Kováča postúpili na cvičenie v Prahe.  Ústne maturitné skúšky 
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absolvovali všetci 65 študenti. Takmer všetci absolventi sa prihlásili na vysoké 
školy. Najväčší záujem mali o fakulty lekárske a právnické.  
26. V. – 6. VI. absolvovali žiaci 3. ročníka súvislú výrobnú prax v rámci voliteľných 
predmetov – strojárstvo – v ZVL Kinex. V rámci letnej aktivity museli študenti 
povinne ísť na brigády. 80 študentov pracovalo v Chemických závodoch 
v Bratislave a konzervárňach v Lovosiciach.  
ZDŠ ul. Mieru.  V 34 triedach sa učilo 1 071 žiakov. Vo vedení školy boli: J. 
Hariňová, J. Kavec a Š. Valíček, ktorý nastúpil na miesto dlhoročnej zástupkyne 
Anny Zbýňovcovej, ktorá odišla do Martina. Počas roka odišla zo školy na vlastnú 
žiadosť Elena Mindalová a na jej miesto nastúpila D. Mičietová. Do dôchodku 
odišiel Pavol Gajdošík, ktorý pôsobil na tejto škole od jej vzniku.  
Od 1. IX. sa začala používať nová budova Školskej družiny ( ŠD ) so školskou 
jedálňou ( ŠJ ).  Vedúcou ŠD bola Elena Krajíčková a vedúcou ŠJ bola M. 
Babušíková.  
ZDŠ ul. Revolučná. Riaditeľ bol Karol Petrus; zástupkyňa K. Ďurajková; pionierska 
vedúca Soňa Vengrická. Na materskú dovolenku ( MD ) odišli : S. Lošáková, 
Jakubíková a M. Kratochvílová. Celkový počet žiakov bol 476. Škola sa už vtedy 
venovala hádzanej a preto na majstrovstvách okresu získali chlapci I. miesto . 
Podobne boli úspešní aj stolní tenisti.  
Ľudová škola umenia ( ĽŠU ). Počet žiakov študujúcich hudobný odbor bol 182. 
Riaditeľ bol Július Hlubina.  
Detský domov ( DD ).  V domove bývalo 47 detí, z nich 1 bolo v jasliach, 4 v MŠ ; 
15 boli učni a ostatní chodili do základnej školy. Na strednej škole zmaturovala V. 
Macková. Zo zamestnancov odišli: Cíbová, Gajdošová, Kurucová, Calajová a Jožka 
Tisová ( všetky išli do dôchodku).  
Bytčiansky obzor bol niečo ako noviny, ktoré vychádzali mesačne a prinášali 
informácie zo života v meste. V júnovom čísle vyšiel článok Viktora Kultána 
o Exkurziách a ich výchovnom pôsobení na žiakov; článok MUDr. Štefana Dlugoša 
o Fajčení a jeho vplyve na mladých ľudí; Ján Jalovičiar referoval o činnosti mladých 
požiarnikov ( o ich účasti v súťažiach ). V krátkosti boli opísané stretnutia s darcami 
krvi, pozvánka na koncert pražskej speváčky Lenky Kořínkovej do amfiteátra, 
príprava roľníkov na žatvu a frázy, frázy a frázy. Ján Milučký sa v obsiahlom článku 
venuje profilu robotníka – nástrojára Richarda Ježíka vyznamenaného titulom „ 
Najlepší pracovník VHJ ZVL“.  
Richard Ježík.  Pochádzal z Veľkého Rovného. Jeho dedovia a pradedovia boli 
drotári – svetobežníci. Pochodili celú Európu, Švajčiarsko nevynímajúc. Richardov 
otec bol zručný stolár. Mladý Ježík po skončení učňovky nastúpil priamo do 
vývojovej dielne, kde s R. Žídekom a B. Kleinom tvorili 3- členný kolektív. R. 
Žídek skúsený strojný zámočník, dlhé roky pracoval vo Francúzsku. B. Klein jemný 
mechanik, hodinár, jeden z prvých bezmotorových pilotov na Slovensku. Obaja boli 
Richardovými učiteľmi. Po ich odchode do dôchodku prišli mladí : J. Uhliarik, J. 
Talač a L. Blažko, ktorí dodnes spomínajú na Richarda ako na veľmi čestného 
a mimoriadne pracovitého a vynaliezavého človeka, ktorý stále prichádzal s novými 
nápadmi.  

1990  -   predseda MsNV bol Ladislav Chúra, ktorého  vystriedal Peter Lalinský.  
          -   kňaz na fare bol Dominik Brňák a kaplán František Cvacho 
          -   V štáte  nastala  zmena  politickej  situácie,  vzniklo  mnoho  nových  polit.  strán. 
               Dovtedajšie vedenie mesta sa vzdalo funkcií a do pléna bolo 19. XI. bolo zvolených  
               14 členov ( väčšinou za KDH ). MZ malo 36 členov.  
          -   21 ulíc  dostalo  nové  alebo  staronové  meno.  Ostali: Bírošova,  Dukelská,  
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               Dostojevského, Družstevná, Hlinická, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova ,  
               Kollárova. Nový názov dostali ul.: Bottova ( predtým Sídlisko Úvažie ); ulica 
               Červeňanského ( Malinovského ); Gaštanová, Brezová, Javorová – ulice na  
               Sídlisku 9. mája; Hlinkova ( Leninova); Killianova – zámocká štvrť; Lániho  
               ( Revolučná); Lombardiniho ( Vorošilova); Malobytčianska ( ul. 1. mája); Mičurova 
               ( Gorkého ); Moyzesova ( Marxova); Námestie SR ( Gottwaldovo nám.); Sakalovej 
               ( Konevova); Škorvánkova ( Nálepkova); Štefánikova ( Čsl. Armády); Švecova  
               ( Volgogradská ); Treskoňova ( SNP ); Thurzova ( Partizánska).  

- Daňový úrad. Po nariadení Ministerstva financií vznikol v meste 5. IX. Daňový úrad 
Pracovať začal v 2 miestnostiach Slovenskej sporiteľne. Od jeho vzniku je jeho  
riaditeľkou Alžbeta Kramarová. Pôvodne tu bolo zamestnaných 6 pracovníkov. DÚ 
spracovával agendu  aj obcí Dlhé Pole, Dolný a Horný Hričov a Svederník.  

- Na ulici  Hlinická  dali  do  prevádzky  nový  bytový  dom  č.  1147.  Na  Úvaží bolo  
dokončené nové sídlisko, čím pribudlo 176 bytov.  

- Prvýkrát boli mestu prednesené požiadavky užívateľov na káblovú televíziu, pretože  
TV signál bol v niektorých častiach mesta a hlavne prímest. častí nekvalitný. Ešte  
Tento rok sa začali prípravné práce na KTR.  

- Vznikla v meste  prvá  súkromná  predajňa  zlatníctva so sídlom na Malobytčianskej 
ulici. Jej majiteľmi boli manželia Mičianovci. Zákazníkom neponúkali iba predaj  
zlata, ale aj opravu a výrobu šperkov na zákazku.  

- Železničná stanica. Jej náčelníkom bol Ivan Pandula. Poplatok závodu Debnáreň za 
prístup na koľajnice sa zvýšil z 8-tis. na 55.tis. Kčs. Zvýšila sa aj cena osobnej 
prepravy. Zanikla organizácia ROH , vznikol Odborový zväz železničiarov. Tržby 
z prepravy cestujúcich boli 824 621 Kčs. Prepravených bolo 24 855 vlakov.  

- ZVL  Kinex  oslávil 84. výročie svojho vzniku. Na začiatku roka zamestnával 2016 
zamestnancov. Postupne stagnoval a po vytunelovaní takmer zanikol. Toto všetko sa 
stalo v priebehu rokov okolo 1990 roku.  

- Pivovar prešiel pod súkromnú spoločnosť KK. Company Vlkanová. 
- Obchod.  Vrátili sa živnostníci a majitelia obchodov. Otvorili 27 súkromných 

predajní potravín, 16 textilu, 5 so zmiešaným tovarom, 5 drogérií. Dielne si otvorili 
súkromní stolári, kamenári. Vznikli dielne kovovýroby a opravárenské.  

- Štátny archív. Na jeho čele stál v r. 1990 PhDr. Jozef Kočiš CSc, ktorý výrazne 
prispel k tomu, že bytčiansky archív patrí dodnes medzi najvýznamnejšie na 
Slovensku.  

- Klub filatelistov mal 53 členov. V r. 1990 bola v emisii medzi výplatnými 
známkami vydaná aj známka pod poradovým číslom 2937 s námetom zámku 
v Bytči. Bola to posledná známka do zániku ČSR ( 31. XII. 1992 ). Mala nominálnu 
hodnotu 50 halierov, bola viacfarebná a navrhol ju Jozef Herčík.  

- Klub včelárov.  Predsedal mu Rudolf Dóczy, tajomník: J. Chalupiansky. Po návrate 
súkromného vlastníctva sa aj včelárom odbúrali štátne subvencie a MEDOS Galanta 
prestal nakupovať med. Napriek tomu naši včelári predali 6 ton medu. Organizácia 
mala 353 členov ( 12 nových ), zomrelo 5 členov.  Hospodárili s 2 562 včelstvami.  

- Hasiči sa začali volať Zväz požiarnej ochrany. Zase sa vrátil názov požiarnik. 9. XII. 
bola výročná členská schôdza, na ktorej zvolili predsedu Ing. Palka; veliteľom sa 
stal Jurčík , tajomníkom Huljak a strojníkom Ivanka.  Mali 128 členov, z toho 25 
žien. Preventívne prehliadky ukázali nedostatky najmä v obchodnej sieti 
a u súkromných podnikateľov. Tento rok mali 22 požiarnych výjazdov. Z toho bolo 
11 k požiarom tráv a lesných plôch. 5. VIII. bol XVI. ročník „ O pamätnú prilbu“, 
ktorého sa zúčastnilo24 družstiev. Víťazmi sa stali Lúky pod Makytou.  
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- Horolezci. 23. I.  bol v Bytči založený horolezecký klub Direct Bytča. Jeho 
zakladateľmi boli Miloš Skatulok a Rudo Bielik . Dôležitým stimulom boli blízke 
Súľovské skaly. Hneď po založení bol klub prijatý do radov Slovenského 
horolezeckého spolku JAMES. Zo začiatku mali 15 členov.  Hneď od začiatku 
chodili  liezť do Súľova a Manínskej úžiny. Jadro „ lezcov“ : Milan Chudovský, 
Fero Prcín,  a D. Uhliarik. Pravidelne sa zúčastňovali na Slovenských akciách vo 
Vysokých Tatrách. Prvý raz reprezentoval náš klub v zahraničí F. Prcín ( 
z Hrabového ). Liezol na medzinárodnom sústredení vo francúzskom BOUX 
a pretekal v talianskom ARCU.  

- Klub učiteľov dôchodcov.  Jeho predsedom bol Ondrej Štefík. Členovia si vypočuli 
zaujímavé prednášky, ako: Štruktúra prokuratúry - JUDr. Hagendorfová; 
Zvykoslovie a fašiangy – Dr. Praženicová; Erby – Weinbergerová; Biskupské 
návštevy – S. Churý; Obuv a jej vývoj – I. Kamas. Svoje jubileum 75 r. oslávili: 
Dúbravcová, Lengyelová, Šalátová, Šukalová; 70 rokov: M. Štefanová, A. 
Weinbergerová; 65 r.: Fujačková a Midulová.  Navždy sa rozlúčili s Rudkom 
Badíkom a M. Dúbravkom.  

- Futbal. Mužstvo bolo účastníkom Slovenskej národnej ligy – skupina východ. 
Tréneri: J. Šimoník, I. Žiak;  predseda: Feješ, vedúci mužstva: V. Klepáč. Hráči: 
Valenta, Mišutka, Kostolný ,Kušo, Minárčik, Kuba, Záduban, Hozdek, Závodník, 
Mičiník, Schmidt, M. Raždík, Pavlík, Pauer, Rakučák a iní.  

- Počasie. Január bol veľmi suchý a bol bez snehu. Dokonca ani v Tatrách nebol sneh. 
Vo februári napadla kopa snehu.  

- Detský domov ( DD ). Riaditeľkou bola Mária Ivanková a vychovávateľky: E. 
Kocúrová, E. Sedláková, M. Kolková, A. Jašová, M. Múdra, J. Hariňová, M. 
Adamíková a V. Mikulová.  Deti ich už neoslovovali súdružka vychovávateľka, ale 
teta. V 3 výchovných skupinách bolo 6 detí, ktoré chodili do MŠ; 26 detí do 
Osobitnej školy; 12 detí do učňovských škôl.  

- ZŠ ul. Revolučná.  Základné školy boli opäť 8-ročné. Od 1.II. sa zmenilo kádrové 
obsadenie, po voľbách sa stal riaditeľom školy Ľubomír Kovačech, zástupkyňou: 
Mária Beníčková a Kristína Ďurajková. Spolu učilo na škole 30 učiteľov a 4 
vychovávateľky v ŠD. Tajomníčka školy bola Gabriela Kemková. Školskú 
dochádzku ukončilo 101 ôsmakov.  

- ZŠ ul. Mieru. Vedenie školy sa zmenilo, konečne odišla J. Hariňová a na jej miesto 
nastúpila Anna Hešková. Zástupkyne: S. Živná , Ž. Mendelová a J. Košút. Spolu 
navštevovalo školu 1054 žiakov v 33 triedach. Do školy sa vrátili bývalí učitelia 
a nastúpili celkom noví: M. Boháčiková, Š. Valíček, D. Holičová, E. Bednárová, I. 
Hromcová, M. Talafová a A. Klacko. Odišla L. Moravanská za riaditeľku DD. 
Prvýkrát po rokoch otvorili deviaty ročník , do ktorého chodili 13 ž. z celého 
Bytčianska. Dochádzku ukončilo s nimi aj 167 ôsmakov. Pretože ruský jazyk 
pomaly zanikal ako predmet ( rodičia oň nemali záujem), museli sa učitelia ruštiny 
rekvalifikovať na iné predmety. Novinkou bol vznik Rady školy. Jej členmi boli 
volení zástupcovia z radov učiteľov, rodičov, poslancov MZ a zástupcov Kinexu. 
Posledný rok sa nacvičovala celoštátna spartakiáda. Cvičenci sa ňou predviedli 
v Bytči aj v Žiline. Naše hádzanárky obsadili 4. miesto v celoštátnom finále.  
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18. kapitola 
 
 
 
 
 

P O Č A S I E 
 
 
Január. 
 
1. I. Nový rok sa začal ranným odmäkom a hmlou. Fúkal slabý Z vietor. Cez deň bolo + 4°C   
       a jasno.   
2. I. Od rána bolo zamračené, poletoval sneh a začalo sa ochladzovať. Popoludní bolo + 1 °C. 
3. I. Cez noc napadlo 10 cm snehu. Od rána bolo zamračené , bezvetrie a – 4 °C. Cez deň bolo  
        - 2 °C. 
4. I. Ráno už bolo – 11 °C, stále zamračené, bezvetrie. Cez deň – 7 °C. 
6. I. Na Tri krále husto snežilo, ráno – 2 °C a cez deň + 2 °C. 
7. I. Po 4 chladných  dňoch sa začalo otepľovať a snežilo. Aj na druhý deň bolo rovnako. 
9. I. Tento deň v r. 1742 bola taká zima, že ľudia umierali na kočoch a vtáci padali zmrznuté 
       zo stromov. Dnes bolo + 3 °C. Postupne sa všetok sneh roztopil. Do 11. I. po ňom nebolo  
       ani stopy. 
12. I. Ráno bolo – 3. °C, fúkal S vietor. V Čechách boli zavalení snehom, u nás nespadla ani  
       vločka. Stále fúkal S vietor, ale cez deň boli plusové teploty. Rovnako bolo do 16. I.  
17. I. v noci mrzlo – 5 °C, ráno – 3 °C, cez deň + 1 °C. Snežilo do 20. I.  
21. I. Ráno bolo – 6 °C, fúkal slabý SV vietor, snežilo. Cez deň – 5 °C, jasno, slnečno. 
22. I. V noci bolo už – 8 °C, cez deň 0 °C. U nás bolo teplejšie , ako dole v Piešťanoch.  
       Rovnaké chladné rána boli až do 31. I. Stále bolo veľmi veterno. Posledné dni januára 
       husto snežilo. 
Zhrnutie: január sa začal odmäkom, ktorý bol prerušený 4 dňovým ochladením. Potom znovu 
nastal odmäk. Po 17. I. sa znovu ochladilo a bolo chladno až do konca mesiaca. Január bol 
pomerne suchý, len s malými zrážkami. Nasnežilo až posledný týždeň.  
 
Február. 
 
1. II. Ráno bolo chladno – 14 °C, lebo fúkal SV vietor. Na poludnie bolo – 4 °C. Rovnako  
        bolo do 7. II. , iba 3. II. nasnežilo 20 cm snehu.   
7. II. sa začalo viac ochladzovať. Ráno a cez deň – 5 °C, fúkal silný SV vietor 50 km / h. Deň  
        jasný a slnečný. Rovnako bolo do 11. II.  
12. II. ráno – 4 °C, veterno. Cez deň bol odmäk, snežilo.  
19. II. Celú noc bola hustá hmla. Ráno + 4 °C, jasno, bezvetrie. Bol krásny slnečný deň,  
         všetok sneh sa roztopil, všade boli záplavy vody.  
20. II. Od rána pršalo, + 4 °C. Na obed sa mierne ochladilo a snežilo.  
21. II. Ráno sme sa zobudili do bieleho dňa. Naše záhrady úplne iskrili pod čerstvo  
       napadnutým snehom. Fúkal slabý Z vietor, + 5 °C. 
22. II. Rána boli mrazivé, ale dni boli čoraz teplejšie, keď bolo od 25. II. do 28. II. cez deň až 
       + 10 °C.  
Zhrnutie :  Február sa začal chladným počasím, silným vetrom a napadnutým snehom. Od 12. 
II. nastal úplný odmäk a veľmi sa oteplilo. Hoci meteorológovia ( meteo. ) hlásili na posledný 
februárový týždeň dážď, u nás v Bytči bolo krásne slnečné počasie i keď bolo veľmi mokro.  
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Marec. 
 
1. III. od rána bolo zamračené a pršalo. Fúkal Z vietor, + 9 °C. Rovnako bolo do 5. III. 
5. III. ráno bolo – 5 °C, poletoval sneh, fúkal SV vietor, ktorý stále silnel až dosiahol rýchlosť 
        50 km / h.  
6. III. celý deň bolo veterno. V noci – 7 °C, cez deň + 2 °C. 
10. III. ráno – 10 °C, cez deň + 5 °C . Stále fúkal silný vietor. Počasie bolo rovnaké do 15. III. 
15. III. ráno 0 °C, husto snežilo ( padal ťažký, mokrý sneh ). Rovnako bolo do 18. III.  
18. III. ráno 0 °C, doterajší chladný SZ vietor sa zmenil na JV a oteplilo sa na 10 °C 
21. III. každý deň bolo teplejšie. Ráno + 5 °C a cez deň až + 14 °C. Dokonca 25. III. dosiahla  
         denná teplota až + 18 °C. 
26. III. ráno bolo + 7 °C. Od rána bolo jasno, bezvetrie, ale na poludnie sa spustil silný JV  
          vietor 25 km / h. , ktorý do večera zosilnel na 50 km / h. Pršalo až do 28. III.  
29. III. Ochladilo sa  na ranných 0 °C a cez deň na + 7 °C, ale na pocit bolo oveľa chladnejšie,  
          lebo fúkal SZ vietor a stále pršalo.   
Zhrnutie: Marec sa začal dažďom. Od začiatku do konca sústavne fúkal vietor, ktorý menil 
smer zo severného na južný a späť. Do 15. III. boli mrazivé rána, z nich bolo najchladnejšie  –
-10 °C. Od polovice mesiaca sa začalo otepľovať a stále pršalo. Najvyššia teplota bola 21. III., 
keď bolo až + 18 °C. Marec bol veľmi vlhký a veterný.   
 
Apríl. 
 
1. IV. ráno bolo – 2 °C, cez deň jasno, krásne slnečno + 18 °C, pofukoval slabý Z vietor.  
        Rovnaké dni boli do 4. IV.  
5. IV. Na Veľkonočný pondelok bolo ráno + 7 °C, bezvetrie, pršalo. Cez deň 8 °C. Večer  
         fúkal SZ vietor. Začalo sa ochladzovať, každý deň viac do 8. IV.  
9. IV. ráno 3 °C, slnečno , jasno. Cez deň bolo 20 °C, pršalo. Na otvorených priestoroch bol 
         ráno mráz – 2 °C. Rovnako bolo do 10. IV.  
11. IV. ráno 6 °C, cez deň 8 °C, ale na obed začal fúkať ostrý S vietor. 
13. IV. ráno zamračené 5 °C, celý deň pršalo 13 °C. Za tieto dni napršalo viac ako inokedy za 
        mesiac. 15. IV. napršalo 20 mm vody, všade okolo nás hlásia povodne. 
17. IV. rána boli chladné 1 °C, cez deň bolo čoraz chladnejšie, lebo fúkal S vietor.  
19. IV. pomaly sa začalo otepľovať , aj keď rána boli stále chladné. Dni boli teplejšie okolo 
        11 °C. Rovnako bolo do 22. IV.  
23. IV. V noci sa veľmi ochladilo na – 3 °C. Cez deň slnko prehrialo vzduch na 15 °C. 
24. IV. Pranostika hovorí o Jurajovi: Jesli sa na Juraja havran skryje v poli, velikej úrody  
          gazda sa nebojí. Neviem , ako to bolo s havranom, ale viem , že tento rok bola úroda  
         mizerná na poli i v sadoch. Na obed bolo 18 °C, noc bola najteplejšia v tomto roku   
          + 6 °C.  
25. IV. v noci bolo 5 °C, ráno jasno, bezvetrie 8 °C a na obed bolo 20 °C. Už 10 dní nepršalo. 
27. IV. v noci sa rozpršalo. Ráno bolo 8 °C, zamračené, na obed 14 °C, fúkal silný Z vietor. 
29. IV. bola jasná, chladná noc 2 °C. Cez deň bolo 18 °C, ale postupne sa ochladzovalo do  
          30. IV. , keď sa vietor otočil na južný a teploty sa zdvihli na 21 – 23 °C. Bolo veľmi  
          sucho, musíme všetko polievať.  
Zhrnutie: Do 17. IV. stále pršalo a bolo chladno. Neprestajne fúkal premenlivý vietor. Od 24. 
IV. sa začalo otepľovať až na 23 °C. 24. IV. bola prvá tohtoročná najteplejšia noc + 6 °C. 
Prvá polovica mesiaca bola chladná a vlhká. Vietor to vlhko celé odvial, takže koniec apríla 
bol veľmi suchý. Oteplilo sa. 
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Máj.  
 
1. V. Ráno bolo 8 °C, celé doobedie husto pršalo. Teplo 23 °C, fúkal Z vietor, ktorý prinášal  
         stále nové mraky, takže pršalo do 7. V. Denné teploty okolo 10 – 14 °C. 
6. V. Ráno veľmi husto pršalo, popoludní sa spustil silný Z vietor a začali padať krúpy veľké 
         ako hrach. 
7. V. Noci boli na toto obdobie teplé okolo 10°C a dni okolo 17 °C. Rovnako bolo do 14. V.  
         Dni boli slnečné a teplé a do Žofie dosiahli 22 °C.  
15. V. Aby zmrznutých svätých zahanbila, priniesla Žofia so sebou silný SV vietor, ktorý sa  
         zmenil na SZ 40 km / h. a zo dňa na deň bolo chladnejšie , 6°C. 
17. V. stále pršalo. Všetko bolo premočené. Na celom Slovensku hlásia povodne. Aj naše  
        rieky hučia a sú preplnené. Fúkal silný SZ vietor. 
22. V. konečne sa oteplilo. V noci bolo 13 °C, cez deň polojasno 20 °C, ale neprestalo pršať 
        až do 26. V.  
30. V. Pár dní nepršalo, bolo polojasno a teplo 19 °C. Na obed sa zase spustili prehánky a  
        podvečer prišla prudká búrka so silným dažďom a J vetrom.  
Zhrnutie: Máj bol mimoriadne daždivý. Toľko vody nenapadlo na Slovensku za posledných 
140 rokov. Zdvihli sa hladiny riek. V Bytči zalialo ihrisko, v M. Bytči voda zaplavila chatky 
pri rieke, ale najhoršie to bolo v Predmieri, kde museli evakuovať školu a telocvične. Voda 
ľuďom vytápala pivnice a záhrady. Pohotovosť mali hasiči z Bytče aj Žiliny. Najhoršie bolo, 
že v pivniciach zatopilo kotle na kúrenie, takže v domoch si nemohli ani kúriť. Z tribúny 
štadióna museli hudobníci sťahovať skúšobňu a telocvičňu klubu Kung – Fu.  
Podrobnosti SD č.: 345 a, b / 2010 
 
Jún. 
 
1. VI. Celý deň bolo 12 °C. tento a ďalší deň pršalo. Na poliach všetko začalo hniť pod 
vodou. Ľudia boli zachmúrení ako obloha nad nimi.  
3. VI. Konečne sa vyjasnilo a prestalo liať. Nepršalo do 12. VI. Denne bolo okolo 21 – 24 °C. 
10. VI. stále sa otepľuje. Ráno 16 °C, na obed 30 °C. Fúkal V vietor, ktorí stále silnel.  
12. VI. cez deň bolo teplo 31 °C. Podvečer zosilnel vietor tak, že lámal a vyvracal stromy aj s  
          koreňmi. V MŠ na Sídlisku zdemoloval väčšinu stromov. 
14. VI. teplých dní ubúdalo, popoludní sa začalo ochladzovať na 15 °C, fúkal S vietor ďalšie 
          3 dni.  
17. VI.  ráno bolo zamračené 12 °C, na obed jasno, slnečno, bezvetrie 26 °C ešte 2 dni.  
19. VI. od rána znova pršalo, 12 °C. Z hodiny na hodinu bolo chladnejšie, fúkal S vietor  
          30 km / h. Na toto obdobie bolo chladno 11 – 15 °C.  
28. VI. Konečne sa začalo leto. Cez deň bolo 27 °C, vial iba slabý vánok až do 30. VI.  
Zhrnutie:  Jún bol chladný , daždivý a veterný. Iba pár dní na jeho začiatku a  posledný týždeň 
sa konečne oteplilo a vyjasnilo. Začali sa príjemné teplé dni.  
 
Júl.  
 
1.VII. Ráno príjemne 15 °C, na poludnie bolo horúco 30 °C, ale spustila sa búrka z tepla.  
          Fúkal silný JV vietor. Aj nasledujúce dni sme neverili vlastným očiam , aká bola 
           vysušená a popraskaná zem. Po všetkých tých lejakoch a povodniach nebolo ani stopy.  
4. VII. Len v Bytči nepršalo, všade okolo áno, bolo bezvetrie, 24 °C. Na obed sa rozfúkal S 
           vietor, ktorý privial silnú búrku so studeným dažďom. Pršalo 2 dni.  
7. VII. ráno bolo zamračené, ale nepršalo do 13. VII. Cez deň bolo polojasno, fúkal JV vietor, 
           20 °C. 
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9. VII. Od rána bolo 12 °C, jasno a bezvetrie. Na obed 30 °C, južný vánok. Takto bolo do 18. 
           VII. Boli veľmi horúce až tropické dni a noci. Každý deň bola popoludní búrka z tepla.  
           Dni boli neuveriteľne dusné, vlhké a horúce. Navyše bolo bezvetrie.  
18. VII. celú noc a ráno pršalo, ochladilo sa cez deň na 19 °C. Dva dni fúkal S vietor.  
21. VII. Od rána bolo teplo, na poludnie sa spustil prudký dážď, 26 °C. Večer bolo dusno.  
           Teploty sa dvíhali nad 30 °C až do 24. VII.  
24. VII. Ochladilo sa na 14 °C. celý deň mrholilo, podvečer fúkal nepríjemný S vietor. Na 5 
          dní sme sa v Európe stali najchladnejším miestom.  
29. VII. Konečne sa vyjasnilo a oteplilo. Ráno bolo 18 °C, cez deň 22 °C, fúkal J vietor. Na  
            druhý deň sa zase ochladilo a do konca mesiaca akoby sa leto skončilo a prišla 
            chladná daždivá jeseň.  
Zhrnutie: Meteorológovia zaznamenali prvé júlové dni r. 2010, ako najteplejšie od čias 
merania teplôt. Zato koniec mesiaca bol zase chladný a daždivý.  
 
August.  
 
1. VIII. akoby sa k nám leto opäť vrátilo. Bol horúci jasný deň. 
2. VIII. sa začali prvé ranné hmly. Cez deň bolo 30 °C a po ňom bola tropická noc vyše   
           .18 °C. Do 8. VIII. bolo počasie premenlivé, lebo jeden deň bol horúci tropický, jasný 
            a ďalšie dva chladné a veterné.  
9. VIII. ráno bolo polojasno, 13 °C, hmla. Cez deň 25 °C, večer prudká búrka a dážď. Takto  
            bolo do 15. VIII. Boli jasné dni s teplotou okolo 22 °C a silným večerným dažďom. 
16. VIII. Ráno bolo 16 °C, hmla, cez deň boli prehánky, večer nastalo ochladenie na 14 °C. 
             Z vietor fúkal do 18. VIII.  
19. VIII. Postupne bolo stále chladnejšie, fúkal SZ vietor,  teploty klesli na nočných 12 °C 
              a denných 20°C .  
21. VIII. Od rána bol krásny slnečný deň, bez hmly a vetra. V noci bolo 13 °C a cez deň  
              28 °C. 
24. VIII. Ráno bolo 17 °C a zamračené. Doobeda pršalo, bolo bezvetrie, cez deň 23- 25 °C. 
29. VIII. Ráno bolo iba 9 °C, polojasno a chladno. Cez deň vystúpila teplota na maximum   
               17 °C,  fúkal silný SZ vietor. Rovnako bolo do 31. VIII.  
Zhrnutie:  Prvé augustové dni boli teplé letné. Potom sa postupne ochladzovalo, začali sa 
ranné hmly , teploty cez deň klesali a fúkal väčšinou S vietor. Iba na pár dní okolo 21. VIII. sa 
oteplilo. Ale také studené posledné augustové dni ako boli tento rok nezaznamenali pamätníci 
už 60 rokov. August bol v podstate chladný, veterný a upršaný. Úroda v záhradách a na 
poliach nemala šancu dozrieť.  
 
September. 
 
1. IX. Ešte dobre, že dnes nešli deti do školy,  bol Deň ústavy ( štátny sviatok),  lialo totiž ako 
          z krhly, fúkal S vietor, bola zima a vlhko. Denná teplota 12 °C. 
2. IX. mraky sa roztrhali, nepršalo, cez deň bolo 18 °C, bezvetrie.  
3. IX. V noci bolo 8 °C a cez deň 14 °C. Pretože noci boli chladné a pršalo, dni boli teplé, 
           všetky slivky a ringloty na stromoch popraskali. Na obed sa spustil studený silný dážď. 
           Pršalo 2 dni. 
6. IX. ráno bolo 7 °C, polojasno, cez deň sa konečne oteplilo na 15 °C. O dva dni sa vietor  
          otočil na južný, takže bolo cez deň 17 °C. S malými prestávkami pršalo do 11. IX.  
12. IX. konečne bolo jasno, slnečno. Ráno bolo 13 °C, cez deň 20 °C, bezvetrie.  
16, IX. ráno bolo 15 °C, zamračené, na obed začal fúkať silný SZ vietor. Keď sa popoludní 
           utíšil, bol nádherný slnečný deň s teplotou 23 °C. U nás bolo najteplejšie na Slovensku. 
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21. IX. Znovu sa vrátili ranné hmly. Ráno bolo 5 °C, bezvetrie, cez deň 18 °C. Hoci bolo na 
            slnku teplo, vzduch bol už chladný. Začala sa astronomická jeseň.  
22. IX. Tri dni bolo pekne teplo od 20 – 23 °C. Fúkal JZ vietor, bolo jasno a slnečno.  
25. IX. Ráno bolo jasno 8 °C, cez deň 18 °C, fúkal S vietor, v noci pršalo a stále sa  
            ochladzovalo až do 30. IX.  
29. IX. Na Michala bolo ráno 9 °C, bezvetrie a polojasno. Cez deň boli teploty 13 °C. 
            „ Keď sú na Michala vtáci doma ( čiže preč ) bude tuhá zima“ – hovorí pranostika.  
            Lenže bociany a belorítky boli stále ešte tu – zima bude mierna ? Milí moji vtáci, zle 
            ste nám predpovedali. Zima bola veru tuhá, suchá a mrazivá.  
Zhrnutie: September sa začal a pokračoval chladnými ránami i dňami. Len pár dní od  
             6. – 16. IX  bolo teplo. Posledné dni mesiaca boli chladné a daždivé.  
 
Október. 
 
1. X. Ráno bolo 6 °C, na obed 9 °C, jasno a slnečno. Takto chladno bolo 5 dní.  
6. X. Ráno bolo 8 °C, bolo zamračené, ale nepršalo. Bol slnečný deň babieho leta. Teplota  
         20 °C – zase bolo u nás najteplejšie na Slovensku. Takéto krásne teplé dni boli do  
         10. X.  
10. X. Ochladilo sa aj cez deň bolo v priemere 11 °C. Neustále bol veľmi studený vzduch až  
         do 20. X. , najmä popoludní stále mrholilo . 
21. X. Ráno bolo 5 °C, zamračené, fúkal nepríjemný S vietor a na poludnie začal padať prvý  
          sneh. Dnes mala meno Uršuľa patrónka vetra . Poriadne sa ním predviedla – fúkal 
          arktický S vietor. Pranostika hovorí: „ Keď sv. Uršuľa duje, tuhú zimu ohlasuje“. To sa  
          jej vydarilo – tohtoročná zima sa ukázala tuhá.  
22. X. ošľahol nás prvý tohtoročný mráz – 3 °C. Bolo jasno, cez deň chladno 7 °C. 
29. X. ráno bolo -2 °C, hmla. Cez deň 10 °C, slnečno.  
30.X. Ráno bolo rovnaké ,ale cez deň sa vietor otočil na JZ a na druhý deň na JV rýchlosťou  
          30m / sek. Teplota cez deň bola 18 °C – zase bolo u nás teplejšie ako na južnom 
          Slovensku.  
Zhrnutie: Začiatkom októbra privialo babie leto teplé jesenné dni , ale veľmi chladné rána, 
ktoré už ostali do konca mesiaca. 21. X. napadol prvý sneh a 22. X. bol prvý mráz – 3 °C. 
Október bol tento rok kuriózny. Mnohí si myslíme, že  všetky mesiace v roku sú približne 
rovnaké a majú daný počet dní a týždňov. Raz za 823 rokov je to ale úplne inak. Tento 
október bol práve taký – nezvyčajný. Mal 5 piatkov, 5 sobôt a 5 nedieľ. Mali sme teda 
jedinečnú šancu vychutnať si jeden víkend navyše.  
 
November. 
 
1. XI. Teploty sa prehupli do plusových hodnôt. Ráno bolo + 5°C, bolo jasne a bezvetrie. Na  
          obed začal duť silný nárazový  JZ vietor ( 20 km / h.) 
 Celý prvý týždeň bol rekordne 
           teplý. 5.XI. bola na toto obdobie veľmi teplá noc 12 °C. Dni boli jeden ako druhý. 
           Bolo  zamračené, mrholilo a teploty sa pohybovali od 12 – 17 °C.  
8. XI. v noci a celý deň tiež pršalo, cez deň bolo 11 °C, napršalo 20mm vody. Voda našťastie 
          vsiakla do zeme, pretože dovtedy bolo veľmi sucho.  
12. XI. ráno bolo 8 °C, bolo zamračené. Na poludnie padal hustý dážď so snehom. Fúkal silný 
         SZ vietor. Druhý deň bolo ráno rovnaké, ale deň bol slnečný a na toto obdobie teplý  
         17 °C. Takto bolo ďalšie 4 dni.  
18. XI. Ráno bolo 7 °C, husto pršalo, cez deň 10 °C, bolo veterno. 
22. XI. Ráno bolo až 10 °C, bolo zamračené. Fúkal JZ vietor. Takýto teplý november bol 
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            naposledy v r. 1951. 
23. XI. Ochladilo sa, pretože celý deň fúkal silný SZ vietor. 
24. XI. Bolo stále veterno, Z vietor  ( 10 – 30 km / h. ) Od rána poletoval jemný sneh. 
            Popoludní boli pri silnom vetre 4 °C. Hladný a uzimený kŕdeľ sýkoriek sa zlietol ku  
            kŕmidlám.  
26. XI. Stále bolo chladnejšie. Ráno bolo -3 °C, cez deň 2 °C , ticho snežilo a neprestalo  až  
            do konca mesiaca. Celé Slovensko bolo zrazu zapadnuté snehom, čo pravdaže  
            spôsobilo kalamitu.  
Zhrnutie: November bol nad úroveň teplý, dosahoval rekordné denné i nočné teploty. Aj na 
             zrážky bol bohatý. Ochladilo sa až od 23. XI.. Potom až do konca snežilo.  
 
December. 
 
1. XII. bolo ráno – 1 °C. Celý deň husto snežilo, dul SZ vietor. Každý deň bolo o stupeň 
           chladnejšie a mrazivejšie.  
3. XII. ráno bolo – 6 °C, bolo zamračené, snežilo a cez deň boli -2 °C. 
4. XII. V noci bolo – 13 °C, ráno – 11 °C a cez deň – 3 °C.  
5. XII. Bolo v noci až – 18 °C a na poludnie – 8 °C. Udrela riadna zima a sneženie na severe 
           spôsobilo kalamitu na cestách. Meškali autobusy a do niektorých dedín na Kysuciach a  
           Orave sa nedalo autom ani dostať Toto sa ale netýkalo Bytčianska.  
           Podrobnosti SD č.: 346  a, b / 2010 
7. XII. Oteplilo sa ráno na 0 °C. Pršalo a na poludnie bolo +4 °C. Celý deň bola hustá hmla.  
           Na druhý deň bolo rovnako.  
9. XII. V noci sa oteplilo až na +6 °C. Sneh sa pomaly strácal. Fúkal silný nárazový Z vietor  
           až 80 km / h. 
10. XII. V noci boli -4 °C, stále fúkal silný SZ vietor. Cez deň začalo snežiť a snežilo  
            s prestávkami až do 19. XII. Aj mrazy postupne silneli.  
19. XII. ráno bolo už -14 °C. Cez deň jasno a slnečno -5 °C. 
20.XII. Znova sa oteplilo na ranných -4 °C a denných -1 °C. teploty stále stúpali, takže na  
            Štedrý deň už bolo +7 °C. Všetok sneh sa úplne stratil.  
25. XII. Na Prvý sviatok vianočný sa začalo ochladenie . Ešte ráno bolo +3 °C, ale cez deň pri  
             SZ vetre 0°C a na druhý deň -5 °C. Snežilo.  
29. XII. Dosiahli ranné mrazy -14 °C a za jasného dňa bolo -7 °C 
31. XII. Posledný deň roka bol mrazivý a zamračený. Ranná teplota bola -10 °C a denná -8°C.      
Zhrnutie: December bol okrem pár teplých dní v strede mrazivý s hustými snehovými 
zrážkami. Aj keď na Štedrý deň nebolo v Bytči ani zrniečko snehu, hneď na druhý deň začal 
padať. 
Rok 2010 bol odborníkmi vyhodnotený ako najteplejší doteraz od doby systematických 
pozorovaní počasia. Toto hodnotenie bolo globálne a platilo pre celú zemeguľu. Topili sa 
veľké ľadovce, vyčíňali víchrice a uragány, boli extrémne povodne ( obrovské územie 
Austrálie ) a ničivé suchá.  
My sme to tak nepociťovali. Naopak zdal sa nám tento rok  ( najmä leto) chladné, daždivé 
a mimoriadne veterné.  
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S K R A T K Y   P O D Ľ A   A B E C E D Y 
 
akad.        -  akademický, á, é 
Bc.           -   bakalár ( vysokoškolský titul ) 
cm            -   centimeter 
CVČ        -   Centrum voľného času 
CCVČ     -  Cirkevné centrum voľného času 
ČSČK      -   Československý červený kríž  
Čsl.          -   Československý , á, é  
DJ            -   Disc jockey  
DHN        -   Dávky v sociálnej núdzi  
DHZ        -    Dobrovoľný hasičský zbor 
DK           -    Dom kultúry 
DS           -    Dom smútku  
DSS         -     Dom sociálnych služieb 
ECAV      -   Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
EURES    -    Európske služby v zamestnanosti 
EÚ           -     Európska únia 
Fin.          -    finančný, á, é  
FNsP       -    fakultná nemocnica s poliklinikou 
FO           -     futbalový oddiel   
Fut.          -    futbalový, á, é  
Hl.           -     hlasy 
Hod.        -     hodina 
Hokejbal. –   hokejbalový, á, é  
Hud.        -    hudobný, á, é 
CHPH     -    Chovatelia poštových holubov 
IKT         -    Informačno – komunikačné technológie  
Ing.          -    inžinier ( vysokoškolský titul ) 
J               -   juh, južný , á , é 
JV            -    juhovýchod 
JZ             -   juhozápad 
Kat.          -   kategória 
Kčs           -   Koruna československá 
KD           -   kultúrny dom 
KDH        -   Kresťansko demokratické hnutie ( politická strana ) 
KLÚ         -   Krajský lesný úrad 
km             -   kilometer 
ks              -   kus 
KTR          -    káblový televízny rozvod 
k. ú.           -   katastrálne územie 
max.          -   maximálny, a, e 
MDD         -   Medzinárodný deň detí 
meteo.       -   meteorológ, meteorologický, á, é  
Mgr.          -    magister ( vysokoškolský titul ) 
MHK        -   Mestský hádzanársky klub 
min.           -   minúta 
MKMF      -   Mestský klub malého futbalu 
ml.             -   mladší, ia, ie 
MLMF      -             Mestská liga malého futbalu 
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MNV         -   Miestny národný výbor ( bývalá skratka mest. úradu ) 
MO           -   miestna alebo mestská organizácia 
MO MF    -   Majstrovstvá okresu Malého futbalu 
Ms CVČ   -   mestské CVČ 
MsK         -    Mestská knižnica 
MsP          -   Mestská polícia 
MsÚ          -   Mestský úrad 
MŠ            -    Materská škola 
MŠK         -    Mestský športový klub 
MVDr.      -   titul veterinárneho lekára 
MZ            -    Mestské zastupiteľstvo 
MY ŽN     -   MY Žilinské noviny ( týždenník ) 
napr.          -   napríklad 
NEKA      -    nezávislý kandidát ( voľby ) 
n. p.           -   národný podnik ( skratka z bývalého režimu ) 
NR SR      -    Národná rada Slovenskej republiky 
NTS          -    Národné transformačné stredisko ( týkalo sa stredoškolských profesorov  
odd.         -    oddelenie 
OL           -    ochrana lesov ( hasiči ) 
OLÚ         -   Okresný lesný úrad 
ONV         -    Okresný národný výbor 
OÚ           -   ochrana úrody ( hasiči ) 
OÚNZ      -   Okresný ústav národného zdravia  ( voľakedy sa tak volali nemocnice ) 
OÚ ŽPaV  -   Obvodný úrad životného prostredia a výstavby  
OVŠ          -   Okresný výcvikový štáb ( hasiči ) 
OZ             -   oblastné združenie ( holubári ) 
pedag.        -   pedagogický, á, é  
pit.             -   pitný, á, é  
polit.          -    politický , á , é  
pr.              -   priestupok 
prímest.      -   prímestský  
PZ              -   požiarna zbrojnica 
PZ SR        -   Policajný zbor Slovenskej republiky  
PX             -    Považská Bystrica ( štátna poznávacia značka ) 
roč.            -    ročný , á , é  
RSVS        -   Regionálny spolok včelárov Slovenska 
S               -   sever 
SČK          -   Slovenský červený kríž ( zdravotnícka organizácia ) 
SD             -    Sprievodná dokumentácia 
SDKÚ       -    Strana demokratickej únie 
SEVAK     -   Severoslovenské vodárne a kanalizácie  
SHOB       -    Spoločnosť Hlasy a ohlasy Bytčianska   
Slov.          -   slovenský, á, é  
SND          -   Slovenské národné divadlo 
SNS          -   Slovenská národná strana 
soc.           -    sociálny , a, e  
SRZ          -    Slovenský rybársky zväz 
st.              -    starší, ia. ie  
st.              -    storočie  
stredošk.   -             stredoškolský, á , é  
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STV          -   Slovenská televízia  
SV            -   severovýchod  
sv.             -   svetový, á, é ; svätý  
SZZ           -   Slovenský zväz záhradkárov 
SZ             -   severozápad  
ŠD             -   školská družina ( dnes klub detí )  
ŠJ              -   školská jedáleň  
ŠKD          -  školský klub detí 
škol.          -   školský, á, é  
ŠPD          -    štúdium pre dospelých 
ŠZŠI         -    Špeciálna základná škola internátna  
TJ             -    Telovýchovná jednota 
TS            -    Technické služby  
Tv            -    televízia  
TZOB      -    Telovýchovné združenie občanov Bytče 
tzv.           -    takzvaný, á é  
uč.            -    učiteľ, učiteľský  
ÚP            -   územný plán  
VHJ          -   Výrobno hospodárska jednotka 
VN           -   vodná nádrž  
vodovod.  -   vodovodný , á, é  
VZN         -   Všeobecné záväzné nariadenie  
výr.           -  výročie  
Z               -   Západ  
ZO           -    Základná organizácia  
ZPCCH   -    Zväz postihnutých civilizačnými chorobami  
ZSSR      -     Zväz sovietskych socialistických republík ( bývalé meno Ruska )  
ZŠ            -   Základná škola  
ZŤP         -   Zdravotne ťažko postihnutí  
ZUŠ         -   Základná umelecká škola  
ZVL        -    Závod valivých ložísk  
ŽP           -    Životné prostredie  
ŽSK        -    Žilinský samosprávny kraj  
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Súčasťou kronikárskeho zápisu  je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike. 
Pozostáva z písomností , letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, príspevkov jednotlivých 
inštitúcií a z fotografií. Kronikársky zápis za rok 2010 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronikársky zápis bol vypracovaný za kalendárny rok 2010 dňa: ....................................... 
Prerokovaný a schválený bol dňa : .......................    uznesením č. : .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................                                                                             .......................... 
prednosta MsÚ                                                                               primátor mesta     
Ing. Ľ. Guniš                                                                                  Miroslav Minárčik 
 
 
                                                 ............................... 
                                                kronikárka mesta 
                                                Mgr. Gabriela Uhliariková 
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