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1. kapitola    

 

 

 

S A M O S P R Á V A      M E S T A 

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta. 

 

-  Priebežne informovalo mesto o zasadnutiach MsZ formou zápisníc. Ako príloha bola aj 

prezenčná listina a hlasovanie poslancov. 

- 1. 3. Iniciatíva poslancov na čele s M. Filekom na udelenie čestného občianstva 

z príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta a skončenia II. sv. vojny. Páni Ivan Otto 

Schwarz, Pavol Král a Ondrej Šamaj sa dožili pokročilého veku a budúcej slávnostnej 

príležitosti by sa už nemuseli dožiť.  

- 12.8. mesto ponúka do prenájmu nebytové priestory v budove Technických služieb na 

Hlinickej ceste č. 403 / 16. 

- 5.10. MsÚ zverejnil zámer prenájmu majetku mesta nadácii CHURA – Hliník č.: 258/2, na 

dobu neurčitú. Účelom bola stavba „ Zvonica – veža kostola/.  

- 5.10. Predaj majetku mesta manželom Koštiaľovcom v Hliníku č.51. Spomínané pozemky 

sú pri ich RD. Cena : 1500€ / m2 

- 6.11. VZN mesta: daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov. Oslobodené od daní boli iba : 

cintoríny, parky, športoviská, školské zariadenia, sociálne budovy a múzeá.  

 

MsÚ – evidencia občanov. 

 

Priebežne počas roka informoval úrad občanov 262 krát o doručení písomností; 32 krát 

o zrušení trvalého pobytu a 52 o mieste uloženia písomností. Tieto písomnosti posielala 

väčšinou zdravotná poisťovňa kvôli nedoplatkom klientov.  

 

Štatistiky – narodení, zosnulí, prisťahovaní a odsťahovaní.  

 

                Skupina                              Spolu                      Muži                      Ženy  

                Narodení                               136                        62                           74 

                Zosnulí                                   115                        66                           49  

                Prisťahovaní                          141                        70                           71 

                Odsťahovaní                          140                        55                           85  

Podrobnosti SD č.:     1  / 2015 

Sumár z roku 2014. Na konci roku 2014 žilo v Žilinskom kraji 690 449 obyvateľov.  

V pôrodnosti dosahovali najnižší vek rodičky z Námestova , potom Čadca a Bytča. Najvyššia 

pôrodnosť bola v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Bytča.  

Podrobnosti SD č.:   2   / 2015 
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Rozpočet ( v eurách ) 

Príjmy a výdavky : 7 446 280 

Výdavky na : -  administratíva                                            633 360 

- Polícia                                                                              159  260  

- Bezpečnosť a poriadok                                                 174 420 

- Matrika                                                                            17 730  

- Evidencie ( ľudí, ulíc, budov a pod )                             5 240 

- Rozvoj obcí                                                                       33  790  

- Údržba budov                                                                  42 280  

- Mestský rozhlas                                                                    720  

- Internet                                                                               1 650  

- Riadenie mesta ( manažment, kontrola... )                88 690  

- Interné služby mesta                                                     452 750 

Podrobnosti SD č.:    3     / 2015 ( rozpočet mesta  - 13 strán ) 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva ( MZ ) v Bytči.  

Zasadnutie MZ zo dňa 22.1. 2015 

MZ schválilo : štatúty  a rokovací poriadok komisií: finančnej ( Ing. J. Kramarová ); správy majetku 

a podnikateľskej činnosti ( Ing. P. Weber ); životného prostredia ( Ing. W. Oszczeda ); sociálnej 

bytovej, atd. ( M. Filek ) ; grantovej ( Ing. J. Janešík ); strategických činností ( Ing. A. Kotešovský ); 

ochrana verejného záujmu  ( Ing. B. Tiso ).  

-   podanie žaloby na súd týkajúcej sa tepelného hospodárstva uzavretej mestom  a spol.  

TEZAR. Mesto chcelo zmluvu ukončiť.  

-  použitie dotácie od štátu na rekonštrukciu chodníkov a ich úpravu bez bariér.  

- odvolanie zástupcov zriaďovateľa v škol. radách a menovanie nových takto:  

- ZŠ Ul. mieru: O. Skotnický, J. Babušík, M. Filek, B. Šušolík 

- ZŠ E. Lániho: P. Hrabovský, P. Weber, J. Raždík, Ľ. Hrobárik 

- ZUŠ : JUDr. A. Školek 

- CVČ : S. Struhál  

- MŠ Hurbanova : J. Kozák 

- MŠ Dostojevského : J. Putirka 

- MŠ Pšurnovice : J. Lovás 

- MŠ Hliník n V. : A. Gajdošíková  

- MŠ Hrabové : Ľ. Hrobárik 

- Založenie mestského klubu Hlinické čučoriedky 

- Vydanie povolenia M. Frolovi na prechod cez pozemok mesta v k. ú. Hliník, aby sa dostal na 

vlastný pozemok.  

- Návrh dohody o rozvoji vzájomnej spolupráce medzi mestami Bytča a Karolínka v ČR na roky 

2015 – 2018. 

- Pridelenie bytu v Jesienke V. Rabarovej, O. Ďurcovej a F. Hujovi ; predĺženie nájomnej zmluvy 

v soc. byte M. Jurgošovi 

- Zrušenie verejného obstarávania zákazky o odpadoch na území mesta  a vypracovanie novej 

koncepcie 
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MZ poverilo:   

- Hl. kontrolóra overením investícií spol. TEZAR 

- Preverením platnosti dodatkov zmlúv o zabezpečení , zberu a prepravy KO  a drobného 

stavebného odpadu 

- Komisiu sociálnych vecí v spolupráci s denným stacionárom Jesienka , aby prehodnotili 

sociálne služby a zamerali sa na pomoc ohrozeným skupinám obyvateľov.  

- Komisiu správy majetku vypracovaním podmienok na prenájom nebytových priestorov v k.ú. 

Hliník 

- Členov MZ , aby uzatvárali manželstvá : S. Struhál, J. Lovás, JUDr. A. Školek a M. Filek. 

- Mest. úrad aby vypracoval projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu niektorých chodníkov 

v meste.  

MZ zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Štefana Buča.  

MZ ukladá Komisii výstavby a ŽP v spolupráci občanov invalidov, aby urobili návrh chodníkov bez 

bariér.  

- Hlavnému kontrolórovi doplniť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 a vykonanie 

kontroly cestovných príkazov zamestnancov MsÚ za predošlé období, ; kontrolu 

zamestnancov a ich využívanie služobných telefónov 

- MsÚ pripraviť verejné obstarávanie na predmet zákazky „ Aktualizácia územného plánu 

mesta“. 

MZ odporúča :  

- Primátorovi mesta , aby pripravil správu o stave majetku mesta ; ďalej prehľad o zmluvách ( 

nájomné, o poskytnutí NFP ... )a prehľad výsledkov kontrol za roky 2011 – 2014 

MZ vzalo na vedomie:  

- Zmenu rozpočtu mesta vo výške 5.900,€ ;  

- Oznam primátora mesta , že poveril za svojho zástupcu Ing. J. Babušíka 

- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014; prehľad plnenia uznesení,; správu o výsledkoch 

kontroly bývalej kontrolórky mesta 

MZ neschválilo :  

- Plat pre primátora Bc. M. Minárčika  spolu vo výške 3.103,-€ na výšku 2.996,- € 

Podrobnosti SD č.:    4   / 2015 ( 14 strán zápisnice z uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 5. 2. 2015 

MZ vzalo na vedomie : že sa Ing. Š. Bučo vzdal mandátu poslanca MZ a členstva vo finančnej komisii 

MZ vyhlásilo : že miesto p. Buča nastúpil  ako náhradník PhDr. M. Gácik ako poslanec MZ 

Podrobnosti SD č.:     5   / 2015 ( 1 str. zápisnice uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 19. 3. 2015 

MZ schválilo: že sa akcie Prima Banky Slovensko nepredajú  

Podrobnosti SD č.:     6   / 2015 ( 1 str. zápisnice uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 26. 3. 2015 

MZ schválilo :  

- Kúpenie motorového vozidla pre potreby Ms Polície v cene 20.000,-€  

- Kúpenie hasičského motor. Vozidla AVIA od DHZ Mikšová za cenu 780,€ 

- Vybudovanie prístrešku pri KD v Mikšovej pre spomínané vozidlo za 980,- € 

- Uvoľniť financie na odstránenie plynovej prípojky vo výške 2.100,€ 

- Vydanie nesúhlasu pre lekárov, ktorí si chceli kúpiť priestory bývalej polikliniky 
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- Neprijať ponuku na mediálnu spoluprácu s Rádiom Sever, TV Severka a TV Považie.  

- Nesúhlas , aby bola súkromná MŠ „ Úsmev „ so sídlom v Hliníku zaradená do siete škôl a šk. 

zariadení 

- Vytvoriť komisiu z poslancov a občanov mesta  na riešenie tepelného hospodárstva  

- Udeliť čestné občianstvo Mesta Bytča rodákom : I. O. Schwarzovi, P. Kráľovi a O. Šamajovi pri 

príležitosti 70. výr. skončenia II. sv. vojny 

- Nevyhovieť žiadosti M. Justrovej na odpredaj pozemku v k.ú. Bytča ; rovnako Ing. J. Ftáčka 

o odpredaj pozemkov v k. ú. Bytča ( Pšurnovická ul. ) ; rovnako Ing. Hlavoňa na kúpenie 

pozemkov v časti bývalé záhradníctvo Bytča. Nevyhovieť žiadosti M. Baránkovej na kúpenie 

pozemkov v k. ú. Bytča 

- Vypracovať súťažné podmienky na prenájom nebyt. Priestorov v Hliníku na zriadenie 

obchodu, , na dobu 10 rokov. Minimálna cena nájmu : 4.310,00 - € / rok   

- Uverejniť zámer prenájmu pozemku parc. Záhrady o výmere 156 m2, v k. ú. Bytča . 

Žiadateľom bol podnik Benet LZC , na 20 rokov. Účelom nájmu bolo zriadenie oddychovej 

zóny a zriadenie tribúny pre členov tenisového klubu. Nájomca za vlastné peniaze vybuduje 

plot od Gymnázia na tlmenie lôpt a ochranu osôb.  

- Vyradiť prebytočný majetok mesta v správe TS – autobus Karosa  

- Nevyhovieť žiadosti F. Hanulíka Na salaši, ktorý žiadal o zavedenie verejného osvetlenia 

- Opravu mest. komunikácie v časti Pšurnovice pre havarijný stav 

- Predĺženie nájmu v bytovom dome Jesienka: B. Cimprichovej, M. Kováčikovi, J. Holáňovi a M. 

Burandovej.  

- Pridelenie 1-izb. Bytu v Jesienke A. Treskoňovej 

- Predĺženie nájmu v soc. byte A. Václavíkovej o 1 rok ; a Ľ. Kypúsovej tiež o 1 rok.  

MZ zrušilo:  

- Členstvo vo fin. komisii Mgr. A. Gallovi , na jeho miesto nastúpil Ing. M. Ovseník  

MZ menovalo:  

- Komisiu v zložení : A. Školek, J. Kozák, P. Weber, O. Skotnický, B. Šušolík, a Ing. M. Greguš na 

mimosúdne riešenie súdneho sporu s Urbárskym spoločenstvom .  

Podrobnosti SD č.:   7   / 2015 ( 5 strán zápisnice z uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 28. 4. 2015 

MZ schválilo :  

- Záverečný účet mesta s prebytkom : 101.165,66 € a nevyčerpanými dotáciami 

- Navýšenie rozpočtu pre MŠ Hurbanova na opravu úniku vody vo výške 3 . 900,€ 

- Príspevok na opravu MK a chodníkov vo výške 9.980,-€ . Opravy urobili TS 

- Cenu za dodávku pitnej vody v Hrabovom  ( 0,30 €  m3 ) ; vypracovanie projektovej 

dokumentácie na vybudovanie verejného vodovodu.  

- Kúpenie všetkých prvkov potrebných na vybudovanie detského ihriska v Hliníku, poveruje 

vedúceho TS stavbou : osadenie stĺpikov, lavičiek, nádob na smeti, natiahnutie oplotenia  ...  

- Kúpenie pozemkov od K. Honzová, J. Honzová, S. Honza P. Honza za kúpnu cenu 4.960,00 Eur; 

rovnako od rodiny Ďuranovcov za 2.560,00 € ; od Mgr. M. Bielikovej, JUDr. L. Michaelli, L. 

Marková, T. Fraňová, Ing. D. Michaelli ( všetci za cenu 873,33 € ). Ďalej odkúpenie pozemkov 

od : E. Mihokovej ( 2.280,00 €), S. Tománkovej a A. Krchovej za cenu 380,00 € ; od MUDr. M. 

Novácka, Ing. Ľ. Koprdová za cenu 1.300,00 €; Ing. J. Rehák a M. Kramarová,  za 650,00 €; Z. 

Bartovicová za 2.600,00 € ; J. Hlucháňovej za 3.480,00 €; M. Pánik za 1.560,00 € ; H. Svrčková 
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za 740,00 € Ing. E. Gregová a B. Treskoň za 370,00 € ; od M. Kmecíkovej za 3.200,00 € ; od J. 

Matúšek  , Z. Hoscheková a JUDr. Z. Hagendorfová za 1.240,00 € ; od Š. Pálfy za 4.230,00 € ; 

A. Hodásová za  1.410,00 € ; od K. Srnková za 752,00 € ; Ľ. Behríková za 1.128,00 €; od M. 

Papánková za 2.433,00 € ; M. Lyžičiarová za 486,67 € ; od M. Hlucháň za 1.400,00 €. 

- VZN mesta o poskytovaní soc. služieb a určení platieb v DSS Jesienka 

- Kúpenie nového premietacieho plátna pre kino v DK v cene do 700,-€ 

- Uzavretie zmluvy o nájme časti steny domu na Okružnej ul. . Použitie na umiestnenie 

prijímacej a vysielacej antény  

- Predĺženie nájmu v bytovom dome Jesienka A. Mrenovej a D. Alakšovej.  Pridelenie 1-izb. 

Bytov v Jesienke V. Žideková a H. Slivoňová.  

- Predĺženie nájmu v soc. byte M. Mikolkovej a pridelenie nového bytu v soc. bytovke M. 

Kováčikovi 

MZ poverilo :  

- Sociálnu komisiu a primátora mesta , aby vypracovali žiadosť na poskytnutie dotácie pre 

program : Podpora rozvoja športu 

- Hlavného kontrolóra vykonaním kontroly zákonnosti uzavretých zmlúv medzi ZŠ E. Lániho 

a nájomcami reklamy.  

MZ vzalo na vedomie :  

- Správu o plnení uznesení z minulých rokovaní 

- Správu o výsledkoch fin. kontroly 

Podrobnosti SD č.:    8  / 2015 ( 7 strán zápisnice z uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 23.5.2015 

MZ schválilo :  

- Uzavretie dodatku k zmluve o spolupráci mesta a spol. HANT BA na opravy miestnych 

komunikácií 

Podrobnosti SD č.:    9 / 2015 ( 1 strana zápisnice z uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 25. 6. 2015 

MZ schválilo :  

- Vyplatenie peňazí na výmenu 2 ks dverí na hasičskej zbrojnici 

- Navýšenie rozpočtu o 3.090,- €  pre TS  

- Poskytnutie fin. na opravu plavárne  z rezervného fondu pre TS  

- Poskytnutie fin. vo výške 8.080,- € pre TS na opravu komunikácie v Pšurnoviciach ( sú 

v havarijnom stave ) a opravy vstupu a schodov do MŠ Pšurnovice za 460,- € 

- Poskytnutie fin. vo výške 1.500,- €  pre TS na opravu oplotenia objektu MŠ Dostojevského 

a novej strechy nad pergolou.  

- Fin. prostriedky na dokončenie chodníkov na cintoríne v Bytči a M. Bytči vo výške 5 . 550,- € 

- Fin. prostriedky na odvodnenie časti „ Záhumnie“ v Hliníku.  Za 10.000,- € 

- VZN o dočasnom obmedzení zákazu používať pitnú vodu na polievanie v čase sucha. 

- Zaradenie športového klubu Hrabové medzi kluby mesta Bytča 

- Obnovenie vzájomnej spolupráce s poľským mestom Opoczno 

- Zaujať nesúhlasné stanovisko mesta k umiestneniu telekom. optickej siete na sídlisku v Bytči 

pre spol. TELEKOM.  

- Prijať ponuky na kúpu pozemkov v k.ú. Bytča do vlastníctva mesta  o výmere 956 m2 od 

predávajúcich M. Keblovská a A. Slaninková  vo výške 1,-€ / m2 ( spolu : 956,- €. ) 
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- Nepredať pozemky v k. ú. Hliník záujemcom MUDr. L. Badíkovi, a V.+M. Chalúpkovi, ale 

nechať ich vo vlastníctve mesta. Rovnako nepredať pozemky v Bytči D. Kováčikovi a v M. 

Bytči D. Bullovi.  

- Dodatok k nájomnej zmluve mesta s firmou HORDEX na výstavbu prístupových komunikácií 

k svojim budovám  

- Uzavretie zmluvy na stavbu vodovodu na ul. Thurzova, J. Kráľa a F. Kráľa s firmou SEVAK 

- Pridelenie bytu v Jesienke A. Gažovej na dobu 1 rok 

- Predĺženie nájmu v soc. bytoch na Treskoňovej ul. : M. Rybárovej, J . Hubockej, A. Raždíkovej, 

A. Čikotovej a R. Davidovi.  

- Pridelenie voľných nájomných bytov na ul. Treskoňova : M. Gálovi , K. Pazúrikovej a J. 

Vrbkovej.  

MZ neschválilo :  

- Vyhotovenie geom. Plánu budúcej zástavby Dolné Pole.  

- Opravu havarijného stavu komínov na bytovom dome Ul. Kollárova 634, Bytča . Príčina: 

majiteľ domu bol povinný robiť preventívne prehliadky komínov  a odstraňovať zistené 

nedostatky vo vlastnej réžii. 

- Zníženie počtu členov všetkých komisií pri MZ.  

MZ vzalo na vedomie :  

- Všetky správy komisií, plnenie programového rozpočtu, odborné stanovisko hl. kontrolóra 

k zmene rozpočtu. 

- Petíciu občanov predloženú P. Burandom na Kollárovej ul. , v ktorej občania požadujú zastaviť 

predaj mest. pozemku na stavbu polyfunkčného objektu – staviteľ J. Ftáček.  

- Zmluvu o výpožičke hmotného materiálu medzi ZŠ Ul. mieru a Klubom muzeálnej a galerijnej 

spol.  

MZ odporučilo:  

- Opätovne prerokovať žiadosti športových klubov TJ Tatran Hrabové, FO Kinex Bytča a TZO 

tenisový klub , pretože poskytnutím dotácie klubom, by sa zvýšil dlh obce Bytča.  

- Primátorovi mesta aby dal urobiť znalecké posudky na parcely vo vlastníctve mesta.  

MZ vyhlásilo:  

- Nehnuteľný majetok  administr. budovy TS na Hlinickej ceste za prebytočný majetok mesta, 

ktorý ponúka verejnosti  k priamemu prenájmu.  

Podrobnosti SD č.:  10   / 2015 ( 11 strán zápisnice z uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 17. 9. 2015 

MZ schválilo :  

- Navýšenie fin. dotácií klubom : TJ Tatran Hrabové : o 400,- €; FO Kinex Bytča: 12.290,- € ; 

Stolnotenisový odd. Bytča : 600,- €. 

- Dotáciu RKC , farnosť Bytča  vo výške 8. 300,-  na obnovenie kultúrnej pamiatky Kostol 

Všetkých svätých ( náter strechy ).  

- Zaradenie šport. Klubu BMX RIDERS Hliník n V. medzi kluby mesta.  

- Vykonanie stavebných úprav firmou COOP Jednota v Hliníku na ich vlastné náklady.  

- Uzavretie zmluvy  medzi mestom a SEVAK na stavbu „ rozšírenie vodovodu Bytča – Hliník . 

- Kladné stanovisko k zmluve medzi mestom a spol. EUCAL na uloženie teplovodného vedenia 

v Bytči – sídlisko Centrum. 
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- Vyhlásiť nehnuteľný majetok mesta  ( záhrady ) v k. ú. Mikšová za prebytočný majetok 

a ponúknuť ho na prenájom verejnosti . 

- Prenájom nebyt. priestorov mesta v bývalej budove TS  Ivanovi Pavlíkovi na skúšobňu 

hudobnej skupiny. Výška nájmu 13,27 € / mesiac; P. Pláňavskému na skladové účely 

a kancelárie . Výška nájmu 13,10 € / m2 / rok a 10,10 € / m2 / rok.  

- Predĺženie nájomnej zmluvy v DSS Jesienka Ing. L. Urbanovi, M. Mikulíkovej, A. Kancnýřovej, 

P. Pivodovi. 

- Okamžité ukončenie nájmu M. Plačkovej v soc. byte na Treskoňovej ul. – pretože neplatí 

nájom.  

- Žiadosti na pridelenie bytov : D. Bílek, M. Chachulová, P. Bystriansky a M. Gálová.  

MZ odporučilo :  

- Doplniť žiadosť RKC farského úradu v Petroviciach o inštaláciu kúrenia do kostola 

v Pšurnoviciach 

- Vypracovať návrh VZN pre správcov mesta na ich kompetencie týkajúce sa nájmov s krátkou 

dobou trvania 

Podrobnosti SD č.:   11   / 2015 ( 7 strán zápisnice z uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 30. 9. 2015  

MZ schválilo :  

- Uzavretie zmluvy na pôžičku mesta Bytča od Ministerstva vnútra SR na hasičský automobil 

IVECO. 

- Zriadenie komisie  z členov MZ ,aby vyhodnotili  žiadosti, návrhy a podnety predložené  

k Zmene doplnku predsedom J. Kozákom a zapisovateľom Ing.  W. Oszczedom. 

MZ delegovalo :  

- Poslancov M. Fileka a B. Šušolíka za členov Správnej rady Mest. futbalového klubu Bytča 

Podrobnosti SD č. :     12 / 2015 ( 1 str. zápisnice z uznesení  

Zasadnutie MZ zo dňa 16. 11. 2015  

MZ poverilo :  

- Komisiu soc. vecí, kultúry a športu, aby pripravili podklady na získanie fin. prostriedkov mimo 

rozpočtu mesta na rekonštrukciu budovy synagógy. Na kúpenie pozemkov pod synagógou. 

Podrobnosti SD č.:  13 / 2015 ( 1 str. zápisnice z uznesení )  

Zasadnutie MZ zo dňa 18. 11. 2015  

MZ schválilo :  

- Zmenu rozpočtu, zobratie krátkodobého úveru vo výške 754. 780,- € na projekt „ Obnova 

verejného osvetlenia“ .  

- Neprijať ponuku na odkúpenie akcií spol. Letisko Žilina  

- Kúpnu zmluvu na  pozemky  v k. ú. Hliník n V. manželom Koštiaľovcom, pretože na vedľajších  

pozemkoch stojí ich RD.  

- Uzavrieť zmluvu na prenájom  pozemkov v Pšurnoviciach A. Rumanovej, V. Víchovej, J. 

Čebekovi  aby mohli uložiť vodovodné potrubie pod stavby svojich domov.  

- Predĺženie nájomnej zmluvy v DSS Jesienka : A. Hrošová, T. Pánik, P. Macek, M. Búšovská, P. 

Bubla, D. Kadora a M. Hozáková. 

- Pridelenie nájomného bytu v soc. bytovke na Treskoňovej ul.: K. Imrišková, I. Kučavíková, J. 

Vrbková, K. Jurgošová a D. Súľovský na dobu určitú 1 rok.  
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- Zámer vybudovať detašované pracovisko DSS Jesienka v m. č. Hrabové na zriadenie denného 

stacionára pre zdravotne ťažko postihnutých občanov. 

MZ rušilo :  

- Predošlé uznesenie o stužkovej  a schválilo takéto znenie : Stužková slávnosť škôl na území 

mesta 7,- € / hod. + služby a hlavná sála  v DK.  

Podrobnosti SD č.:  14  / 2015 ( 4 strany zápisnice z uznesení )  

 

 

 

Zasadnutie MZ zo dňa 16. 12. 2015  

MZ schválilo :  

- VZN o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad : výška poplatku 0,035 € 

/ kg 

- Zaradenie klubu ASSASIN Gymnázium Bytča do klubov mesta s tým, že mu bude poskytnutá 

dotácia v r. 2016 vo výške 300,- €.  

- poskytnutie dotácie Zariadeniu pre seniorov a DSS Novoť vo výške 100,- € . ( V zariadení sú 

umiestnení aj občania z Bytče ).  

- Poskytnutie dotácií vo výške 1. 000,- € RKC Fara Petrovice na obstaranie a inštaláciu zvonov 

do kostola v Pšurnoviciach. 

- Vyhotovenie kópie sochy sv. Jána Nepomuckého a draka ( do studne )a ich  osadenie do 

zámockého parku ( 15.000,- € ) .  

- Znovuosadenie dvoch pamätných tabúľ – Švec, Tombor vo výške 500,- €.  

- Financovanie brožúry s témou Ikony vo výške 500,- €.  

- Delegovanie poslancov Ing. P. Webera a A. Gajdošíkovú za členov výboru Hádzanárskeho 

klubu Bytča. 

- Vyhovieť žiadosti J. Gajdošíka na  harmonogram otváracích hodín  v prevádzke „ 

U záhradkárov „ počas Vianočných sviatkov a Silvestra .  

MZ neschválilo :  

- Uzavrieť zmluvu mesta s firmou TEZAR na plánované stavby: „ Výroba tepla v častiach Sídlisko 

– Centrum mesta“ a „ Výmena sekundárnych rozvodov na okruhu Úvažie „.  

MZ vzalo na vedomie :  

- Žiadosť RKC , Farnosť Bytča o povolenie ťažby štrkopieskov.  

Podrobnosti SD č.:   15 / 2015 /  ( 5 strán zápisnice z uznesení )  

Nový zástupca primátora.  Primátor mesta M. Minárčik na prvom zasadnutí MZ , ktoré sa uskutočnilo 

22.1.2015 v priestoroch DK, menoval svojho zástupcu. V novom volebnom období sa ním stal Juraj 

Babušík. Menovaný pôsobil na poste generálneho riaditeľa dopravy v Žiline a neskôr vedúcim 

prevádzky SAD v Bytči.  

Jeho snahou bola komunikácia s občanmi , najmä s mládežou. Primátor vo  vyjadrení o svojom 

zástupcovi povedal , že si ho cení pre jeho dlhoročné podnikateľské skúsenosti, čo mu pomôže pri 

získavaní fin. prostriedkov pre mesto.  

Podrobnosti SD č.: 16  a, b  / 2015 

Voľba nového hl. kontrolóra.  Poslanci MZ si na mimoriadnom zasadnutí v januári zvolili nového 

kontrolóra. Najviac hlasov získal Štefan Bučo. Do volieb postúpilo 6 kandidátov : Š. Bučo, D. Múdra, Ž. 

Pániková, M. Raždík, M. Rejda a Z. Štubňová. Každý z nich mal 10 min. na osobnú prezentáciu. 
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Nadpolovičnú väčšinu hlasov získal Š. Bučo , čím po 12 rokoch vystriedal D. Múdru. Nový kontrolór 

mal bohaté skúsenosti  v oblasti financií, rozpočtu a správy majetku. P. Bučo sa vzdal funkcie 

poslanca v MZ a jeho nástupcom sa stal M. Gácik.  

Podrobnosti SD č.:  17  / 2015 

Odstránenie plagátov. Mesto je vlastníkom stĺpov verejného osvetlenia. Na základe sťažností 

občanov uverejnilo na svojej internetovej stránke  výzvu pre kandidátov volieb, aby  odstránili svoje  

volebné plagáty. Ich umiestnenie na stĺpy navyše zakazovalo aj VZN. Po 28.2. ich dalo mesto 

odstrániť.  

Podrobnosti SD č.: 18  / 2015 

Grantový systém. Bytča svojím grantovým systémom podporovala rozvoj mesta v soc. a zdravotnej 

oblasti, kultúre, vzdelávaní a športe. Uzávierka ďalšieho kola bola 19.3.2015  a zasadnutie 

k žiadostiam bolo v MZ 23.3.2015. Žiadosť mohla podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, 

organizácia, ktorá má trvalý pobyt v meste Bytča. Maximálny príspevok na projekt bol 830,- €. Tento 

rok schválili poslanci prvý projekt „ Detský fašiangový karneval“.  Po ukončení projektu musí 

realizátor predložiť vyhodnotenie a vyúčtovanie akcie.  

Podrobnosti SD č.:  19 / 2015 

Nové auto. Ms policajti dostali k svojej práci nové auto. Schválilo to MZ 26.3. Staré auto sa už nedalo 

používať. Nové auto by nemalo presiahnuť cenu 20-tis.€. Mesto naň poskytlo fin. z rezervného fondu.  

Podrobnosti SD č.:  20  / 2015 

Aktuality. Na otázky redaktorky z novín Spravodajca mesta Bytča odpovedal primátor M. Minárčik. 

Záverečný účet svedčil o tom , ako mesto min. rok dobre hospodárilo. Pretože chodníky v meste sú 

v dezolátnom stave , treba sa pustiť do ich opravy. Z úradu vlády dostali na tento účel dotáciu 

31 500,- €. Mesto musí z rezervného fondu pridať ešte 68 500,- €.  Druhou aktivitou , do ktorej sa 

mesto chce pustiť je výstavba bytov. Momentálne začali s prípravami.  

Treťou otázkou je vytvorenie pamätnej izby. V spolupráci so ŽSK , ktorému patrí zámok a Sobášny 

palác, chcelo mesto vytvoriť izbu práve tu. Podmienkou by bolo, že archív ostane v meste . Zámok by 

sa otvoril turistom a niektoré z jeho priestorov by sa mohli využiť na prezentáciu našej minulosti.  

Poslednou komplikovanou otázkou boli parkoviská. Záchytné parkovisko vytvorilo mesto v spolupráci 

s podnikom Kinex. Z pešej zóny na námestí sa vytvorilo veľké parkovisko.  

Mesto začalo s prípravami vybudovania multifunkčného ihriska v m. č. Hrabové.  Využiť by na to 

chcelo dotáciu od vlády a časť rezervného fondu.   

Záverečný účet mesta  schválilo MZ bez výhrad. V roku 2014 hospodárili s prebytkom. Do rezervného 

fondu preto pribudlo 124 063, 48 ,- €. Mesto nebolo zaťažené úverom  a nemalo nedoplatky. Celková 

suma rezervného fondu bola v máji 467 729 €.  

Podrobnosti SD č.: 21  a , b  / 2015 

Spolupráca s Opocznom. Nové vedenie mesta prejavilo záujem o spoluprácu s Bytčou, ktorá trvala už 

15 rokov. Medzi obomi mestami sa časom vytvorili nielen profesionálne , ale aj osobné zväzky. 

Predstavitelia oboch miest sa navzájom navštevujú pri významných oslavách. Obzvlášť pevná je väzba 

oboch hasičských zborov, ktoré spolu pripravujú oslavy, súťaže. V júli sa pripravovala dvojstranná 

zmluva o pokračovaní v spolupráci. 17.9. podpísali  primátori  M. Minárčik a Rafael Kadziela Dohodu 

o vzájomnom partnerstve.  

Podrobnosti SD č.: 22   a , b  / 2015  

Zmena rozpočtu. Na júnovom MZ prerokovali  poslanci MZ 65 bodov .V zmene rozpočtu išlo najmä 

o opravy a údržbu majetku mesta. Zahrnuté tu boli opravy v MŠ a šk. jedálňach, opravy chodníkov na 
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cintoríne v Bytči a v m. č. M. Bytča. Z grantového systému sa minulo 10-tisíc eur na športové 

a kultúrne akcie.  

Podrobnosti SD č.: 23  / 2015 

Petície občanov. V Bytči prebiehali v lete 2 petície. Jedna sa týkala predaja majetku mesta a druhá 

uzavretia železničného priecestia. Obyvatelia Bytče si neželali aby sa predal pozemok , ktorý 

v súčasnosti slúži ako parkovacia plocha pri trhovisku. Tento pozemok chceli kúpiť 2 občania, ktorí 

tam chceli postaviť multifunkčný objekt. Bytčania by boli radi , keby tam ešte pribudli parkovacie 

miesta a nie súkromné stavby.  

Druhá sa týkala uzavretia žel. priecestia v m. č. Hrabové. K jeho zavretiu došlo pri modernizácii žel. 

trate Žilina – Púchov. V Hrabovom je za týmto priecestím ihrisko a ľudia tam majú svoje pozemky, 

ktoré obrábajú a nemôžu sa k nim dostať. ŽSR tam chcú vybudovať nadchod pre peších a cyklistov.  

Podrobnosti SD č.:  24 / 2015 

Zastavenie uznesení. Primátor mesta sa rozhodol zastaviť niektoré uznesenia. Ide napr. o uznesenie , 

ktoré sa týkalo opravy havarijného stavu komínov na bytovom dome, ktorý vlastní mesto,   na 

Kollárovej ul. Poslanci jeho opravu neschválili, hoci tam pri vykurovacom období hrozí požiar.  

Rovnako neschválili poslanci opravu niektorých chodníkov, napriek tomu, že sú v havarijnom stave 

a ľudia sa na ne neprestajne sťažujú. Primátor ich chcel opraviť z rezervného fondu mesta.  

Naopak sa poslanci neprestajne starajú o obnovu synagógy, ktorá je majetkom Biblického centra 

a odkúpenie pozemku pod ňou by znamenalo  pre mesto veľký záväzok.  

Podrobnosti SD č.:   25 / 2015 

Starosť o absolventov.  Od roku 2012 začalo mesto využívať rôzne možnosti zamestnávania občanov 

formou spolupráce s úradom práce. V polročných a ročných intervaloch zamestnáva absolventov ( 

ďalej len abs. ) stredných a vysokých škôl, a to formou abs.  praxe , podporou zamestnávania 

v samospráve a pod. Najviac ich zamestnali v r. 2014  do 31.5.2015 , keď formou abs. praxe 

zamestnali 4 abs. a zamestnaním v samospráve ďalšie 3 abs.  Absolventská prax predstavovala denne 

prácu v rozsahu 4 hodín. Pracovali v knižnici, na fin. odd. MsÚ a v DK. Okrem toho má mesto 

vytvorené chránené pracovisko v priestoroch Ms. polície, kde sa striedajú 2 pracovníčky, ktoré majú 

na starosti administratívu a kamerový systém. Od roku 2011 do 2015 absolvovalo prax v samospráve 

40 stredoškolských študentov.  

Podrobnosti SD č.:  26  / 2015 

Program MZ. 17.9. sa uskutočnilo MZ. Jedným z bodov rokovania bol aj návrh nového rokovacieho 

poriadku, ktorý by mal byť dôstojnejší a podľa pravidiel. Primátor znovu predložil návrh na výstavbu 

nájomných bytov. Tie sú pre mesto nutnosťou aj kvôli novým pracovným miestam. Je potrebné 

udržať v meste mladých ľudí.  

V rámci spolupráce s RKC farnosti Bytča , mesto rozšírilo aktivity   v lokalite „ Kaplnka“ pre deti a ich 

rodičov, ale aj majiteľov psíkov. Táto lokalita je veľmi obľúbená a navštevovaná obyvateľmi blízkeho 

sídliska. Nachádza sa tu okruh pre korčuliarov, cyklistov a ďalšie športové atrakcie. 30.9. bola 

schválená už 3.zmena rozpočtu, ktorá sa týkala aj detského ihriska na „Kaplnke“. Mesto na jeho 

výstavbu zaplatilo 5 498,40 eur. Nové ihrisko je určené pre deti od 3 do 7 rokov. 

Mesto začalo s modernizáciou verejného osvetlenia. Nové svietidlá majú nižšiu spotrebu energie. Na 

projekt získalo mesto nenávratný fin. príspevok od Ministerstva hospodárstva SR. S výmenou začali 

na uliciach : Pšurnovická, Hlinkova, Rázusova, Hlavná, Hlinická, m. č. M. Bytča, Hrabové.  

Podrobnosti SD č.: 27  a, b, c  / 2015 
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Mestská polícia. Policajti majú podľa VZN určené presné práva a povinnosti. Patrí sem zabezpečenie 

verejného poriadku, ochrana obyvateľov, ich majetku, ŽP, dodržiavanie poriadku, hygieny a čistoty 

v meste. Kde a prečo zasahovali Ms policajti v roku 2015. V januári zadržali mladíka, ktorý čmáral 

svoje grafity na steny domov. V tom istom mesiaci zasahovali pri bitke medzi bezdomovcami 

a mladíkom, ktorý bitku začal tým, že bezdomovca napadol. Zraneného musela odviesť sanitka.  

Neskôr dostala MsP telefonické avízo, že pri Petrovičke leží nejaký muž. Hliadka zistila, že je to 

nadrogovaný bezdomovec. 

Polícia riešila aj ekonomické problémy. Kontrolovali pani, ktorá robila v meste zbierku s názvom 

Plameň života a nemala na ňu povolenie od MsÚ.  

Podrobnosti SD č.:   28  / 2015 

2.júla sa zrazila skupina cyklistov s motorovým vozidlom. Privolaná hliadka konštatovala zranenie 

jedného z cyklistov, a privolala mu sanitku.  

V júli sa vlámal do budovy ZŠ Ul. mieru vlamač , kde ho odhalil kamerový systém. Nestačil nič zobrať. 

Podrobnosti SD č.:  29 / 2015  

Ochrana detí. Obvodné odd. PZ v Bytči upozornilo rodičov detí, aby počas prázdnin dbali na ich 

bezpečnosť pri jazde na bicykli, pri vode a doma pri hre. Rovnako upozornili seniorov, aby 

nedôverovali cudzím ľuďom.  

Podrobnosti SD č.: 30 / 2015 

Kamerový systém. K súčasným kamerám pribudli koncom roka ďalšie dve. Mesto na ne získalo 

dotáciu vo výške 14-tis. eur z prostriedkov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Zo získaných 

prostriedkov inštalovalo mesto 11 kamier. Z toho 6 je otočných a 5 statických. Nové kamery boli 

nainštalované v lokalitách, kde je najväčšia trestná činnosť. Vďaka novým kamerám sa znížil počet 

priestupkov, odhalili krádeže v obchodnom dome, vlamačov do ZŠ na Ul. mieru, sprejerov, ktorí 

pravidelne poškodzujú súkromný ale aj majetok mesta. Umiestnenie kamier bolo závislé aj od 

podnetov Bytčanov. Kamery snímajú a nahrávajú dianie v uliciach 24 hodín denne. Nahrávka sa 

uchováva 7 dní a potom sa automaticky vymaže.  

Podrobnosti SD č.:  31 a, b , c  / 2015 

Našli mŕtvolu. 19. 10. bol v Mikšovej vo vode pri vodnej elektrárni nájdený mŕtvy 52-ročný muž. Na 

mieste zasahovali policajné i hasičské zložky, ktoré mŕtveho z vody vytiahli. Lekár vylúčil cudzie 

zavinenie smrti.  

Podrobnosti SD č.:  32 / 2015 

Štátny archív. Poslanci MsZ chcú zastaviť sťahovanie archívu z priestorov Bytčianskeho zámku. 

Vlastník - Ministerstvo vnútra hľadalo  nové priestory v meste. Hovorilo sa o budove polikliniky , ktorá 

je takmer prázdna.  Aktivisti tvrdili, že väčšina listín nikdy neopustila priestory zámku. Riaditeľka 

archívu tvrdí, že dokumentom sa v zámku darí dobre. Možné je presťahovať ich len v rámci budovy. 

Na uvoľnenom mieste chcú mať mestské Turzovo múzeum. Mesto tvrdí, že ak by sa zámok presunul 

pod kompetenciu VÚC mohli by sme žiadať na opravu zámku nenávratné fin.  z nórskych alebo 

európskych fondov.  

Podrobnosti SD č.:  33  a, b / 2015 

Ponuka práce. Spol. PROPLUSKO ponúkala Bytčanom prácu v novom závode , neďaleko autobusovej 

stanice v Bytči. Ponúkali prácu pri montáži dverí do áut  na 2 zmeny, stravné lístky, a pri splnení 

podmienok plat do 500€ v čistom + 13. plat.  

Podrobnosti SD č.:  34 / 2015 
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2.  kapitola 

 

 

Š T Á T N A     S P R Á V A 

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta. 

-  Máj : Slovenská autobusová doprava  ponúkla voľné pracovné miesta pre vodičov autobusov 

v mestskej a regionálnej doprave v Žiline a Bytči. 

- 24.9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline žiadalo mesto Bytča o doručenie zásielky 

formou oznamu. Jednalo sa o trestné konanie vo veci zločinu porušenia domovej slobody : 

Roman Čikota , bytom v Bytči.  

- 31.10. Dnes ukončil v Bytči svoju pôsobnosť Daňový úrad a presťahoval sa do Žiliny. V relácii 

RTVS odznel na túto tému aj názor primátora M. Minárčika.  

- 18.11. Zastupiteľstvo schválilo VZN o tom, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť 

do školskej dochádzky.  

Sobášny palác v Bytči bol majetkom ŽSK.  Svadobnú hostinu v jeho priestoroch mohli absolvovať 

snúbenecké páry, ktoré splnili súťažné podmienky. Museli navštíviť kultúrne pamiatky severného 

Slovenska a nazbierať pečiatky do mapy s názvom Poklady múzeí Žilinského kraja. Od r. 2014 pribudla 

aj podmienka, aby aspoň jeden zo snúbencov mal trvalý pobyt na území ŽSK. Tento rok pripravili 

organizátori drôtené srdiečka, do ktorých si mohli zviazať svoju lásku. Záujem mladých párov je o náš 

palác veľký.  

Podrobnosti SD č.:  35  a, b / 2015 

Čerpanie financií. ŽSK sa podarilo tento rok využiť možnosti čerpať financie z fondov EÚ. Celkový 

objem nenávratných prostriedkov prekročil sumu 2 miliárd eur. Viac ako 31 miliónov investovali na 

opravy 185 km ciest, 8 mostov a ďalších 9 mil. eur do opráv zariadení soc. služieb.  

Podrobnosti SD č.:  36  / 2015 

Štatistika. Počet narodených detí v kraji bol v r. 2014: 1397, z toho chlapcov : 689 a dievčat : 708. 

Počet uzavretých manželstiev : 472, kde jeden zo snúbencov bol cudzinec : 27. Počet rozvodov bol 

216.  Najčastejšie používané mená pre dievčatá : Ema, Nina, Michaela, Sofia, Natália, Sára, Lucia.... 

Pre chlapcov: Jakub, Michal, Martin, Lukáš, Matúš, Tomáš Peter, Filip ...  

Podrobnosti SD č.:  37  a, b  / 2015 

Na konci roku 2014 žilo v našom kraji 690 449 obyvateľov. Z toho bolo 339 ,088 mužov a 351,361 

žien.  V okrese  Bytča to bolo : 49,3 tis.  mužov a 50,7 tis. žien.  

Konferencia. Zväz poskytovateľov soc. služieb v ŽSK zorganizoval 20. 1. medzinárodnú odbornú 

konferenciu s názvom „ Sociálne služby ako verejný záujem“. Jej cieľom bol i nové trendy, legislatíva, 

národné priority a pod.  

Podrobnosti SD č.:  38 / 2015 



 

13 

 

Pamiatky a hrady sa volala odborná konferencia  venovaná obnove kultúrnych pamiatok ŽSK. 

Prebiehala 26.2. v kongresovej sále Úradu ŽSK. Hovorilo sa o obnove vidieckych šľachtických sídiel, 

obnove starých RD, záchrane Lietavského hradu a pod.  

Podrobnosti SD č.:  39 a, b / 2015 

Minimálny dôchodok dostali od júla chudobní seniori a invalidní penzisti. Do júna bolo životné 

minimum 198,09 €. Po valorizácii stúpol dôchodok na 269,50 €. Poberatelia nemuseli nič vybavovať, 

dôchodok im pridelili automaticky.  

Podrobnosti SD č.:   40 / 2015 

Zbraňová amnestia. Za 2 mesiace v poradí tretej amnestie ( počas decembra a januára ) odovzdali 

občania kraja 757 nelegálne držaných zbraní a 12 188 ks streliva. Odovzdané zbrane boli podrobené 

balistickému skúmaniu.  

Podrobnosti SD č.:   41 / 2015 

Daňové priznanie. Daňoví poplatníci museli do konca marca podať daňové priznanie. Dnes pri tom 

všetko uľahčuje internet.  Podať ho musel každý, kto zarobil v priebehu min. roka  viac ako 1 901 €.  

V Bytči bol DÚ otvorený každý deň okrem utorka a štvrtka. Na otázky odpovedali aj webové stránky 

Podrobnosti SD č.:  42  / 2015 

Nezamestnanosť.  Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári r. 2015 úroveň 12,32%. 

Výrazne tak klesla  v kraji o 1,68%. Koncom apríla uverejnili ponuku na prácu v automobilovom 

priemysle v Žilinskom kraji. Hľadali operátorov výroby, zváračov a skladníkov.  

Podrobnosti SD č.: 43 a, b / 2015 

Priemerná miera nezamestnanosti klesla v kraji  v októbri na 9,08 % . Tretí najvyšší pokles bol 

v Bytčianskom okrese – 10,62 %.  

Podrobnosti SD č.: 44 / 2015 

Význam dopravy.  Koncom marca sa konalo v Žiline významné stretnutie zástupcov Vyšehradskej 

štvorky a Rakúska. Rokovali o stave železničnej siete. Predstavitelia kraja privítali aj podpreds. 

Európskej komisie M. Ševčoviča a komisárku pre dopravu V. Bulc.  EK sa zaoberá odstránením tech. 

prekážok na žel. trati.  Žilina je v tomto smere dôležitý dopravný uzol.  

Podrobnosti SD č.:  45  / 2015 

Kontrola. V júni odhalili policajti pri kontrole 55 vodičov motorových a nemotorových vozidiel pod 

vplyvom alkoholu. Dvaja opití vodiči spôsobili dopravnú nehodu. Zastavili aj 35 opitých cyklistov. 

Podrobnosti SD č.: 46  / 2015 

Zimná údržba. ŽSK vynaložil počas zimnej údržby na opravy výtlkov a inak poškodených ciest 

a mostov 111,597 € a minul na to vyše 590 ton materiálu.  

Podrobnosti SD č.: 47  / 2015 

Pomoc deťom.  Odbor soc. veci ŽSK vyčlenil v r. 2015 na ochranu detí a soc. kurately 245 979 €. 

Pomohol tým 18 subjektom na území kraja.  

Podrobnosti SD č.: 48  / 2015 

Investície do regiónov. Poslanci zo ŽSK schválili investície pre rozvoj nášho regiónu vo výške 2,5 

milióna eur.  Bytča získala fin. na zateplenie strechy špeciálnych učební Gymnázia  a spolu 

s rekonštrukciou školy minuli 50-tis. eur.  

Oprava ciest a mostov. Žilinská župa spravuje vyše 1400 km ciest II. a III. triedy a 800 mostov. Z nich 

je 156 vo veľmi zlom stave. Správa ciest vozovky neustále obnovuje. Ešte pred nástupom J. Blanára 

do úradu v roku 2005 zobral ŽSK úver 800 mil. slovenských korún. Práve tento rok končia s jeho 

splácaním.  



 

14 

 

Podrobnosti SD č.: 49  a, b / 2015 

OR HaZZ v Žiline vyhlásili začiatkom júna čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v lesoch 

v územnom obvode Bytča. Vyhlásenie platilo od 4.6. do odvolania. Pre bežných občanov to bol koniec 

opekačiek v lesoch, vypaľovania suchých porastov. Vlastníci lesných pozemkov boli povinní  

zabezpečiť v lesoch hliadky, udržiavať prejazdové cesty v dobrom stave a pod.   

Podrobnosti SD č.:  50 / 2015 

Záchrana horolezca. Hasiči z Bytče mali 24.8. náročný zásah v Súľovských skalách. Horolezec spadol 

zo skaly asi z výšky 15 m. Keď k nemu prišli mal mnoho zranení , bol v šoku ale komunikoval .  Hasiči 

preniesli  raneného k sanitke, ktorá už čakala na ceste.  

Podrobnosti SD č.:   51/ 2015 

Štátny archív( ŠA)  oslavoval tento rok 60 rokov. V roku 1955 ho sem presťahovali z Liptova. V zámku 

v pohnutých rokoch tureckých vpádov tu hľadala šľachta útočište. Veľa o živote našich predkov 

prezrádzajú dobové listiny, záznamy súdnych sporov, cirkevné matriky, rodinné archívy a iné. ŠA má 

viacero pobočiek na Liptove. V jeho správe je aj dedičská agenda z okresných súdov. Žiaľ najviac 

dokumentov chýba z medzivojnového obdobia.  

Podrobnosti SD č.: 52  / 2015 
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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 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- Od začiatku roka platilo že, výpis z registra trestov  a jeho opis ponúkali na poštovom úrade 

- 15. 6. Sa konala v Hliníku dražba nehnuteľnosti, zastavaných plôch a záhrad vlastníka Ing. 

Marty Ďanovskej, bytom v Považskej Bystrici.  

- 18. 9. Sa konala dobrovoľná dražba RD v Malej Bytči. Majiteľom bol Boris Jakeš.  

 

Rozpočet mesta ( v eurách ).  

- Služby ( bývanie )                                    23 640 

- Služby občanom                                      27 880  

- Správa pohrebísk                                     50 000 

- Cestovný ruch                                          13 320 

- Jarmoky                                                       9 420 

- Medzinárodná spolupráca                       1 880 

- Mestský rozhlas                                            720 

- Internet                                                       1 650 

Podrobnosti SD č.:   53 a , b  / 2015 

Ceny tepla. Poslanci MZ na čele s M. Filekom  chceli podať žalobu na doterajšieho dodávateľa tepla 

firmou TEZAR a zrušenie  predchádzajúcej zmluvy. Nájomná zmluva bola uzavretá medzi mestom  

a dodávateľom tepla v r. 1999. Má platiť do r. 2020.  Právny zástupca dodávateľa nesúhlasil 

s návrhom poslancov. Aj poslanci , aj primátor tvrdili, že s dodávateľom sa nebolo možné dohodnúť. 

Všetci chceli novú koncepciu hospodárenia, s alternatívnymi zdrojmi tepla. a hlavne jeho zlacnenie .  

Podrobnosti SD č.:   54   / 2015 

Dražba. 15. júna bol v Dražobných listoch uverejnený oznam o dražbe RD č. 171 v k.ú. Hvozdnica.  

Podrobnosti SD č.:  55 / 2015 

Výkup papiera. V poštových schránkach sme  koncom marca našli letáky, ktoré nám oznamovali, že 

2.4.2015 bude v Bytči výkup papiera. Do balíkov zviazaný papier potom nákladné auto zbieralo spred 

RD a obytných domov na sídlisku. Vymieňali ho za toaletný papier, papierové vreckovky, utierky 

alebo servítky. Táto služba sa ľuďom páčila, pretože sa zbavili veľkého množstva letákov, s ktorými sa 

ani kúriť nedalo.  

Podrobnosti SD č.: 56 / 2015 

V Ms knižnici bol tento rok výkup zlata, striebra a platiny 3x : 13.8.; 7.9.; a 9.12. 2015. V auguste 

vykupovali aj náramkové hodinky, veci vojenského charakteru ( uniformy, opasky, kompasy, čiapky ... 

), odznaky ( medaile, preukazy , dekréty a pod. ) ; bankovky, reklamné cedule ( smaltové ...), hračky ( 

rôzne autá, tanky apod.), fotky s podpisom, tabatierky, svietniky, príbory, pudrenky a pod.  

Podrobnosti SD č.:  57 a, b, c / 2015 



 

16 

 

Pošta. Poštový úrad ponúkal občanom novú bonusovú platobnú kartu, ktorou sme mohli 

bezhotovostne platiť účty a SIPO  na pošte. Stačilo uzavrieť s poštou zmluvu.  

Podrobnosti SD č.: 58 / 2015 

Služby pošty počas dovolenky. Preplnená poštová schránka je jasný signál pre zlodejov, že práve nie 

ste doma. Pošta ponúkala tzv. „ časové doposielanie“. Pošta posielala zásielky na uvedenú adresu ak 

ste niekde na chate na Slovensku. Zásielky, určené do vlastných rúk, môže na určenej adrese, alebo 

na pošte prevziať splnomocnená osoba.  

Ak klienti nechceli mať počas dovolenky plnú schránku, mohli si na pošte zriadiť poštový priečinok. 

Používať ho bolo možné počas 18 kalendárnych dní.  

Podrobnosti SD č.:  59 / 2015 

Pošta pod značkou Western union ponúkala aj medzinárodný prevod peňazí. Stačilo vyplniť formulár, 

alebo poslať SMS. Poplatky posielala pošta do Eurozóny, do východnej Európy a do celého sveta.  

Podrobnosti SD č.: 60/ 2015 

Vyčíňanie vandalov. V apríli došlo k dvom bezohľadným činom . Na území cintorína niekto vrazil do 

novej lavičky autom, pokrivil ju. Odišiel, namiesto toho, aby to oznámil správcovi cintorína – TS. 

Onedlho potom niekto znovu rozstrihal pletivo plota na tenisovom ihrisku. Len čo ho TS opravili , za 3 

dni bolo prestrihnuté znova.  

Podrobnosti SD č.: 61  / 2015 

Upratovacie služby.  Firma CLEAN TEP ponúkala upratovanie domácností a firemných priestorov. 

Upratovali , tepovali a dezinfikovali parou. V ponuke sme našli aj umývanie okien, výkladov, 

odstraňovanie tapiet a čistenie pomníkov na cintoríne.  

Podrobnosti SD č.:  62/ 2015 

Osvetlenie priechodov. Na troch miestach sa v Bytči začiatkom roka objavilo osvetlenie priechodov 

pre chodcov. Pribudli prídavné svietidlá, ktoré dostatočne rozjasňovali miesto priechodu a zvýraznia 

siluetu chodca. Chodec je podľa polície najzraniteľnejším článkom v doprave. V r. 2013 zrazili autá až 

7 chodcov, vlani dvoch. Nové osvetlenie pribudlo na uliciach Okružná, 1. mája a Hollého ul. Radnica 

plánuje v budúcnosti osvetliť ďalšie priechody v meste.  

Začiatkom augusta v meste vymenili svietidlá verejného osvetlenia. Chceli tak znížiť spotrebu energie 

pri nočnom svietení. Mesto plánuje postupne vymeniť všetky staré svietidlá v uliciach.  

Podrobnosti SD č.:    63  a, b  / 2015 

Turistický ruch. Záujem o Bytču stúpol. Po roku 2013 to bolo o 8,5 %. Podľa štatistického úradu 

navštívilo naše ubytovacie zariadenia 852 hostí, ale aj tak sme v kraji na chvoste záujmu. Len 

v samotnom meste sa vlani ubytovalo približne 2x viac turistov ako v celom okrese. Bytča eviduje 6 

objektov , kde sa možno ubytovať. Podľa údajov Daňového úradu , len v samotnom meste sa vlani 

ubytovalo asi 1 650 turistov.  

Podrobnosti SD č.:   64  / 2015 

Služby na cintoríne. 1.11.2015 bol Sviatok všetkých svätých a hneď Pamiatka zosnulých. Cintoríny 

praskali vo švíkoch. V Bytči prebehla rekonštrukcia cintorína. Osadili nové osvetlenie, nové chodník 

a lavičky. Horšie to bolo s parkovaním. Aj náš cintorín má svoj poriadok, ktorý treba dodržiavať. 

Nevodíme sem zvieratá, nevozíme sa na bicykli, odpad hádžeme na určené miesto. Aj prevádzková 

doba je pevne určená.  

Podrobnosti SD č.:    65  / 2015 

KINEX BEARINGS, a.s. Bytča sa volá po novom Kinex. V októbri avizoval podnik , že prijme do 

zamestnania robotníkov so špecializáciou frézar ( vyvŕtavač ). Požadovali : strojárske vzdelanie, 5 
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rokov praxe, znalosť opracovania ťažkoobrobiteľných materiálov, čítanie výkresovej dokumentácie. 

Robotníci by pracovali na tzv. NC strojoch.  

Podrobnosti SD č.: 66   / 2015 

Pivovar v Bytči nadobro skončil. Kedysi bol pýchou mesta, dnes sú jeho priestory na predaj, hoci mal 

v meste 400 ročnú tradíciu. O jeho rozvoj sa postaral v 16. st. palatín Turzo. Popperovci sa k nemu 

dostali až v r. 1861. Okrem značky Popper sa v Bytči varilo aj tmavé pivo s názvom Palatín. V rokoch 

1978 – 1991 sa obnovovali  priestory , kde sa pivo fľaškovalo, stáčalo do sudov a skladovalo. Vďaka 

tomu sa mohlo viac vyrobiť a viac predať.  Naše pivo malo ohlas v zahraničí : Česko, Poľsko, Rusko, 

Slovinsko a na Ukrajine.  Ešte v r. 2004 sa dobre predávalo, ale výroba sa už neobnovovala. Meno 

nášho pivovaru od 1. júla 2015 patrilo pod inú  značku a pivo sa vyrába v závode Vyhne.  

Podrobnosti SD č.:  67 / 2015 

Radničná reštaurácia ponúkala svoje služby každý deň počas týždňa vo forme obedov na „ švédskych 

stoloch“.  Okrem toho pripravovali aj slávnostné pohostenie pre firmy, ale aj svadobné stoly. Ponúkali 

aj tzv. „ Živý švédsky stôl „ – kedy sa o dokončenie a servírovanie jedla postaral šéfkuchár priamo 

pred hosťami.  

Podrobnosti SD č.:   68 / 2015 

Reštaurácia Gallery  na Treskoňovej ul. pozývala verejnosť na 1. Svadobný veľtrh 21.2.2015. Jeho 

cieľom bolo ponúknuť návštevníkom , kompletnú svadobnú ponuku celého svadobného dňa.  Počas 

dňa predvádzali modelky svadobné šaty, tvorbu účesov a svadobných kytíc. 

Čerpacia stanica v areáli TS Bytča na Hlinickej ul. ponúkala bonusové karty pre fyzické osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím. Karta platila pre pohonné hmoty, ostatný tovar a pneuservis.  

Podrobnosti SD č.:  69  / 2015 

EURONICS bola predajňa , ktorá počas roka ponúkala elektrospotrebiče ako práčky, ľadničky, 

televízory, mobilné telefóny a pod. Sídlili na ul. Hlinkova.  

Podrobnosti SD č.:   70 / 2015 

MAXIMO ponúkala športovú obuv, oblečenie pre malé deti až po dospelých, spodnú bielizeň, 

dáždniky a kojenecký tovar.  

Cyklošport Martin Dlábik bola predajňa v pasáži mesta a ponúkala predaj a opravu bicyklov, 

náhradné diely, batohy, prilby, športové potreby a iný športový tovar.  

Podrobnosti SD č.: 71 / 2015 

Predajňa 39 zmenila vo februári majiteľa. Najskôr zlikvidovali predošlú predajňu, keď sme si mohli 

kúpiť tovar za 50% zľavy a potom otvorili tú istú predajňu s väčším výberom tovaru. Predajňa 39 

sídlila na ul. 1. mája.  

Podrobnosti SD č.: 72 a, b / 2015 

Predajná akcia Púchovských kabátov sa konala 10. 12. V budove Ms knižnice s predvianočnými 

zľavami.  

Podrobnosti SD č.: 73 / 2015 

SECOND HAND sú predajne textilu, kde si čoraz viac ľudí nakupuje svoje oblečenie. Často je veľmi 

kvalitné a svojrázne. Vo februári otvorili ďalší Second hand v Kominárskom dome. Ponúkali tam 

predaj detského, dámskeho a pánskeho textilu z dovozu: Anglicko a Nemecko.  

Podrobnosti SD č.: 74  / 2015 

Autodielňa Karos sídlila na Červeňanského ul. za obchodným domom TEMPO a  pozývala na jar  

motoristov , aby si prišli prezuť pneumatiky na svojich autách. Zároveň im urobili prehliadku 

podvozku v cene prezutia. Podrobnosti SD č.: 75 / 2015 



 

18 

 

4.  kapitola 

 

 

P O Ĺ 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 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 13.2. Poľovnícka spoločnosť oznámila verejnosti v Bytči zmeny užívateľov poľovného revíru 

v Dolnom Hričove 

- 5. 2. OÚ pozemkový a lesný odbor oznámil platnosť umiestnenia pozemkov v katastri Bytče.  

- 30.4. Lesné spoločenstvo Bytča oznámila občanom, že v dňoch 4.5. a 5.5. budú lesy okolo 

Bytče a Hliníka  posypané letecky vápencom.  

- 24.6. Okresný úrad pozemkového a lesného hospodárstva vyhlásil ochranu 

poľnohospodárskej pôdy proti burinám .  

- 3.7. OÚ PLH určil lesný celok Súľov, kde patria aj Hliník, Hrabové, M. Bytča a Veľká Bytča, časti 

k.ú. bez lesných pozemkov.  

- 16.9. Zhromaždili sa vlastníci poľnoh.  pozemkov revírov Kotešová – Svederník na MsÚ 

v Bytči. Rokovali o náhrade za užívanie poľovných revírov a spôsobe ich užívania.  

Furmanská súťaž. Začiatkom roka 4.1. sa v Bytči pri Kaplnke uskutočnila furmanská súťaž v zručnosti 

ovládania konských záprahov. Súťaž pripravili chovatelia koní z Bytče – Pšurnovice v spolupráci 

s úradom primátora mesta. Na súťaži sa zúčastnili nielen naši chovatelia z okresu , ale aj z iných 

končín Slovenska, Česka a Poľska. Súťažiaci sa predviedli v 3 disciplínach. Prvou bol furmanský slalom. 

Najatraktívnejšia bola posledná disciplína, keď kone ťahali až 4 ťažké klady dreva.  Celkové víťazstvo 

získal domáci furman Patrik Játy – Pšurnovice. Druhý bol  Lukáš Jurko z Prešova a tretí bol Poliak 

Kubica.  

Podrobnosti SD č.:   76  / 2015 

Letecký posyp. Lesné spoločenstvo( LS ) Bytča prostredníctvom miestneho rozhlasu upozornilo 

občanov , že v dňoch 4. a 5. mája sa uskutoční posyp lesov  patriacich k LS Bytča vápencom . Vápenec 

rozsypali pomocou lietadla. LS žiadalo občanov mesta Bytča a Hliník, aby v spomínaných dňoch  

nepodnikali vychádzky do lesa , ani do jeho okolia.  

Podrobnosti SD č.:  77  / 2015 
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5.  kapitola 

 

                                                                               V Ý S T A V B A 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta. 

- 2.1. Exekúcia nehnuteľnosti v Hliníku Jozefovi Hričovskému v hodnote 3 402,71 €. 

- 8. 1. Územné povolenie na stavbu „ Bytča – IBV pri rybníkoch. Jednalo sa o 8 rodinných 

domov s technickou inštaláciou, vodovodom a odvodnením.  

- 27.2. Stavebné povolenie Zuzane Fridrichovej na stavbu RD v Hliníku 

- 27.2. Zastavenie stavebného povolenia RD v Hliníku Veronike Pozlátkovej  

- 4.3. Oznam o začatí kolaudačného konania TS bytovka v Hliníku.  

- 9.3. Povolenie stavby kanalizácie v Družstevnej ul. Bytča 

- 10.3. Stavebný úrad a MsÚ vyhlasujú rozhodnutie o ťažbe štrkopieskov lokalite Lán – 

Kotešová ( Ťažba sa týkala celého okresu).  

- 16.4. Stavebné povolenie ŽSR na modernizáciu trate Púchov – Žilina. Jednalo  sa o uloženie 

plynovodu pod poľnou cestou v Hrabovom.  

- 9.6. Pri výstavbe železničnej trate bolo v Bytči Hrabovom zrušené priecestie pri píle 

v Hrabovom.  

- 17.6. Oznam o začatí výstavby RD Ing. Peter Macek v katastri obce Hliník.  

- 23.7. MsÚ odd. výstavby začalo územné konanie so Slovak Telecomom. Jednalo sa o stavbu 

telekomunikačnej prípojky v Pšurnoviciach.  

- 31.8. Kolaudačné rozhodnutie a povolenie na užívanie stavby  „ Parkovisko a chodníky“  pre 

Kinex.  

- 6.8. MsÚ odd. výstavby informoval verejnosť o rozšírení stavby „ Expedičnej haly 

Technometal „.  Firma sídlila na Platanovej ul. č.: 3225 / 2 v Bytči. Jej rozmery: 40x41x11 m . 

- 16.9. začiatok stavby RD , žumpy, prípojky a inžinierskych sietí . RD sa staval v Hliníku č.: 750 / 

1; manželmi Pozlátkovcami 

- 30.9. Informácia o zámere „ Územný plán obce Hvozdnica“, z ktorého si verejnosť mohla robiť 

odpisy a kópie.  

- 2. 10. MsÚ odd. výstavby o zámere výstavby jednej priemyselnej haly namiesto dvoch. 

Jednalo sa o priemyselný park – RUDÉ – 2. etapa.  

- 2. 10. Povolenie a kolaudácia dostavby RD manželom Hajnošovým v k.ú. Mikšová  

- 5. 10. Povolenie vodnej  stavby  PhDr. Martinovi  Gácikovi – IBU pri rybníkoch. Staval vodovod 

a kanalizáciu.  

- 8. 10. Začiatok výstavby komunikačnej siete „ Optická prípojka FTTH v Bytči. Ako príloha bola 

priložená mapa s trasou siete.  

- 30. 10. Oznam o výstavbe telekomunikačného stožiaru GSM a elektrickej NN prípojky v k.ú. 

Pšurnovice 
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Rozpočet mesta v eurách.  

- Spolu :                                                                 33 500 

- Rozvoj obcí                                                       290 000 

- DSS                                                                       16 080  

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia                 7 400 

- Územné rozhodnutie a stavebný poriadok    23 790 

- Detské ihriská                                                        5 000 

Podrobnosti SD č.:  78 a, b, c , d / 2015 

Nájomné byty mesta.  Posledná významná investícia do tohto typu bývania sa udiala ešte pred 14 

rokmi. Len 6 nových bytov pribudlo v zariadení pre seniorov Jesienka. Radnica ale dostane za rok 

v priemere 21  žiadostí na nájomné byty. Bytová výstavba v Bytči sa celkom zastavila. Mesto má 

k dispozícii 24 nájomných bytov z roku 2001, ktoré sa prideľujú najmä mladým rodinám. Ide 

o nájomné zmluvy na dobu určitú. V Jesienke je k dispozícii 48 bytov, ale tie sú k dispozícii len 

seniorom. Bytová výstavba v okrese sa ale neskončila. Zahraničný investor ohlásil úradom v Bytči svoj 

zámer postaviť 69 nových bytov v obci Maršová – Rašov. Spolu to budú 3 bytové domy. Je otázne, či 

budú Bytčania ochotní sa do Maršovej nasťahovať.  

Podrobnosti SD č.: 79 / 2015 

Chodníky v meste. Minulý rok vláda odklepla dotáciu vo výške 31 500 eur na zrekonštruovanie 

chodníkov v Bytči. Na túto tému prebehla vo februári búrlivá debata medzi poslancami 

a primátorom. Poslanci presadzovali úpravu chodníkov bez bariér a aj bezbariérový vstup do DK.  

Primátor preferoval najmä opravu chodníka pri ZŠ na ul. Mieru, kde vznikla vážna dopravná situácia, 

najmä pri príchode a odchode detí zo školy.  Deti chodia pomedzi autá, cesta je veľmi úzka a chýba 

tam chodník. Poslanci tvrdia, že primátor mení účel dotácie.  

Podrobnosti SD č.: 80 a, b, c / 2015 
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6.  kapitola 

 

D O P R A V A 

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

 

- 19. 1. Modernizácia ŽSR : Trate Púchov – Žilina  II. etapa. Jednalo sa o prepojenie ciest 

a chodníkov Hrabové – Bytča – Malá Bytča.  

- 30 .1. Bolo také husté sneženie, že cestári nestačili odhŕňať sneh ; ani železničiari čistiť 

koľajnice. Polícia žiadala vodičov, aby radšej necestovali, ak nemusia. Na cestách boli samé 

dopravné nehody. Vlaky na niektorých úsekoch stáli.  

- 5. 2. V Slovenskom rozhlase hlásili výstrahu, že v Bytči a okolí je veľmi silná poľadovica na 

cestách. Polícia upozorňovala na opatrnú jazdu.  

- Od 1. do 31. 3. bola výluka na železničnej trati Bytča – Považská Bystrica. Namiesto vlakov 

bola ponúknutá náhrada autobusmi. Železnice ponúkli záujemcom cestovný poriadok. Tento 

deň na úseku Bytča takmer došlo k zrážke dvoch vlakov.  

- 1.8. ŽSR oznámili cestujúcim, že od 31.8. – 2.9. sa bude na stanici v Bytči nastupovať 

a vystupovať do vlakov na opačnej strane.  

 

Rozpočet mesta v eurách.  

 

- Miestne komunikácie a ich údržba            125 500  

Podrobnosti SD č.: 81 a, b / 2015 

 

Úprava ciest bola v januári plynulá. Napriek poľadovici a pribúdajúcemu snehu, boli všetky cesty 

v meste a jeho častiach priebežne upravované. Každoročným problémom sú zaparkované autá na 

uliciach, ktoré bránia prejazdu a odhŕňaniu komunikácií.  

Podrobnosti SD č.:  82 / 2015 

Nelegálna reklama. V Žiline a jeho okolí je  približne 4 tisíc nelegálnych bilbordov. Je to problém 

celého Slovenska. Samosprávy s ním bojujú neprestajne. Reklama naše mestá nielenže špatí, ale 

spôsobuje dopravné nehody a robí premávku neprehľadnou.  

Podrobnosti SD č.: 83  a, b / 2015 

Vlaky meškali. Husté sneženie a popadané stromy paralyzovali počas prvého februárového 

víkendu železničnú a cestnú dopravu. Ťažký sneh napadal na niektorých úsekoch až do výšky 40 

cm. Čakajúce vlaky neopúšťali stanice. Pre cestujúcich mali pripravenú náhradnú autobusovú 

dopravu. Nášho regiónu sa týkalo iba to meškanie, trate boli čisté a upravené.  

Podrobnosti SD č.:  84 / 2015 
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 Výluka vlakov. Veľa obyvateľov okresu Bytča dochádza za prácou vlakom, preto bol pre nich 

aktuálny oznam o výluke na trati Považská Bystrica – Bytča – Žilina. Výluka trvala počas marca . 

Pre cestujúcich bola pripravená náhradná autobusová doprava. Práce na trati ale prebiehali aj od 

31. augusta do odvolania. Obmedzenie sa dotklo 16tich osobných vlakov.  

Hlavným ťahom Púchov – Žilina jazdí v bežný pracovný deň 75 vlakových spojov rôznych 

kategórií. Dôvodom letnej výluky boli rekonštrukčné a stavebné práce v stanici Bytča a na trase 

cez ňu. O výluke boli Bytčania informovaní na verejnej tabuli mesta. Tam bol vyvesený aj 

cestovný poriadok a možnosti náhradných autobusových spojov. Rovnaké obmedzenia platili pre 

celý apríl a máj.  

Podrobnosti SD č.:  85  a, b, c,    / 2015; č.: 86 a, b / 2015 

Počasie na cestách. Koncom marca nás prekvapilo husté sneženie, ktoré spôsobilo v celom 

regióne dopravné komplikácie. Na diaľnici medzi Bytčou a Žilinou bol pre dopravnú nehodu 

blokovaný ľavý jazdný pruh. Na horských priechodoch boli cesty blokované skríženými kamiónmi, 

alebo tam bola uzávierka pre všetky nákladné autá.  

Podrobnosti  SD č.: 87 / 2015 

Integrovaný systém v doprave.  Poloha Bytče na hranici dvoch samosprávnych krajov má za 

následok, že mnoho našich ľudí cestuje každý deň do práce mimo svojho regiónu. Táto mobilita 

má svoje historické korene. Bývalý okres Považská Bystrica patril pred rokom 1996 spolu 

s bytčianskym regiónom do spoločného Stredoslovenského kraja. Dnes sa spomínané okresy 

rozprestierajú na území dvoch krajov, ale prepravné väzby nezanikli. Nový integrovaný systém 

má spájať všetku verejnú dopravu oboch krajov do jedného koordinovaného celku. Našim 

obyvateľom tento systém pomôže v preprave za prácou , či štúdiom.  

Podrobnosti SD č.:  88 / 2015 

Nebezpečná udalosť.  Železničnú dopravu na ťahu Bratislava – Košice paralyzovala v nedeľu 

večer 29.marca takmer na tri hodiny mimoriadna udalosť v stanici Bytča. Vlak IC 404 prešiel 

návestidlo v polohe „Stoj!“ , rozrezal výhybku a zostal stáť na trati približne 200metrov oproti 

prichádzajúcemu rýchliku. Ten sa pohyboval iba veľmi pomaly, takže sa našťastie nikomu nič 

nestalo.  

Podrobnosti SD č.: 89 / 2015 

Práce na komunikáciách.  Ešte v júli 2014 oficiálne spustili  projekt Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča. Kvôli výstavbe počas roka 2015 , bola 

preto na mnohých miestach obmedzená doprava.  Išlo o zabezpečenie dodávky hygienicky 

nezávažnej pitnej vody, výstavbu verejnej kanalizácie a iné. Projekt sa týkal prímestských častí 

Malá Bytča, Hliník, a obcí Kotešová, V. Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik. Práce 

sa začali v marci 2015. Ako prvé sme postrehli dopravné značky upozorňujúce na spomalenie 

rýchlosti na 30km/h. Na mnohých úsekoch bola doprava regulovaná prenosnými semaformi.  

Obsahom projektu bola rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Bytči, 

vystavanie asi 65 km verejnej kanalizácie a asi 52 km verejného vodovodu. Celkové náklady boli 

5,5 milióna eur. Výkopové práce sa skončili v októbri.  

Podrobnosti SD č.:  90 / 2015 

Alkohol za volantom. V júli bola v kraji rozsiahla dopravná kontrola. Pri nej prichytili 50 vodičov 

motorových i nemotorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Vodiči nemotorových vozidiel tiež 

neušli kontrole. Bolo ich pod vplyvom alkoholu 28.  

Podrobnosti SD č.: 91  / 2015 
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Pri augustových kontrolách odhalili policajti 68 vodičov pod vplyvom alkoholu. Piati z nich 

spôsobili dopravnú nehodu. Z celkového množstva meraní bolo 37 cyklistov. Pri októbrovom 

meraní bolo vodičov pod vplyvom alkoholu 57, z nich traja spôsobili dopravnú nehodu. 

Podrobnosti SD č.: 92  a, b  / 2015 

Dopravné nehody. Polícia v prvom polroku zaznamenala na slovenských cestách spolu 6 232 

dopravných nehôd, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 120. Pri 

nich bolo usmrtených 114 osôb, čo bol pokles o 14.  Všade na Slovensku je v nehodách pokles , 

iba u nás nie. V našom regióne evidujú úrady až 26 ľudí, ktorí zomreli pri dopravných nehodách.  

Podrobnosti SD č.: 93  / 2015 

Pri nehode 28.septembra  sa na území mesta zrazili 3 osobné autá.  Zasahovali  pri nej aj hasiči 

a vrtuľník. Hasiči najskôr pomocou navijaka odstránili jedno zo zakliesnených áut, pomocou 

hydrauliky vyslobodili ťažko zranenú osobu, ktorej poskytli prvú pomoc a nechali ju odviezť do 

nemocnice vrtuľníkom. Ľahšie sa zranili 2 osoby. Cesta bola uzavretá v oboch smeroch.  

Podrobnosti SD č.: 94 / 2015 

Nové vlaky. Nákup nových vlakov pripravuje štátny osobný prepravca ŽSR. Nové vlaky majú jazdiť 

od roku 2017 v našom regióne. Cieľom nákupu je skvalitniť regionálnu dopravu. Projekt má byť 

spolufinancovaný s eurofondov. Má ísť o nákup elektrických a dieselových vlakov.  

Podrobnosti SD č.:  95 / 2015 

Poškodené cesty. Na odstránenie havarijného stavu na cestách II. a III. triedy treba viac ako 35 

miliónov eur a na odstránenie havarijného stavu mostov na cestách II. a III. Triedy 50 miliónov 

eur. Hlavné prehliadky spomínaných ciest vykonali zamestnanci Správy ciest v apríli a máji 2015. 

Z celkovej výmery viac ako 318 km je v havarijnom stave, 208 km je v nevyhovujúcom stave . 

Z 800 mostov je 156 v zlom alebo vo veľmi zlom stave.  

Podrobnosti SD č.:  96 / 2015 

Odpad. Slovenská inšpekcia ŽP vykonala kontrolu uskladnenia odpadov, ktoré vznikli pri stavbe 

ŽSR v Bytči a okolí na podnet občanov. Kontrola nepotvrdila, že by bol odpad zo stavby 

kontaminovaný. Zemina , ktorá sa zdala ako kontaminovaná bola v rámci stavby zneškodnená 

špeciálnou firmou.  

Podrobnosti SD č.: 97 / 2015 

Jeseň na cestách.  Častý dážď , hmly, neskoršie svitanie a skorý západ slnka môžu byť príčinou 

kolízií na cestách. Polícia varuje chodcov, aby používali reflexné prvky, ktoré ich zviditeľnia. Podľa 

novely zákona sú chodci povinní ich nosiť. Napriek tomu  riskujú svoje životy. Od začiatku roka 

polícia evidovala na Slovensku 9 434 dopravných nehôd. Pri ktorých prišlo o život 173 osôb, z nich 

97 vodičov a spolujazdcov, 23 motocyklistov, 41 chodcov a 12 cyklistov.  

Podrobnosti SD č.: 98 / 2015 

 

 



 

24 

 

7.  kapitola   

 

                                                            Ž I V O T N É     P R O S T R E D I E 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta. 

-   14. 1. MsÚ odd. ŽP informovalo verejnosť o zámere: „ Rozšírenie zberu a zhodnotenia 

odpadkov „ v areáli SAD na Hlinickej ceste. 

- 2. 6. VZN o dočasnom užívaní alebo zákaze užívania pitnej vody na polievanie pozemkov – 

príčina bola veľký nedostatok vody.  

- 26. 6. VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi . Pokuta : od 20 – 330 €. 

- 3. 7. OR HZZ  v Žiline vyhlásilo v celom kraji čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na 

lesných pozemkoch v obvodoch Bytča a Žilina. Výstraha platila od 4.7. do odvolania ( 24. 8. ). 

Bolo mimoriadne sucho.  

- 14. 8. Ministerstvo ŽP rozšírilo ťažbu štrkopieskov v areáli Prefa Hrabové 

- 8. 9. OÚ ŽP oznámilo začiatok stavby „ Rekonštrukcia vodovodu na Ul. Thurzova, Janka 

a Fraňa Kráľa.  

- V septembri uverejnilo mesto predbežné termíny pristavenia veľkoplošných kontajnerov – 

jeseň 2015 . V ozname boli uvedené konkrétne časy a konkrétne ulice.  

- 23. 11. MsÚ schválil VZN o sadzbe poplatkov za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín. 

Poplatok bol : 0, 078 € / kg  

- Oznam o zriadení „ Výkupne druhotných surovín Bytča – Hlinická cesta“. Jednalo sa 

o rozšírenie zberu.  

 

Rozpočet mesta v eurách.  

 

- Odpadové a vodné hospodárstvo                            361 630  

- Ochrana pred požiarni                                                  11 220 

- Verejná zeleň a osvetlenie                                         443 700 

- Ochrana prírody a krajiny                                               1 060  

Podrobnosti SD č.:  99 a, b  / 2015 

 

Harmonogram separovaného odpadu  poskytlo mesto obyvateľom začiatkom roka. Upozorňoval nás 

na to, aby sme odpad vykladali pred rodinné domy do 7.00 hod. ráno. Rozpis sa týkal iba rodinných 

domov, pretože sídliská mali svoje permanentné kontajnery na separovaný odpad. Rozpis tiež 

upozornil na to, že v apríli a októbri budú v uliciach rozmiestnené veľkorozmerné kontajnery na 

odvoz objemného a elektronického odpadu. Všetkých záhradkárov veľmi potešili kontajnery na 

záhradný odpad, ktorý vyprázdňovali raz za dva týždne a zakaždým boli úplne plné.  

Podrobnosti SD č.:  100 / 2015 

Vianočné stromčeky , ktoré ľudia vyhadzovali ku kontajnerom, priebežne zbierali pracovníci mesta 

 a odvážali na dočasnú skládku. V jarných mesiacoch, keď sa v meste organizoval zber záhradného 

odpadu, ich spracovali na drevnú štiepku.  
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Rozliata ortuť. Ortuť, ktorú našli 15.1. rozliatu na viacerých miestach v Bytči, zlikvidovali naši hasiči 

a záchranári HaZZ  zo Žiliny. Ortuť zbierali v meste na dvakrát, lebo bola rozliata na viacerých 

miestach. Vysávali ju pomocou špeciálneho priemyselného vysávača a uložili  do zatvárateľnej 

nádoby. 

Podrobnosti SD č.:  101  / 2015 

Nový projekt ŽP.  Projekt predstavoval prestavbu čistiarne odpadových vôd v Bytči a takmer 65 km 

verejnej kanalizácie v obciach okresu. Okrem toho prebiehala výstavba 52 km verejného vodovodu 

v Kotešovej, V. Rovnom, Petroviciach, Hvozdnici, Štiavniku a v Kolároviciach. Celkové náklady na 

projekt boli 50,53 milióna eur. Z toho prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu tvorili 32,39 mil. eur 

a SEVAK prispel 18,14 mil. eur. V Bytči a priľahlých šiestich  obciach sa na kanalizáciu pripojilo viac 

ako 11 000 obyvateľov. Na novú vodovodnú sieť viac ako 8000 obyvateľov. Projekt priviedol pitnú 

vodu a zabezpečil odvedenie splaškovej vody. Spomínaný projekt prijali s nadšením všetci starostovia 

obcí. Investorom stavby projektu bol SEVAK a zhotoviteľom bolo Združenie Bytča v spolupráci 

s Vodohospodárskymi stavbami Bratislava a Váhostav Žilina.  

6.8. výstavba pokračovala kanalizáciou ciest II. a III. Triedy v Hvozdnici, M. Bytči a Hliníku.  

Dňa 2.11. bol na stavbe kontrolný deň, ktorého sa zúčastnil aj minister ŽP Peter Žiga. Predpokladané 

ukončenie celej stavby bude v júni roku 2016.  

Podrobnosti SD č.: 102  a, b , c  / 2015 

Odpadové hospodárstvo. Ani po dvoch rokoch rokovaní nie je zmluva o verejnom obstarávaní mesta 

s firmami starajúcimi sa o odvoz odpadu, ukončená. V súčasnosti t.j. vo februári 2015  vykonávala 

zber a likvidáciu odpadu v Bytči spoločnosť T+T , na základe predošlej zmluvy. Poslanci MZ hlasovali 

na zasadnutiach o zrušení súťaže a vypracovaní úplne novej koncepcie . V nej sa chceli vrátiť 

k vybudovaniu zberného dvora na Sihoti z prostriedkov EÚ. So zrušením súťaže nesúhlasil primátor 

mesta, pretože by tak vznikla časová diera , počas ktorej by odpad nikto nevyvážal.  

Podrobnosti SD č.: 103  / 2015 

Mesto sa pripravovalo na jar, tým že hľadalo dodávateľov na údržbu verejnej zelene, parkov 

a výsadbu kvetinových záhonov. Radnica mala na záhradnícke činnosti k dispozícii 26-tis. eur.  

Financovala aj príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Bytča, ktorá niektoré záhradnícke 

činnosti robila. Mali na starosti údržbu verejnej zelene, kosenie a čistenie parkov, likvidáciu odpadu 

zo stromov, údržbu porastov, ich orezávanie a polievanie. Na niektoré práce ale nemajú pracovníci TS 

odbornú kvalifikáciu . napr. postrek stromov, vysádzanie kvetov a pod. Centrum mesta skrášľovalo 

1 800 letničiek , 85 závesných kvetináčov na stĺpoch verejného osvetlenia a 89 stromov na námestí. 

Na ulici Mieru bolo treba postriekať 105 pagaštanov konských.  

Podrobnosti SD č.: 104  a, b / 2015 

Kosenie trávnikov. O kosenie zelených priestranstiev sa už roky starajú TS. Tento rok prebehlo 

minimálne 6 kosení. Prvé sa začalo v apríli a posledné sa v novembri  končilo hrabaním lístia. Tzv. 

reprezentačná zeleň bola v parkoch, ktorú kosili až 12x za rok. Na kosenie majú TS novú techniku. Boli 

ňou traktorové kosačky. Po kosení sa tráva vozila do kompostárne v Hričove. V marci dokúpili novú 

traktorovú kosačku. Pri kosení pomáhalo 6 zamestnancov TS a brigádnici z radov nezamestnaných.  

Podrobnosti SD č.: 105 / 2015 

Jarné požiare. Najčastejšou príčinou vzniku lesných požiarov bolo na jar v uplynulých rokoch 

zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie alebo úmyselné 

zapálenie. Často spôsobia požiare deti bez dozoru. Veľké riziko nastalo tento rok , pretože jar bola 

veľmi suchá.  
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Podrobnosti SD č.:  106  / 2015 

Povodne. S prichádzajúcou jarou prišli aj obavy pred povodňami. Minuloročné prívalové dažde 

narobili ľuďom mnoho problémov. Preto primátor mesta ešte v auguste minulého roka oslovil 

vodohospodársky podnik, aby zabezpečil vyčistenie korýt miestnych potokov. Ministerstvo  ŽP zaplatí 

samosprávam zhruba 12 mil. eur za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce. Aj Bytčania mali 

zlé skúsenosti  s lokálnymi prívalovými dažďami. Vyčistiť bolo treba najmä toky riek : Petrovička 

v Bytči, Hlinický potok, potok v Pšurnoviciach alebo vodné toky v Beňove. V marci sa začalo s čistením 

potokov.  

Podrobnosti SD č.: 107 / 2015 

Kontrola komínov. Z februárovej novely zákona vyplýva, že komíny RD bude po novom kontrolovať 

len odborník. Podľa štatistík za uplynulé roky bol zaznamenaný prudký vzostup požiarov. V našom 

kraji len v januári zasahovali hasiči pre požiare pri kúrení 12 krát. V roku 2005 bolo 270 požiarov RD 

a v rokoch 2013 a 2014 ich bolo 780. Majitelia domov sú povinní zabezpečiť kontrolu komínov aspoň 

raz ročne. Limity kontrol sú stanovené podľa druhu paliva a výkonu spotrebiča.  Komíny na pevné 

palivo do 50 kw je nutné čistiť raz za 4 mesiace. Spotrebiče na plynné palivo raz za rok. Fyzická osoba 

zaplatí za kontrolu 10 až 30 eur. V Žilinskom kraji je evidovaných 26 kominárskych firiem, z toho 21 je 

členov Kominárskej komory.  

Podrobnosti SD č.:  108 /  2015 

Grafity. Sprejerské vyčíňanie nájdeme v meste takmer na každom kroku. Poškodené sú súkromné 

domy, budova pošty, osobitnej školy, dokonca aj paneláky s novou fasádou. Všetko sú to väčšinou len 

čarbanice s nápismi mien sprejerov, alebo sú zamerané len na poškodenie majetku. Mesto sa týchto 

grafitov nedokáže rýchlo zbaviť. Niektoré vyčistené a premaľované plochy sa o chvíľu opäť premenia 

na pomyselné plátno kvázi umelcov. Neustále odstraňovanie nápisov by bolo pre mesto veľmi drahá 

záležitosť a vandalov by to aj tak nezastavilo. Mnoho Bytčanov si myslí, že by sa mala vytvoriť 

špeciálna stena, kde by sa sprejeri  takto mohli realizovať. Zatiaľ sa môžeme spoliehať len na našich 

policajtov  a možno na kamery. Policajti v apríli dolapili až 5 mladíkov, ktorí práve sprejovali steny.  

Podrobnosti SD č.:  109 / 2015 

Kontrola korýt riek. Primátor mesta M. Minárčik poslal 15. 5.  opätovnú žiadosť na Slovenský 

vodohospodársky podnik, aby zabezpečil ochranu obyvateľstva pred možnými povodňami. 13.5. 

urobili predbežnú kontrolu vodných tokov za účasti primátora, vedúceho TS a pracovníkov SVP. 

Z kontroly vyplynulo, že je nutné urobiť výrez náletových drevín na brehoch rieky Petrovička 

a ostatných potokov, aby sa predišlo možným povodniam.  

Podrobnosti SD č.:  110 / 2015 

Odstránené porasty.  Mesto Bytča na svojej internetovej stránke informovalo 6.7. občanov 

o odstránení  porastov a náletových drevín v meste a mest. častiach Pšurnovice, Starovec a Mikšová. 

Dôvodom prác bolo zabezpečiť bezpečnosť elektrického vedenia, ktoré ohrozovali  spomínané 

dreviny. Drevná hmota , ktorá ostala po výrube patrila vlastníkovi pozemku.  

Podrobnosti SD č.:  111 / 2015 

Únik nafty.  Žilinskí hasiči, vrátane HaZZ odstraňovali 3.9. únik nafty z rumunského kamióna na zjazde 

z diaľnice od Bytče na Žilinu. Odstránenie následkov dopravnej nehody ,pri ktorej našťastie nikto 

neutrpel zranenie, si vyžiadalo dočasné uzavretie úseku a odklonenie premávky.  

Podrobnosti SD č.: 112 / 2015 

Výmena osvetlenia. V Bytči prebiehala celé leto až do 14.9. výmena svietidiel verejného osvetlenia 

na uliciach Pšurnovická, Hlinkova, Rázusova, Hlavná, Hlinická, mestská časť M. Bytča, Hrabové. 
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„Mesto na projekt získalo nenávratný fin. príspevok z Ministerstva hospodárstva SR , „ povedal Anton 

Kotešovský, vedúci Odd. správy majetku mesta. Nové svietidlá majú nižšiu spotrebu. Staré 

halogénové boli nahradené LED lampami. Vymenili 189 starých lámp, čím sa ušetrilo 200 gigajoulov. 

Celkové náklady boli 234 497,46 eur. Výmenu ukončili v októbri. Nebolo vyriešené celé osvetlenie 

mesta, ktoré má asi 1300 svietidiel. Mesto podalo žiadosť na ďalšiu obnovu.  

V decembri sa začala druhá časť výmeny svetiel  v celkovej hodnote 755-tisíc eur. Bola dokončená do 

konca kalendárneho  roka. V tejto druhej časti vymenili 1036 svetiel 

Podrobnosti SD č.:  113  a, b / 2015 

Odlet lastovičiek. Jeseň je spojená s odletom sťahovavých vtákov do teplých krajín. Je s tým 

spojených mnoho pranostík. Napr.: „ Panny Márie narodenie – lastovičiek rozlúčenie“.  Začiatkom 

septembra naozaj odlieta väčšina belorítok a lastovičiek. V meste je belorítok až 90%. Hniezdia až 3x 

do roka. Tie potom odlietajú neskôr, aby stihli mláďatá dokŕmiť. Belorítky majú svoje zimoviská 

v tropickej Afrike. Absolvujú preto trasu dlhú až 5-tis. kilometrov, ktorú zdolajú za 2 mesiace.  

Ochranári nás vyzývali, aby sme hniezda po odletených lastovičkách  nezhadzovali, pretože práve oni 

nás a naše rastliny v lete chránia pred dotieravým hmyzom.  

Podrobnosti SD č.: 114  / 2015 

Výstraha. OR HaZZ v Žiline  prostredníctvom miestneho rozhlasu vyhlásilo 3.7. čas zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice 

lesného pozemku ).  Výstraha platila do odvolania.  V tomto období bolo zakázané v lese fajčiť, 

vypaľovať porasty tráv, spaľovať horľavé látky . Výletníci museli zabudnúť na opekačku.  Vo výstrahe 

boli uvedené aj povinnosti majiteľov lesov, aby preventívne zabránili požiarom. V prípade porušenia 

zákazu ,môže byť fyzickým osobám udelená pokuta 331 eur.  

Podrobnosti SD č.:  115  a, b  / 2015 

Hlbocký vodopád je krásne miesto, kde možno stráviť nejednu chvíľku v prírode. Hoci sa nachádza 

v obci Hlboké, mnohí Bytčania  ale aj Súľovci ho považujú za svoj .  Vodopád je čoraz viac 

vyhľadávaný, pretože predstavitelia obce z neho urobili zaujímavú turistickú atrakciu. Vedie k nemu 

dobre udržiavaný turistický chodník a neďaleko je pripravené miesto na opekanie.  

Podrobnosti SD č.: 116 / 2015 

Priestor pre psov. Mesto pripravilo27. 8.  pre psov priestor na voľný výbeh. Často vznikali problémy 

medzi majiteľmi psov a návštevníkmi korčuliarskej dráhy v lokalite „ Kaplnka“. V spolupráci 

s farnosťou RKC a TS mesto dalo vykosiť ďalšiu časť na „ Kaplnke“. Zabezpečilo tiež kôš na 

exkrementy.  Majiteľom psov takto prestal vadiť zákaz vstupu na korčuliarsku dráhu.  

Podrobnosti SD č.: 117 / 2015 

Čierne skládky. Peniaze z miliónového balíka na likvidáciu čiernych skládok si rozdelilo 219 miest 

a obcí. Bytči sa podarilo získať maximálnu výšku podpory – 100-tisíc eur. Mesto takto začalo 

s likvidáciou čiernej skládky v lokalite „ Stará hradská“ pri bývalom roľníckom družstve.. Štát z tejto 

sumy financoval 95% a mesto zvyšok. Podmienkou bolo, že  samospráva musela využiť peniaze do 

konca novembra. Mesto potom upravilo lokalitu do pôvodnej podoby.  

Podrobnosti SD č.: 118  / 2015 

Jesenný zber.  Mesto rozmiestnilo od 5. do 23. októbra postupne vo všetkých častiach 95 

veľkoplošných kontajnerov. Na starosti to mal pracovník TS Ľ. Hrobárik. V minulom roku sa na jar 

a jeseň zlikvidovalo spolu 155 ton odpadu. Zodpovední pracovníci nás upozornili, že do kontajnerov 

nepatria elektrospotrebiče. Tie máme ukladať vedľa.  

Podrobnosti SD č.: 119  / 2015 



 

28 

 

Skrášlené verejné priestory.  Pred kostolom realizovali projekt s názvom : „ Sadovnícka úprava na 

premostení rieky Petrovičky“. Projekt získalo mesto bezplatne od záhradného architekta , pána Jozefa 

Janiša, bytčianskeho rodáka. Záhonová výsadba naznačovala tečúcu rieku. Táto výstavba nadviazala 

na projekt „Obnova historického centra, srdca mesta Bytče“ z roku 2010. Vtedy sa zrekonštruovalo 

námestie, koryto rieky, zeleň, chodníky a okolité cesty. Petrovička bola osvetlená a staré drevené 

splavy nahradili betónové. Do konca októbra boli ukončené aj záhradnícke práce.  

Podrobnosti SD č.:   120 / 2015 

Vianočné svetlá sa  po ročnej prestávke  opäť rozsvietili. Celú vianočnú atmosféru odštartovali 

vianočné trhy 1. 12. Vianočné svetlá sa zase rozsvietili 5. 12. pri stretnutí s Mikulášom. Toto 

rozsvietenie stromčeka a celej výzdoby v meste je vždy spojené s kultúrnym programom. Prednostka 

mesta p. Kramarová pripomenula, že v rámci inovácie investovalo mesto do vianočnej výzdoby 300 

eur.  Podrobnosti SD č.: 121  / 2015 

Vodná elektráreň.  Častým cieľom turistických výletov v okolí Bytče je elektráreň( el.) Mikšová.  Na jej 

výstavbu doplatil kaštieľ v Mikšovej. Pri výkopových prácach sa porušili základy kaštieľa a začal 

chátrať. Ďalším dôvodom jeho zániku boli aj nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Elektráreň prežívala aj 

časy svojej slávy. Až do vybudovania Liptovskej Mary bola najväčšou slovenskou vodnou el. Pri nej je 

hrádza vysoká 22 metrov. Jej prevádzku spustili v r. 1963. Stala sa jednou z najvýkonnejších vodných 

el. na Slovensku.  V roku 1998 tu ešte pracovalo 30 ľudí, dnes v nej nenájdeme nikoho. Ovládaná je 

totiž diaľkovo z Trenčína.  

Podrobnosti SD č.: 122  / 2015 
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8.  kapitola 

 

 

Z D R A V O T N Í C T V O 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

14. 8. Boli také tropické horúčavy , že na Slovensku skolabovalo 126 ľudí. Vedci tvrdili, že tieto 

horúčavy sú najväčšou prírodnou katastrofou od doby merania počasia.  

Chorobnosť.  V skupine akútnych respiračných ochorení ( ARO ), stúpla v poslednom januárovom  

týždni v našom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 11,9%, čo predstavilo chorobnosť 

zhruba 1 700 chorých na 100-tis. obyvateľov. Chorobnosť stúpla najmä v okrese Bytča ( + 107 % ). 

V jednom týždni nahlásili 628 chorých.   

Podrobnosti SD č.:  123 / 2015 

Chorobnosť v ARO klesla v prvom marcovom týždni o 13,6%. Menej chorých bolo najmä vo vekovej 

skupine od 20 – 59 rokov. V okrese Bytča klesla chorobnosť o 33,1 % . Naďalej ostalo veľa chorých vo 

veku do 5 rokov.  

Podrobnosti SD č.:  124 / 2015 

Chorobnosť v skupine ARO stúpla v posledný septembrový týždeň o 28,9% vo všetkých vekových 

kategóriách. Najvyšší vzostup bol v okrese Bytča. Tu bolo najviac chorých vo veku do 5 rokov. 

Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín. Úrad zaevidoval v týždni od 28.9. 461 hlásení 

o chrípke. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť chrípky o 73%. Chrípka sa opäť 

vrátila naplno v októbri. 

Chorobnosť ARO bola v novembri veľmi vysoká. Jej ústup zaznamenali až okolo 26.11. vo vekovej 

kategórii nad 60 rokov. Najvyšší pokles chorobnosti zaznamenali v okrese Bytča až -80,2%.  

Podrobnosti SD č.: 125  a, b, c  / 2015 

Očné centrum. V decembri bola do 1. očného centra v Žiline kúpená najnovšia prístrojová technika 

na chirurgiu sivého zákalu a výmenu šošovky. Výhody tejto techniky boli prezentované v USA v máji 

2014 a v Európe na jeseň na kongrese oftalmológov. Žilinská nemocnica ako prvá na Slovensku kúpila 

tieto dva prístroje a denne ich  používa. Prístroj VERION ja zobrazovací navigačný systém, ktorý vedie 

chirurga  pri jednotlivých krokoch operácie. Po operácii pacientovi neostanú žiadne dioptrie. Prístroj 

CENTURION sám vykonáva odstraňovanie sivého zákalu. Prístroj prináša chirurgovi komfort 

a pacientovi bezpečnosť.  

V dňoch 16.až 18.4 sa v Žiline konalo VIII. slovensko – české oftalmologické sympózium. Organizovalo 

ho Očné odd. žilinskej nemocnice. Na sympóziu sa zúčastnilo viac ako 300 lekárov z oboch republík. 

Hovorilo sa o prínose novej vyšetrovacej techniky. O práci s novými prístrojmi referovala primárka 

odd. MUDr. Mária Molnárová. Cieľom bola aj prínosná diskusia. 

Podrobnosti SD č.: 126  a, b  / 2015 

Nestojme v rade. ŽSK sa usiluje vo svojich zdravot. zariadeniach minimalizovať čakacie lehoty 

pacientov.  4 roky sú zapojení do projektu „ Nestojme v rade“. Jeho podstatou bolo, aby sa pacienti 

mohli elektronicky objednať u lekára a nemuseli sedieť v čakárni. Mohli si tiež zistiť do ktorej 

spádovej oblasti patria najmä k špecialistom. Projekt sa snaží získať aj neštátnych lekárov.  
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Podrobnosti SD č.: 127  / 2015 

Poplatky.  Poplatky v ambulantnej sfére boli jednou z najproblematickejších oblastí v rezorte 

zdravotníctva. Zaťažovali mnohých pacientov, ktorí sa sťažovali najmä na neprehľadnosť systému. 

Pacienti nevedeli, za čo vlastne platia. Svoju nespokojnosť prezentovali najmä chudobní pacienti, 

medzi ktorých patrili dôchodcovia. Tí bohatí si vyšetrenie u lekára zaplatili a nemuseli sa ani objednať. 

Podľa novely zákona poplatky sa vyberali za administratívne výkony ako: potvrdenia do kúpeľov, na 

zbrojný pas, na vydanie vodičského preukazu a pod.  

Podrobnosti SD č.:   128 / 2015 

Štrajk lekárov.  V žilinskej nemocnici podalo 27.2. výpoveď 14 lekárov spolu s primárom interného 

odd. Pridali sa aj sestry, ktoré odmietali nadčasy. V priebehu posledného obdobia posielali lekári 

interného odd. listy a sťažnosti na všetky strany, dokonca aj prezidentovi republiky. Problémom bolo 

zlúčenie viacerých oddelení. Požiadavky štrajkujúcich bolo zvýšenie platu, odstúpenie vedenia 

nemocnice. Na internom odd. majú pacienti na sprchu poradovník. Vedenie nemocnice sa vyhováralo 

na nedostatok peňazí. Krízu riešilo tak, že lekárom odporučilo prepustiť pacientov do domáceho 

liečenia.  

Podrobnosti SD č.: 129  a, b  / 2015 

Deň narcisov – 27. marca 2015. Znovu prebiehala zbierka na onkologických pacientov- Liga proti 

rakovine. V ŽSK už 15-krát. Tento rok zbierali dobrovoľníci peniaze do modrých pokladničiek 

označených žltým narcisom. Zbierku schválilo Ministerstvo zdravotníctva a organizuje sa iba raz 

ročne. Všetky finančné prostriedky poslali na účet Dňa narcisov. Tam sú rozdelené na jednotlivé 

projekty na pomoc onkologickým pacientom.  

Podrobnosti SD č.:  130  / 2015 

Interné oddelenie. Minister zdravotníctva V. Čislák navštívil 19.10. fakultnú nemocnicu v Žiline 

a skontroloval rekonštrukciu interného odd. ,na ktorú schválila vláda dotáciu 590 000 eur. Celú zimu 

sa opravovali balkóny, robili sa búracie práce interiéru, vymieňali okná, vymieňali sa sanitárne 

zariadenia. Práce boli dokončené do konca decembra 2015.  

Podrobnosti SD č.:  131  / 2015 

Encefalitída. Od začiatku roka diagnostikovali na Slovensku vyše 60 prípadov kliešťovej encefalitídy. 

Najviac ich pribudlo počas mája a júna v Žilinskom kraji – až 23 prípadov. V porovnaní s minulým 

rokom bolo menej prípadov.  

Podrobnosti SD č.:  132 /2015 

Choroby z povolania. Chorôb z povolania a profesionálnych otráv v júni pribudlo. Po rokoch, keď ich 

počet klesal na historické minimá, sa v uplynulom roku situácia otočila. NCZI zaznamenalo 373 

prípadov, z toho 244 mužov a 129 žien. Najčastejšie hlásenou bola choroba kostí, kĺbov, šliach 

a nervov končatín z dlhodobého , nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín. Medzi 

kraje s najväčším podielom novopriznaných chorôb patrí aj náš kraj.  

Podrobnosti SD č.:  133  / 2015 
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9.  kapitola 

 

Š K O L S T V O 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 12. 2. Zápis detí do Materských škôl trval do 2.3.  

- 9. 4. Mesto Bytča vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Ul. mieru. 

Bývalý riaditeľ Rudolf Takáč odišiel do dôchodku a ne jeho miesto nastúpila Mgr. Katarína 

Hromcová. 

- Máj  - súkromná vzdelávacia inštitúcia ponúkala Kurz opatrovania. Výsledkom kurzu bol 

certifikát v slovenskom a cudzom jazyku ( nemecký a anglický ) s akreditáciou Ministerstva 

školstva SR, platný v zahraničí.  

- 16.12. VZN o výške dotácie na žiaka takto : ŠKD : 407 €; MŠ : 335 €; ŠJ:  1276 €; CVČ : 992 € 

a ZUŠ : 549 €.  

Rozpočet mesta v eurách.  

- Vzdelávanie a mládež spolu :                                   3 714 130 

- Predškolská výchova                                                     799 620 

- Základné školy                                                            1 963 390 

- CVČ                                                                                   142  210 

- ZUŠ                                                                                    343 340 

- Školské stravovanie spolu                                             272 940  

- ŠKD ZŠ Ul. mieru                                                             102 080 

- ŠKD ZŠ E. Lániho                                                                52 800 

- CCVČ                                                                                    28  830  

- Školský úrad                                                                       12  900 

Podrobnosti SD č.:  134 / 2015 ( 8 str.) 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a šk. zariadení.  

Mesto Bytča je zriaďovateľom 11 škôl a šk. zariadení.  

1) 6 škôl a šk. zariadení bez právnej subjektivity  -  4 MŠ a 2 ŠJ 

2) 5 škôl a šk. zariadení s právnou subjektivitou  - 2 ZŠ, 1 MŠ, ZUŠ a CVČ 

 

Školské jedálne 

 

1. ŠJ na Ul. mieru   -  pripravovala stravu pre kmeňovú ZŠ, pre MŠ : Dostojevského, Hrabové,     

                                     Hliník, Pšurnovice, Malú Bytču a Hvozdnicu 

                                     Počet zamestnancov : 15 

                                     Priemerný mesačný počet stravníkov   :  785 

                                     Počet vydaných obedov žiakom :  109 545 a dospelým : 13 434 

                                     Počet vydaných doplnkových jedál :  83 415 

2. ŠJ na Ul. E. Lániho               pripravovala stravu pre kmeňovú ZŠ, Gymnázium, MŠ Hurbanovu  a  

                                                    súkromné predškolské zariadenie 
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                                                    Počet zamestnancov  :  12 

                                                    Priemerný mesačný počet stravníkov  :  523 

                                                    Počet vydaných obedov deťom :  83 726  a dospelým :  12 290 

                                                    Počet vydaných doplnkových jedál :   45 010 

 

Materské školy 

1. Údaje o počte detí a tried 

Materská škola:                                       triedy             počet detí          počet predškolákov    zaškolenosť  

Ul. Dostojevského                                       7                    136                               39                         100% 

Ul. Hurbanova                                              8                    158                               61                         100% 

Hrabové                                                        1                      19                                 6                          100% 

Hliník n./ Váhom                                         2                      49                                15                         100% 

Pšurnovice                                                    1                      21                                10                         100% 

Spolu:                                                           19                    385                              150                        100% 

2. Prehľad o počte zamestnancov 

       Škola                                                 pedagogickí (ped.)                                   ostatní  

MŠ Dostojevského                                       14                                                    6 

MŠ Hurbanova                                              16                                                  4 + 2  

MŠ Hrabové                                                    2                                                    1 + 1  

MŠ Hliník n./ Váhom                                     4                                                     3 + 1  

MŠ Pšurnovice                                               2                                                     1  

Spolu:                                                             38 

Všetci pedagogickí pracovníci boli kvalifikovaní.  

3. Ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov 

       - inovačné funkčné                                         1 

- Digitálne technológie v MŠ                    2 

- Kreslenie v grafickom programe           7 

- Orientácia v priestore                             5 

- Zvyšovanie kvalifikácie na VŠ                 2 

- Inovácie v didaktike                                 2 

- Učiť moderne, kreatívne                        18 

- Atestácie                                                   12 

- Návrh a tvorba webstránky                   14 

- Adaptačné vzdelávanie                            2 

- Využitie digitálnej fotografie                 12 

4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Všetky MŠ vystúpili s kultúrnym programom na akadémii MŠ : „ Na krídlach radosti“ ( 16. ročník). 

Zapojili sa do výtvarných súťaží: Dúhový kolotoč, Zázraky prírody, Maľujeme s KIRI a pod. Súťažili 

v literárnych súťažiach: Mám básničku na jazýčku, Rapotavá straka.  

Zúčastnili sa divadelných predstavení v Žiline, v CVČ, v Dome kultúry v Bytči ; výchovných koncertov 

ZUŠ, predplaveckého výcviku, požiarnej súťaže v Hliníku. Deti navštevovali krúžky: anglického jazyka, 

počítačový, matematický ,spevácky, turistický, hru na flaute a pod.  

Školy v prírode sa zúčastnilo 31 detí z MŠ Dostojevského a 35 detí z MŠ Hurbanova. Exkurzie: 

u rezbára, v autoškole, besedy s policajtmi.  Pre verejnosť si nacvičili : Jarné zvyky, kultúrne pásma 
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pre mamičky, dedkov a babičky. Boli na výlete v Súľove, v Papradne, Rajeckej Lesnej, v Lesoparku 

Žilina a na Strečne. Navštívili Mestskú knižnicu, vodné akvárium, výstavu zeleniny a ovocia. Školský 

časopis vydávala MŠ Hurbanova aj Dostojevského.  

5. Projekty, do ktorých boli MŠ zapojené 

-   EKODETI                                                        MŠ Dostojevského 

-   Škola priateľská k deťom                            MŠ Hliník  

-  Adamko hravo – zdravo                               MŠ Pšurnovice a Hurbanova 

-  Bezpečná škôlka                                            MŠ Hliník, Hurbanova, Dostojevského 

-  Poznaj, miluj , ochraňuj                                MŠ  Hurbanova  

-  Rozvoj rannej čitateľskej gramotnosti       všetky MŠ   

-  Projekty zamerané na zdravie                     všetky MŠ  

-  Skvalitňujeme ŽP                                           MŠ Hliník   

-  Zdravý úsmev                                                 MŠ  Hurbanova  

-  Teta Zitka Obezitka                                       MŠ Dostojevského   

-  Veľká noc k nám s jarou letí                         MŠ Hurbanova   

-  Slniečkové deti                                               MŠ Hrabové  

-  Farebný svet na papieri                                 MŠ Hrabové  

-  Rozvoj grafomotorických zručností             MŠ Pšurnovice a Dostojevského  

-  Evička nám ochorela                                      MŠ Hurbanova   

-  Veselé zúbky                                                    MŠ Hrabové a Dostojevského  

-  Enviroprojekt                                                   MŠ Pšurnovice   

-  Noc s Andersenom                                          MŠ Dostojevského   

-  Bezpečne v živote i hre                                   MŠ Dostojevského   

-  Ľudové zvyky                                                     MŠ Dostojevského       

6. Priestorové a materiálne podmienky 

Všetky MŠ majú dostatočne veľké priestory a vyhovujúce priestorové usporiadanie. Priebežne 

dopĺňajú triedy hračkami a pomôckami. Všetky MŠ sú vybavené internetom a výpočtovou technikou. 

Zamestnávateľ podľa potreby zlepšuje stav budov a celých areálov. Pomáhajú aj sponzori a rodičia.  

MŠ Dostojevského   -   kúpili šk. potreby, detský nábytok, 3 ks interaktívnych tabúľ. V riaditeľni    

                                         vymenili podlahu. V areáli pevne zabudovali dopravné značky.  

MŠ Hurbanova           -   doplnili 2  WC a 3 umývadlá pre deti, kúpili nové učebné pomôcky, natreli  

                                          drevené hračky a upravili skalku na dvore.  

MŠ Hrabové                -   kúpili plynový kotol, nové učebné pomôcky, dokončili konštrukciu zábradlia  

                                          na rampe.  

MŠ Pšurnovice           -   kúpili nové učebné pomôcky a hračky  

MŠ Hliník                    -   vymenili vykurovacie kotly, opravili  umyvárne na prízemí, kúpili novú IKT,  

                                         notebook, tlačiareň, PC stolíky, detské stoly a stoličky;  kúpili nové didaktické  

                                         pomôcky , hračky a športové potreby.  

Podrobnosti SD č.:   135  / 2015 ( Správa ) 

Zápis do materských škôl. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutočnil zápis v termíne od 2. do 

16. marca. Pod mesto patrí 5 MŠ : Hurbanova, Dostojevského, Hrabové, Pšurnovice a Hliník n./ 

Váhom. V meste je aj súkromná MŠ Úsmev. Vyplnenú prihlášku museli rodičia dať potvrdiť 

všeobecnému lekárovi.  

Podrobnosti SD č.: 136  a, b / 2015 
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Súkromná MŠ Úsmev otvorila svoje brány od 2.9.2015. Poskytovali dennú, poldennú a hodinovú 

starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov.  

Podrobnosti SD č.:  137  / 2015 

Dopravné ihriská. Spolu 80-tisíc eur vyčlenila tento rok Nadácia PONTIS na projekty: rozširovanie 

cyklotrás, náučných chodníkov, budovanie detských dopravných ihrísk a iné. Detské dop. ihrisko  pri 

MŠ na Dostojevského ul. sa už vlani dočkalo finančnej injekcie.  Ihrisko vybavili novým asfaltovým 

povrchom, vodorovnými i zvislými značkami. Sponzori, mesto a rodičia zaplatili nové trojkolky, 

kolobežky, bicykle a odrážadlá. Škôlka má 7 tried, veľkú priestrannú záhradu s množstvom zelene.  

Podrobnosti SD č.: 138 a, b / 2015 

Miesta v škôlkach. Kapacity spomínaných MŠ v pôsobnosti mesta boli v máji takmer naplnené.  Počet 

detí v MŠ určoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline. Ten stanovil maximálnu kapacitu 

373 detí. Voľné kapacity boli ešte stále v MŠ v prím. častiach Bytče.  Do škôlok sa prihlásilo 124 

nových detí. V MŠ Hurbanova vzniklo 21 voľných miest.  

Podrobnosti SD č.:  139 / 2015 

 

Základné školy.  

 

Základná škola Ulica mieru.  

 

1. Prehľad o počte žiakov a tried. 

Počet tried celkom :                            42 

Počet žiakov celkom :                        841 

Počet odd. ŠKD :                                   10 

Počet žiakov zapísaných do 1.roč.:   90 

Počet žiakov v 9.ročníku :              105 

Počet žiakov prijatých do škôl:     131 

2. Prehľad o počte zamestnancov  

Pedagogickí :                                      70 

Ostatní :                                              14 

3. Vzdelávanie ped. zamestnancov  

         -      špecializačné kvalifikačné vzdelávanie( vz. )                     3 

- Inovačné  vz.                                                                             8 

- Vz. v cudzích jazykoch ( 1.st.)                                               10 

- Aktualizačné vz.                                                                      16 

- Funkčné vz.                                                                                 1  

- Modernizácia vyuč. Procesu                                                    8 

- Atestácie                                                                                   12 

4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

- Deň otvorených dverí 

- Otvorenie pamätnej siene Stanislava Bíroša  

- Besedy : lesy Slovenska, s políciou  

- Celoslovenské verejné čítanie ( UNICEF ) 

- Deň mlieka, Deň zeme  

- Dopravná súťaž s políciou SR  
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- Výchovné koncerty  

- Výlety, exkurzie, návštevy divadiel, výstavky kníh  

- Práca divadelného krúžku Nudakaz  

- Pobyty v škole v prírode  

- Policajná akcia : Jablko a citrón  

- Folklórne vystúpenie  

Súťaže  

 

Okresné kolo : pytagoriáda, olympiády. Matematická, v cudzích jazykoch, dejepisná, fyzikálna,  

                            environmentálna a biologická;  Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, ekofarmár, 

                            supertrieda  

                            Škola sa zúčastnila 11 športových súťaží v okresnom kole. 

Krajské kolo :   Supertrieda        :  1.m.  

                            Hádzaná dievčat : 1.m.  

                            Mladý ekofarmár : 4. a 5. m.  

                            Mc Donald cup:      2.m.  

Celoslovenské kolo:  environmentálna olympiáda      90% úspešnosť  

                             Supertrieda :          1.m.  

                             Recyklohry :            1.m.  

                             Matematický klokan : 1.-9.m 

                             Hádzaná dievčat :   5.m.  

5. Projekty 

 

Celoškolské :  

- Podpora profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie  

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

- Živá voda – projekt podporený výzvou „ Modré školy „ – prevencia povodní a sucha 

Triedne a ročníkové projekty :  

- Supertrieda 

- Bytčianske Dividlo 

- Európsky deň jazykov  

- Motýlia záhrada – objavujeme záhradu z blízka  

- Recyklohry – zber el. odpadu  

- Rekord Manínska tiesňava 

- Hrady Slovenska  

- Noc s Andersenom  

- Vplyv kyslých dažďov na Európu  

5. Priestorové a materiálne podmienky školy sú veľmi dobré. Učitelia a žiaci majú k dispozícii svoju 

knižnicu. Počítačové učebne sú vybavené novou IT technikou s pripojením na internet. V rámci 

projektu „ Živá voda „ boli vybudované opatrenia  na zachytávanie dažďovej vody, ktoré plnia aj 

estetickú funkciu. Každý ped. zamestnanec má k dispozícii školský notebook. Škola disponuje 52 ks 

stolných počítačov a 106 notebookov. Ďalších 21 ks získali zapojením sa do projektu spolupráce 

s MPC v Banskej Bystrici. V rámci „Základná škola odborne“ získali pre školu ďalších 27 ks stolných 

počítačov. Škola má 12 tlačiarní, 15 dataprojektorov, 4 interaktívne tabule, 7 skenerov a 20 ks 
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tabletov.  Okrem toho sú v areáli školy aj dielne. Na vyučovanie TV slúžia 2 telocvične, multifunkčné 

ihrisko a herňa pre mladších žiakov.  

6. Spolupráca školy so subjektmi výchovy a vzdelávania. Škola úzko spolupracuje s Ped. a 

psychologickou poradňou v Bytči, S Mestskou knižnicou, Lesmi Slovenska, s Políciou SR a mestskou, 

s MŠ Dostojevského a Hurbanova.  

Podrobnosti SD č.:  135  / 2015 ( Správa ) 

Burza. 21. 2. a 12.3. sa otvorili brány telocvične na ZŠ Ul. Mieru ,aby privítali návštevníkov burzy 

ošatenia, elektroniky a pod. Staré, hoci stále dobré veci doma zaberali miesto, hoci by mohli iným 

dobre poslúžiť. V telocvični sa zišlo 22 predávajúcich. Tento prvý ročník mal úspech a hneď bolo 

jasné, že bude mať aj pokračovanie. Organizátor M. Filek  poďakoval predávajúcim i kupujúcim , 

riaditeľovi školy p. R. Takáčovi a školníčke p. Jašíkovej za pomoc a za správny prístup. Dôležitá bola aj 

recyklácia tovaru.  

Podrobnosti SD č.: 140  a, b  / 2015 

Návšteva radnice. 20. marca navštívili žiaci II. B triedy ZŠ Ul. mieru so svojou učiteľkou Ľ. Gabajovou 

budovu MsÚ, v rámci projektu „Spoznajkovo“. Úlohou projektu bolo, aby  deti spoznali históriu 

mesta, jeho kultúrne dedičstvo i významné osobnosti. V zasadačke privítal deti primátor mesta M. 

Minárčik a porozprával im o fungovaní úradu a o svojej práci.  Deti si s nadšením vyskúšali 

pečiatkovanie zmlúv.  Spoznali erb , pečať a vlajku mesta. Počas rozhovoru povedali primátorovi, čo 

sa im v meste páči a čo nie.  

Podrobnosti SD č.: 141  a, b / 2015 

Deň učiteľov. 26. 3. Pozvalo riaditeľstvo ZŠ Ul. mieru všetkých svojich súčasných a aj minulých 

zamestnancov na slávnostné posedenie z príležitosti Dňa učiteľov do reštaurácie ROYAL v Hliníku n./ 

Váhom. Spoločenská sála sa zaplnila mladými , ale aj starými  bývalými učiteľmi. Medzi hosťami 

nechýbal primátor mesta a dekan farnosti.  

Podrobnosti SD č.: 142 / 2015 

Deň detí. Vo vonkajšom areáli ZŠ Ul. mieru si deti užili mnoho aktivít. Kreslili na asfalt, hrali futbal, 

kolky. S deťmi sa zabávali príslušníci policajného zboru, odboru kynológie, HaZZ zo stanice Bytča 

a pod.  

Podrobnosti SD č.: 143 / 2015 

Čítanie deťom. Aj naše mesto sa zapojilo do celonárodného podujatia Celé Slovensko číta deťom, 

ktorého cieľom bolo prehĺbenie komunikácie medzi rodičmi a deťmi prostredníctvom knihy. V deťoch 

sa takto vyvíjala láska ku knihe. 3.6. zavítal do Ms knižnice hosť – herec Jozef Úradník, aby žiakom zo 

ZŠ Ul. mieru čítal príbeh o Snehovej kráľovnej. Deťom sa jeho kultivovaný prejav veľmi páčil. Potom 

recitovali svoje básničky. Niet lepšej prípravy dieťaťa do školy a života než pár minút hlasného čítania.  

Podrobnosti SD č.: 144  / 2015 

Supertrieda. V celoštátnej súťaži výborne reprezentovala naše mesto 6.D. trieda ZŠ Ul. mieru pod 

vedením učiteľky Ivany Lukácsovej. Táto trieda zvíťazila vo svojej kategórii v desiatom jubilejnom 

ročníku. Témy boli spoločenské a o prírode. Deti ich spracovávali po celý rok, výsledkom čoho bolo 

scénické predstavenie a videoklip. V súťaži bola ponúknutá šanca všetkým deťom, nielen tým 

nadaným. Vzájomná spolupráca vylučuje šikanu medzi deťmi a učí ich zapájať sa do spoločných 

aktivít.  

Podrobnosti SD č.: 145  a, b   / 2015 

Cestičky štúrovcov. Do osláv Roku Ľ. Štúra sa zapojila aj ZŠ Ul. mieru. Po cestičkách štúrovcov a iných 

osobností sa tentoraz vybrali siedmaci. Program siedmakov bol bohatý. Navštívili mnohé miesta 
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spájané so známymi osobnosťami. Bol to dom , kde sa narodila M. R. Martáková ( Liptovský Mikuláš ), 

Spolok Tatrín – miesto stretnutí štúrovcov, Múzeum Janka Kráľa a galériu Petra M. Bohúňa. Zúčastnili 

sa vedeckej konferencie v Sobášnom paláci. Nové poznatky z nej spracovali v projektoch, ktoré 

verejne prezentovali. Iba jedno ich mrzí : „ že ten ypsilon ostal „. Sprevádzala ich okrem iných pani uč. 

Ivana Lukácsová.  

Podrobnosti SD č.:  146  a, b / 2015 

Ukončili projekt. 13. 11. ukončili žiaci tretích a štvrtých ročníkov pod vedením učiteliek Ľ. Gabajovej, 

Z. Adamovej, D. Ciesarikovej a D. Šmidovej poznávanie o Ľ. Štúrovi. Akcia sa začala na školskom 

dvore, kde deti získané informácie v podobe kartičiek umiestnili na Strom Ľ. Štúra . Slávnostné 

ukončenie projektu bolo potom v knižnici. Vedúca p. Raždíková privítala predstaviteľov vedenia školy, 

triedne učiteľky a samozrejme deti.  Prostredníctvom prezentácie si všetci pripomenuli dvojtýždňové 

aktivity . Deti skladali puzzle s podobou Ľ. Štúra, Hurbana, Hollého a Hodžu. Potom vypracovali test 

zameraný na život Ľ. Štúra, recitovali básne a zaspievali originálnu pieseň o oslávencovi, ktorá vznikla 

na škole .   

Podrobnosti SD č.:  147 / 2015 

Vianočné posedenie. Riaditeľstvo ZŠ pozvalo na 11. 12. všetkých svojich súčasných a minulých 

zamestnancov na slávnostnú rozlúčku so starým rokom  - na vianočné posedenie. Konalo sa 

v kongresovej sále školy, kde sa spolu s hosťami z MsÚ a fary všetci dobre zabavili.  

Podrobnosti SD č.:  148 / 2015 

 

Základná škola na Ul. Eliáša Lániho 

 

1. Prehľad o počte žiakov a tried.  

Počet tried celkom :                                         18 

Počet žiakov celkom:                                     452  

Počet odd. ŠKD :                                              5 s počtom 129 detí  

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka :       62 

Počet žiakov v 9. ročníku :                              54 

Počet žiakov prijatých do stredných škôl :  57 

 

2. Prehľad o počte zamestnancov 

Pedagogickí :     34 ( z toho 2 externí ) 

Ostatní         :       5 

 

3. Ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov  

- Prípravné atestačné                               9 

- Aktualizačné vzd.                                    8 

- Kvalifikačné vzd.                                      1 

- Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov TV     3 

4. aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Besedy:  Čo sa deje v súdnej sieni – beseda s JUDr. Macekom, Čas premien, Na ceste mužnosti – 

beseda s psychológom, beseda s reštaurátorom hradov, so včelárom, so záchranárom, s poľovníkom, 

s novinárom, s príslušníkmi mestskej a štátnej polície, s pracovníčkou mest. knižnice.  
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Exkurzie: mest. knižnica, krajská knižnica, zámok Budatín, Bratislava – Devín,  Viedeň, Osvienčim, 

Rajecká Lesná ... 

Súťaže : Fragment, Bytčianske divadlo, olympiády: matematická, zo SJ, dejepisná, geografická,  

nemeckého a anglického jazyka, biblická; MAKS pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín; športové : 

basketbal, volejbal, futbal a stolný tenis; recitačná -  Šaliansky Maťko.  

Klokan ( medzin. matem. súťaž )                -   4 ž. sa umiestnili medzi najúspešnejšími  

GENIUS LOGICUS                                           -   1 ž. získal cenu vynikajúci riešiteľ a  

                                                                              1. ž. zlatý certifikát  

Matematická pytagoriáda                            -   2 prvé miesta v OK 

Hviezdoslavov Kubín                                     -   2.m. a 3.m. v OK 

Olympiáda v SJ                                               -   5.m. v OK 

Matematická olympiáda                              -   2.m. v OK  

Olympiáda v NJ                                              -   1.m. v OK  

Dejepisná olympiáda                                    -   1.m.; 3.m.; 4.m. v OK  

Geografická olympiáda                                 -   1.m. ; 2.m.; a 3.m. v OK  

Biblická olympiáda                                         -   4.m. v OK  

Dopravná súťaž                                               -   4.m.  

 

Úspešná reprezentácia školy 

Vydanie a krst knihy Eliášik, tematické dni na zachovanie ľudových tradícií spojené so zážitkovým 

vyučovaním, kvapka krvi – darovanie krvi 2x ročne, vianočná akadémia, Deň úcty k starším...  

 

5. Projekty do ktorých je škola zapojená 

- Moja família 

- Recyklohranie  

- SME v škole – celoslovenský projekt  

- Elektronizácia vzd. systému  

- Planéta vedomostí  

- Vytvorenie učebnice kontinuálneho vzd.  

- Zvyšovanie kvality vzd. s využitím elektronického testovania  

- Enviro. Projekt Baterky na správnom mieste – zber batérií a akumulátorov  

- Hravo či zdravo  

- Naučme piť deti čistú vodu  

- Čas premien  

6. Priestorové a materiálne podmienky školy  

Vyučovanie sa realizuje v hlavnej budove. Stav všetkých tried je vyhovujúci. Vo väčšine z nich je nový 

nábytok. Škola má k dispozícii 3 odborné učebne cudzích jazykov, multimediálnu učebňu, v 3 

počítačových učebniach obnovujú vybavenie. Škola má k dispozícii meotary, magnetofóny, počítače, 

diaprojektory a interaktívne tabule.  

Z vlastných financií sa zriadila tabletová učebňa, čiastočne sa vymenilo osvetlenie, zakúpili sa licencie 

na podporu on-line vyučovania, pokrytie wifi celej školy, rekonštrukcia bleskozvodu.  

Prostriedky od zriaďovateľa – brána do záhrady.  

Podrobnosti SD č.: 135  / 2015 ( správa ) 
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Školská jedáleň. Z príležitosti Svetového dňa zdravia16.a17.4.  pripravili kuchárky v jedálni viacero 

druhov šalátov a nápojov ,z ktorých si deti mohli vybrať. Akcia bola zameraná na konzumáciu 

čerstvého ovocia a zeleniny. Vysvetlili deťom potrebu nesladených nápojov a znižovania príjmu soli 

v jedle. Deti so zatvorenými očami spoznávali podľa chuti druhy zeleniny a nápojov. Veľkým 

prekvapením bola pre deti prehliadka kuchyne. Napokon všetci urobili 10 drepov a so smiechom sa 

rozišli.  

Podrobnosti SD č.:  149 / 2015 

Koniec školského roka. Posledný júnový deň si na škol. dvore ZŠ Lániho prevzali deti vyznamenania, 

pochvaly a ocenenia za celoročnú prácu. Riaditeľka Mária Torousová poďakovala učiteľom za ich 

obetavú prácu. Z hostí sa prihovorili prítomným primátor mesta a člen komisie pri MZ Peter Koiš, 

bývalý žiak školy. Udelených bolo 66 pochvál riaditeľom školy, 11 pokarhaní. Školu navštevovalo 452 

ž. , z toho prospelo s vyznamenaním 206 ž. Najviac sa potešil novému tabletu talentovaný ž. 7. A, 

triedy Martin Šušlík.  

Podrobnosti SD č.: 150  a, b / 2015 

 

Základná umelecká škola 

 

1. Počet žiakov                                 541 

Prípravné štúdium                              55 

I. stupeň                                             438 

II. stupeň                                              48 

 

2. Prehľad odborov a žiakov  

- Hudobný odbor :    237 ž.  

- Výtvarný odbor :                                    145 ž.  

- Tanečný odbor  :                                     111 ž.  

- Literárny a dramatický odbor( LDO )  :  14 ž.  

3. prehľad o počte zamestnancov  

Počet ped.  zamestnancov :  24   ( ich kvalifikovanosť 95,7 % ) 

Počet ostatných                    :     3 

4. ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov :  

- Škola flauty                                  1 

- IKT                                                 5 

- Prvá atestácia                              1 

- Adaptačné vzdelávanie              1 

- Seminár barokovej hudby         2 

- Riešenie konfliktných situácií    2 

5. Aktivity a prezentácie školy na verejnosti  

Koncerty :  

- Verejné žiacke koncerty v ZUŠ                            4 

- Vianočné                                                                 3 

- Vystúpenia tanečného odboru                     1021 

- Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ                          7 

Výstavy a vystúpenia :  dramatický odbor                       8 



 

40 

 

Súťaže a festivaly :  

Hudobný odbor:  

- Rajecká hudobná jar                              reprezentácia školy 

- Klavírna súťaž – rečou klavíra                              -  „  -  

- Akordeónová súťaž                                zlaté pásmo  

- Regionálny – ľudový súbor                   zlaté pásmo  

- Husľové talenty v Nižnej                        5.m.  

- Gitarová súťaž                                          3.m.  

Výtvarný odbor:  maľujeme s primalexom, návrh a realizácia absolventských tabiel  

LDO :      - divadlo                                                 zlaté pásmo a cena za scénografiu  

Tanečný odbor :    Scénický tanec                     1.m.; 2.m. ; 3.m.  

6. Priestorové a materiálne vybavenie školy :  

Na individuálne vyučovanie používa školy 16 učební, na kolektívne 7 učební. Výtvarný, tanečný 

a dramatický odbor prezentujú výsledky svojej činnosti v DK. Škola je vybavená hudobnými nástrojmi 

a učebnými pomôckami pre tanečný , hudobný a výtvarný odbor. V budove je stále nevyhovujúce 

neónové osvetlenie a veľká hlučnosť. Nevyhovuje aj sociálne zariadenie.  

7. Finančné a hmotné zabezpečenie :  

Z dotácií zriaďovateľa a rodičov boli kúpené kostýmy pre tanečné choreografie, drobný materiál pre 

výtvarný odbor.  

Podrobnosti SD č.:  135 / 2015 ( správa )  

Súkromná ZUŠ Yamaha  pozývala začiatkom septembra na „Deň otvorených dverí“. V priestoroch na 

Námestí SR ponúkali výučbu v hudobnom , tanečnom a výtvarnom odbore. V hre na akordeón, 

keyboard, gitaru, flautu, organ, populárny a zborový spev.  

Divadelný workshop. ZUŠ pozývala zač. mája všetkých záujemcov o divadlo na divadelný workshop , 

ktorý sa konal v DK 8. mája. Účastníci sa tu mohli vzdelávať v oblasti divadla pod vedením skúsených 

lektorov a profesionálnych umelcov.  

Podrobnosti SD č.: 151  / 2015 

Súťaž tanečníkov. Tanečníci ZUŚ sa zúčastnili VI. ročníka súťažnej prehliadky v scénickom tanci 

v Kysuckom Novom Meste. Naši žiaci viedli učiteľky Marta Búšfyová a Renáta Gálová. Na 1.m. sa vo 

svojej kategórii umiestnili ž. s choreografiou Láva. V rovnakej kategórii získali 3.m. s choreografiou 

Morská pena. Špeciálnu cenu získali Ivana Tavačová a Dominik Hrtánek s predstavením Blízkosť.  

Podrobnosti SD č.:  152  / 2015 

 

Centrum voľného času  

 

1. Prehľad o záujmových útvaroch :  

- Kultúra a umenie                                         171 členov  

- Informatika a počítače                                    8 

- Telovýchova a šport                                    455 

- Jazykové krúžky                                              81 

- Spoločenské vedy                                        183 

- Ekológia a turistika                                         91 

- Rodičia a deti                                                  16 

- Prírodné vedy                                                 78 
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Spolu :                                                                         1083 

2. Prehľad zamestnancov :  

V zariadení pracovalo 6 interných ped. zamestnancov. Záujmovej činnosti sa okrem nich venovalo 38 

externých zamestnancov. Činnosť krúžkov sa organizovala v CVČ; ZŠ E. Lániho; v telocvični ZŠ Ul. 

mieru; na ihriskách športového štadiónu v Bytči, Hliníku; na tenisových kurtoch v Bytči; v priestoroch 

požiarnej zbrojnice v Hliníku a Hrabovom.  

3. Prázdninová činnosť:  

Jesenné prázdniny : tanečné krúžky, posilňovňa, návštevy plavárne v Považskej Bystrici, klubové hry, 

tvorivé dielne.  

Vianočné prázdniny :  tanečné krúžky, posilňovňa a klubové hry  

Jarné prázdniny: počas celého týždňa boli pripravené tvorivé dielne a hry. 

Veľkonočné prázdniny: veľkonočné trhy, súťaž o najkrajšie veľkonočné vajíčko, nácvik tanečných 

krúžkov, klubové hry a posilňovňa.  

Letné prázdniny :  

- Letný pobytový tábor : Harry Potter  

- Denné tábory : rozprávková angličtina, Super hrdinovia a superhviezdy, Potulky malých 

turistov, Naprieč galaxiou.  

Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 858 detí a mladých ľudí.  

4. Príležitostná činnosť:  

Počas celého šk. roka mohli deti navštevovať posilňovňu. CVČ organizovalo školské športové súťaže – 

majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, bedmintone, streľbe zo vzduchovky, vo volejbale, stolnom 

tenise a majstrovstvá kraja v hádzanej žiakov.  

Organizovali predmetové olympiády a postupové súťaže : olympiáda zo Sj, Aj, Nj; dejepisná, 

biologická , matematická, geografická a fyzikálna olympiáda. Recitačné : Šaliansky Maťko, 

Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska – spevácka. V priebehu roka organizovali pre deti, verejnosť, 

a rodičov cyklistické preteky, lampiónový sprievod, stretnutie s Mikulášom, tanečné vystúpenia : 

Úsmev, rebel show.  

Celý rok bola deťom k dispozícii klubovňa, kde sa deti podľa výberu mohli zahrať spoločenské hry, 

stolný tenis, biliard a iné.  

V rámci projektu KOM PRAX bolo vypracovaných 5 projektov, na ktoré bola schválená finančná 

dotácia : Spoznaj naše CVČ, Na bicykli bezpečne, Pečenie a zdobenie medovníkov, Halloveenská 

strašidelná noc a Tvorba vianočných dekorácií.  

Príležitostnej činnosti sa zúčastnilo 6864 detí a mládeže.  

5. Priestorové a materiálne vybavenie.  

V tomto šk. roku sa pre pravidelnú záujmovú činnosť využívali priestory v budove na Ul. mieru, ZŠ E. 

Lániho, na ihriskách Bytče a Hliníka, na tenisových kurtoch v Bytči, v priestoroch hasičskej zbrojnice. 

Na vzdelávaciu činnosť sa využívala klubovňa, tanečné sály, jazyková učebňa, posilňovňa, kuchynka ... 

CVČ spolupracovalo so všetkými školami a šk. zariadeniami v meste, s MsÚ, Gymnáziom, s políciou 

SR, s Ms knižnicou a pod.  

Podrobnosti SD č.:   135  / 2015 ( správa ) 

Konkrétne akcie:  

Tanečné krúžky. Polročné vystúpenie krúžkov Rebel a Zumba sa uskutočnilo v DK 4.2.  

Podrobnosti SD č.:  153 / 2015 
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Jarné prázdniny:  

- 16.2.  -  výroba masiek  

- 17.2.  -  tanečné dopoludnie v karnevalových maskách  

- 18.2.  -  modelovanie z plastelíny  

- 19.2.  -  zahrajme sa s vlnou ( výrobky z bavlny ) 

- 20.2.  -  stolnotenisový turnaj  

Okrem spomínaných akcií sa deti v klubovni zahrali spoločenské hry, stolný tenis, kalčeto, biliard 

a pod.  Podrobnosti SD č.: 154 / 2015 

Veľkonočné trhy:  

V priestoroch CVČ usporiadali od 23.3 do 2.4. veľkonočné trhy. Deti ponúkali návštevníkom 

veľkonočné dekorácie, ktoré sami vyrobili  ( korbáče, kraslice, kuriatka a zajkov z bavlny, jarné 

čelenky a pod. Súčasťou trhov bola aj súťaž o najkrajšiu kraslicu, ktorá sa konala 2.4. v priestoroch 

Tvorivých dielní.                                                                                                                                                  

Podrobnosti SD č.: 155 a, b / 2015 

Letné prázdniny:  

Výlet do múzea.  

8.7. zorganizovali pracovníci CVČ výlet do múzea Slovenskej dediny v Martine. Cena výletu bola 5 € , 

v nej bola zahrnutá doprava+ vstup do múzea.  Účastníci si povinne museli zobrať desiatu , pitný 

režim a kartičku poistenca.  

Podrobnosti SD č.: 156  / 2015 

Rozprávková angličtina. Tento mestský tábor trval od 6. Do 10 júla. Každý deň strávili deti hrami, 

súťažami a pritom si hravou formou rozšírili slovnú zásobu v Aj. Za pobyt zaplatili 30 € v čom bolo 

zahrnuté : obedy, pitný režim, pomôcky a materiál, ped. dozor a výlet do múzea.  

Podrobnosti SD č.:  157 / 2015 

Harry Potter  bol letný pobytový tábor na chate Homôľka vo Valašskej Belej. Trval od 12.7.do 19.7. 

Deti sa tu stali študentmi školy čarov a kúziel, kde súťažili o školský pohár. Pobyt ich stál 130,€, v čom 

bolo zahrnuté ubytovanie, doprava, strava, dozor a pomôcky na kostýmy.  

Podrobnosti SD č.: 158  a, b / 2015 

Super hrdinovia a super hrdinky bol ďalší denný tábor ,v ktorom si koncom júla ( 20.-24.7. ) účastníci 

vytvorili vlastné postavy hrdinov so špeciálnymi schopnosťami.  

Podrobnosti SD č.: 159  / 2015 

Potulky malých turistov. V rámci tohto denného tábora sa deti začiatkom augusta ( 10. – 14.8.) 

naučili orientovať na mape, spoznávali okolité dediny, pohoria a rieky. V prírode spoznávali stromy, 

rastliny a liečivé byliny. Bližšie spoznali historické pamiatky Bytče.  

Podrobnosti SD č.:  160 / 2015 

Naprieč galaxiou bol posledný letný denný tábor, ktorý poskytol deťom vesmírny výcvik, aby sa z nich 

stali astronauti. Rozdelení do posádok podnikli vesmírne cesty na všetky planéty našej slnečnej 

sústavy. O každej získali základné vedomosti .  

Podrobnosti SD č.: 161 a, b  / 2015 

Spoznaj CVČ. Dňa 9.9. bol v CVČ v areáli ZŠ UL. mieru Deň otvorených dverí s programom:  

- Prezentácia činnosti centra 

- Vystúpenie tanečných krúžkov rebel, zumba a Kung – Fu.  

- Možnosť vyskúšať si záujmové činnosti ( korálkovanie, tvorivé dielne, tvorivé písanie, tance, 

Aj, mini – jumping a iné )  
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- Zápis do krúžkov 

- Prehliadka priestorov CVČ  

Podrobnosti SD č. :   162  / 2015 

Cyklistické preteky  zorganizovalo CVČ 10.9. popoludní. Záujemcovia boli rozdelení do 3 kategórií od 

5 do 10 rokov . Všetci si ako povinnú výbavu museli priniesť prilbu, bicykel a chrániče.  

Podrobnosti SD č.:   163 / 2015 

Výmenná burza bola akcia , pri ktorej si záujemcovia mohli medzi sebou vymeniť rôzne nálepky 

s obrázkami rozprávkových postavičiek a obrázkov o Cestovaní v čase.  Burza sa konala v priestoroch 

CVČ 11.9. na poludnie.  

Podrobnosti SD č.:164 / 2015 

Lampiónový sprievod. Podľa tradície majú malé teplovzdušné balóniky prinášať šťastie. Čím vyššie 

vzlietnu, tým je pravdepodobnejšie, že splnia naše sny. 16.11. sa v Bytči konalo podujatie , ktoré 

zorganizovalo CVČ a začalo sa pred budovou CVČ o 17.00hod. Deti aj s príbuznými postupne 

prechádzali mestom so zasvietenými balónmi až na námestie , kde sa už zhromaždilo množstvo ľudí. 

Moderátormi podujatia boli členovia dramatického súboru ZUŠ. Po odpočítaní vypustili všetci svoje 

balóny a efekt bol naozaj úžasný. Vypúšťalo sa až do 18.00 hod. Medzitým vystúpila na pódiu tanečná 

skupina Rebel . Žiadny požiar sa nekonal a preto nebol potrebný zásah hasičských jednotiek, ktoré 

tam boli tiež prítomné.  

Podrobnosti SD č.:  165  a, b / 2015 

Stretnutie s Mikulášom. CVČ a MsÚ si aj tento rok pripravili pre deti stretnutie s Mikulášom  v DK. 

5.12. sa v jeho priestoroch stretlo veľa malých detí v sprievode rodičov. Najskôr si pozreli divadielko 

O červenej Čiapočke. Potom im Mikuláš a jeho pomocníci anjeli rozdali darčeky – sladké balíčky. 

Všetci spoločne sa presunuli na námestie, kde boli svedkami rozsvietenia vianočného stromčeka. Tým 

oficiálne otvorili dvere Vianociam.  

Podrobnosti SD č.:  166  a, b  / 2015 

Vianočné trhy trvali od 14.-22.12. Záujemcovia si mohli kúpiť typické vianočné výrobky, ktoré vyrobili 

sami deti. Boli to svietniky, ikebany, ozdoby na stromček a pod. Mesto zažalo vianočné svetlá 5.12. 

spolu s rozsvietením stromčeka. Vianočná výzdoba bola umiestnená na námestí a v okolitých uliciach. 

Na jej vylepšenie investovalo mesto 300 €.  

Podrobnosti SD č.:  167  a, b / 2015 

 

Špeciálna základná škola internátna 

 

Stoličkové výťahy. Koncom predošlého a začiatkom tohto roku realizovali v škole projekt s názvom 

Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím. Vybudovaním dvoch 

stoličkových výťahov v škole a internáte sa podarilo odstrániť bariéry pre postihnuté deti. V internáte 

sa odteraz môžu ubytovať aj tí, ktorí sa pre postihnutie predtým hore schodmi do neho nemohli 

dostať. V budove školy sa im sprístupnila kuchynka, trieda s počítačmi na 1. poschodí. Za získané 

financie poskytli deťom 4-kolesové nastaviteľné chodítko. Nové šatníkové skrinky a relaxačná 

pohovka zútulnili priestory internátu.  

Podrobnosti SD č.: 168  / 2015 

Enviro projekt. Projekt s názvom „ Na motýlích krídlach“ sa uskutočnil v Súľove. Na fotografii vidíme 

žiakov školy pri čistení lúčneho porastu.  

Podrobnosti SD č.: 169  / 2015 ( foto )  
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Súťažné prehliadky.  Regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik pre žiakov 

špeciálnych škôl sa konala v DK dňa 27.3. Na fotografii sú ocenené deti. 

Podrobnosti SD č.: 170 / 2015 ( foto ) 

Plavecké preteky. V hornom rade 2. zľava je žiak školy Štefan Biznár, ktorý získal na Plaveckých 

pretekoch princeznej CHarlene v Monaku zlatú medailu  v kategórii 25 m prsia a 3.m. v disciplíne 50m 

voľný spôsob. Preteky sa konali 27. -30.3.  

Podrobnosti SD č.:  171 / 2015 ( foto ) 

Škola fotenia sa konala 28. A 29.5. deti sa naučili základy fotenia a hneď si to aj vyskúšali na hosťovi – 

známej speváčke Zdenke Prednej.  

Podrobnosti SD č.:  172  / 2015 ( foto ) 

Futbalový turnaj.  Na fotografii vidíme žiačky  ŠZŠ  Bytča a študentky gymnázia Bytča na 

Medzinárodnom unifikovanom futbalovom turnaji dievčat v Maďarsku v dňoch 27. – 29.6.  

Podrobnosti SD č.: 173 / 2015 ( foto ) 

Olympiáda v Antverpách. Žiaci ŠZŠ v Bytči sa zúčastnili na letnej špeciálnej olympiáde v Antverpách 

v dňoch 21.9. 2014 . Súťažili v ľahkej atletike. Martin Vaškovič získal 4.m. v behu na 200m a v skoku 

do diaľky. Radka Štrkáčová získala 4.m. v behu na 100m, a 2.m. v behu na 1000m. Spolu získali zlatú 

medailu v štafete 4 x 100 m.  

Podrobnosti SD č.:  174 / 2015 ( foto )  

Stolný tenis. Otvorenie Majstrovstiev SR v stolnom tenise pre žiakov špeciálnych škôl, organizovala 

ŠZŠ v Bytči v dňoch 25. – 26.9.2014 

Podrobnosti SD č.:  175 / 2015 ( foto )  

Ocenenie. Žiak školy Štefan Biznár bol ocenený ministrom športu SR Dušanom Čaplovičom . Štefan 

dostal Pamätný list sv. Gorazda dňa 11.11.2014 v Bratislave za reprezentáciu školy a Slovenska 

v športových súťažiach. Minister potom prijal pozvanie na Vianočnú besiedku do školy v Bytči.  

Podrobnosti SD č.:  175  a, b  / 2015 ( foto )  

 

Gymnázium Bytča  

 

Ocenenie.  

Tohtoročné ocenenie pedagógov stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo v priestoroch 

Slovenského komorného divadla v Martine začiatkom apríla. Ocenení si prevzali plakety a ďakovné 

listy z rúk žilinského župana J. Blanára. Ceny boli udelené za zásluhy , rozvoj, vzdelávacie úspechy a za 

dlhoročnú ped. prax. Za gymnázium v Bytči dostala ocenenie Ľubica Kočnerová.  Žilinská župa je 

zriaďovateľom 16 gymnázií, 47 stredných škôl, 1 konzervatória, jazykovej školy a šk. internátu.  

Podrobnosti SD č.: 176  / 2015 

Slávnostné posedenie.  Študenti prvých ročníkov gymnázia pripravili pod vedením A. Szimkovej 

hudobný a slovný program pre učiteľov dôchodcov pri príležitosti Dňa učiteľov. Hrou na harmoniku 

všetkých potešil Martin Hvorečný . Potom študenti spievali známe piesne, pri ktorých sa pridali aj 

oslávenci. Nechýbala ani báseň od Jána Kostru – Každý deň.  Napokon im odovzdali svoje ručne 

vyrobené pozdravy k sviatku.  

Exkurzia. Na jeseň sa študenti gymnázia vybrali na exkurziu. Konala sa 16.10. Prvou ich zastávkou 

bola Krajská knižnica v Žiline , kde si pozreli výstavu Biblia na cestách. Predstavilo sa im 200 

exemplárov tejto vzácnej knihy. Ďalšou zastávkou bola Považská galéria umenia. Tu si pozreli stálu 
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expozíciu výtvarných diel V. Hložníka.  22.10. dostali pozvanie na koncert v Bratislave  Angličtina 

v pesničkách v podaní známych umelcov A. Brezovského a textára V. Kresánka. 

Podrobnosti SD č.:  177 / 2015 

Hra gymnazistov. Hrali sa obľúbenú hru svojich starých rodičov, ku ktorej stačila ceruza a papier. 

11.11. sa konal v Žiline celoslovenský  „ piškvorkový turnaj“. Naši študenti na ňom získali 2.m. Vďaka 

tomu postúpili do celoštátneho kola v Bratislave. Študenti tu ukázali svoju schopnosť logicky 

uvažovať, kombinovať a taktizovať.  

Podrobnosti SD č.:  178  / 2015 

Podrobnosti SD č.:  179  / 2015 

Po stopách Juraja Turzu. Korene bytčianskeho gymnázia siahajú až do 16. storočia. Škola dodnes 

zachováva niektoré zvyky, ktoré vykonávali už v dávnej minulosti. Juraj Turzo sa zaslúžil o rozvoj 

a rozkvet evanjelickej strednej školy, o ktorej existuje záznam už z roku 1575. Na čele tohto gymnázia 

stáli rektori zvučných mien.  Medzi zvyky školy patrí aj prijatie do Cechu študentského a adaptačný 

pobyt v Súľove , aby sa lepšie spoznali. Oba sú  určené pre študentov prímy. V Súľove si užili krásnej 

prírody , ale aj  jazdu na koňoch.  Novým zvykom je  pravidelné usporiadanie výstavy „Plody zeme“ , 

v septembri.  Vtedy sa chodby školy a učebne zaplnia farebnými kyticami jesenných listov a kvetov, 

tekvicami a pod.  

Podrobnosti SD č.: 180  a, b / 2015 

 

 

Detský domov  ( DD )Bytča  

 

 

Milovníci rozprávok. 18.2. si s deťmi v DD dala schôdzku teta Rozprávkarka. Tento raz im rozprávala 

príbeh od H. CH. Andersena : Snehová kráľovná.  Deti rozprávku dobre poznali, ale nevedeli, čo sa 

stalo s kráľovnou potom, keď sa rozprávka skončila. Deti sa tete odmenili tým, že ju povodili po celom 

areáli svojho domova a hovorili o tom, ako sa im žije.  

Podrobnosti SD č.:  181 / 2015 

Kniha pod stromček.  Skupina slovenských spisovateľov a vydavateľov  sa rozhodla obdarovať deti 

z DD knihami. Zbierku spustili začiatkom septembra. Medzi knihami sa našlo mnoho tých, ktoré už 

používali naše mamy, ale mali neoceniteľnú – citovú hodnotu.  Slávnosť odovzdávania kníh sa konala 

v DK v Bytči 8.12. s pomocou Mikuláša a jeho družiny. Darcom sa odozva  veľmi páčia a preto sa 

rozhodli urobiť zbierku aj na MDD, ale darčeky budú prekvapením.  

Podrobnosti SD č.:  182  / 2015 

Futbalový turnaj.  20. ročník majstrovstiev Slovenska DD vo futbale sa konal v Korni na Kysuciach. 

Prvá časť sa konala v najväčšej futbalovej hale s umelou trávou v strednej Európe. Hralo sa systémom 

každý s každým. Najlepšie sa darilo dobre pripraveným futbalistom  z DD v Bytči. Tento tým si 

odniesol okrem zlata aj ocenenie najlepší brankár : Armando Baláž, a najlepší futbalista turnaja : 

Kristián Baláž.  Naši postúpili do finále, ktoré sa konalo vo Varšave na budúcu rok ( 2016 ).  

Podrobnosti SD č.: 183  / 2015 

MŠ a ZŠ Pšurnovice.  Deti si tentoraz pripravili pre svoje mamy , staré mamy a krstné mamy k ich 

sviatku pekný kultúrny program.  Po peknej básni, ktorú predniesla Helena Minarovská  sa 

prítomným prihovoril primátor mesta M. Minárčik a poslanec za túto mest. časť p. J. Lovás.  Deti mali 
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pre mamy pripravené básne, piesne ale aj tance.  Tí starší zahrali na hudobné nástroje. Napokon deti 

darovali mamám ruže, ktoré si sami vyrobili. Slávnosť ukončili miestny ženský spevokol  

Podrobnosti SD č.:  184 / 2015 

Posedenie pri starkých. Malé deti z Pšurnovíc nezabudli v októbri ani na svojich starkých, pre ktorých 

pripravili venček uvitý z pesničiek a básničiek. Do osláv sa zapojil aj Urbársky spolok. V úvode sa 

prítomným prihovorili p. primátor a pán farár. Ako prejav vďaky dali napokon deti svojim starkým  

kvetiny.  

Podrobnosti SD č.:  185 / 2015 

CVČ Hvozdnica pripravilo všetkým deťom stretnutie s Mikulášom a jeho spoločníkmi začiatkom 

decembra.  Deti mali pre všetkých pripravený krátky program. Ale potom zazvonil zvonček a vstúpil 

Mikuláš, ktorého očakávali najmä tí najmenší. Radosť , chvenie ale i plač ho privítali , napriek tomu, 

že maličkým rozdával samé sladkosti. Napokon unavený Mikuláš  ukončil svoju púť v kostole, kde ešte 

obdaroval kňaza a kaplána.  

Podrobnosti SD č.: 186  / 2015 

Zvolení zástupcovia. Mestské zastupiteľstvo delegovalo vo februári zástupcov do rád škôl  a šk. 

zariadení takto : ZŠ E. Lániho : P. Hrabovský, P. Weber, J. Raždík a Ľ. Hrobárik, ktorý bol zároveň 

zástupcom MŠ v Hrabovom. ZŠ Ul. mieru : O. Skotnický, J. Babušík, M. Filek, B. Šušolík.  Pre ZUŠ bol 

zvolený A. Školek a pre CVČ S. Struhál. Pre MŠ budú zástupcami : MŠ Hurbanova : J. Kozák, MŠ 

Dostojevského : J. Putirka, MŠ Pšurnovice J. Lovás, MŠ Hliník : A. Gajdošíková.  

Na tejto schôdzi boli splnomocnení poslanci, ktorí môžu sobášiť snúbencov : S. Struhál, J. Lovás, A. 

Školek, a M. Filek.  

Podrobnosti SD č.:  187  / 2015 

Ocenení učitelia.  30.3. boli v DK ocenení 18. učitelia za svoju obetavú prácu. Slávnostný kultúrny 

program moderovala Zdenka Svrčková  ( hovorkyňa mesta ),  a o kultúrne vystúpenie sa postarali žiaci 

zo ZUŠ a súkromnej ZUŠ Yamaha. Ako hostia prišli pozdraviť učiteľov predstavitelia štátnej inšpekcie 

a primátor mesta pozdravil ocenených ped. svojím príhovorom. Odmenení boli : za ZŠ Ul. mieru : A. 

Bučová, J. Sluková, a  B. Bárdyová. Za ZŠ E. Lániho : A. Dvoráková, V. Marfiaková . Za MŠ : G. Ivanková, 

A. Hvorecká, J. Holániková. Za ZUŠ :  D. Terešová. Za SSOŠ :  D. Pavelčíková M. Janeková, Za ŠZŠI Z. 

Počarovská, M. Kurinský. Za SZUŠ: A. Holincová. Za Gymnázium : J. Ostrochovská, M. Vavrová A. 

Horvátová,  J. Kemková in memoriam.  

Podrobnosti SD č.:  188 / 2015 

Čítanie kníh. Projekt Čítajme si spolu sa realizuje už 8 rokov čitateľským maratónom.  Cieľom bolo 

uvedomelé čítanie a zapojenie čo najviac detí do čítania. 18.6. sa konala táto akcia v Ms knižnici . 

Zapojili sa do  nej ž. zo ZŠ Ul. mieru, Lániho, Gymnázia. Spolu čítalo 473 detí.  

Podrobnosti SD č.:  189  / 2015 
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10.  kapitola 

 

K U L T Ú R A 

 

Rozpočet mesta v eurách.  

- Kultúrne aktivity spolu                              167 760 

- Domy kultúry                                                  6 080  

- Ms knižnica                                                     4 000 

- Kronika mesta                                                1 410 

Podrobnosti SD č.: 190  a, b / 2015 

Január.  

Krst knihy. 18.12.2014 sa v priestoroch Sobášneho paláca uskutočnil slávnostný krst  do života novej 

knihy regionálnej spisovateľky Zuzany Kuglerovej. Autorka si vo viacerých svojich dielach vyberá 

práve Bytču a jej kotlinu.  Román „ V tureckom náručí“ je posledný z trilógie. V 15. a 16.st. boli 

majiteľmi zámku Thurzovci a Eszterházyovci – významní štátnici, ktorí museli čeliť vpádu Osmanov.  

Knihu situovala do Sobášneho paláca.  Autorku prišli podporiť hostia  redaktor J. Rundes, a O. 

Kalamár spisovateľ.  Príhovor ku knihe predniesol aj primátor mesta , ktorý sa zároveň stal aj „ 

sobášnym „otcom knihy. Celú slávnosť sprevádzali hudobným vystúpením žiaci a učitelia ZUŠ v Bytči 

a Detského domova.  Akcia bola ukončená autogramiádou autorky, spojenou s predajom kníh.  

Podrobnosti SD č.:  191  a, b  / 2015 

Feudáli v paláci. Feudálov Horného Považia predstavila prvá tohtoročná výstava v Sobášnom paláci ( 

SP ) . Otvorená bola 16.1. a mapovala panstvá a rody SZ Slovenska. Vystavené predmety doplnili 

ukážky historických fondov. Boli to napr.: pracovňa baróna Poppera, alebo predmety dennej potreby.  

Výstava bola  otvorená do 26.4.2015.  

Okrem najvýznamnejších rodov však žilo v Hornom Uhorsku veľa menších a menej známych, ale 

zaujímavých rodov. Zaujímavá je povesť o Anne Likárke, ktorá je v historických prameňoch uvádzaná 

ako „ pani Bytče a Hričova“. Táto pani bola vdovou po Gašparovi Horváthovi, ktorý vlastnil Bytčianske 

panstvo pred Thurzovcami.  Ten im panstvo odmietol predať a rovnako potom aj jeho vdova. Preto ju 

podľa povesti J. Thurzo dal zatvoriť do veže v hrade Lietava. Napokon z nej vymámil kúpno – predajnú 

zmluvu. Nešťastná Anna sa pomiatla a vyskočila z veže.  

Podrobnosti SD č.: 192  a , b , c / 2015 

Mesto palatínov. Bytčiansky zámok bol sídlom dvoch z nich. Palatín bol druhý po kráľovi a bol ním 

nielen J. Turzo , ale aj Pavol Eszterházy.  Osmanská ríša rozširovala svoje hranice a obsadili aj časť  

Uhorska. Preto veľmoži presťahovali svoje rodiny do bezpečia – napr. sem k nám do Bytče. Naši 

palatíni sa pričinili o dlhoročné prímerie v krajine. Aj preto mohla Bytča za ich vlády prežívať rozkvet. 

Krásne fresky na nádvorí si objednal Pavol od talianskych majstrov. Z Bytče prúdili do Viedne zásoby 

potravín, dôležitý zdroj nielen pre palatína , ale aj pre cisársky dvor. Eszterházyovci podporovali chov 

dobytka na zámockých majeroch. Mali ich viac. Jeden z nich v Mikšovej sa preslávil chovom koní. Dá 

sa povedať, že ak Bytča prekvitala za Turzovcov ako kultúrne centrum, za Eszterházyovcov sa zmenila 

na významné hospodárske a ekonomické stredisko.  

Podrobnosti SD č.:  193  / 2015 
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Malý trh. Pri zrode myšlienky usporiadať takýto trh stáli manželia Erika a Michal Filekovci. V Bytči žije 

veľa šikovných ľudí, ktorí majú málo možností predstaviť svoje výrobky. Vytvorili podujatie, ktoré do 

KD pritiahlo množstvo ľudí. Návštevníci nielenže mohli obdivovať výrobky remeselníkov, ale mohli si 

ich aj kúpiť. Pre veľký úspech sa organizátori rozhodli, že trh budú usporadúvať 3x ročne – 

veľkonočný, jesenný a vianočný. Návštevníkom vadilo iba jedno , že tu bolo málo miesta. Na 

vianočnom trhu sa zúčastnilo 54 predávajúcich, ale pre málo miesta museli organizátori mnohých 

odmietnuť. Na trhu sme si mohli kúpiť doma vyrobené hračky, sviečky, oblečenie , ale aj koláče , 

alebo slaninu. Tentoraz ho oživilo aj vystúpenie detí zo ZUŠ Yamaha.  

Podrobnosti SD č.:  194 / 2015 

Reprezentačný ples. Do SP sa vrátil 3 ročník Mestského plesu. Konal sa 10. 1. A otvoril ho primátor 

mesta Miroslav Minárčik spolu s riaditeľom Považského múzea L. Cimerákom. Na úvod sa predstavili 

tanečníci zo Žiliny . Počas večera vyhrávala cimbalová muzika a skupina Taktici.  Ples moderoval R. 

Bomboš zo slovenského rozhlasu 

Rybársky ples usporiadali v DK dňa 31.1. 2015 

Podrobnosti SD č.:  195  a, b / 2015 

Február.  

Program Domu kultúry.  7.2. sa konal v DK Školský ples ZŠ E. Lániho; 14.2. prilákal Bytčanov do DK 

Ples hasičov ; 12.2. sa v DK pochovávala basa. V meste bol Fašiangový sprievod , ktorý prešiel 

námestím a ulicami. Všetkým vyhrávala Hrabovanka; 14.2. mali svoj fašiangový sprievod v Malej 

Bytči. Zúčastnilo sa ho veľa masiek , ktoré putovali od domu k domu a každému zahrali na želanie.  

19.2. zazneli v DK piesne Donských kozákov ,ktorí zaspievali známe ruské a ukrajinské piesne.  

Podrobnosti SD č.: 196 a , b / 2015 

Kaplnka v Hliníku.  O manželke baróna Poppera existujú viaceré povesti, ale pravda je, že v Hliníku 

dala postaviť kaplnku. Okrem nej dala vydláždiť aj cestu, čo viedla z Bytče do Hliníka.  

Podrobnosti SD č.: 197 / 2015 

Filmový klub. Staršia generácia si dobre pamätá staré kino, ktoré už nenávratne odišlo do 

zabudnutia. Dnes sa už premieta v novom kine v DK. Filmový klub oznámil verejnosti, že bude môcť 

pozerať filmy v kvalitnej digitalizovanej podobe.“ Dnes sa všetky filmy vyrábajú na digitálnych 

nosičoch a kino, ktoré si nekúpi novú digitálnu premietačku, musí zákonite skončiť,“ povedala 

referentka kultúry Zdena Svrčková .Kino prinieslo výberový program pre všetky typy divákov. 

V januári a februári  prebehla inštalácia techniky a dňa 7.3. sa začala nová éra premietania.  

Podrobnosti SD č.:  198  a, b / 2015 

Javornícke ozveny. Už 9. ročník folklórneho festivalu organizovala obec Hvozdnica. Témou tohto 

ročníka bolo obdobie  fašiangov až do Veľkej noci. Festival začali slávnostnou sv. omšou v kostole sv. 

Svorada. Tu odznel aj koncert duchovných piesní. Potom sa po obci pohol sprievod , ktorý krásne 

vyspevoval. V kultúrnom dome bol hlavný program , ktorý predstavil tradície  a zvyky počas fašiangov 

z nášho okolia. Na festivale sa predstavilo mnoho súborov zo Slovenska a to aj detských. Záver 

podujatia patril škole tanca pod názvom „ súbor baví súbor“. Celý festival vyvrcholil ľudovou zábavou, 

o ktorú sa postarali muzikanti detského súboru Javorníček pod vedením Juraja Jakubíka.   

Podrobnosti SD č.:  199 / 2015 

Marec. 

 MDŽ. Dňa 6.3.2015 sa Dome kultúry na pozvanie politických strán a okresného úradu uskutočnila 

oslava Dňa žien. V programe vystúpili heligonkári z V. Rovného , žiaci súkromnej ZUŠ Yamaha 

a Detského domova. Moderoval a všetkých zabával Pavol Hrobárik.  
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Deň ľudovej rozprávky. V Ms knižnici  16.3. odznela akcia Deň ľudovej rozprávky. Deti zo ZŠ E. Lániho 

tu čítali mnoho rozprávok a do čitateľskej knižky si napísali ich názvy.  

Podrobnosti SD č.: 200  / 2015 

Vernisáž. Restaurant Gallery  pozval všetkých záujemcov o výtvarné umenie na slávnostnú vernisáž 

výstavy obrazov bytčianskeho rodáka Bohuslava Behríka dňa 19.3.  Akcia prebehla v príjemnom 

prostredí s hudbou a občerstvením. Kurátorom výstavy bol Mgr. M. Mazúr, riaditeľ Považskej galérie 

v Žiline.  

Podrobnosti SD č.:  201   / 2015 

Výstava. V piatok 20. 3. pozval  DK záujemcov do svojich priestorov na podujatie s názvom „ 

Thurzova slávnostná výstava“. Bola to prehliadka služieb spojených so svadbami, plesmi, oslavami či 

stužkovými slávnosťami. Prezentovalo sa stolovanie, výzdoba, účesy, hudba, fotografie, kvety a iné.  

Vstup bol voľný.  V programe bola aj prehliadka spoločenských šiat a degustácia vín.  

Podrobnosti SD č.: 202 / 2015 

Divadlo.  9.3. sme sa v DK schuti zasmiali na bláznivej komédii o peripetiách rozpadu manželstva 

francúzskeho autora pod názvom „ Štyria na kanape“. Bratislavskí herci nás zabavili , ale aj prekvapili 

svojimi výkonmi.  

Nová kniha. Počas prázdnin stretávala len málo návštevníkov svojho rodného mesta. Kristína 

Valušiaková sa preto rozhodla cez Národný projekt Kom Prax ( Kompetencie pre prax ) situáciu 

zmeniť. Táto 18-ročná dievčina  zviditeľnila  Bytču a okolie vydaním turistického sprievodcu.  Najskôr 

uskutočnila sympózium pre mladých v Žiline. Okrem iných sa na ňom zúčastnil aj primátor Bytče.  

Kristína okrem knihy vydala aj propagačné video 

Podrobnosti SD č.:   203 / 2015 

Kaštieľ v Hrabovom. Je pozoruhodná stavba a architektonická pamiatka.  Bola postavená koncom 

17.storočia. Hrabové patrilo rodine Hrabovských. Tí ho neskôr dali do zálohu mužovi s tatárskym 

menom Altumanovi , čo bolo označenie tatárskeho dôstojníka. Ten sa do rodiny priženil a tak 

zachránil Hrabovským majetok. V ďalších storočiach sa rodina Hrabovských veľmi rýchlo rozvetvila, 

zbohatla a stala sa jednou z najvplyvnejších rodín na severnom Slovensku. Majetok získala tým , že 

priženení muži museli dať niečo ako veno  - tzv. „ dievčenské štvrtky“. Cenou boli väčšinou pozemky, 

alebo celé obce. Po roku 1950 a znárodnení sa budova prestavala na DSS.  

Podrobnosti SD č.: 204 / 2015 

Apríl. 

- 18.4. sa konal koncert Františka  Procházku v reštaurácii Gallery. 

- 26.4. v rámci akcie „ Cestovanie „ predstavili v Radničnej reštaurácii Čínu a Kambodžu.  

- 30.4. na Námestí republiky postavili členovia DHS -  máj. Hral im k tomu FS Kolárovičanka 

- 28.4. – 3.5. sa v Bytči ukončila 4. etapa cyklistického preteku „ Karpatský pretek kuriérov“  

Podrobnosti SD č.:  205 / 2015  

Máj.  

Súľovská dolina spievala pod  názvom“ Nositelia tradícií“ sa 3. mája Súľov skutočne ozýval piesňami.  

Prehliadku slávnostne otvoril starosta obce J. Búšfy. Vystúpili v nej za Bytču aj FS Javorníček 

z Hvozdnice. Tento 4.hodinový maratón mal 2 víťazov, ktorí postúpili do krajského kola. Stala sa ňou 

detská FS Javorníček z Hvozdnice a FS z Rajeckej Lesnej.  

Podrobnosti SD č.:  206 / 2015 
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Ikony. Výstavu pod názvom „ Panna Mária v ikonách „ predstavili 2 autorky – Bytčianky 5. mája v aule 

Diecézneho centra v Žiline. Bola to autorská výstava Kataríny Kasagrandovej a jej sestry Beaty 

Nidecker Vallo. Predstavili tu viac ako 30 ikon.  

Podrobnosti SD č.: 207  a , b  / 2015  

Deň matiek. Bytčianske mamičky a babičky si 10.5. užili v DK slávnostný program, ktorý bol 

pripravený výhradne na ich počesť. Vypočuli si šlágre z hudobného neba. Svoju úctu im vyjadril aj 

primátor mesta a zaželal im , aby ich láska a pohoda sprevádzali na každom kroku. Od roku 1907 

začalo tento sviatok okrem USA oslavovať ďalších 45 štátov.  

Podrobnosti SD č.: 208  / 2015 

Divadlo. Inscenácia Hana očarila a dojala všetkých priaznivcov piesní Hany Hegerovej. V Ms Divadle 

sa v hlavnej úlohe predstavila Barbora Švidraňová. Všetkým nám vyrazila dych svojou interpretáciou 

piesní. Odznelo ich z repertoáru H. Hegerovej - 14.  Do divadla sa tento raz vybralo mnoho divákov 

z Bytče.   

Podrobnosti SD č.:  209  / 2015 

Výstava. Reštaurácia Gallery nás pozývala na vernisáž výtvarných diel akademického maliara 

Ferdinanda Hložníka, rodáka zo Svederníka ( neďaleko Bytče ). Uskutočnila sa 14.5.2015 . Uviedol ju 

historik a teoretik umenia Dr. Ľ. Petranský.  

Bytčiansky zámocký deň. 23.5. sa v areáli SP a Bytčianskeho zámku konala veľká slávnosť. Moderoval 

ju M. Filek a hneď na úvod pozval na javisko malých i väčších umelcov , ktorí sa predstavili v 12 číslach 

programu. Sprievodný program tvorili stánky, v ktorých sme si mohli kúpiť remeselnícke výrobky, 

dobové jedlá, deti sa povozili na kolotoči a nechali sa maľovať na tvár.  

V stánku s informáciami sme sa mohli podpísať pod výzvu ministrovi vnútra R. Kaliňákovi, aby 

prenajali mestu Bytča nevyužité priestory zámku na zriadenie Turzovho mestského múzea.  

Akcia bola ďalej zameraná na záchranu Bytčianskej synagógy.  

Podrobnosti SD č.:  210  a, b, c, d  / 2015 

Tancová je najmä v lete obľúbeným turistickým miestom pre Bytčanov. Podľa povestí práve na tomto 

mieste mnohých dôverčivých ľudí utancovali k smrti víly. Preto tu postavili kaplnku, ktorá víly 

odohnala preč. Miesto s kaplnkou je rázcestím , z ktorého sa môžeme dostať do Setechova ,  

Štiavnika alebo na Starovec a odtiaľ po hlavnej ceste cez Malú Bytču naspäť do Bytče. Túto trasu 

obľubujú tí náročnejší cyklisti. Meria 19 km a má prevýšenie okolo 260 m.  

Podrobnosti SD č.:  211 / 2015 

Stavanie mája. 30.5.2015 sa už  4. rok po sebe staval máj, za pomoci členov DHZ a pracovníkov TS. 

Máj je symbol boja zimy s jarou; smrti so životom. Všetkých zúčastnených privítal primátor mesta 

a poďakoval sa všetkým , ktorí pridali svoje ruky k dielu. V kultúrnom programe vystúpil spevácky 

a ľudový súbor Kolárovičanka.  

Podrobnosti SD č.:  212  a , b / 2015 

Kultúrne podujatia :  

- 1.5. Turistika: slávnostné otvorenie sezóny – Hrad Strečno – Paseka.  

- 8.5. Divadelný workshop. Lektormi boli profesionálni herci a umelci – DK.  

- 16.5. Bytčianske Navalis, spomienka na Sv. Jána Nepomuckého – kostol a námestie. 

- 25.5. Beseda: horúce kreslo so spisovateľkou Evitou Urbaníkovou v reštaurácii Gallery.  

- 28.5. Vernisáž výstavy „ Obrazy s dušou“. Výstava drevorytov z cyklu Dolu Váhom z diel 

Ferdinanda Dušu – Sobášny palác. Trvala do 12.7.  
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- 29.5. premiéra dokumentárneho filmu SURI a osobná účasť jeho režiséra Pavla Barabáša. 

Kinosála DK.  

- 31.5. Deň detí so živou knižnicou v stredovekej dedine Paseka – CVČ a DK.  

Podrobnosti SD č.:   213  a, b , c / 2015 

 

Jún. 

Čítame deťom. 3.6. druháci a piataci zo ZŠ Ul. mieru navštívili Ms knižnicu. Prišli si vypočuť čítanie 

hosťa projektu „ Celé Slovensko číta deťom“, herca Jozefa Úradníka. Čítal rozprávky od H. CH. 

Andersena. Žiakov ohromila jeho pôsobivosť a kultivovaný prejav.  

Podrobnosti SD č.:  214 / 2015 

Súťaž  v hlavolamoch, SUDOKU, rôznych logických úlohách vyburcovala k výkonom nadšencov v DK 

13.a14.júna. Spolu 89 súťažiacich z Bytče a celého Slovenska sa stretlo , aby rozhodli o víťazoch. 

V Bytči boli totiž IX. Majstrovstvá Slovenska v Sudoku jednotlivcov a VII. MS  v Sudoku trojčlenných 

družstiev. Súťažilo 32 trojíc. V nedeľu bol nominačný turnaj , ktorý rozhodol o tom, kto bude 

Slovensko reprezentovať na jeseň  v bulharskej Sofii. V hlavnej skupine bola okrem iných úspešná aj 

naša Zuzana Hromcová . Turnaj pritiahol veľa ľudí rôzneho veku. 

Podrobnosti SD č.:  215 / 2015 

Kultúrne podujatia:  

- 7.6. Radošínske naivné divadlo s hrou Sláva , v DK. 

- 9.-12.6. Výstava. Rozkvitnutý SP, svadobná predvádzacia akcia floristov a kvetinárov.  

- 13.6. Veteráni. Veterán klub Manín, prehliadka historických vozidiel, námestie Bytča.  

- 13. – 14.6. Majstrovstvá: MS v Sudoku, logika, hlavolamy, súťaže... DK Bytča  

- 20.6. Súťaž: Slovensko – moravská hasičská liga v Malej Bytči.  

Knižnica -  Čitateľský maratón. 18.6. sa v Ms knižnici zišli malí čitatelia , aby absolvovali 8.ročník 

detského čitateľského maratónu Čítajme si ...Do hlasného čítania sa v našom meste zapojilo 473 detí 

zo  ZŠ Ul. mieru, Lániho a Gymnázia. Maratón prebieha súčasne vo všetkých mestách Slovenska. 

Organizátori sa snažia zapojiť každý rok čoraz viac detí. Tie čítajú v knižniciach, na školách alebo na 

rôznych netradičných miestach. Krstnou mamou projektu je známa spisovateľka Oľga Feldeková. 

Projekt je pod záštitou Slovenského výboru UNICEF. 

Podrobnosti SD č.:  216 / 2015 

Júl :  

Heligonkári. 12.7. ožilo naše námestie už po 3. Krát zvukom heligónok. Tohto ročníka sa zúčastnilo 50 

muzikantov a spevákov rôznych kategórií. Okrem našich domácich prišli hostia z Kysúc a Trenčína. 

Každý účastník , alebo skupiny odohrali 3 – 4 skladby v rôznych žánroch. Napriek horúčavám sa na 

námestí zabávalo viac než 200 ľudí a spolu s hudobníkmi si aj zaspievali.  

Podrobnosti SD č.: 216 / 2015 

Divadlo. V nedeľu 19.7. bolo námestie plné smiechu. Popradské divadlo COMMEDIA v rámci 

Bytčianskeho kultúrneho leta predstavilo klasiku : W. Shakespeare : Skrotenie zlej ženy. Hoci je hra 

napísaná pre 36 postáv Popradčania si stačili štyria. Hru spracovali originálne a moderne. 

Podrobnosti SD č.:  217  / 2015 

Bytčianske kultúrne leto :  

- 5.7. Dychová hudba „ Bojnická kapela“.  

- 18.7. na Ms. štadióne súťažili hasiči  „ O zlatú prilbu“ v Severoslovenskej lige. 

- Celý júl : ponúkalo CVČ program pre deti v pobytových a zážitkových  táboroch, a výlety. 
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- 18.7. súťažili deti v 4. ročníku detskej hasičskej ligy na Ms. štadióne. 

Podrobnosti SD č.: 218  a, b, c / 2015 

August :  

Hviezdne noci bol názov 4-dňového filmového festivalu zameraného na históriu svetovej a slovenskej 

kinematografie. V Bytči mal svoju premiéru 27.8. v DK. V 4 sekciách sme videli 4 fínske, 4slovenské – 

zamerané na Jánošíka, 3 sekcia bola zameraná na vojnu a posledná mala názov film a hudba.  

Podrobnosti SD č.:   219 / 2015 

Prehľad akcií:  

- 2.8. sa na námestí predstavila DH Kolárovičanka 

- 8.8. – 9.8. v DK bola výstava gladiol a dálií  

- 9.8. sa predstavila DH Krásinka na námestí  

- 16.8. kapela Country Limit Club sa predstavila na námestí svojim fanúšikom  

- 25.8. bola otvorená zberateľská výstava regionálnych zberateľov – SP 

- 29.8. ukončenie a vyhodnotenie SSHL bolo na ihrisku  v Hliníku dennou a nočnou súťažou 

a veľkou diskotékou 

- 31.8. v DK vystúpil ľudový súbor  „ Kandráčovci“  

Podrobnosti SD č.: 220  a , b  / 2015 

Hrabovanka ukončila Bytčianske kultúrne leto. Hoci bolo horúco Hrabovanka nemala o poslucháčov 

núdzu. Táto ľudová dychová skupina vznikla v r. 1947 a stala sa neodmysliteľnou súčasťou mnohých 

podujatí v Bytči a okolí. Organizuje vystúpenia  heligonkárov , ľudových spevákov a pod.  

Podrobnosti SD č.:  221 / 2015 

September. 

Natáčanie filmu. Od 9.9. sa na 3 týždne  stali Súľovské skaly centrom televízneho seriálu americkej 

spoločnosti . Film mal názov Marco Polo. Druhá verzia sa natáčala v Maďarsku a tretia v Malajzii. Do 

nášho malého priestoru sa zmestilo 500 až 550 zahraničných a slovenských členov filmového štábu. 

Najskôr začali nakrúcať vo Vysokých Tatrách a potom 6 dní v Súľove. Pôvodne mali ísť filmári na Nový 

Zéland, ale akosi sa to zvrtlo na peniazoch a prišli k nám. Podrobnosti SD č.:  222 a, b, / 2015 

Výstava. Od 8.9. do 29.11. sa v SP predstavila výstava hudobných nástrojov pod názvom „ Ako 

znejú“. Výstava bola výsledkom výskumu, ktorý zmapoval súčasných výrobcov ľudových hudobných 

nástrojov v Žilinskom kraji. Predstavilo sa 11 autorov z rôznych regiónov kraja. Pri každom nástroji bol 

predstavený  spôsob jeho výroby a autor. Návštevníci videli píšťaly, fujary, zvukové hračky, gajdy, 

husle, biče , heligónku a iné.   

Podrobnosti SD č.: 223  a, b , c  / 2015 

Jarmok. 18.a19.9. sa v našom meste uskutočnil XVII. ročník tradičného Michalského jarmoku. Začal sa 

bohatým kultúrnym programom. Otvorila ho hudobná skupina MY. Ďalej sa o program postarali deti 

zo súkromnej CVČ Yamaha, folklórny súbor Bytča, a sokoliari Kanátovci. Pobavili nás aj skupiny : 

Veselá bída z Moravy, cimbalová muzika Slavičan, Revival Band z Martina. Pretože začalo pršať 

skupina Gladiátor, ktorú už netrpezlivo čakali naši rokeri sa premiestnila do DK.  V stánkoch okrem 

profesionálnych predajcov predstavili svoje výrobky aj deti z CVČ, ZUŠ .  

Podrobnosti SD č.: 224 a, b   / 2015 

Október.  

Javorníček ocenili zlatom. V Dolnej Súči sa uskutočnila začiatkom mesiaca celoštátna súťaž 

a prehliadka folklórnych skupín „ Nositelia tradícií 2015“. Náš kraj zastupovala FS Javorníček 
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z Hvozdnice, ktorá vystúpila s programom „ Ostala sirota“. Porota ocenila súbor zlatým pásmom 

a zároveň špeciálnou cenou za výber a spracovanie témy.  

Podrobnosti SD č.:  225 / 2015 

Výstava. SZZ pozval verejnosť na výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov do DK 

v dňoch 9.-12.10. Výstavu otvorili svojím programom deti z MŠ. Ing. Marián Komžík mal odbornú 

prednášku na tému „ Novinky v sortimente ovocia a pestovanie v tvare štíhleho vretena. 

Podrobnejšie píšem o výstave v 13. kapitole – Kluby.  

Podrobnosti SD č.:  226  / 2015 

Verejná nahrávka . Rozhlasová nahrávka programu RTVS – Rádio Regina bola 16.10. v SP. Hosťami 

moderátorov bola speváčka ( rodáčka zo Súľova ) Zuzka Smatanová, cestovateľ a spisovateľ Pavel H. 

Baričák, tanečná pedagogička Mária Zagatová ( dlho učila tanec v ZUŠ v Bytči ), viacnásobný majster 

Európy, kanoista J. Slúčik a zboroví farári Evanjelickej cirkvi Marián a Oľga Kaňuchovci. Okrem besedy 

si diváci užili zábavu, súťaže, spev, dobrú hudbu a tanec.  

Podrobnosti SD č.: 227  a, b / 2015 

Bytčania Bytčanom – Malý trh. 17.10. znovu ponúkli naši šikovní remeselníci svoje umelecké výrobky 

verejnosti. Predajná výstava sa začala vystúpením tanečníkov z SZUŠ Yamaha. V priloženom katalógu 

predstavujem šikovných ľudí , ktorí niekoľkými slovami hovoria o  svojej záľube a svojich  výrobkoch. 

Katalóg umeleckých remeselníkov v Bytči a okolí uviedli do života manželia Filekovci. V SD prikladám  

aj niekoľko fotografií , ktoré ilustrujú tento vydarený trh.  

Podrobnosti SD č.:  228  a, b, c, d / 2015 

Bytčianski rezbári. Rezbárstvo už tradične patrí ku kultúrnej minulosti Bytčianska. Prvým umeleckým 

rezbárom je pán Jozef Rakovan zo Štiavnika. Zameriava sa na sakrálne drevené plastiky, často 

miniatúrnej veľkosti.  Čerpá z biblie. Nevšedné diela vznikli najmä z koreňov stromov. Svojimi 

sugestívnymi dielami sa preslávil nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Ďalší rezbár Milan Mičienka 

pochádza z Kolárovíc. Jeho monumentálne sochy predstavujú svätcov a vyžarujú životnú energiu.  

Podrobnosti SD č.:  229 / 2015 

Ľudovít Štúr. V roku 2015 sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. 22.10. 

z príležitosti Roku Ľ. Štúra zorganizoval ŽSK v Sobášnom paláci v Bytči odbornú konferenciu pod 

názvom „ Ľudovít Štúr a štúrovci“. Vypočuli smer si prednášky o Štúrovi z rôznych uhlov pohľadu : 

Vznik hymny, spoluzakladateľ Tatra banky, Ženy a štúrovci, ...Prednášajúci reprezentovali Oravu, 

Liptov,  Nitru ,Trnavu  a najnovšie publikácie. Štúrov odkaz bol podstatný  v politike, vede, školstve, 

literatúre a našom jazyku. Z príspevkov bol zostavený elektronický zborník.  

V slávnostnom otvorení odzneli hymnické piesne v podaní speváckeho zboru Glória Deo. 

Sprievodnou časťou konferencie bola aj výstava ľudových tradícií  a nástrojov.  

Podrobnosti SD č.:  230   a, b, c, d, e / 2015  

Úcta k starším.  V sobotu 24.10. sa v Kultúrnom dome v Pšurnoviciach stretli občania , aby si uctili 

svojich seniorov. Kultúrny program si pre svoje babky a dedkov pripravili deti z MŠ a aj tie väčšie. 

Program začala H. Minárovská krásnou básňou. K nej sa pridal príhovorom aj primátor mesta 

a poslanec za túto m. č. časť p. Július  Lovás a pán farár Štefan Gužík. Deti recitovali krátke básne a tie 

staršie potešili ucho zmesou ľudových piesní a malým darčekom. K programu sa pridala aj spevácka 

skupina žien svojimi piesňami.  

Podrobnosti SD č.: 231 / 2015 

Prehľad akcií v októbri:  

- 9.10. – 12.10. výstava ovocia , zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov – DK 
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- 18.10. Mesiac úcty k starším – vystúpenie M. Jakubca a FS zo ZUŠ Bytča  - DK 

- 22.10. koncert speváka : Honza Nedvěd – DK 

November: 

Hubertova jazda. 7.11. sa  v areáli kaplnky stretlo niekoľko furmanov s koňmi, aby si zmerali sily vo 

svojich zručnostiach. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 12 furmanov. Okrem Slovákov tu boli aj českí 

a poľskí furmani. Pretekali sa v disciplíne ovládateľnosť v klade. Víťazom sa stal otec a syn Pochyba 

z ČR. Druhé miesto získal Poliak J. Urbačka.  

Druhá disciplína bo Ťažký ťah , kde sa naložili ťažné sane ťažkými tvárnicami a kone ich museli odviezť 

na určitú vzdialenosť.  Víťazom sa stal kôň Litvor Patrika Játyho z Pšurnovíc. Sane potiahol na 20 m. 

Druhé miesto získal jeho otec Jozef Játy. Súťaže sa zúčastnila aj žena Zuzana Podhorská 

z Turčianskych Kľačian. Súťažiaci dostali na posilnenie chutný guláš a pivko.  

Podrobnosti SD č.:  232  a, b, / 2015 

Výstava : Hasičské hobby , bola medzinárodná a predstavila nám rôzne hasičské pomôcky, odznaky. 

Oživila ju aj výstavka žiackych prác s témou požiar. Vyznamenanie získali poprední predstavitelia DHS 

v Bytči. Výstava sa uskutočnila v DK.  

Podrobnosti SD č.: 233  / 2015 

Popoludnie s heligonkármi zorganizovala SNS ( politická strana ) v DK  v nedeľu 15.11. Okrem 

príjemnej ľudovej hudby bola pre prítomných pripravená tombola a občerstvenie.  

Podrobnosti SD č. :  234 / 2015 

Hudba v paláci. Až do 29.11. si mohla naša verejnosť pozrieť výstavu v SP s názvom „ Ako znejú...“. Za 

výstavou stál známy hudobný pedagóg a výrobca hud. nástrojov R. Bielik. Na výstave sa stretli hráči, 

výrobcovia a teoretici , ktorí sa zaoberali ľudovými nástrojmi. Okrem nástrojov sme si mohli prečítať 

aj zaujímavosti o spôsobe ich výroby, použití materiálov.  

Podrobnosti SD č.:  235  / 2015 

Remeselníci. Mesto Bytča je  centrom , kde dochádzajú do práce, do školy  či za zábavou  mnohí ľudia 

z Bytčianskeho okresu.  Často prinášajú zo sebou svoje výrobky umeleckých remesiel a tie u nás 

vystavujú. Sú to drotári, či rezbári a pod. Vzácne a aj v zahraničí prezentované sú drotárske výrobky 

z V. Rovného, Dlhého Poľa a rezbárske výrobky zo Štiavnika.  

Podrobnosti SD č.:  236  / 2015 

Darček sa volala komédia , ktorá Bytčanov rozosmiala v DK dňa 7.11.  

Prehľad ďalších akcií :  

- 16.11. lampiónový sprievod mestom ( CVČ a DK ) 

- 21.11. animovaný film – Škatuliaci v DK  

December :  

Adventný koncert sa už po štvrtýkrát uskutočnil v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. V priamom 

prenose televízie a rozhlasu Slovenska sme si vypočuli Jazzové trio – Gregušová, Jonáš, Nikitin. 

Priestory SP dodali koncertu slávnostnú atmosféru a jedinečnosť.  

Podrobnosti SD č.:  237 / 2015 

Vianočný koncert známeho operného speváka Martina Babjaka odznel v SP dňa 5.12.  

Sv. Mikuláš prišiel do Bytče v ten istý deň. Populárnu a tradičnú akciu zorganizovalo mesto spolu 

s CVČ. Program bol venovaný najmä tým najmenším. Začal sa rozprávkovým predstavením o Červenej 

čiapočke. Hneď po nej prišiel svätý Mikuláš , ktorý rozdal deťom darčeky.   Sprevádzali ho  krásni 

anjelici a nezbední čerti. Program sa potom presunul na Námestie SR , kam prišiel vzácny hosť na 

voze ťahanom koňmi. Okolo 17. hod. rozsvietil dotykom svojej čarovnej paličky veľký vianočný 
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stromček. Primátor M. Minárčik privítal všetkých rodičov a ich deti a zaželal im krásne vianočné 

sviatky.  

Podrobnosti SD č.: 238  / 2015 

Divadlo. ZUŠ zorganizovala divadelné predstavenie žiakov dňa 12.12. v DK . Dramaťáci v spolupráci 

s tanečníkmi pre nás pripravili predstavenie Matilda.  

Sobášny palác – stredoeurópsky klenot. Stála expozícia výstavy dopĺňala prehliadku renesančného 

objektu informačnými panelmi a historickými zbierkovými predmetmi, ktoré sa viazali k dejinám 

vyšších vrstiev spoločnosti.  Výstava bola otvorená od 20.12. – 31.12.2015. 

Podrobnosti SD č.:  239  a, b / 2015 
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11.  kapitola 

 

                                                                                   C I R K E V 

 

Rozpočet mesta v eurách.  

- Všeobecne                                               1 000 

- Náboženské a iné služby                       4 900 

Podrobnosti SD č.:  240 / 2015 

Oznamy vo verejnej tabuli RKC.  

Začiatkom roka uverejnila farnosť  harmonogram vysluhovania sviatosti krstu. Ako dodatok bolo 

upozornenie: O krst žiada na farskom úrade jeden z rodičov. Krstí sa po predkrstnom stretnutí, alebo 

pri večernej sv. omši. V deň krstu ráno o 8,00 hod. je na fare predkrstné stretnutie s rodičmi 

a krstnými rodičmi. Na krst bolo treba pripraviť si krstnú sviečku a košieľku.  

Podrobnosti SD č.: 241 / 2015 

Zomrel veľký človek.  

24.10. zomrel vo veku 91 rokov v Nitre Ján Chryzostom Korec. Narodil sa 22.1.1924 v Bošanoch.  Bol 

emeritný nitriansky biskup a kardinál. Aj naši veriaci sa s dojatím modlili za duchovného, ktorého 

považovali za svojho. Patril medzi kňazov , ktorí boli perzekvovaní komunistickým režimom.  12 rokov 

bol vo väzení. Bol tajne vysvätený za kňaza ako 27-ročný v roku 1951. Za kardinála ho pápež Ján Pavol 

II. ustanovil 28.6.1991.  

Ešte 22.1. mu predseda vlády Róbert Fico blahoželal k jeho 91. narodeninám.  

Podrobnosti SD č.: 242  a , b / 2015 

Dekrét. Tomáš Galis – Žilinský biskup poslal 2.2. 2015 Dekrét o určení posvätných miest Žilinskej 

diecézy pre získanie odpustkov. Veriaci mohli odpustky získať pre seba, alebo ich venovať dušiam 

v očistci na spôsob prosebnej modlitby. Tento rok bol Rokom zasväteného života. V zozname je 

uvedených 12 kostolov, bazilika , katedrála a kaplnky.  

Podrobnosti SD č.:  243 a, b / 2015 

Charita. V skrinke informácií RKC sa na jar objavil plagát diecéznej Charity v Žiline, ktorý vyzýval 

veriacich , aby prispeli príspevkom pre chudobných.  

Podrobnosti SD č.: 244  / 2015 

Veľkonočné sviatky. Podrobné informácie o akciách spojených so sviatkami boli uverejnené v skrinke 

informácií. Po 2. Veľkonočnej nedeli sa začali nácviky birmovancov. Počas 3.nedele sa začal nácvik 

piesní pred 1.sv. prijímaním. V 5. Pôstnu nedeľu sa zahaľovali kríže a vo farnosti sa začalo spovedať. 

Spoločná sv. spoveď bola v piatok 27.3.  

Bohoslovec Tomáš Pavlík nar. 30.3.1992 , bývajúci v Bytči bol seminarista Kňazského seminára  sv. 

Gorazda v Nitre chcel tento rok prijať diakonské zasvätenie.  

V súvislosti s odovzdávaním farnosti novému dekanovi zložil dekan Dalibor Mišura účet, na ktorom 

bola suma 27 053,08 €. Splatené boli všetky dlhy.  

Podrobnosti SD č.:  245  a, b, c, d, e, f / 2015 

Farský úrad vyvesil tabuľku o bohoslužbách pre Bytču, M. Bytču, Hliník a Hlboké. Rovnako sme sa 

dozvedeli úradné hodiny .  
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Podrobnosti SD č.:  246  / 2015 

Zájazd spojený s púťou. Farský úrad ( FÚ ) zorganizoval pre veriacich zájazd spojený s púťou na trase 

Czenstochowa – Licheň – Krakov v termíne od 25.5 do 30.5.2015 

Podrobnosti SD č.:  247  / 2015 

Pútnické miesto Skalka.  FÚ RKC informoval o aktivitách pútnického miesta Skalka, kde mohli veriaci 

putovať po mieste prvých slovenských svätcov sv. Andreja Svorada a sv.  Beňadika. Hlavná púť sa 

konala od 17. – 19.7. Ostatné púte boli po  celý rok od mája do októbra.  

Podrobnosti SD č.: 248  / 2015 

Vodné slávnosti. V Bytči na Námestí SR sa v objatí troch veľkých líp nachádza socha. Koho zobrazuje ? 

Odpoveď sme dostali 16.5. , keď sa konali bytčianske Navalis, teda oslavy na počesť sv. Jána 

Nepomuckého. Slovo Navalis by sme voľne mohli preložiť ako niečo , čo sa spája s vodou. Pretože 

tento svätec zomrel mučeníckou smrťou2.3.1393, keď ho v Prahe zhodili do Vltavy z Karlovho mosta. 

Aj naša socha sa nachádza blízko riečky. Po slávnostnej sv. omši sa preto veriaci premiestnili na 

námestie, kde sa pri soche pomodlili , pozreli si hudobné pásmo  a ohňovú šou, vypočuli si históriu 

o svätcovi. Pán dekan D. Mišura prezradil novinárom, že tieto vodné slávnosti sa v Bytči konali po 

prvý raz. Ján Nepomucký bol v Bytči obľúbeným svätcom a preto sa v meste a jeho okolí   nachádza 

niekoľko sôch.  

Podrobnosti SD č.: 249  a, b  / 2015 

Zájazd. Farnosť Bytča pozývala v máji svojich veriacich na zájazd po stopách bývalých majiteľov 

bytčianskeho panstva Eszterházyovcov a ich dvorného skladateľa Jozefa Haydna. Termín zájazdu bol 

8.5.2015.  

Podrobnosti SD č.: 250  / 2015 

12.nedeľa v roku je venovaná narodeniu sv. Jána Krstiteľa. Farský úrad pozýval veriacich na 7. 

Diecéznu púť rodín vo Višňovom v dňoch 27. a 28.6. 2015.  

Podrobnosti SD č.:  251  / 2015 

Týždeň modlitieb. Slovenský týždeň modlitieb v tomto roku pripadol na dni od 23.5. do 31.5. Do 

akcie sa zapojila aj RKC v Bytči. Niesla sa pod sloganom „ za mladých a pre mladých“.  Témou bolo 

čisté srdce.  

Podrobnosti SD č .:  252  / 2015 

Levočská púť.  Rodiny putujú k Panne Márii a pripomínajú si 20. výr. návštevy sv. Jána Pavla II. Táto 

púť sa konala v dňoch 28.6.2015 – 1.7.2015. Omše celebrovalo viacero slovenských a poľských 

kňazov.  

Podrobnosti SD č.: 253  / 2015 

Týždeň kresťanskej kultúry. Inštitút Communio pripravil tento týždeň pre ŽSK a teda aj pre Bytču . 

Konal sa v dňoch 27.9. – 2. 10. 2015. Týždeň sa začal otvorením výstavy 3 umelcov v Diecéznom 

centre v Žilne. Pokračoval sympóziom, v ktorom sa odborníci vyjadrovali k otázkam vzťahov medzi 

ekológiou,   etikou a politikou. Ďalším bodom bol sociálny program, v ktorom myslíme na 

chudobných. Pravidelnou súčasťou bolo verejné čítanie Biblie. Týždeň bol ukončený 2.10. v kostole 

Všetkých svätých v Bytči ,kde po omši odprezentoval svoju činnosť Inštitút Communio a redakcia 

mesačníka Naša Žilinská diecéza.  

Podrobnosti SD č.: 254  / 2015 

Cirkevné sobáše. 26.9.  sa zosobášili : R. Fujaš a P. Vančurová ; L. Šúkala a A. Starovská. 10.10. sa 

v nedeľu zosobášili T. Martiš a Ľ. Hamáriová; 17. 10. : B. Šmahaj a R. Šáleková , L. Jakubec a M. 

Mendelová; P. Cigánik a L. Gálová.  
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Podrobnosti SD č.: 255   a, b, c / 2015 

SCVČ. Sa venovalo deťom vo farnosti po celý rok. 2.7. a 29.7.2015 zorganizovalo výlet do Aqua City – 

Poprad. Deti cestovali vlakom a celý deň si užívali zábavu.  

15.7. boli na turistickej túre v Tatrách.  

Mládež sa pripojila k akcii Hľadá sa poklad , ktorá bola súčasťou Národného stretnutia mládeže. 

Bezplatný kurz pre seniorov pod heslom : Základy ovládania práce s počítačom a internetom sa začal 

4.11.2015.  

Podrobnosti SD č.:  256  a, b, c / 2015 

Hvozdnica je miestom pevnej viery v okolí. Ako vznikol jej názov hovorí povesť o Turkoch , ktorí ju 

hľadali v hustých kríkoch – hvozdoch. Počas reformácie bola dedina evanjelická. Hvozdnica patrí do 

farnosti Štiavnik. Moderný kostol patrí k dominantám obce. Podarilo sa im ho postaviť až po Nežnej 

revolúcii , v roku 1994. Kostol zasvätili sv. Andrejovi Svoradovi a Benediktovi. Obaja boli pustovníci.  

Podrobnosti SD č.:  257 / 2015 

Manželské stretnutia. Ich témou bola tentoraz Komunikácia v manželstve. Stretnutie sa konalo vo 

farskom kostole 18.11. Počas stretnutia sa o deti postarali skúsení animátori.  

25.11. sa v stretnutí hovorilo o Rozdieloch medzi mužom a ženou 

Podrobnosti SD č.:  258  a , b   / 2015 

Zbierka na potreby kostola : Bytča : 930 €; M. Bytča : 127,60 €;  

List Ježiškovi, poslalo aj tento rok veľa našich  detí. Na písanie mohli použiť bezplatné pohľadnice. 

Počas predchádzajúcich 16.ročníkov prišlo na Ježiškovu adresu 1 400 000 listov. Mnoho listov prišlo aj 

od detí zo zahraničia. Tento rok pokrstil vianočnú známku majster sveta v cestnej cyklistike Peter 

Sagan začiatkom novembra v Rajeckej Lesnej.  

Podrobnosti SD č.: 259  a, b  / 2015 

Pastiersky list. Bol prečítaný namiesto kázne v 1. adventnú nedeľu – 29.11.2015. Konferencia 

biskupov na podnet pápeža Otca Františka vyhlásila mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 2016. 

Vyzvala veriacich k modlitbám.  

Podrobnosti SD č.: 260  a, b, c / 2015 

Zbierka na misiu.  V našom kostole sa v rámci zbierky na Misijnú nedeľu 2015 vyzbierala suma 1190 € 

Podrobnosti SD č.:  261 / 2015 

Farské oznamy. Veriacim poskytli liturgický kalendár na 2. a 3. adventnú nedeľu. Z neho sa dozvedeli 

podrobnosti o chystaných akciách ako: spoločná spoveď, manželské stretnutia, každú stredu boli 

modlitby Božieho milosrdenstva  ... 

Podrobnosti SD č.:  262  a, b / 2015 

Medovníčky. SCVČ pripravila 10. 12.  pre deti akciu pod názvom „ Pečieme a zdobíme medovníčky „. 

Materiál poskytlo centrum, stačilo len prísť a zapojiť sa.  

Podrobnosti SD č.:  263 / 2015 

Jasličková pobožnosť sa uskutočnila 25.12. vo farskom kostole.  

Podrobnosti SD č.:  264 / 2015 

Vianočný koncert. Spevácka skupina z Bytče pod vedením A. Holíncovej sa predviedla vo Farskom 

kostole 27. 12. na vianočnom koncerte. Zazneli v ňom vianočné piesne a koledy. Hosťom koncertu 

bol detský spevácky zbor Úsmev.  

Podrobnosti SD č.: 265  / 2015 
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12.  kapitola 

 

N Á V Š T E V Y 

 

 

Čestné občianstvo. Dňa 23.5.2015 bolo na slávnostnom zasadnutí MZ udelené verejné uznanie – 

čestné občianstvo trom rodákom z Bytče.  Boli to páni Pavol Král , I. O. Schwarz a Ondrej Šamaj. 

Podrobnejšie o nich píšem v 16. kapitole, pod názvom Ľudia medzi nami. Páni Král a Šamaj si osobne 

prevzali ocenenie. Pán Schwarz pre onemocnenie nemohol do Bytče prísť.  

Podrobnosti SD č.:   266  / 2015 

Odovzdávanie hasičského auta. Dňa 5.9.2015 pri príležitosti odovzdávania hasičského motorového 

vozidla členom DHZ Hliník nad Váhom nás navštívili páni: Róbert Kaliňák – podpredseda vlády 

a minister vnútra; Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR; Jaroslav 

Kapusniak – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru Žilina a Juraj Blanár – 

predseda ŽSK a poslanec Národného zhromaždenia SR.  

Podrobnosti SD č.: 267  / 2015 

Partnerské mesto – Opoczno. V dňoch  od 16.9. do 18.9.2015  boli našimi hosťami predstavitelia 

partnerského poľského mesta Opoczno . Boli to páni : Rafal Kadziela – primátor mesta; Grzegorz 

Wolakiewicz – predseda MZ ; Tomasz Luczkowski – prednosta úradu a Slawomir Deptula – pracovník 

úradu.  

Podrobnosti SD č.:  268 / 2015 

Nové auto. Dňa 6.12.2015 pri príležitosti odovzdávania  nového hasičského  motorového vozidla 

členom DHZ v Bytči nás navštívili páni : Róbert Kaliňák -  podpredseda vlády a minister vnútra SR ; 

Juraj Blanár – poslanec NR SR a predseda ŽSK; Alexander Nejedlý – prezident Ha ZZ SR ; Jaroslav 

Kapusniak – riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ Žilina ; Vendelín Horváth – generálny sekretár  DPO 

SR.  

Podrobnosti SD č.: 269  / 2015 
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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 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 20. 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru  v Žiline upozornilo na nutnosť 

zabezpečiť ochranu lesov a ich porastov pred požiarmi. 

Podrobnosti SD č.:  270 / 2015 

- 7. 9. OR HZZ žiadalo MsÚ v Bytči o nutnosť nahlásiť žiadosti na spaľovanie horľavých látok na 

voľnom priestranstve ( kde, kto, kedy ...)  

Podrobnosti SD č.:  271 / 2015 

 

Rozpočet mesta v eurách.  

- Kluby spolu :                                                   3 580  

- Ms. Klub Hrabovanka                                       450  

- - „ -  Chovateľov poštových holubov             340  

- - „ -  zberateľský klub                                       100  

- - „ -  Mikšová                                                      350  

- - „ – kresťanskej mládeže Mikšová                350  

- - „ -   Glória                                                         250  

- - „ – Muzeálnej a galerijnej spoločnosti        340 

- - „ -  filatelistov                                                  160  

- - „ – Kung – Fu                                                   990  

- - „ -  Filmový                                                      330 

- - „ -  dôchodcov – JDS                                      830  

- - „ -  učiteľov dôchodcov ( KUD )                    500 

- - „   - ZPCCH                                                        500 

- - „ – telesne postihnutých                               500 

- - „ – invalidných dôchodcov  Hliník                200 

- - „ – Hrabové                                                      200 

- - „ – Malá Bytča                                                 350  

Podrobnosti SD č.:  272  a , b / 2015 

 

Klub filatelistov  ( KF ) 

 

Plán činnosti na r. 2015. 

Z neho som sa dozvedela, že klub je mestský a bol zameraný  na potreby členov, filatelistické 

dianie a propagáciu kultúry v meste Bytča.  

- 18. 9. vydala Slovenská pošta príležitostnú známku z emisie Krásy našej vlasti – Súľovské 

skaly. Náš klub prispel informáciami a reálnou pomocou.  
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- Pomoc krúžku mladých filatelistov pri príprave Fil. Olympiády v Bratislave. Krúžok viedol 

p. S. Helmeš. Akcie sa zúčastnili 3 členovia  KMF.  

- Klub aj tento rok vydával Bulletin Bytčianska filatelia 

- Aj naďalej bola v činnosti webová stránka klubu 

- Klub spolupracoval so Zberateľským klubom mesta  - v Hliníku a s OZ GALZA.  

- KF sa príležitostne  zapájal do organizovania slávnostných podujatí rôznych výročí.  

Bytčianska filatelia bol informačný bulletin KF. Vychádzal každý druhý mesiac.  

1. číslo: na titulnej strane si pripomínali 175 rokov od vydania prvej známky sveta 

- Správa o činnosti KF v roku 2014 

- Plán činnosti na r. 2015 

- Z histórie poštového úradu v Kolároviciach 

- Vzhľad nových poštových známok Súľovské skaly 

- Oslávili svoje životné jubileá členovia : Mgr. S. Kozoň ( 80.r. ); Ing. J. Haščák ( 75 r. ); Mgr. F. 

Garabík ( 70 r. ) ; Ing. I. Štefaňák ( 50 r. ) 

Podrobnosti SD č.: 273 / 2015 

2. číslo:  na titulnej strane si pripomenuli utrpenie  nevinných obetí – civilistov v II. sv. vojne. 

- Článok na tému: 120 rokov organizovanej filatelie na Slovensku 

- Burza v kaviarni Olympia – seriál článkov 

- Revue nemeckej filatelie -  články z obdobia r. 1945  

- Glosár o uznesení z r. 1987 . Podľa neho sa nesmeli vystavovať exponáty z doby fašizmu ( 

známky, pečiatky, pošta z koncentračných táborov a pod. ) 

Podrobnosti SD č.: 274 / 2015 

3. číslo : na titulnej strane : 70 výr. skončenia II. sv. vojny 

- Rozlúčka s dlhoročným členom p. Jaroslavom Kasagrandom , zomrel vo veku 77 rokov.  

- Erb RKC a farnosti Bytča.  

- Vydanie prvých známok z 26. 3. 1945. 

- Vyhodnotenie olympiády KMF  s témou Rodný môj kraj v poštovej známke . 

- 150. výr. narodenia Andreja Hlinku a filatelisti v Ružomberku. 

- O poštovej histórii a stretnutie spisovateľov z Trenčína a okolia. 

- Burza v kaviarni Olympia – seriál . 

- 20. výr. založenia KF z regiónu stredného Slovenska – 1. 4. 1995 v Žiline  

- 17. 7. sa uskutočnila výstava zberateľských predmetov členov klubu GALZA v Sobášnom 

paláci. 

Podrobnosti SD č.: 275 / 2015 

4. číslo: titulná str. pripomenula , že toto je 50. číslo bulletinu Bytčianska filatelia.  

- Oslávili životné jubileum 75. r.  M. Kišša – predsedu Slov. filatelistickej akadémie. 

- Výstavy ikon v Diecéznom centre – K. Kasagrandová . 

- 11. pokračovanie Burza v kaviarni Olympia.  

- Zo života slov. klubov v známkach. 

- Nemecká filatelia roky 1945, 1946.  

- 12.12. v DK sa uskutočnil regionálny deň slovenskej poštovej známky. 

Podrobnosti SD č.: 276 / 2015 

5. číslo : na titulnej str. „ filatelistická mládež v Nitre“ – olympiáda.  

- Vzťah mesta k KF – úzka spolupráca .  
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- Dňa 26.6.2015 prišiel natáčať prácu filatelistov a klubu GALZA štáb RTVS. Všetci sme si mohli 

potom v televízii pozrieť 15 min. šot.  

- 80. narodeniny aktívneho člena KF Dr. O. Gáťu – redaktora bulletinu.  

- Filatelistickej olympiády sa v Nitre zúčastnil len 1 člen Ronald Gácik, v SD prikladám diplom za 

II. m. v kategórii Z.  

- Retiazka spomienok – pripomienka slávnych filatelistov z rôznych kútov Slovenska. 

- Filatelia polárnych výprav  

- Prvé známky na slovenských poštách.  

- 17.7. výstava Zberateľstvo – Sobášny palác  

Podrobnosti SD č.: 277 a, b  / 2015 

6. číslo:  na titulnej strane : XXXII. Dni filatelie Slovenska v Banskej Bystrici – 12.9.2015. 

- 18.9. Inaugurácia známky Manínska tiesňava v Považskej Teplej – účasť KF Bytča.  

- Korešpondencia Popperovcov z r. 1925. 

- Filatelisti v Matici slovenskej  

- Snem KF v Trenčíne – účasť našich z KF.  

- Jubileá filatelistiky v zahraničí – Vatikán, Paríž a V. Británia.  

Podrobnosti SD č.: 278 / 2015 

7. číslo:  pokojné Vianočné sviatky a Nový rok.  

- Pozvánka na 1. Regionálny Deň poštovej známky . Uskutočnil sa 12. 12. 2015 v DK v Bytči.  

- 2 súčasné legendy : K. Kasagrandová a S. Helmeš.  

- O esperante na Slovensku . 101. Svetový kongres esperanta v Nitre – v poštovej známke. 

- Anglická a nemecká filatelia.  

- Prednáška : O histórii hárčekov vydaných k výstavám : Otto Gáťa.  

- 150. výr. teritoriálnej filatelie.  

Podrobnosti SD č.: 279 / 2015 

 

O Z    G A L Z A 

 

Občianske združenie GALZA Zberateľský klub Hliník  vydávalo tiež informačný „ kvartálnik“ o Bytči 

a okolí pod názvom GALZA PRESS.  

1. číslo : na titulnej str. predstavila redakcia retrospektívnu výstavu, ktorá sa konala v Prievidzi 5. 3.  

               2015. Zameraná bola na roky 1920 – 1948. Aj klub GALZA dostal pozvánku na predstavenie       

               svojich exponátov.   Na 3. str.  tie najzaujímavejšie exponáty z výstavy.  

- Predstavili obec Maršová – Rašov.  

- Pravidlá bytčianskeho jazyka: šlichta : nevydarené jedlo; vyčavic – vykriviť; richtuvac – chystať  

- Článok : Bytča a bytčiansko v r. 1948 – 1939 .  

- Rozhovor s p. Jurajom Hajdúchom  autor pamätnej tabule legionárovi J. Adamíkovi. 

- Auto – moto : poštové známky o motorizme , zamerané na F1.  

- Odznaky budovateľov Trate mládeže.  

- Námestie SR – pokračovanie opisu budov, ich pôvodných majiteľov a pod.  

- Ukážky z tvorby Róberta Martinického  z Hliníka .  

- Z pera V. Luláka verše a krátke články.  

- Recepty z bryndze – staré recepty.  

Podrobnosti SD č.:  280 / 2015 
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Nová minca.  7. 5. 2015 sa členovia klubu  ( Kasagrandová, Gácik, Drábik a Lulák) vybrali do  

mincovne v Kremnici, aby osobne vybrali povrchovú úpravu pre v poradí druhý odznak GALZA , 

tentoraz v postriebrenej úprave.  Foto z tejto cesty je na titulnej strane  informátora.  

 

2. číslo:  

- Cesta do Kremnice  

- Pravidlá bytčianskeho jazyka: drnda  - dojka; babicuľa - pôrodná asistentka; fatrc – kus 

chleba; zepsul – pokazil...  

- Informácie o jubilantoch: J. Gärtner, J. Záhradník a P. Král.  

- M. Gácik : Bytčania a bytčiansko v r. 1918 až 1939.  

- Legionár : J. Adamík ( pokračovanie).  

- AUTO – MOTO : F1 – 2. Časť . Motorizmus na známkach.  

- Odznaky budovateľov Trate mládeže – rok 1949  

- Výroba plynu v Bytči ( acetylén na osvetlenie ulíc ). Tento projekt financoval T. Baťa a bol 

realizovaný v celej ČSR.  

- Kompa cez Váh fungovala do r. 1904 , keď postavili nový most.  

- Tvorba PhDr. Milana Vároša.  

- Z pera V. Luláka  a napokon recepty na guláš.  

Podrobnosti SD č.:  281 / 2015 

3. číslo :  titulná strana sa venovala 3. zberateľskej výstave 

- V dňoch 17. 7. – 9. 8. 2015 sa v Sobášnom paláci konala 3. Zberateľská výstava.  Organizoval 

ju  klub GALZA, Klub filatelistov a klub muzeálnej spol. Navštívilo ju viac ako 300 ľudí. Diváci 

mohli obdivovať staré mince, modely hasičských áut, poštové známky, pivné etikety, staré 

stolové hry ..... 

- Niečo o Štiavniku, L. Treskoň, slová a frázy z bytčianskeho jazyka: štangľa – železná páka, 

viršľa – párok; dach – strecha; drmľa – starý hudobný nástroj; kupleraj – nevestinec.  

- Jubilanti; natáčanie RTVS 

- M. Gácik: Bytčania a bytčiansko v r. 1918 – 1939  

- G. Papánková : Život Dr. Martina Mičuru ( 1. časť ).  

- Rozhovor s Karolom Petrusom , zberateľom gramofónových platní.  

- AUTO – MOTO : F1 – 3. časť.  

- PhDr. Martin Karásek : odznaky budovateľov Trate mládeže.  

- Galéria žijúcich osobností Bytče – Viera Reháková ( rod .  Slaninková ).  

- J. Gärtner : Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči (1. časť ).  

- F. Garabík : história hádzanej v Bytči ( 1.časť ).  

- L. Keblúšek : Budova vodného mlyna v Bytči  

- Recepty z tekvice.  

Podrobnosti SD č.:  282 a, b, c, d, / 2015 

 

Klub dôchodcov učiteľov ( KDU ) 

 

Jeho členovia sa pravidelne stretávali každý utorok okrem prázdnin.  Vedenie pravidelne informovalo 

svojich členov o náplni zasadnutí  JDS ako nadriadeného orgánu.  
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Jubilanti. Spoločne oslavovali meniny a narodeniny členov, najmä okrúhle jubileá. Tento rok to boli : 

Mária Talafová : 70. rokov; Stanko Kozoň a Ing. Jaroslav Mikoláš : 80. rokov. Štefan Harvánek sa dožil  

pekných 88. rokov. Zároveň oslavovali narodeniny naši najstarší členovia : Vincka Krumplíková ( 83.r.; 

A. Jancová a O. Adamčíková ( 77.r); A. Haščáková ( 74r.).  

Podrobnosti SD č.: 283  / 2015 

Voľby .  Potvrdili znovu tých istých členov vo vedení klubu : predsedníčka : A. Jancová, pokladníčka : 

M. Beníčková; kult. Referentka : O. Adamčíková, ktorá zároveň kandidovala do Okresnej rady . KDU 

mal tento rok 39 členov.  

Príspevky a prednášky si pravidelne pripravovali G. Uhliariková, I. Salajková, Š. Harvánek, O. 

Adamčíková a V. Moravčíková. O svojej ceste do Tatier bezplatne vlakom referovali manželia 

Kozoňovci.  

G. Uhliariková hovorila : O čistiacich účinkoch rafinovaného cukru;  O včielkach samotárkach; 

O MUDr. Jánovi Hanákovi – bývalom lekárovi v Bytči; O pozitívnom myslení a iné.  

O. Adamčíková a M. Bachoríková hovorili o návšteve Lučenca a hosť klubu Š. Putirka prednášal 24.11. 

O Štúrovcoch a ich spojení s Bytčou.  

Návštevy výstav . Feudáli Bytčianska v SP ( 27.1. ); vernisáž výstavy „ Hložník a jeho dielo „ 

v Reštaurácii Gallery ( 14. 5.); projekt žiakov ZŠ Ul. mieru „ Poznajkovo“ ( 19.4. ) ; Výstava umeleckej 

tvorby Bytčanov, kde z klubu vystavovala svoje obrazy G. Uhliariková a fotografie starej Bytče – Š. 

Harvánek ( 8.9. ); výstava ovocia a zeleniny v DK ( 10. 10. ) ; Bytčania Bytčanom – Malý trh ( 17.10. ) ; 

Konferencia k 200. Výr. Ľ. Štúra v SP ( 22.10. ); Zámocký deň  v SP – História mesta( 23.5. ).  

Podrobnosti SD č.: 284  a, b / 2015 

Zájazdy a poznávanie. Spoločne boli členovia v Banskej Štiavnici + sv. Anton ( 2.6.);  Banská Bystrica 

a Čiernohorská železnica ( 24.9.); spolu so zväzom záhradkárov boli na výstave Agrokomplex Nitra ( 

21.8.);  V skupinách alebo individuálne : Egypt – Adamčíková, Moravčíková a Pobijaková;  Návšteva 

Veľkonočného Paríža  a jesenné potulky po Sicílii – G. Uhliariková ; Cesta do Tatier – Adamčíková, 

Sláviková a Tomaníková ( 26.2.);  

Podrobnosti SD č.: 285  a, b, c / 2015 

Divadlo:  Žilinské mestské divadlo – predstavenie Hana – 10.2. ; Štyria na kanape v DK – 9.3. ; 

Radošínci v DK – 7.6.; Bratislava Nová scéna – predstavenie Jana Eyrová – 22.9.  

Pobyt v kúpeľoch  absolvovali : K. Hvožďárová – Trenčianske Teplice – 23.5; A. Haščáková – Lúčky – 

29.9.; M. Bachoríková – Nimnica – 2.11.   

Slávnostné posedenia. Deň žien v priestoroch klubu – 10.3.; Deň učiteľov v reštaurácii Gallery – 24.3.; 

Deň učiteľov – pozvaní bývalí učitelia ZŠ ul. mieru – 26.3.; Úcta k seniorom – 20.10. ; Rozlúčka so 

starým rokom – 15.12.  

Športové podujatie. Zúčastnilo sa na ňom niekoľko členov , ktorí si zašportovali v Hrabovom na 

futbalovom ihrisku – 29.6.  Chutný guláš  pripravili členovia JD v Kolároviciach s veselou hudbou          

– 9. 9.  

Posledná rozlúčka s Františkom Chmelinom ( 81rokov ) sa konala 29.10.  

Návšteva dlhodobo chorých : potešili svojou návštevou V. Krumplíkovú a Z. Rehákovú ( 2. 11. ).  

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov ( ZO SZZ ) 

 

Členovia výboru ZO sa pravidelne schádzali raz za mesiac. Komisie, ktoré mali zabezpečiť úlohy 

súvisiace s činnosťou ZO sa schádzali častejšie. Predseda ZO bol Ing. Juraj Putirka.  
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Spravovanie majetku .  Výbor mu venoval veľkú pozornosť. Počas roka boli okrem iného urobené 

práce :  

- Ošetrenie a náter dreveného plotu 

- Kosenie trávy v areály počas roka viackrát 

- Výmena okien na prístavbe starého záhradkárskeho domu 

- Oprava žľabov na streche 

- Náter striech tribúny a prístrešku 

- Strihanie živého plota a stromov.  

Členovia ZO odpracovali pri týchto prácach 238 hodín.  

Výročná členská schôdza sa konala v pizzerii BABA. Otvoril ju predseda p. Fľak a prítomných bolo 37 

zo 47 členov zväzu. Schôdzu pozdravili hostia : M. Minárčik za radnicu, Ing. Deák za Okresný výbor 

SZZ a zástupcovia záhradkárskych osád. Ing. Putirka podal správu o činnosti SZZ za rok 2014. Správu 

o hospodárení spracovala p. Gajdošová. P. Vanková predniesla stanovisko kontrolnej a revíznej 

komisie. Po voľbách ostal výbor v rovnakom zložení , ale predsedom sa stal Ing. Juraj Putirka.  

Bytča združovala asi 178 záhradkárov v piatich osadách. 1. Prídomoví ( v meste – 45 členov ); 2. 

Vápenná (  smerom na Pšurnovice – 43 členov ) ; 3. Salaš ( za Vápennou – cca 20 členov ); 4. Dubičie (  

pri hlavnej ceste na Makov  - cca 20 členov ) ; 5. Pri sade ( pri sídlisku  - cca 50 členov ).  

V diskusii pozdravil prítomných p. primátor mesta a poďakoval členom za pomoc pri skrášľovaní 

mesta. Bývalému predsedovi Jankovi Fľakovi odovzdal ďakovný list mesta. Ing. Deák vyhodnotil prácu 

SZZ v Bytči ako veľmi aktívnu. Tiež poďakoval bývalému predsedovi za aktívnu činnosť a odovzdal mu 

diplom za Okresný výbor SZZ.  

Poznávací zájazd do Nitry na výstavu Agrokomplex absolvovali členovia v auguste. Obdivovali tu 

najnovšie sorty semien, stromov, výpestkov, kvetinové hriadky. Urobili si nákup podľa svojich 

potrieb.  

Podrobnosti SD č.:  286 / 2015 ( propagačný materiál z výstavy ) 

Prednášky.  Členovia mohli navštevovať prednášky o pestovaní, ošetrovaní a ochrane ovocia 

a zeleniny. Prednášať chodili často odborníci zo Žiliny . Prednášky boli na vysokej úrovni. Jednou 

z nich bola  Ukážka výchovného rezu tvarovanie a štepenie ovocných stromov v osade Strážov.  

Pri príležitosti výstavy ovocia a zeleniny odznela prednáška Ing. M. Komžíka na tému : Novinky 

v sortimente ovocia a pestovanie v tvare štíhleho vretena.  

Výstava ovocia , zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov sa uskutočnila v DK v dňoch 9. – 12.10.2015. 

Zúčastnilo sa jej 27 vystavovateľov, bolo vystavených 112 exponátov a navštívilo ju 829 záujemcov. 

Výstavu obohatili svojimi kresbami žiaci Bytčianskych škôl. Samostatnú časť si vyhradili na svoje 

výpestky žiaci zo TŠ v Bytči , Špeciálnej školy a Materskej školy v Hliníku. Vyhodnotené boli najlepšie 

súťažné exponáty takto:  

- Jablko: 1.m. J. Kafún  ( Ontário ); 2.m. M. Jurovec ( Rubín ); 3.m. O. Gajdoš ( Bohemia ).  

- Hruška : 1.m. L. Maco ( Lucasova); 2.m. O. Gajdoš( La Bruna); 3.m. J. Holínec ( Tama) 

- Ostatné ovocie: 1.m.- F. Hrnko ( Jojo );2.m. L. Maco ( Pepino); 3.m. A. Hrbek( Orech ) 

- Zelenina : 1.m. F. Hrnko ( Tekvica ); 2.m. M. Vanková ( reďkev ); 3.m. J. Holínec( cesnak) 

Vyhodnotené exponáty a školy dostali diplom a materiálnu odmenu. Pri realizácii výstavy pomohol 

ZO aj MsÚ a ŽSK .  

Podrobnosti SD č.: 287  / 2015 ( Správa – 5 strán ) 

Podrobnosti SD č.:  288  a, b, c, d / 2015 ( pozvánka, článok a foto ) 
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Výstava gladiol. V dňoch 8.a9. augusta sa v našom meste konala medzinárodná výstava gladiol, dálií 

a orchideí. Výstavu organizovali Mesto Bytča, martinský spolok pestovateľov gladiol – Gladiola 

Martin, a ŽSK. Pestovatelia vystavovali odrody zo Slovenska, ČR a Poľska. Prezentovali 1030 ks gladiol 

a viac ako 300 ks dálií ( u nás známych pod menom georgína ). Po slávnostných príhovoroch pokrstili 

nový kultivar gladioly – žiarivo bielej, ktorá dostala meno Severka. Vystavené dálie priniesli najmä 

pestovatelia z Poľska. Záujemcovia si mohli objednať hľuzy kvetov, ktoré na nich najviac zapôsobili.  

Podrobnosti SD č.:  289  a , b, c  / 2015 

Výstava v Hlbokom. ZO SZZ v Hlbokom usporiadala v polovici septembra 4.ročník Výstavy ovocia, 

zeleniny a ručných prác. Pozvaný bol aj vzácny hosť pán profesor Ivan Hričovský, ktorý mal krátku 

prednášku. Veľké prekvapenie spôsobil medzi exponátmi pozostatok storočného vozu, ktorý sa našiel 

v starej drevenici. Vystavených bolo 131 kultivarov zeleniny a 95 ovocia. Súčasťou výstavy bola aj 

degustácia domáceho chleba, džemov a nátierok. I. Hričovský udelil 1.m. F. Gaňovi za jablko Rubín. 

Podrobnosti SD č.: 290  / 2015 

 

Dobrovoľný hasičský zbor. ( DHZ ) 

 

 

DHZ Bytča mal 84 členov. V medziokrskovej súťaži sa umiestnili na 2.m. Súčasťou súťaže boli aktivity:  

- Darovanie krvi . 6.2. – Svetloššák; 18.9. – 12 členov; 13.2. – Šutara; 2.4. M. Sedláková 

- Kurzy rozhodcov : Svetloššák, Gärtner, Šutara ; osvedčenie – veliteľ DHZ – P. Svetloššák. 

- Hliadky : 1.1. – ohňostroj; 10.1. – Mestský ples; oslavy MDŽ, Deň detí; koncerty, 3.4. – Boží 

hrob; 11.4. – birmovka a 1. Sv. prijímanie ; ; športové preteky, všetky divadelné predstavenia 

v DK;  

- Organizovanie hasičského plesu ; cvičenia pri cezhraničnej spolupráci ;30.4. – Stavanie mája; 

2.5. - oslavy 140. výr. založenia DHS; 18.5. ukážkové cvičenie v MŠ V. Rovné;  

- Účasť na sv. omši k oslavám sv. Floriána – 4.4.; na kurze prvej pomoci všetci členovia – 11.4. ;  

- Požiarny zásah – 5.10. v Mikšovej;  a 7. 11. – doma;  

- Súťaže: 10.10. – Bijanovce – 11 členov  ; účasť na 20 súťažiach doma i v okolí – muži i ženy; 

- Organizovanie výstavy požiarnej techniky – SP 28.10. ;  

- Školenie – protipovodňový vozík – 11.10.  

Podrobnosti SD č.:  291 / 2015 ( 3 strany ) 

Hasičské cvičenie. Mesto Bytča v rámci projektu „ Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu 

krajiny bez hraníc „ usporiadalo spoločné hasičské cvičenie zamerané na evakuáciu osôb a majetku zo 

zaplaveného územia. Cvičenie sa konalo v Bytči v DK, na námestí a Hričovskom kanáli – Hvozdnica 25. 

4. 2015.  

FIRE FEST bolo podujatie, ktoré prebehlo na futbalovom ihrisku v Bytči 18.7. Podujatie sa začalo ráno 

4.ročníkom detskej súťaže. V kategórii dievčat súťažilo 9 družstiev, z ktorých najlepšie si počínali 

dievčatá z Petrovíc. Chlapci z Kolárovíc vyhrali svoju kategóriu, kde boli na 4.m. mladí Bytčania. V 

tejto kat. súťažili 18 družstiev z okolitých okresov.  Popoludní otvorili 40.roč.súťaže O zlatú prilbu L. 

Tomboru. Táto súťaž bola zaradená aj do Severoslovenskej hasičskej ligy - SSHL. Víťazmi sa stalo DHZ 

Podvysoká a v kat. žien zvíťazili ženy zo Setechova. Naši muži obsadili 11.m.  a ženy 5.m.  

Večer sa začal nočný pretek, v ktorom súťažilo 50 kolektívov. V kat. muži vyhrali  hasiči DHZ Hliník 

a za ženy zvíťazilo družstvo Podvysoká. V kat. klasika obsadili naši muži 5.m. a ženy 6.m. Po úspešnej 

súťaži sa všetci prítomní dobre zabávali celú noc.  
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Podrobnosti SD č.:  292   a, b / 2015 

Súťaž O putovný pohár. 25.7. sa na ihrisku v Kotešovej uskutočnili Medzinárodné hasičské preteky 

v požiarnom útoku a v štafete „ O pohár starostu obce Kotešová“. Súťaže sa okrem domáceho DHZ 

zúčastnili aj hasiči z okresov Bytča a Žilina a z partnerskej obce v Poľsku – Stryszawa.  

Podrobnosti SD č.: 293  a, b / 2015 ( foto ) 

Výstava. V stredu 28.10. sa v DK konala vernisáž medzinárodnej výstavy Hasičské hobby. Výstavu 

zorganizoval DHZ Bytča; DHZ Pezinok v spolupráci s mestom Bytča a kolegami – dobrovoľnými 

hasičmi z Rakúska. Z Rakúska prišiel okrem iných hostí aj správca hasičského múzea vo Viedni pán 

Werner Satra. O organizáciu , slávnostné príhovory a uvítanie sa postaral predseda DHZ Bytča p. 

Gärtner. Okrem iného ocenili prítomní aj úspechy ml. hasičky Eriky Čupcovej, ktorá sa stala 

majsterkou Slovenska vo výstupe na has. Vežu, víťazkou Slovenskej ligy v has. Stovke 

a reprezentovala nás aj na MS. Okrem has. Techniky tu boli vystavené aj karikatúry slov. Hasič. 

Karikaturistu S. I. Laboreckého. Ďalej obrazy amatérskych maliarov – požiarnikov P. Hargaša a A. 

Polakovičovej. Výstavu doplnili aj kresbami detí zo ZŠ mesta.  

Podrobnosti SD č.: 294  / 2015 

Jubileum. V sobotu 2.5. oslávilo DHZ Bytča 140.výr. založenia. Oslavy začali sv. omšou na počesť 

patróna hasičov sv. Floriána. Divákom , ktorí sa zišli na námestí potom predviedli, ako si poradia so 

simulovanou dopravnou nehodou, keď vodič ostane zakliesnený v aute a je ranený. Pomôckou boli 

špeciálne hydraulické nožnice. Po cvičení pokračoval program oficiálnou časťou v DK. Tu si prevzali 

ocenenia zaslúžilí členovia DHZ.  

Podrobnosti SD č.:  295  / 2015 

DHZ Hliník nad Váhom  mal 88 členov. V medziokrskovej súťaži sa umiestnil na 4.m. Osvedčenie 

veliteľ DHZ – M. Frolo. Súčasťou súťaže boli aktivity:  

- Beseda s deťmi – 15.1.  

- Futbalový turnaj : hasiči a športovci – 31.1.  

- Kurzy rozhodcov: Šutarová, Ing. Gajdošíková, Ing. Gašpercová 

- V priebehu roka členovia darovali krv  

- Pomoc pri stavaní Mája – 30.4. ; 6.4. – šibačka v Hliníku; 

- Oslavy sv. Floriána – 3.5.; Hasičský deň v MŠ M. Bytča;  

- Účasť členov na hasičských súťažiach v kategórii muži, ženy a dorast ( viac ako 20 súťaží ) 

- Čestná stráž pri Božom tele; hliadky pri súťažiach, koncertoch,  

- 4.12. – sv. Mikuláš v MŠ; 28.10. – Noc duchov Strečno 

Podrobnosti SD č.:  296  / 2015 ( 3 strany ) 

Hasičská súťaž. V sobotu 11.7. zorganizoval DHZ Hliník súťaž na svojom  futbalovom ihrisku. Súťaž 

začali doobeda žiaci. Zúčastnilo sa jej 9 chlapčenských a 9 dievčenských družstiev. Z dievčat boli 

najlepšie tie z Petrovíc a tretie boli hasičky z Hliníka. Medzi chlapcami sa najviac darilo hasičom 

z Kolárovíc, 2.m. získalo Hrabové. Poobede súťažili dospelí v 2 kat. V kat. Šport s hadicami súťažilo 18 

mužských a 11 ženských družstiev. Za mužov aj ženy vyhral Hliník. V kat. Klasika bolo prihlásených 10 

mužských a 8 ženských družstiev. Víťazmi sa stali muži z Mojšovej Lúčky a ženy z Hliníka.  

Medzi divákmi boli aj hostia z Opoczna. Strieborné medaily za zásluhy dostali miestni hasiči: M. Frolo, 

F. Gácik. Bronzové : predseda R. Frolo a tajomníčka I. Gajdošíková.  

Podrobnosti SD č.: 297 / 2015 

Významná súťaž. 29.8. sa v Hliníku konala súťaž zaradená do SSHL, po ktorej nasledovalo záverečné 

hodnotenie  a odmeňovanie najlepších družstiev 9.ročníka SSHL.  Súťaže sa zúčastnilo 27 mužských 
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a 12 ženských družstiev. Výborné 3.m. získali pre seba domáce ženy z Hliníka. V kat. mužov skončili na 

2.m. muži M. Bytča . Nočná súťaž priniesla novinku. Bola zaradená do 8.kola NHL Žilinského kraja. 

Novinkou bolo , že prebiehala súčasne na dvoch dráhach. Absolútnymi víťazmi, ktorí získali putovný 

opasok boli muži z DHZ Malá Bytča. Za ženy zvíťazili miestne hasičky z DHZ Hliník.  

Podrobnosti SD č.: 298  a , b  / 2015 

Nové auto. Dňa 5.9. podpredseda vlády  a minister vnútra SR Róbert Kaliňák odovzdal hasičom DHZ 

Hliník nové hasičské auto. Akcia bola súčasťou projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými 

pohromami. Začala sa  slávnostným hlásením Júliusa Višňovského – veliteľa nastúpenej jednotky. Po 

príhovore primátora mesta M. Minárčika a ministra vnútra, ktorý vyzdvihol aktivitu miestneho DHZ, 

bolo nové auto posvätené dekanom fary.  

Podrobnosti SD č.: 299  a, b / 2015 

DHZ Hrabové mal 40 členov; veliteľom bol M. Frývald. V okrskovej súťaži sa umiestnili na 6.m. 

Súčasťou súťaže boli aktivity:  

- Rozhodcovia : M. Frývald, M. Gaňa, M. Chladný  

- 2.4. organizovanie Hasičskej kvapky krvi; 24 členov dobrovoľne darovalo krv. 

- Čestná stráž pri Božom tele – 8 členov ( v Bytči a Predmieri ) 

- Stavanie Mája, ; oslavy sv. Floriána – Bytča, Predmier, Jablonové 

- Čistenie potoka – pomoc obci; organizovanie nočnej súťaže – 16.8.  

- 27 účastí na hasičských súťažiach  

- Technická pomoc obci – 15 členov – 4.10.  

- Akcia pre deti  Rozprávkový les – 6 členov – 4.10.  

Podrobnosti SD č.:  300 / 2015 ( 3 strany ) 

DHZ Mikšová mal 46 členov; veliteľom bol P. Hrabovský; V okrskovej súťaži sa umiestnili na 15. m. 

Súčasťou súťaže boli aktivity :  

- Fašiangový sprievod obcou – 14.2.; pochovávanie basy – 17.2.  

- Rozhodcovia : Borovička, Princ  

- Oslavy sv. Floriána ; kurz zdokonalenia  - 24.10; 

Podrobnosti SD č.:  301 / 2015 ( 1 strana ) 

DHZ Malá Bytča mal 60 členov; veliteľ – Z. Korbaš; školenia na rozhodcu absolvoval: Š. Šušola; 

v okrskovej súťaži sa umiestnili na 18.m.  

- Neúčasť na okresnej ani inej  súťaži  

Podrobnosti SD č.: 302  / 2015 ( 1 strana ) 

DHZ Pšurnovice mal 30 členov;  darca krvi – F. Hrnko – 16.4. ; čestná stráž sv. Florián ; veliteľ – 

Hladena. V okrskovej súťaži sa umiestnili na 19.m.  

- Neúčasť na hasičských súťažiach 

Podrobnosti SD č.: 303 / 2015 ( 1 strana ) 

 

Hasičský a záchranársky zbor.  

 

Spoločné cvičenie. Už v roku 2013 sa mesto Bytča zapojilo do europrojektu Spoločne za bezpečnosť 

obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc spolu s mestom Karolínka ( ČR ), mestom Púchov a obcou 

Vysoká nad Kysucou. Tento projekt bol ukončený 25.4. v Bytči  spoločným hasičským  cvičením. 

Vďaka projektu mesto kúpilo 4 nové prepravné hasičské vozidlá, motorový čln s kapacitou 9 osôb, 

GPS navigáciu a ďalšie ( plávajúce čerpadlá, sacie koše, prilby, hadice, lekárničky a iné ).  
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Hasiči predviedli evakuáciu osôb a záchranu majetku v zaplavenom území. Miestom , kde sa stala 

simulovaná povodeň bol Hričovský kanál. Medzi účastníkmi cvičenia boli aj dobrovoľní hasiči 

z Hrabového, Hliníka a M. Bytče. Napokon vyhodnotili efektívnosť celého projektu.  

Podrobnosti SD č.: 304  a, b / 2015 

Cvičenie na letisku. Záchranu 4 členov posádky a 46 cestujúcich zranených pri simulovanej nehode 

lietadla si precvičili aj bytčianske záchranné zložky v Dolnom Hričove na letisku. Cieľom cvičenia bolo 

precvičiť si núdzový plán. Havária bola kombinovaná s požiarom. V plnej miere zasiahol aj Hasičský 

a záchranársky zbor z Bytče a Žiliny.  

Podrobnosti SD č.: 305 / 2015 

Upozornenie. OR HZZ v Žiline prostredníctvom rozhlasu upozornilo obyvateľov Bytče na možnosť 

požiaru lesov a lesných porastov v okolí.  Vo vyhláške sa odporučili mestu potrebné kroky v rámci 

prevencie pred požiarmi. V relácii odznelo že: na území ŽSK vypuklo v r. 2014 - 1 160 požiarov, pri 

ktorých boli usmrtené 4 osoby a zranených 23. V lesoch ŽSK vzniklo spolu 42 požiarov. Najčastejšou 

príčinou bolo spaľovanie odpadu a zakladanie ohňa v prírode.  

Vo vyhláške odzneli povinnosti občanov , ako zabrániť požiaru a spôsob jeho zlikvidovania.  

Podrobnosti SD č.:  306  / 2015 ( 3 strany vyhlášky ) 

Žiadosť. OR HZZ v Žiline upozornilo vlastníkov a správcov lesov, , že už nie je potrebné podávať 

žiadosť na riaditeľstvo, keď chcú spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Je však potrebné 

pred spaľovaním nahlásiť túto činnosť na krajské operačné stredisko a uviesť potrebné údaje – kde sa 

spaľuje , zodpovednú osobu a kedy sa ukončí spaľovanie.  

Podrobnosti SD č.: 307  / 2015 

 

Občianske združenie  Bytčania Bytčanom.  

 

Veľkonočný trh. Uskutočnil sa v sobotu 21.3. v Dome kultúry. Asi 40 umeleckých remeselníkov, 

pekárov, pestovateľov a výrobcov úžitkových predmetov ponúkalo svoje výrobky na treťom Malom 

trhu. Tieto trhy majú u Bytčanov veľký úspech. Organizátori sú preto presvedčení , že má význam aj 

takto podporovať miestnu ekonomiku. Trh bol miestom , kde sa stretávali ľudia  , ktorí majú radšej 

domáce ako kupované výrobky.  Cieľom bolo, aby Bytčania podporili tvorivosť svojich známych 

a susedov.  Pretože tento trh bol pred Veľkou nocou, v ponuke prevažovali výrobky, ktoré súviseli 

s týmto sviatkom: kraslice, korbáče, dekoratívne predmety, koláče, perníky a všeličo pod zub.  

Väčšina vystavovateľov pochádzala z Bytče a blízkeho okolia. Napr.: p. Macáková upiekla 99 

kapustníkov, po ktorých sa len tak zaprášilo. Hlavní organizátori trhov sú manželia Erika a Michal 

Filekovci.  

Rovnako sa pred Vianocami otvoril ďalší Malý trh -  12.12. , tento raz v Sobášnom paláci. Mnohí z nás 

si tu kúpili vkusný vianočný darček.  Na osvieženie vystúpili so svojím  programom  deti zo ZŠ 

umeleckej školy Yamaha a spevácky zbor Glória Deo.  

Podrobnosti SD č.:  308  a, b, c  / 2015 

 

Jednota dôchodcov Slovenska ( JDS ) 

 

Nová predsedníčka. JDS v Bytči po viac ako 25 rokoch zmenila svoju predsedníčku. Lýdiu Ďurjanovú 

nahradila vo funkcii Emília Šukalová. Pani Ďurianová založila klub v Bytči v roku 1989 a od toho roku 

v ňom pôsobila ako predsedníčka. Dnes má klub 91 členov. S odchádzajúcou predsedníčkou sa prišli 
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slávnostne rozlúčiť členovia , ale aj primátor mesta, ktorý jej poďakoval za dlhé roky aktívnej práce 

v klube a zaželal jej pevné zdravie.  

Podrobnosti SD č.:  309 / 2015 

Správa o činnosti.  Počet členov 104 ; na februárovej hodnotiacej schôdzi bol zvolený nový výbor 

v zostave : E. Šukalová, O. Adamčíková, B. Jantáková, J. a M. Urbanová .  

Činnosť podľa mesiacov : február :  

- Hodnotiaca členská schôdza a voľby výboru  

- Návšteva predstavenia v mestskom divadle Žilina :  názov – Hana 

Marec :  

- Posedenie pri príležitosti MDŽ spojené s kult. Programom  

- Prednáška „ O cukrovke „ – p. Kmecíková  

- Noví členovia : p. Gajdošová, Raždíková, Macáková , Macák, Ing. Kratochvílová 

Apríl :  

- Zájazd do Rajeckých Teplíc spojený s kúpaním  

- Divadlo v Bytči DK  

Máj :   

- Zájazd do Poľska spojený s nákupmi  

- Zájazd vlakom do Košíc 

- Divadelné predstavenie v DK – Radošínske naivné divadlo ( RND )  

- Posedenie pri príležitosti Dňa matiek – kultúrny program  

- Turistika z Hrabového do Súľova  

- Noví členovia :p.  Chalúpková, Majzelová 

Jún :   

- Pobyt v prírode spojený s opekaním – na chate MsÚ  v Bytči  

- Účasť na okresných športových hrách v Hrabovom  

- Rekreačné a kondičné pobyty v kúpeľoch – individuálne  

- Noví členovia : p. Škorvanová, Kratochvílová, Čejková, Šušolíková, Pavlíková a Pavlík.  

Júl :  

- Rekreačný pobyt členov v Taliansku 

- 2 – dňový zájazd do Južných Čiech s návštevou Českého Krumlova, predstavenie opery „ 

Carmen „ v otáčavom divadle , České Budějovice, zámok Hluboká a iné.  

August :  

- Stretnutie s českými priateľmi“  na hranici „ v Turzovke.  

September :  

- stretnutie pri guláši členov z celého okresu – v Kolároviciach  

- výlet do Bratislavy spojený s návštevou SND  - predstavenie Jana Eyrová  

Október :  

- zájazd do Rajeckej Lesnej spojený s návštevou betlehema a kúpaním v R. Tepliciach  

- zájazd do Poľska spojený s nákupmi  

- posedenie pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším „  s kultúrnym programom  

- účasť niektorých členov na konferencii  „ 200. výr. Ľ. Štúra „ – v SP  

- noví členovia : MUDr. Nowacká, , Kasagrandová, a Pavelková  

November :  

- kúpanie na termálnom kúpalisku v Rajeckých Tepliciach.  
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December :  

- Mikulášske a Vianočné posedenie  

- Návšteva kultúrneho podujatia : FS Drietomanka 

Rok 2015 bol  rokom aktívnej činnosti. Členská základňa sa rozšírila o 16 nových členov. Jubilantov , 

ktorí oslávili okrúhle jubileá odmenili  symbolicky šípovou ružou.  

Správu pre kroniku mesta spracovala predsedníčka JDS Emília  Šukalová .  

Podrobnosti SD č.: 310 a, b / 2015 ( správa )  

 

 

Základná organizácia Zväzu telesne postihnutých ( ZO ZTP ) 

 

Členovia ZO organizovali počas roka mnoho zaujímavých poznávacích, rehabilitačných 

a spoločenských akcií.  

Poznávací zájazd:  

- Národné múzeum v Martine  

- Budatínske múzeum a zámok  

- Sobášny palác a jeho história  

Rehabilitačný zájazd , alebo pobyt :  

- Kremnica, Sklenné Teplice – Stred Európy  

- Trenčianske Teplice – poznávanie a kúpanie  

- Kúpele Nimnica – poznávanie okolia a kúpanie  

- Turčianske Teplice – poznávanie a kúpanie  

Slávnostné posedenie :  

- Deň telesne postihnutých  

- Deň matiek a otcov 

- 20. Výročie založenia ZO SZTP v Bytči – 2014 

- Posedenie pri vianočnom stromčeku a rozlúčka so starým rokom 

Výstava :  

- Člena klubu Ing. Štefana Putirku 

- Vianočná výstava členov klubu – ozdoby na stromček 

Poznávanie histórie Bytče.  Približne 50 členov sa stretlo v máji na nádvorí Sobášneho paláca, aby sa 

dozvedeli, ako sa žilo v dobe palatína Turzu. Okrem toho im ešte veľa zaujímavého porozprávala 

riaditeľka Štátneho archívu v Bytči pani Janka Kurucárová. Keď sa presunuli do paláca, tam sa 

dozvedeli podrobnosti o svadbách Turzových dcér. Zastavili sa aj v svadobnej kaplnke. Nevynechali 

ani výstavu obrazov Ferdiša Dušu z cyklu Dolu Váhom. Na obrazoch spoznali mnohé scenérie okolo 

Strečna a Manínskej úžiny. Pretože táto exkurzia bola spojená s oslavou Dňa matiek a otcov, ukončili 

ju v reštaurácii U palatína.  

Podrobnosti SD č.:  311 a, b / 2015 ( kalendár s fotografiami a článok z tlače )  

 

Slovenský zväz poľovníkov.  

 

V súčasnosti je v okrese Bytča 8 poľovných revírov. Jedným z nich je Petrovská dolina, ktorá láka na 

lov  mnoho zahraničných poľovníkov.  Tento revír má zároveň slávnu minulosť. Za svoj rozkvet vďačil 

Eszterházyovcov. Posledný z nich bol okrem poľovačky aj náruživý ochranca lesov. V Petrovskej doline 
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sa za jeho éry začali vysádzať stromy. V spomínaných lesoch žije vysoká zver, diviaky  a nájdu sa aj 

medvede. Poľovnícky revír v Petrovskej existoval už dávno predtým. Rado sem prichádzalo panstvo 

z cisárskeho dvora z Viedne. Vďaka tomu mala Bytča pravidelné spojenie s cisárskou Viedňou.  

A Budapešťou.  

Petrovská dolina je opradená množstvom povestí a balád. Jedným z ich  zberateľov patril aj Vladko 

Hujík, rodák z Petrovíc.  

Podrobnosti SD č.:  312  / 2015 

 

Úspech kynológie. Náš chovateľ psov – Jaroslav Justra z Bytče dosiahol významný úspech na 

oblastnej výstave nemeckých ovčiakov. 20. júna sa zúčastnil súťaže v Smižanoch, kde predviedli 

svojich psov chovatelia z celého Slovenska. Do finále postúpilo 44 psov – medzi nimi aj 20 – mesačná 

fenka z Bytče, ktorá napokon obsadila 3.m. Pán Justra sa poďakoval TS mesta Bytče, ktoré sa starajú 

o cvičisko v Malej Bytči a náčelníkovi Ms polície M. Smatanovi za pomoc pri príprave na súťaž.  

Podrobnosti SD č.: 313  / 2015 

 

Stretnutie osamelých. V mestskej časti Pšurnovice nezabúdajú na svojich osamelých občanov. MsÚ 

a Únia žien Slovenska pripravili 18. 4.  už po 12. krát stretnutie v miestnom  Kultúrnom dome. 

Prítomným sa prihovoril primátor M. Minárčik, poslanec J. Lovás  a p. Trulíková – predsedníčka. 

Stretnutie spríjemnil kultúrny program, o ktorý sa postarali deti  a ženy s peknými pesničkami . 

Občania , pre ktorých je táto akcia pripravená, sú za ňu vďační.  

Podrobnosti SD č.: 314  / 2015 

Klub historických vozidiel Považie zorganizoval už po 9. krát akciu Veterán Tour Manín 2015. Svoju 

zastávku urobili aj na Námestí SR v Bytči. V sobotu 13.júna mohli milovníci starých áut vidieť aj ozaj 

staré unikáty. Porotcovia ocenili  tohtoročného víťaza. Tým sa stal automobilový unikát Rolls Royce , 

ktorého majiteľ je z Prievidze.  

Podrobnosti SD č.:  315  / 2015 ( foto ) 
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14.  kapitola 

 

P O L I T I K A 

Referendum. 

7. 2.  sa konalo ôsme referendum od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ani tento raz neprišlo 

k urnám dostatočné množstvo voličov.  Celoslovenská volebná účasť dosiahla iba 21,41 %. Na to , aby 

bolo referendum platné je podľa ústavy potrebných minimálne 50 % oprávnených voličov. Doteraz 

bolo na Slovensku platné iba referendum o vstupe SR do Európskej únie – v roku 2004. Referendum 

zahŕňalo 3 otázky:  1) manželstvo je vzťah medzi mužom a ženou; 2) Treba zabrániť manželstvu páru 

s rovnakým pohlavím a adoptovať, alebo vychovávať spolu deti. ; 3 ) Sexuálnu výchovu má zabezpečiť 

rodina.  

V Bytči prišlo k urnám 25,92 % oprávnených voličov. K prvej otázka vyjadrili 95, 89 % hlasov. Proti 

 adopcii detí párom rovnakého pohlavia bolo 94,76 % voličov. Na tretiu otázku dalo 93,42 % hlasov, 

čím boli jasne aj proti eutanázii.  

Podrobnosti SD č.: 317  a, b, c, d / 2015 

Vyznamenania.  

K 70. výr. SNP a ukončenia II. sv. vojny uskutočnil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

a Ministerstvo obrany SR slávnostné zasadnutie v Sobášnom paláci v Bytči. 14. apríla  dostali medaily 

občania: Edita Kleinová,  Pavol Majtán, Zuzana Reháková Lucia Straková, Ondrej Šamaj, Mária 

Varáčková a Pavlína Žideková. Vyznamenaní boli vojnoví veteráni, účastníci boja proti fašizmu, 

pomocníci partizánom a ilegálni pracovníci.  

Podrobnosti SD č.:  318  / 2015 

Pietny akt. Pred budovou MsÚ sa popoludní 30. apríla konal pietny akt, pri ktorom si občania uctili 

bojovníkov za našu slobodu a účastníkov oslobodenia mesta. Zároveň položením vencov si 

pripomenuli SNP . J. Babušík zdôraznil jeho historický význam. Po uložení vencov v Bytči všetci odišli 

na Hôreckého kopanicu, do osady Magale. Pietnej spomienky sa okrem iných zúčastnil aj predseda 

ŽSK J. Blanár a iní poprední funkcionári oblasti.  

Podrobnosti SD č.: 319  a, b, c / 2015 

Prílev utečencov do Európy.  

Rôzne agentúry robili prieskum na tému „ aký názor majú Slováci na umiestnenie utečencov na 

našom území“. Keby to boli tisícové čísla, možno by sme sa s tým zmierili. Lenže čísla sa už šplhajú do 

miliónov. Zaznelo niekoľko otázok: chceli by ste , aby sa vo vašom okolí nachádzal utečenecký tábor?  

Až 49% respondentov by to nechcelo.  

Najväčší problém s príchodom utečencov by mali ľudia vo veku 55 – 64 rokov.  A viac to prekážalo 

mužom , ako ženám.  

Najväčší počet odporcov výstavby táborov mali ľudia v Bratislavskom kraji – až 90 %. Dôvody strachu 

pramenili zo zvýšenej kriminality. Až 29 % opýtaných ju uviedlo ako dôvod , prečo nechcú migrantov 

vo svojej blízkosti.  Ukázalo sa , že mali pravdu , pretože sa medzi nimi skrývali reprezentanti tzv. 

Islamského štátu. V pondelok 16.11. zabili jeho reprezentanti v Paríži 132 ľudí bombovým útokom. 

V odpovediach nechýbal ani problém kultúrnych rozdielov, náboženská viera a pod.  

Podrobnosti SD č.:  320  a, b / 2015 
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15.  kapitola 

 

                                                                                  Š P O R T 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 13. 2. Bol nádherný slnečný deň, ako stvorený na zjazdové a bežecké lyžovanie. To mnohí 

lyžiari aj využili. Na Makove boli kopy snehu a ešte viac lyžiarov, ktorí prišli skibusom aj 

z Moravy.  

-  10. 4. Mesto uverejnilo zámer prenajať svoj majetok firme BENET  LTC na 20 rokov. Účelom 

bolo rozšírenie oddychovej zóny, tribúny pre členov tenisového klubu 

- 8. 8. Bol hokejbalový turnaj. II. ročník putovného pohára primátora mesta Bytče. Hráči prišli 

z celého Bytčianska. Turnaj sa odohral na areáli ihriska v Bytči.  

Rozpočet mesta v eurách .  

- Spolu                                                             113 270  

- FO Bytča                                                         41 500 

- ŠK Telesne postihnutých športovcov           1 000 

- FO Hliník                                                           2 830  

- TJ Tatran Hrabové                                           2 830  

- TJ Pšurnovice                                                   2 830 

- Hádzanársky klub                                          27 600 

- TZOB  stolný tenis Bytča                                3 430 

- TZOB  - šach                                                         670  

- Direkt – horolezecký klub                                  600  

- Benet – tenisový klub                                      1 000 

- Futbalový štadión                                           28 680  

- Športové ihriská ( prímest. časti )                     300 

Podrobnosti SD č.: 321 / 2015 

F U T B A L 

Muži Bytča.  

Náročný zimný dril zahájili naši futbalisti presne 11. Januára. Mužstvo viedol nový tréner Miloš 

Manda a jeho asistentom bol Peter Špánik. Naši boli nováčikom III. ligy a figurovali po jeseni na 12. 

M.  Okrem toho sa zúčastnili Bytčania aj Slovenskom pohári, kde prešli až do tretieho kola.  Prezident 

klubu M. Krištof hovoril o cieli klubu na jar , a to pohybovať sa v pokojných vodách tabuľky.  Vedenie 

si zaumienilo postupne zapracovať do kádra aj vlastných dorastencov, aby nemuseli kupovať drahých 

hráčov z okolia. Za FO Bytča hrali:  Pauer, Gajdošík, Škorík, Hedera, Šimček, Špánik, Šamaj ,  a iní. 

V bráne sa striedali M. Porubčan a M. Baláž.  V rámci prípravných zápasov sa konfrontovali 

s kvalitnými celkami , ako český MFK Frýdek – Místek. Prehrali s nimi 1:9. Kvalitní boli aj súperi 

z Nemšovej.  

Z klubu odišli : J. Ševčík, J. Mráz, P. Kendy, M. Eichler a Ľ. Čikota.  

Prišli noví: M. Kmecík, M. Ďurica, J. Možucha a M. Šimoník.  
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Bytčania odštartovali svoju jarnú ligovú púť zápasom  proti ôsmemu TJ Baník Kalinovo. Žiaľ podľahli 

mu hladko 0:3.  

V majstrovskom zápase s Kalinovom remizovali 1:1, keď dal gól Střalka.  

Koncom marca hrala Bytča v Martine , kde jej domáci pripravili prehru 2:1 a v tabuľke bola na 13.m.  

Podrobnosti SD č.:  322  a, b, c, d / 2015 

Koncom apríla bola Bytča v tabuľke na 11.m. s počtom bodov 18. 

Po nevydarenom vstupe do jarnej časti sezóny v III. lige – Stred, sa futbalisti nadýchli k pozoruhodnej 

sérii výhier. Po 22. kole figurovali na 11.m. so ziskom 25 bodov. Víťaziť začali hrou nad Žarnovicou 

2:1. Góly dali Špánik a Šimček. Potom vyhrali nad Rokytovcami 1:6, remizovali  v Novej Bani ; vyhrali 

nad TJ ŠK Kremnička 3:1; a nad tímom z Oravy 5:1.  

V júni boli v tabuľke stále na 11.m.  

Podrobnosti SD č.: 323  a, b, c, d / 2015 

Milovníci futbalu si začiatkom júla prišli na svoje. Prežili malú futbalovú oslavu, keď FC VSS Košice 

hrali prípravný duel s poľskou  EC Krakov na našom ihrisku. Košice napokon vyhrali 3:2.  

V jesennej časti sa Bytči vôbec nedarilo. Hneď na začiatku prehrali v Makove 3:1. Bytča bola v auguste 

na poslednom 16.m.   

V septembri sa pohybovali okolo 14.m.  

Podrobnosti SD č.: 324  a, b, c, d / 2015 

Futbalisti FO Kinex Bytča figurovali v októbri po jesennej časti 3.ligy skupiny Stred v tabuľke na 

predposlednom 15.m. V novembri boli stále na 15.m.  

Manažér FO Jozef Mužík  povedal, že od spokojnosti mali veľmi ďaleko. Preto pristúpili k personálnym 

zmenám.  Trénerom bol bývalý dlhoročný futbalista M. Manda. Filozofiou vedenia bolo dať príležitosť 

novým hráčom.  Podmienky na hru mali ideálne. Ihrisko bolo v poriadku a hráčov všade povzbudzoval 

ich fanklub.  

Podrobnosti SD č.: 325  a, b, c / 2015 

Muži Hliník hrali II. DOXX bet triedu. 

V marci bol Hliník  v tabuľke na 12.m. Rovnako to bolo koncom apríla. V máji sa im začalo dariť, 

postupne stúpali z 11.m. na 9.m.  

Podrobnosti SD č.:  326  a, b, c, d / 2015 

Začiatkom júna klesli na 10.m. , ale koncom júna sa im podarilo obsadiť  8.m. Začiatok augusta bol 

pre Hliničanov úspešný. Začali na 1.m. tabuľky a koncom mesiaca klesli iba o jedno miesto.  

V septembri začali na 4.m. tabuľky a skončili na 3.m. 

V októbri sa im znovu  v tabuľke  podarilo vyšplhať na 1.m. Iba celkom na konci klesli na 3.m.  

Podrobnosti SD č.: 327  a, b, c, d / 2015 

 

Muži Hrabové, Hvozdnica a Pšurnovice  hrali  III. DOXX triedu B.  

V jarnej časti hrali v tabuľke desiati.  

Za  TJ Tatran Hrabové hrali: Gajdošík, Bučko, Korenák, Sedlák, Gaňa, Bulo, Hrabovský, Farkaš, 

Skotnický, Jánošík a Slaninka.  

Za TJ Hvozdnica hrali: Kolek, Minárik, Hrebík, Gajdoš, Cedzo , Gašperec, Králik, Chlebina, Mračník.  

Za TJ Pšurnovice hrali: Ostrochovský, Papánek, Šimák, Cabadaj, Makyňa, Gužík, Macošínec, Šúcha , 

Lovás. 

Umiestnenie v aprílovej  tabuľke : 1.m.: Hvozdnica; 5.m.:Hrabové ; 8.m.: Pšurnovice.  

Podrobnosti SD č.:  328  a, b / 2015 



 

76 

 

Umiestnenie  v májovej tabuľke : 1.m.: Hvozdnica; 5.m.: Hrabové; 8.m.: Pšurnovice.  

Umiestnenie v júnovej tabuľke: 1.m.: Hvozdnica; 7.m.: Hrabové; 8.m.: Pšurnovice. 

V auguste postúpila Hvozdnica do II.DOXX triedy, kde bola koncom mesiaca na 6.m. Ako nováčik sa 

držali veľmi dobre, veď neprehrali úvodných 8 duelov. Kapitán mužstva Ondrej Minárik bol jeden 

z najskúsenejších hráčov. Svoj tím posilnili o troch hráčov. Z dorastu prišiel vynikajúci brankár J. Kolek 

a do útoku J. Hrnčík. Z Predmiera sa vrátil M. Cedzo, zo Štiavnika L. Hajko. Hráči v družstve nie sú 

profesionáli a preto sa stáva, že nehrajú každý zápas. Podobne je to aj s tréningom.  

Umiestnenie v augustovej tabuľke III. DOXX triedy ( A ): 4.m.: Pšurnovice; 10.m.: Hrabové. 

Podrobnosti  SD č.:  329  a, b, c, d, / 2015 

Umiestnenie v septembrovej tabuľke III.DOXX triedy: 3.m.: Pšurnovice; 8.m.: Hrabové. 

Hvozdnica bola v II. DOXX triede na vynikajúcom 4.m. aj v septembri , aj v októbri.  

V októbrovej tabuľke boli na 3.m.: Pšurnovice a na 5.m.: Hrabové.  

Podrobnosti SD č.: 330  a, b, c / 2015 

Kvalitná prípravka. Vo výbornom svetle sa prezentovali v auguste na kvalitne obsadenom turnaji SEP 

Cup futbalisti prípravky FO Kinex Bytča. Zverenci trénera M. Webera obsadili na domácom štadióne 

v konkurencii 12 tímov druhé miesto. Lepšie na tom boli len ich rovesníci z pražskej Sparty, ktorí na 

turnaj pricestovali len so siedmimi hráčmi. Hralo sa na troch ihriskách.  

Podrobnosti SD č.: 331  / 2015 

 

C Y K L I S T I K A 

 

Turistika na bicykli.  Čoraz viac sa rozmáha poznávanie krás Slovenska na bicykli. Cykloturistiky sa 

zúčastňujú skupinky, ale aj celé rodiny. Pred štartom je ale dôležitá príprava. Cyklisti musia vedieť 

koľko bude ich túra trvať, akým terénom pôjdu, alebo kde budú nocovať, presne poznať jednotlivé 

značky. Žilinský kraj má Vážsku cyklomagistrálu, ktorá meria 162 km a prepája 3 kraje. V nej sú po 

ceste zaujímavosti : Považské Podhradie, Bytča, Žilina, Budatínsky zámok, vodné dielo Žilina alebo 

Strečno. V SD prikladám článok z novín , ktorý predstavil všetky trasy po celom Slovensku a poučil 

cyklistov o najdôležitejších zásadách  pre bezpečnú cyklistiku.  

ŽSK a Zlínsky kraj spája spoločný projekt. Ponúkajú návštevníkom nevšedné prírodné bohatstvo 

a možnosti zimnej a letnej turistiky. Na území sa nachádza spolu 5 000 km značených cyklotrás, ktoré 

majú priame cezhraničné prepojenie. Cyklisti používajú pri jazde mobily, tablety, kamery a GPS. Aj 

preto je hlavným cieľom projektu propagácia  spomínaných cyklotrás. Dopĺňa ho aj webová stránka.  

Podrobnosti SD č.: 332  a, b , c  / 2015 

Seriál cyklistických trás sa začínal v apríli a viedol tzv. „Čučoriedkovým krajom „. Náročná trasa sa 

začala v Bytči, pokračovala do Štiavnika. Na jeho konci cyklisti odbočili vpravo , kde ich na samom 

vrchole čakali Javorníky. Tie tvorili hranicu s Českou republikou. V lete tu rastie mnoho čučoriedok, 

preto je po nich pomenovaný kraj. Všade okolo sú samé lesy a na trase si možno oddýchnuť v 2 

hoteloch. Z hrebeňov Malého Javorníka začala cesta klesať do Papradna, Brvnišťa a Jasenice. Naši 

cyklisti už odbočili vľavo na hlavnú cestu a vydali sa rovno do Bytče.  Táto náročná trasa bola pre 

pokročilých , lebo stúpala 850 km a jej dĺžka bola 70 km.  

Celý Bytčiansky okres prechádzala iná cyklotrasa. Začala sa znovu v Bytči, viedla cez Petrovice, 

Štiavnik, Hvozdnicu a Mikšovú. Dlhá bola 36 km a mala prevýšenie 450 km. Aj táto trasa je náročná 

ale našich cyklistov neodradila. S cyklotrasou Súľov , Čierny potok – Vrchteplá  si poradili aj menej 

skúsení cyklisti. Meria len 4,5 km a jej prevýšenie je iba 250 m. Ďalšou trasou je „ Petrovická „ , ktorá 
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sa začína v obci Petrovice , vedie cez Setechov, Štiavnik, Jablonové a späť do Petrovíc, ktoré sú iba na 

skok do Bytče. Trasa na  Beňov je jednoduchá. Začína sa v Bytči, potom cez Beňov a znovu do Bytče. 

Cyklisti prešli iba 20 km s maximálnym stúpaním 110 m. Hneď za mostom pri Mikšovej čaká cyklistov 

malá džungľa. Medzi stromami a hustými kríkmi sú rozvaliny bývalého kaštieľa. Toto miesto je rajom 

pre rybárov, ktorí sem chodia relaxovať. Ďalšia trasa vedie do „ srdca Drotárie“.  Je náročná , lebo 

meria 52,9 km. Začína sa v Bytči, pokračuje na Kolárovice, a Makov, ktorý už je na Kysuciach. Trasa 

vedie až do obce Vysoká N/Kysucou , pokračuje do V. Rovného , ktoré je spomínaným srdcom 

Drotárie. Odtiaľ sa dá skratkou vrátiť do Bytče.  

Spomínané trasy sú málo náročné, pre rodiny s deťmi a pod. V Bytči však existuje skupina cyklistov, 

ktorí si trúfajú na okruhy s rádiusom 50 km od Bytče a viac. Často kombinujú svoje jazdy s vlakom. 

Jadrom takejto skupiny sú cyklisti: D. Uhliarik, B. Urban, M. Chudovský, L. Chladný, Ľ. Smatana, S. 

Šmahaj, Š. Holič, B. Machyňa a mnohí iní.  

Podrobnosti SD č.: 333  a, b, c, d, e / 2015 

Majstrovstvá Slovenska v cyklistike sa konali v dňoch 27. a 28. júna. Aby zabezpečili presun 

pretekárov, museli organizátori uzavrieť diaľnicu v úseku medzi Bytčou a Žilinou.  

Matej Blaško. Severné Slovensko sa zapísalo do dejín svetovej cyklistiky viacerými cyklistickými 

talentami. V Púchove vyrástli bratia Velitsovci, v Žiline Peter a Juraj Saganovci. Je skvelé, že aj Bytča 

má svoj veľký talent v osobe Mateja Blaška. Hne ď na začiatku svojej kariéry sa začal umiestňovať na 

popredných miestach a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Napr. v Brnenskom dráhovom pohári sa 

umiestnil na 4.m. Prvenstvo získal v Slovenskom pohári CC mládeže 2014; v cyklistických pretekoch 

v Rakúsku bol tretí.  O jeho úspechoch som písala vlani v kapitole Šport.  

Podrobnosti SD č.:  334  a, b / 2015 

DIRT JUMPING. 18.júla sa v areáli „ Na kaplnke“ uskutočnil prvý ročník dirt jump súťaže, ktorý za 

podpory mesta zorganizovali mladí nadšenci z Bytče a okolia. Je to jedna zo športových disciplín 

horskej cyklistiky. Cieľom tohto športu je jazda so sériami skokov , pričom musí jazdec vo vzduchu 

robiť premety a iné akrobatické kúsky spolu s bicyklom. Nejde teda o rýchlosť, ale o dokonalé 

predvedenie skokov. Zaregistrovalo sa 18 účastníkov z celého Slovenska.  

Podrobnosti SD č.:  335 a, b/ 2015 

Zjazdoví cyklisti.  V závere augusta sa na miestnej trati ( za bývalou tehelňou – dnes sú tam 

stavebniny) uskutočnil 2.ročník zjazdovej cyklistiky .Súťaže sa zúčastnilo 33 jazdcov z Bytče a Kysúc. 

Klub z Bytče  tvorí 10 nadšených mladých ľudí vo veku 15až 23 rokov: J. Babušík, M. Crkoň, J. Golier, 

P. Hrtánek, J. Majtán, T. Ostrochovský, D. Ruman, S. Sakala, T. Šmíd a N. Varáčková. Z domáceho 

bytčianskeho tímu sa najlepšie umiestnil Juraj Babušík na 3.m. v súťaži juniorov a Dalibor Ruman na 

5.m. v kategórii mužov.  Okrem spomínaných pretekov sa počas roka zúčastnili na pretekoch Morava 

, kde získali 10.m.Na Kysuciach získala N. Varáčková 2.m. a rovnako v ČR a poľskej Wisle.  19.7. sa tím 

zúčastnil na MS pri Ružomberku.  

Podrobnosti SD č.: 336  a, b / 2015 

Peter Sagan. Žilina a okolie zažila koncom júna spoločné Majstrovstvá Česka a Slovenska v cestnej 

cyklistike.  Pelotón prechádzal aj cez Hrabové, kde sa stretli všetci bytčianski fanúšikovia  našich 

cyklistov. Majstrovstvá vyhral P. Sagan.  V júli boli preteky Tour de France, kde získal zelený dres – 

najlepší pretekár v bodovacej súťaži. Peter bol jediným slovenským pretekárom v poli jazdcov.  

Potom  sa stal novým majstrom sveta  v americkom Richmonde a získal tak dúhový dres.  Začiatkom 

októbra ovládol Žilinu pravý športový ošiaľ. Tisíce fanúšikov aj z Bytče vítalo na Mariánskom námestí 

hrdinu – nového majstra sveta P. Sagana. Atmosféra bola fantastická. Poslednou veľkou udalosťou 
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tohto fenomenálneho cyklistu bola svadba v kostole v Dolnom Kubíne, ktorá znovu prilákala stovky 

ľudí.  

Podrobnosti SD č.: 337  a, b, c / 2015 ; SD č.:  338  a, b, c / 2015 

 

H Á D Z A N Á 

 

Tréner Ján Beňadik je v hádzanej dobre známa osobnosť, pričom v Bytči a okolí to platí dvojnásobne.  

Práve v našom meste robil svoje prvé trénerské kroky a dnes je uznávaný odborník v ČR aj na 

Slovensku. Aktuálne je trénerom DHC Sokol Poruba ( ČR ). Pod jeho vedením podávajú kvalitný výkon 

aj naše hráčky Eva Minárčiková a A. Kostelná.  

Podrobnosti SD č.:  339 / 2015 

Juniorky. Slovenské hádzanárske juniorky sa v prvej polovici januára zúčastnili na medzinárodnom 

turnaji vo Švajčiarsku. Postupne hrali s národným výberom domácich, Nemecka a Slovinska. Pod 

vedením trénera Ľ. Hudáka figurovali aj Bytčianky: T. Gajdošíková, K. Pastorková a N. Španihelová.  

Ani famóznych 11 presných zásahov našej Táni Gajdošíkovej nepomohlo proti silným Nemkám a naši 

skončili na poslednom mieste.  

Podrobnosti SD č.:  340 / 2015 

Turnaj žiačok v Zlíne.  V rámci prípravy na novú sezónu sa žiačky MHK Bytča zúčastnili na medzinár. 

turnaji Holiday Cup v českom Zlíne.  A družstvo ml. žiačok odohralo 7 stretnutí a iba raz prehralo. 

Získali 2.m.  a rovnako skončili na 2.m. aj st. žiačky.  Dievčatá nám v ČR urobili dobré meno.  

Podrobnosti SD č.:  341 / 2015 

Kadetky. Slovenské hádzanárske kadetky mali  vo februári zraz, v rámci ktorého odohrali prípravné 

zápasy  v Chorvátsku a Rakúsku.  Chorvátky boli ťažký súper, veď skončili na ME na 6.m. Tréner 

Beňadik pozval do národného tímu brankárku MHK Bytča Soňu Furdalákovú.  V úlohe náhradníčok 

boli pripravené aj ďalšie 2 hráčky z Bytče – N. Kmošenová a K. Bačíkovská.  

Podrobnosti SD č.: 342 / 2015 

Turnaj v Prahe. Začiatkom apríla sa zúčastnili st. dorastenky a st. žiačky MHK Bytča na medzinár. 

turnaji v Prahe. St. dorastenky žiaľ vo finále o 3.m. nestačili na maďarský tím a skončili na 4.m. St. 

žiačky si vybojovali 2.m.  

Podrobnosti SD č.:  343 / 2015 

Reprezentačný zraz. Hádzanárky MHK Bytča K. Pastorková a T. Gajdošíková figurovali medzi 17 

hráčkami, ktoré dostali pozvánku na reprezentačný zraz. Konal sa  v Modre od 12. do 20. apríla 

a slúžil ako príprava na kvalifikačné zápasy o postup na ME v Rumunsku. Vo výbere bola aj Bytčianka 

N. Španihelová, ktorá hrá za Trenčín.  

Ml. žiačky sa zúčastnili 9. ročníka turnaja krajskej súťaže v Trenčíne. Naše dievčatá vyhrali 1.m.  

St. dorastenky sa stali majsterkami Slovenska . Súčasne boli prvým postupujúcim tímom na Česko – 

Slovenský pohár v Olomouci. Skončili na ňom na peknom 3.m.  

Podrobnosti SD č.:  344 a, b, c / 2015 

Úspešné hráčky. Naša verejnosť aj naďalej sleduje svoje bývalé hádzanárky v ich profesionálnom 

postupe. Alicu Kostelnú vyhlásili v medzinárodnej interlige WHIL do 20 rokov za najväčší talent 

Slovenska 2014. Tento rok pôsobí v klube českého vicemajstra DHC Sokol Poruba.  

Iveta Mičiníková je bývalá mládežnícka reprezentantka Slovenska. Dnes pôsobí v českom klube DHK 

Baník Most. Medzi ženami si zahrala v popredných slovenských celkoch ako Partizánske, Michalovce 
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a v českom Sokol Poruba. Pôsobenie v Baníku si pochvaľuje, za jeho vedenie a podporu. Jediné čo ju 

trápi sú zranenia.  

Podrobnosti SD č.: 345  a, b / 2015 

Staršie žiačky boli v auguste úspešné na majstrovstvách Slovenska v Michalovciach , kde obsadili 

v konkurencii 8 tímov 4.m.  

Turnaje. V rámci prípravy na novú sezónu absolvovali naše dorastenky turnaj v Trenčíne , kde si 

vybojovali 2.m.V Nitre potom štartovali ml. a st. dorastenky. Mladšie obsadili 4.m. Staršie dorastenky  

získali víťazstvo. V Bratislave štartovali ml. aj st. žiačky. Viac sa darilo tým starším, pretože skončili na 

2.m. Ako najlepšia brankárka bola vyhlásená Natália Chudovská z MHK Bytča.  

Druhý októbrový týždeň sa v Košiciach uskutočnil zraz reprezentačných kadetiek , ktoré sa 

pripravovali na svetový šampionát v hádzanej. Z Bytče boli nominované hráčky: S. Furgaláková, N. 

Kmošenová a K. Bačikovská.  

Podrobnosti SD č.: 346  a, b, c, / 2015 

Úspechy v súťaži. Mladšie aj staršie žiačky klubu MHK Bytča zaznamenali v októbri vydarený štart do 

novej sezóny v krajskej súťaži Žilinského a Trenčianskeho kraja. Oba žiacke tímy boli na čele svojej 

súťaže, pričom zverenkyne Evy Pastorkovej ešte neprehrali ani jedno zo šiestich stretnutí. Naše MHK 

je pozoruhodné tým, že v kraji má družstvá kompletne vo všetkých dievčenských kategóriách. Ženská 

hádzaná má v našom meste dlhú tradíciu. Podporuje ju vedenie mesta, CVČ, rodičia hráčok 

a jednotlivé školy.  

Podrobnosti SD č.: 347  a, b / 2015 

 

S T O L N Ý  T E N I S  

 

Výsledkový servis stolného tenisu.  

Naše jediné mužstvo Bytča B figurovalo v 4. lige – západ takto :  

Január : 6.m. ; február a marec  : 4.m.  

Podrobnosti SD č.:       a, b, c / 2015 

V jesennej časti bola Bytča stále v 4.lige :  október  5.m.;  november : 3.m. december : 4.m.  

Podrobnosti SD č.: 348 a, b, c / 2015 

 

Š A CH  

 

Majstrovstvá. V dňoch 11. a 12.4. sa v Bytči v DK uskutočnil 23. ročník Majstrovstiev Slovenska 

v riešení šachových skladieb. Je to veľmi náročná disciplína, v ktorej hráč rieši náročný problém – 

skladbu. Doteraz bolo dejiskom turnaja iba Bratislava a Košice. Je prekvapujúce , že do Bytče prišlo 

viac hráčov ako do Košíc. Na hlavnej riešiteľskej súťaži sa zúčastnilo 16 hráčov. Do skladateľskej 

súťaže sa zapojilo 15 hráčov s 27 úlohami. Okrem SR a ČR sa na turnaji zúčastnili hráči z Maďarska, 

Srbska, Ukrajiny a Poľska. Po skončení turnaja pripravil náš klub pre hráčov exkurziu do zámku, 

Sobášneho paláca a archívu.  

Podrobnosti SD č.: 349 a, b / 2015 
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L Y Ž O V A N I E  

 

Turistika. Priaznivci lyžiarskej turistiky z Bytče  využili pozvanie na podujatie – Prechod Jánošíkovým 

krajom. Bol to v poradí 32.ročník. Prechod sa konal 24.1.2015. Organizátori pripravili niekoľko trás 

podľa náročnosti. Z cieľových miest bol zabezpečený odvoz autobusmi. Uprostred hl. trasy bol 

pripravený teplý čaj a guláš.  

4.ročník prechodu Javorníckou lyžiarskou bežeckou magistrálou si vychutnalo vo februári 226 

bežkárov z Bytče a okolia. Lyžiari mali skvelé počasie a výborne upravenú trasu. Tento projekt už beží 

5 rokov. ŽSK udržiava 54 km stopy od Husárika ( v Čadci ) až po Kasárne.  

Podrobnosti SD č.:  350 a, b , c , d / 2015 

Lyžiarsky talent. Michaela Mackú je talentovanou lyžiarkou , ktorá spolu s rodinou býva v Hliníku. Je 

žiačkou 4.B. triedy ZŠ Ul. Lániho a tento rok oslávila 10 rokov. Trénuje 4x do týždňa a vyhráva jeden 

pretek za druhým. V apríli dostala ocenenie od primátora mesta M. Minárčika za reprezentáciu 

mesta.  

Podrobnosti SD č.: 351 / 2015 

Nový zákon. Podľa nového zákona o horskej službe by mali povinne všetky deti do 15 rokov nosiť na 

svahu prilbu. Rezort tak reaguje na narastajúci počet úrazov. Deti do 6 rokov musia mať ešte reflexné 

prvky alebo celý odev. V zákone sa hovorí aj o správaní sa lyžiara na svahu a o prevádzkovateľoch 

lyžiarskych zariadení.  

Podrobnosti SD č.:  352 / 2015 

 

T E N I S  

 

Tenisový klub Bytča na ul. Sakalovej , usporiadal Tenisový turnaj ( štvorhry ) o pohár primátora Mesta 

Bytča, ktorý sa uskutočnil dňa 5.9.2015. Organizoval ho B. Raši.  

Benet LTC. Mladí tenisti Benet LTC Bytča mali v v novembri za sebou najúspešnejší rok v ich  histórii. 

Víťazili na turnajoch na Slovensku i v ČR. Vynikala najmä dvojica M. Markovič a M. Čurlej.  M. 

Markovič vyhral 4 celoštátne turnaje v kategórii do 8 rokov. M. Čurlej zas v kat. ml. žiakov zvíťazil 

v celoštátnom turnaji. Sezónu úspešne ukončil  v Prahe, kde zvíťazil  v dvojhre i štvorhre.  Úspešní boli 

aj Š. Koudela, F. Mičušík a M. Šušlík. Za dievčatá bola úspešná Š. Ďurajková, N. Hôrecká, keď 

vybojovali 3.m. na Majstrovstvách stredoslovenského kraja.  

Veľkým úspechom pre klub bol aj nárast členskej základne na 70 detí 

Podrobnosti SD č.:  353  a, b / 2015 

 

H O K E J B A L  

 

Turnaj. 8. Augusta sa na mestskom štadióne  konal II. ročník turnaja  o putovný pohár primátora 

mesta Bytča. Na turnaji sa zúčastnilo 8 tímov.  Z Bytče to boli Šmolkovia a Démoni.  Ďalej hrali aj hráči 

za Hlboké, Kotešovú, Kolárovice , Hrabové  a Skalité. Posledne menovaní sa stali víťazom turnaja.  

Bytčianski Démoni získali 3.m.  

Podrobnosti SD č.:  354 / 2015 
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T U R I S T I K A  

 

Nehoda. Súľovské skaly sú obľúbeným turistickým miestom nielen pre profesionálnych lezcov , ale aj 

„ nedeľných „ turistov. Hoci vyzerajú neškodne, ísť do nich nepripravený sa nevypláca. Presvedčil sa 

o tom 15-ročný chlapec z Námestova. 28.augusta spadol zo skaly pod Súľovským hradom. Spadol do 

15 m hĺbky. Bytčianski hasiči a Žilinskí záchranári  sa ledva k nemu dostali. Poskytli mu prvú pomoc.  

Podrobnosti SD č.:  355 / 2015 
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16.  kapitola 

 

 

Ľ U D I A   M E D Z I   N A M I 

 

Ladislav Treskoň. 

Bol nádejným slovenským maliarom. Už v jeho 18. rokoch bol uvedomelým výtvarníkom, o ktorého 

schopnostiach nikto nepochyboval. Pochádzal z Petrovíc , ale určitý čas pôsobil aj v Bytči. V máji sme 

si pripomenuli 115 rokov od jeho narodenia. Mal neobyčajný zmysel pre podanie portrétov. Počas 

svojho krátkeho života ( zomrel 23 – ročný ) namaľoval viacero hodnotných obrazov.  

L. Treskoň sa narodil 10. mája 1900 v rodine notára v Petroviciach. Ľudovú školu navštevoval v Bytči, 

piaristické gymnázium v Trenčíne. Jeho kresliarsky talent sa prejavil veľmi zavčasu.  Od 14.rokov sa 

venoval aj olejomaľbe, ale najradšej kreslil . Po skončení gymnázia odišiel na výtvarné štúdiá 

k Júliusovi Bencúrovi v Budapešti. Zaoberal sa aj drevorytom, ktorým prispieval ako ilustrátor 

v časopisoch, vyrábal pohľadnice, karikatúry. V apríli 1923 si zadovážil vlastný ručný lis na grafické 

listy.  

Začiatkom septembra odišiel do Detvy, kde chcel urobiť súbor grafických listov. Ochorel na poruchy 

trávenia.  Odmietol lekárske ošetrenie. Odišiel do Prahy, kde sa zapísal do posledného ročníka 

akadémie. S prudkou červienkou ho previezli do infekčného odd. nemocnice, kde 13. októbra 1923 

zomrel.  

Podrobnosti SD č.:  357 / 2015 

 

Vladimír Hujík. 

 

Narodil sa 22.júla 1945 v osade Pláne nad Petrovicami. Tento rok by sa bol dožil 70 rokov.  Miloval 

poéziu a zaujímal sa o literatúru. V Bratislave nechal prácu, štúdium a novinárčinu a prišiel do Plání 

lebo ho chorý otec potreboval. Akoby sa bol vrátil v čase. Na Pláňach nebola ešte zavedená elektrina, 

kúril drevom, ktoré bolo treba narúbať a pripraviť na celú zimu .  Počas nej  tu napadá kopa snehu 

a tamojších obyvateľov odreže od sveta až do jari. Niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ v škole na Ul. 

mieru v Bytči a ako redaktor Žilinských novín.   

Podrobnosti SD č.: 358 / 2015 

 

Juraj Turzo. 

 

Tento pokrokový osvietenský zemepán sa nepostaral len o rozkvet Bytče, ale aj o rozvoj umenia 

a knižnej kultúry. Juraj Turzo vykonával úlohu palatína  na cisárskom dvore vo Viedni. Musel radiť 

cisárovi a veľmi často cestovať do zahraničia. Odtiaľ si nosil domov vzácne dary. Medzi ne patrili aj 

knihy, ktoré boli v tej dobe drahšie ako zlato. Na zámku v Bytči vybudoval knižnicu, ktorá sa vyrovnala 

knižniciam svetových vládcov. Mal v nej viac ako 800 000 zväzkov kníh.  
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Nekupoval knihy len tak bez zmyslu, ale kategorizoval si ich podľa oblastí záujmu. V jeho knižnici boli 

diela z oblasti  teológie, astronómie, filozofie a geografie. Osobitnú pozornosť venoval histórii. 

Vlastnil knihy od Erazma Rotterdamského, Homéra, alebo Ezopove bájky. V čase keď bol majiteľom 

Bytče, bolo toto mesto významnejšie ako Žilina.  Pre mesto zriadil školu – trojtriedku, do ktorej mohli 

chodiť aj deti chudobných, ak prejavili dostatok talentu.  

Ďaleko dopredu predvídal dôsledky rozsiahlych epidémií moru a cholery, čo sa šírili Európou. Preto 

v Bytči zriadil sirotár, časť ktorého slúžila aj na zdravotné  účely.  

Podrobnosti SD č.: 359  / 2015 

 

Ivan Otto Schwarz, Pavol Král , Ondrej Šamaj.  

 

Pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej vojny  a zároveň 70. výročia oslobodenia mesta 

,udelili titul Čestný občan mesta  Bytča trom jej rodákom. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí MsZ  

23. mája. Poslanec Michal Filek návrh odôvodnil tým, že všetci traja majú viac ako 90 rokov a toto je 

posledná príležitosť uctiť si a oceniť ich podiel na boji o slobodu.  

Generálmajor Ivan Otto Schwarz celú vojnu bojoval proti fašistom ako letec 311. Československej 

bombardovacej perute v Británii. Do armády narukoval ako 16-ročný. Ako člen 311.čsl. 

bombardovacej perute nalietal 4,5 tisíc bojových hodín.  

Pavlovi Královi sa ako jednému z mála bytčianskych Židov podarilo uniknúť pred transportom do 

Osvienčimu. Bojoval v SNP  a po roku 1968 ho prenasledoval aj komunistický režim, ktorý ho donútil 

k emigrácii. Narodil sa v Bytči ako Pavel Kalmár.  

Ondrej Šamaj  bol priamym účastníkom ťažkých bojov v SNP.  93-roč. O. Šamaj pochádza z Malej 

Bytče. V roku 1942 narukoval do armády a v r. 1943 bol odvelený na Krym.  

Slávnosť sa konala v Sobášnom paláci. Publiku sa prihovoril primátor mesta  Minárčik, historik Dušan 

Halaj a poslanec  SNR Ľudovít Kaník. S osudmi troch oslávencov  a osobnými väzbami na naše mesto 

prítomných oboznámila Zdenka Svrčková.  Akt udelenia čestného občianstva  vykonal primátor 

mesta.  Vyznamenaní páni sa s vďakou  poďakovali . Slávnostného aktu sa nemohol pre chorobu 

zúčastniť pán Schwarz.  

Podrobnosti SD č.: 360  a , b  / 2015 

 

Sidónia Sakalová. 

 

Jednou z frekventovaných ulíc mesta je ulica Sidónie Sakalovej. Je pomenovaná po rodáčke mesta. 

Narodila sa 1.júla 1876ako jedna z troch dcér  v obuvníckej rodine.  Do školy chodila v Bytči, vyššie 

vzdelanie získala v Budapešti.  Pracovala ako poštárka, prekladateľka a kreslička v USA ( New York ), 

najradšej však  písala veršíky pre deti. Keď sa vrátila z Ameriky, učila na Základnej ľudovej škole 

v Bytči.  Pretože bol nedostatok učebníc Sidónia ich sama urobila. Vtedajšiemu riaditeľovi školy 

Jozefovi Miksovi sa jej veršíky tak páčili, že ich chcel zhudobniť. Jej prvá zbierka básničiek pre deti sa 

volala Moja radosť . Ilustroval ju spomínaný Ladislav Treskoň a niektoré boli zhudobnené J. Miksom.  

Napísala mnoho zbierok pre deti , prispievala do časopisov, veršíky do leporel, scénky pre divadelné 

a rozhlasové hry. V próze sa zamerala na tradície a zvyky nášho mestečka. Jeden čas písala aj kroniku 

mesta.  Ovládala  niekoľko jazykov : nemčinu, francúzštinu, maďarčinu, angličtinu a základy 

taliančiny.  Zomrela  v roku 1948 a na jej rodný dom v Bytči bola umiestnená pamätná tabuľa.  

Podrobnosti SD č.: 361  / 2015 
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MUDr. Ján Halák.  

 

MUDr. Ján Halák, lekár, chirurg, tenista, hokejista, parašutista, maratónsky bežec, dlhoročný 

organizátor športu sa v októbri dožil 80. narodenín. Hoci je to Žilinčan, píšem o ňom preto, lebo dlhé 

roky pôsobil ako lekár v Bytči. Najprv na chirurgii a potom ako posudkový lekár.  

Bol všestranný športovec. Ako tenista samouk sa postupne dostal do slovenskej tenisovej špičky. 

Napokon sa stal Majstrom Slovenska veteránov nad 50 rokov v r. 1985. Úspešne trénoval svoje dcéry, 

z ktorých Marcela sa stala majsterkou SR žiačok a reprezentovala SR.  

Druhým športom , v ktorom vynikal bol hokej. V roku 1958 sa stal hráčom A – mužstva Dynama Žilina. 

Aj atletika a vytrvalostné behy boli jeho obľúbené.  Už ako chlapec vynikal v behu na 800 m. Čím bol 

starší , tým viac sa venoval vytrvalostnému behu, až skončil pri maratóne.  Absolvoval dokonca 

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.  

Ako bývalý príslušník výsadkového vojska v Prešove absolvoval 111 zoskokov padákom z balóna  

alebo z lietadla. Napriek operácii oboch kolien ešte skákal  v r. 2013 v Prostějove na súťaži.  

Jeho osobným krédom bolo : „ Deň ,v ktorý som nešportoval, som nežil“.  

Tento významný športovec dosiahol aj niekoľko vyznamenaní a ocenení.  

- Pamätnú medailu Ministra obrany SR, 2012 

- Ocenenie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina , 2014  

- Najvyššie ocenenie výsadkových veteránov ČR, 2012  

Podrobnosti SD č.:  362  / 2015 

František Vallo.  6.10.1935 začal písať pamätnú knihu Malej Bytče. Pán Vallo sa narodil v Bytči v r. 

1912 a zomrel 1992. V úvode kroniky je napísané : „ Odchodom Bohumila Nováka bol písaním kroniky 

v Malej Bytči poverený František Vallo, technický úradník firmy KOV a. s. Bytča.“ Kroniku začal písať 

v roku 1935 a skončil 18.6.1939. V tom istom roku sa stal prokuristom firmy KOV ( predchodcu 

závodu Kinex ).  Pri príležitosti 100 výr. narodenia sa stretli všetky jeho deti s rodinami ; syn Rastislav 

Vallo, dcéry Katarína Kasagrandová ; Beáta Nidecker a Mária Pavelková , všetky rodené  Vallová. Na 

jednej zo strán spomínanej kroniky je uvedené, že „ knižnicu v Cirkevnom centre voľného času vedie 

Blažena Vallová( manželka F. Vallu ). „ Po smrti manžela, sa začala venovať svojej veľkej láske knihám, 

najmä historickým a náboženským.  

Jaroslav Kasagranda. Stručný životopis: narodil sa 29.7.1937 v Hliníku n V. Základné vzdelanie ukončil 

v Bytči. Strednú priemyselnú školu strojnícku ukončil maturitou v Považskej Bystrici. Celý svoj život 

pracoval v ZVL Kinex Bytča. Do dôchodku odišiel 64 ročný.  

V Kinexe začal pracovať vo vývojovej dielni. Vývoj nových výrobkov bol jeho záľuba.  Sám alebo spolu 

s kolegami podal 9 patentov, ktoré mu boli schválené Úradom pre patenty v Prahe. Podal aj 

nespočetné množstvo zlepšovacích návrhov.  

Zomrel 15.2.2015 vo veku 77 rokov.  

Zoznam patentov a autorských osvedčení :  

1. Technické kružidlo – J. Kasagranda, L. Midula a J. Štefaňák v r. 1971 

2. Stojan na rysovaciu dosku : J. Kasagranda, J. Paciga, P. Fajbík, r. 1974 

3. Súradnicový rysovací prístroj : J. Kasagranda, J. Paciga a P. Fajbík , 1974  

4. Šrafovací prístroj : J. Kasagranda , r. 1974  

5. Stáčací meter : J. Kasagranda, J. Paciga , r. 1982 
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6. Paralelogramový rysovací prístroj vyvažovaný pružinou: J. Kasagranda, J. Paciga, r. 1982 

7. Prenosný nastavovací stojan pod rysovaciu dosku : J. Kasagranda, J. Paciga, r. 1982 

8. Meracie pásmo : J. Kasagranda, J. Paciga , r. 1982 

9. Navíjací stred meracieho pásma : J. Kasagranda, J. Paciga , r. 1984 

Podrobnosti SD č.:  363  / 2015 

Najstaršia občianka.  

18.mája sa dožila významného životného jubilea 100 rokov pani Anna Michálková z Pšurnovíc. Ku 

gratulantom sa pripojil aj primátor mesta, jeho zástupca J. Babušík a poslanec mestskej časti Július 

Lovás. Oslávenkyňa je čulá, optimistická a má rada spoločnosť ľudí.  Storočného obyvateľa  Pavla 

Greguša malo mesto Bytča naposledy v roku 2006, ktorý zomrel ako 103 – ročný.  

Podrobnosti SDF č.: 364 / 2015 

Svadobný dar palatína Turzu.  

Výhercami 5.ročníka súťaže O svadobný dar palatína Turzu sú Veronika Mosorová s Mariánom 

Mičíkom a Anna Tichá s Danielom Reimanom. Na svadobnom veľtrhu v Bratislave ich zástupcovia 

Považského múzea v Žiline vyžrebovali spomedzi šiestich zamilovaných dvojíc, ktoré splnili všetky 

stanovené podmienky. „Okrem svadobnej hostiny v Sobášnom paláci v Bytči, vrátane slávnostného 

prípitku od samotného palatína Turzu, získali snúbenci25-percentnú zľavu na kvetinovú výzdobu 

a víkendový pobyt v hoteli v Terchovej“ povedal riaditeľ múzea Ladislav Cimerák.  

Podrobnosti SD č.:  365 a, b / 2015 

 14. 11. V relácii RTVS s názvom „ Cestou  - necestou“ hovorili o svojom bežnom živote, práci, varení, 

športe manželia Tisovci, ktorí tam žijú.  

 

Narodili sa.  

Nie všetci rodičia detí, ktoré sa tento rok narodili, o tom uverejnili správu v novinách. Preto menovite 

uvádzam iba tých, ktorí sa nám predstavili v týždenníku MY ŽN. V SD prikladám ich fotografie.  

4.1.2015 sa narodil Filip       rodičom:  Oľge a Romanovi  Gežovcom                    z Bytče 

19.1.        sa narodil Maximos   - „ -       Bine  a Martinovi  Beňovcom                  z Bytče 

24.1.            – „ -       Nikol          - „ -        Veronike a Tomášovi Tarabíkovcom      z Bytče 

23.2.            – „ -       Eliška         - „ -        Helene a Rastislavovi  Jacá kovcom        z Bytče 

Podrobnosti SD č.: 366 a, b, c, d  / 2015 

2.3.              – „ -      Michal        - „ -        Veronike Šmidovej a Michalovi Čadovi   z Bytče 

22.3.           – „ -       Maximus   - „ -         Petre  a Stanislavovi Šutarovcom             z Bytče 

22.3.           – „ -       Matej         - „ -         Čvapkovcom                                                z Bytče 

23.3.           – „ -       Nela           - „ -          Lucii a Milanovi  Masarykovcom             z Bytče 

Podrobnosti SD č.: 367 a, b, c, d / 2015 

4.5.             – „ -       Lea             - „ -          Miroslave a Michalovi Židekovcom         z Bytče 

4.5.             – „ -       Eliška         - „ -          Zuzane a Jánovi Šubíkovcom                    z Bytče 

7.6.             – „ -       Anton        - „ -          Dominike Šichmanovej a Antonovi  Červencovi     z Bytče 

8.6.             – „ -       Adrián       - „ -          Lucii a Jozefovi  Škoríkovcom                   z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  368 a, b, c, d / 2015 

27.7.           – „ -      Juraj           - „ -          Marianne a Jurajovi Sedliakovcom         z Hrabového 

16.8.           – „ -      Timotej     - „ -           Zuzane Piačkovej a Imrichovi Cudrákovi     z Bytče 

7.9.             – „ -      Sebastián  - „ -           Kristíne a Marekovi Pazúrikovcom           z Bytče 

19.9.           – „ -      Sebastián – „ -          Lenke Kubicovej a Michalovi Harciníkovi     z Bytče  
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21.9.           – „ -      Natália      - „ -           Eve a Jozefovi  Malíkovcom                        z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  369 a, b, c, d, / 2015 

25.9.    sa narodila       Mária      rodičom :     Márii Kvardovej a Michalovi Harmečnému       z Bytče  

28.9.        – „ -               Pavol         - „ -              Michaele a Pavlovi Cigánikovcom                       z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  370 a, b / 2015 

4.10.       – „ -                Adela        - „ -              Márii a Jurajovi  Uherkovcom                              z Bytče  

11.10.     – „ -                Michaela – „ -              Ivane a Michalovi Martinkovcom                        z Bytče  

20.10.     – „ -                Roman     - „ -              Barbore Pistovčákovej a Romanovi  Kvašňovskému       

28. 10.    – „ -                Patrik       - „ -              Denise a Patrikovi Bublovcom                              z Bytče  

Podrobnosti SD č.:  371 a, b, c, d  / 2015 

6. 11.      – „ -               Lucia          - „ -             Andrei a Pavlovi Cigánikovcom                             z Hvozdnice 

9.11.       – „ -               Leo             - „ -             Zuzane a Leovi Tichým                                           z Bytče  

18.11.    – „ -                Natália      - „ -             Adriane a Jurajovi Čičkovcom                                z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  372 a, b, c  / 2015 

8. 12.      – „ -               Daniel        - „ -             Monike Chlebinovej a Petrovi Bučkovi                z Bytče  

22.12.    – „ -                Alexandra – „ -            Zuzane a Jozefovi Papíkovcom                           z Hrabového 

27. 12.   – „ -                Lukáš          - „ -            Zdenke a Jánovi Parčišovcom                             z Hvozdnice 

Podrobnosti SD č.:  373  a, b, c   / 2015 

Navždy nás opustili. 

Bytča : 4.1. Daniel Blaško ( 1947 ) a Mária Tvrdá rod. Svrčková ( 1950 ); 24. 1. Jana Kemková, rod. 

Škorníková ( 1960 );  14.2. Stanislav Podstavek ( 1971 ), 15.2. Jaroslav Kasagranda ( 1938 );17.2. 

Karolína Lukáčiková, rod. Ďuriníková ( 1922 );  

Podrobnosti SD č.: 374 a, b, / 2015 

3.3. František Daniš ( 1922 ),16.3. Janka Behríková, rod. Chromčíková ( 1940 ); 11.3.Štefánia    Masná           

,rod. Hubocká ( 1925 ); 12.3. Mária Martinická, rod. Stráňavská ( 1929 ); 26.3. Jozef Rovnianek ( 1934) 

– bol známy holubár a automechanik.; 21.3. Mária Hrtánková ( 1954 ); 24.3. Jozef Marman ( 1943 );  

27.3. Štefánia Balážová ( 1921 );  

Podrobnosti SD č. : 375  a, b, c, d / 2015 

30.4. Milan Václavík ( 1957 ); 6.5. Helena Korosiová ( 1920 ); 9.5. Jozef Brezovian ( 1935 ); 16.5. 

Vladimír Višňovský ( 1935 );  

Podrobnosti SD č.:  376  a, b, c,  / 2015 

22.5. Štefánia Gärtnerová ( 1930 ); 24.5. Jaroslav Midula ( 1929 ); 24.5. Mária Martinkovičová ( 1930 

);  Podrobnosti SD č.: 377  a, b, c / 2015 

3.6. Amália Polková, rod. Chlebinová ( 1931 ) ; 7.6. Anna Gajdošíková ( 1965 ); 7.6. Jarmila Malobická 

( 1946 ); 9.6. Božena Zimmermannová, rod. Gajdošová ( 1935 ) ;  

Podrobnosti SD č.:  378    a,  b, c, d / 2015 

15.6. Jozef Fehérvári ( 1940 ) ; 18.6. Emília Hrtánková, rod. Šmahajová ( 1942); 23.6. Anna Bačíková, 

rod. Rástočná ( 1947); 23. 6. Jozef Blaško ( 1952 );  

Podrobnosti SD č.:  379  a, b, c, d / 2015 

4.7. Mário Michúlek ( 1972; 5.7. Marta Líšková rod, Konšteková ( 1932 ); 5.7. Oľga Gärtnerová, rod. 

Lednická ( 1956 );  7.7. Pavol Skukálek ( 1949 );  

Podrobnosti SD č.: 380  a, b, c, d / 2015 

7.7. Pavol Beňo ( 1941 ); 19.7. Viktor Šmid ( 1937 ) ; 3.8. Vladimír Gallo ( 1935 ); 14.8. Mária Sučanská, 

rod. Šalková ( 1928 );  Podrobnosti SD č.:  381  a, b, c, d, / 2015 
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18.8. Peter Ballo ( 1944 ); Anna Vršová, rod. Šopáková ( 1955 ); 24.8. Branislav Kaluža ( 1975); 29.8. 

Paula Jamrichová ( 1938 ).  Podrobnosti SD č.:  382  a, b, c, d /  2015 

5.9. Anna Varáčková, rod. Fulmeková ( 1934 ); 8.9. Helena Sakalová rod. Gajdošová, nar. 1925;  9.9. 

Janka Vallová, rod. Fundárková ( 1928 ) – jej synovia boli Mons. Ján Vallo dekan v Trenčianskej Teplej 

a Mons. ThDr. Štefan Vallo PhDr. riaditeľ biskupského úradu v Nitre.; Dušan Hanulík ( 1944 ); 26.9. 

Imrich Miklúš ( 1931 ); Elena Šalomounková , rod. Mindalová ( 1948 – rodáčka z Bytče ). 

Podrobnosti SD č.:  383  a, b, c, d / 2015 

13.10. Štefánia Matúšová , rod. Hujíková ( 1932 ); 14. 10. Kamila Bušová, rod. Čmáriková ( 1947 ); 

14.10. Peter Beňák ( 1963 ); 22.10. Martin Dudoň ( 1951 ); 26. 10. PhDr. František Chmelina ( 1931 ); 

Podrobnosti SD č.: 384  a, b, c, d / 2015 

4.11. Milan Chudovský ( 1946 ); 13.11. Marika Kováčiková  ( 1942 ); 21.11. Mária Šuríková ( 1949 ); 

22.11. Josef Hampl ( 1934 );  

Podrobnosti SD č.: 385  a, b, c, d / 2015 

29.11. Ladislav Fehervári ( 1961 );  3.12. Mária Majtánová, rod. Prusová ( 1940 );  7.12. Anna 

Brigantová , rod. Pavlíková ( 1931 );  29.12. Jozef Hrankay ( 1940 ); 30.12. Emília Benechová ( 1937 ).  

Podrobnosti SD č.:   386 a, b, c, d, e / 2015 

Hliník : 16.2. Bohuslav Chudý ( 1927 ); 14. 3. Martin Polka ( 1945 ); 16.3. Kamila Chudá (1940 ); 29.3. 

Viktor Mrena ( 1952 ); 28.5. Rudolf Šutara ( 1934 ); 18.8. Pavol Helmeš ( 1951 );  

Podrobnosti SD č.:387   a, b, c, d / 2015 

6.9. Ladislav Gajdošík ( 1940 ); 20.9. Veronika Mikulíková, rod. Chrenščová ( 1932) ; 18.10. Ján Chudý 

(1933 ); 28.12. Jozef Smatana ( 1952 ); 

Podrobnosti SD č.:  388  a, b, c, d / 2015 

Hvozdnica: 31.3. Johana Bočková, rod. Prašnická ( 1923 ); 1.5. Veronika Palková , rod. Fajbíková ( 

1916 ); 24.5. Veronika Putirková ( 1931 ); 18.8. Anton Jakubík ( 1954 ); 31.8. Jozef Novák ( 1943 );  

Podrobnosti SD č.: 389  a, b, c, d / 2015 

15.9. Veronika Laščeková ( 1923 ); 17.9. Milan Čupec ( 1961 ); 23.9. Jozef Kameniar ( 1932 ); 1.10 Oľga 

Gajdošová, rod. Bielová ( 1946 ); 13.11. Mária Pláňavská ( 1952 );  

Podrobnosti SD č.: 390  a, b, c, d, e / 2015 

Pšurnovice : 12.5. Alojz Játy ( 1959); 31.7. Ján Blaško ( 1950 ); 10.8. Martin Levko ( 1937 ) ; 14.8. 

Viktória Gregušová ( 1934 ); 15.9. Jozef Gajdošík ( 1931 );  

Podrobnosti SD č.:  391  a, b, c, d, e / 2015 

Hrabové: 17.4. Jozef Sedlák ( 1922 ); 5.8. Štefan Hrabovský ( 1931 ); 8.8. Viktor Gaňa ( 1932 ); 2.11. 

Peter Sedlák ( 1950 ) 

Podrobnosti SD č.:  392  a, b, c / 2015 

Malá Bytča : 6.4. Mária Husárová ( 1925 ); 14.4. Anna Husárová , rod. Vallová ( 1933 );  18.10. Helena 

Korbašová , rod. Kormanová ( 1949 ) 

Mikšová : 6.7. Vojtech Borovička ( 1927 ); 3.9. Štefan Krajčí ( 1939 )  

Podrobnosti SD č.:  393  a, b, c , d  / 2015 

Spomienka. 

Rodina a najbližší smútiaci často nemôžu zabudnúť, že ich navždy opustil človek, ktorého veľmi 

milovali. Preto aj prostredníctvom novín spomínajú pri výročí ich odchodu a my spomíname s nimi. 

V SD prikladám fotografiu s textom.  

6.1.  sme si pripomenuli   3. výročie smrti          Jána Kemku                  z Bytče 

15.1.        – „ -                      1.    – „ -                       Jána Dadlíka                z Pšurnovíc 
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18.1.        _ „ -                      9.     – „ -                      Alojza Ondrušíka        z Bytče  

11.3.       – „ -                       1.     – „ -                      Miroslava Hrobárika  z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  394  a, b, c, d / 2015 

15.4.       – „ -                       1.      – „ -                     Janky Huboňovej        z Bytče  

14. 5.       – „ -                      30.    – „ -                     Pavla Jánošíka             z Hvozdnice 

26.5.        – „ -                       1.     – „ -                     Ľudmily Danišovej       z Bytče 

7.6.          – „ -                       5.     – „ -                      Štefana Michálka        z Bytče  

Podrobnosti SD č.: 395  a, b, c, d / 2015 

2.7.          – „ -                       1.     – „ -                      Tatiany Klundovej       z Bytče   

24.8.        – „ -                       3.     – „ -                      Anny Bančákovej        z Bytče 

12.9.        – „ -                       1.    – „ -                       Jozefa Daniša               z Bytče  

26.9.        – „ -                       5.     – „ -                      Štefana Koleka            z Hliníka  

Podrobnosti SD č.: 396   a, b, c, d / 2015 

10.11.      – „ -                       23.   – „ -                     Františka Reša st.        z Bytče  

11.11.      – „ -                       21.   – „ -                     Márii Kurucárovej        z Bytče  

11.12.      – „ -                        8.    – „ -                      Vladimíra Reša             z Bytče  

11.12.      – „ -                        3.    – „ -                      Františka Reša ml.       z Bytče 

Podrobnosti SD č.:  397 a, b, c, d, / 2015 
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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 

 

 

1525  -  richtárom mesta V. Bytča bol Martin                                                                                                     

1535  -  bol vydaný prvý poštový poriadok, ktorý určoval, že najvyšší dvorný  a krajský poštmajster    

              podliehajú Úradu najvyššieho kancelára vo Viedni 
1555  -  sa uvádza V. Bytča v listinách ako súčasť Hričovského hradu   
1575  -  trvale sídlila na bytčianskom zámku Katarína Zlínska 

- poskytla Katarína Zlínska donáciu ( odmenu )Jánovi Killianovi za zásluhu o vystavanie 

bytčianskeho zámku. Dostal 2 celé usadlosti v Pšurnoviciach a v Hornom Hričove 

1585  -  sa stal bytčiansky zámok stálou rezidenciou Františka Turzu  
-  zomrela Katarína Zlínska 

- prvý sobáš Juraja Turzu so Žofiou Forgáčovou 

1605  -  prví majitelia pivovaru v Bytči boli Thurzovci                                                                                                                                                          
-  povolal Juraj Thurzo do Bytče  za riaditeľa lýcea a za vychovávateľa svojho syna Imricha 

učiteľa Eliáša Lániho. Odvtedy žil v Bytči. Písal duchovnú poéziu, modlitby, nábožné piesne, 
ktoré prešli do spevníka Cithare Sanctorum 

- Bočkayove tlupy úplne vypálili obec  i zámok  
1615  -  Imrich Thurzo začal študovať na univerzite vo Wittenbergu, kde bol zvolený za rektora  
              univerzity    

1625  -  panstvo v Bytči spravovala  Alžbeta Czoborová, vdova po palatínovi Jurajovi Thurzovi.    
              Obyvateľstvo bolo vtedy rozdelené podľa majetkových pomerov. Niektorí museli odovzdávať  
              naturálie, iní robotu , talianski majstri zasa slúžili svojim umením a remeslom. Záhradníci  
              okrem svojej práce v záhrade museli doručovať listy. Jediný slobodník v obci Pšurnovice –  

              Martin Kosík, musel chodiť s listami, kam mu úradníci z panstva prikázali. Znamenalo to, že  
              nosil listy nielen do obcí blízkych k Bytči, ale aj tých vzdialených. 
1645  -  zomrel palatín Mikuláš Eszterházi – majiteľ Bytče 

-  bol majiteľom sobášneho paláca Pavol ( syn Mikuláša ), ktorý bol povýšený do kniežacieho  
  stavu. Palác vlastnil do r. 1712.  

1675  -  udelili cechový štatút hrnčiarom v Bytči 
1695  -  kňazom vo farnosti bol František Gabriel Omasta 

1705  -  zúrila v meste epidémia cholery . Zopakovalo sa to aj v r. 1735.  

1725  -  bola v meste veľmi silná povodeň, keď voda siahala pod druhé okno Schlesingerovho domu 

1735  -  bol kaplánom na fare páter Filip ( minorita )  

1745  -  bol kaplánom vo farnosti páter Henrikus  
-  prebiehala výstavba  nového oltára Panny Márie vo farskom kostole na náklady  vtedajšieho 

farára M . Hudeka 

1755  -  bol kňazom na fare v Bytči Ján Rozboril 
-  najvýnosnejšie bolo kupčenie s maslom  

1765  -  mesto finančne podporilo cechy takto: mäsiarsky : 20 Fl ( Florény ), hrnčiarsky : 19,50 Fl,  
               stolársky : 10 Fl, debnársky : 6,50 Fl, čižmársky : 7,50 Fl, krajčírsky : 3,50 Fl, sklársky : 1,50 Fl.  

-  bol kaplánom vo farnosti Štefan Terlanda 
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1785  -  richtárom v obci bol Štefan Begáň ( 1 rok ) 
-  kaplánom vo farnosti bol páter Wolfgang Smatana  

1795  -  bola uzavretá dohoda medzi bytčianskym panstvom a Židovskou obcou o výstavbe kúpeľa  
-  do tohto roku bol richtárom v obci  Martin Beloň 

1805  -  bol kaplánom vo farnosti Adam Medzi horský  
-  do tohto roku bol richtárom v obci Ondrej Valášek  

1815  -  od tohto roku bol richtárom obce Ondrej Smatana ( do roku 1817 )  
1825  -  predalo mesto starú pastiereň hrnčiarom 

-  richtárom obce bol Mikuláš Keblúšek ( do r. 1828 ), potom opäť ( 1847 – 1848 )  

-  mesto dalo urobiť novú pečiatku s písmenami „ O. B“ 

- na vyučovanie hluchonemých detí venovalo mesto 300 Fl.  
1835  -  richtárom v obci bol Michal Beloň ( do roku 1839 ) 

1845  -  kňazom vo farnosti bol Jozef Badík a richtárom Ján Beloň ( do roku 1846 )  
-  prebiehala výstavba druhej kaplnky Panny Márie v lokalite Podkľutec, zásluhou farára 

Štefana Tvrdého  
1855  -  kaplánom vo farnosti bol Jozef Pick  
1875  -  kňazom vo farnosti bol Karol Ševčík  

-  zákaz činnosti Matice Slovenskej ( maďarskou vládou ) . Vznikol Dobrovoľný hasičský spolok 

1885  -  zatvorili v Martine Tatra Banku. Jej filiálka v Bytči bola jednou z prvých na Slovensku  
-  richtárom obce bol František Arleth ( do r. 1887 )  
- vypukol oheň v maštali správy panstva ( južná strana svadobného paláca ) . Zadusili sa krásne 

ťažné kone. Oheň zasiahol strechu paláca 

- bytčianski remeselníci, živnostníci a obchodníci vstúpili do tzv. Priemyselného zboru v Bytči 
1915  -  do roku 1918 bola Bytča sídlom okresu, ktorý združoval 26 obcí. Spolu tu žilo 28,tis.  
               obyvateľov. Z toho 99 % Slovákov a Čechov, rozloha : 362,5 km2 

 1925  -  vzniklo Okresné živnostenské spoločenstvo  
-  16. Júna bola na celom Považí veľká povodeň 

- 21. 1. nastúpila na pošte v Bytči v oddelení telegrafu Lýdia Selecká 

- Od tohto roku bol vydavateľom pohľadníc mesta V. Sonnenfeld. Neskôr jeho syn Július a Jozef 

Hlucháň. Pohľadnice vyrábali v tlačiarni Vojtecha Langa st. v Bytči. 
1935  -  sa začala výstavba novej cesty z Bytče do Makova  

-  od 15. 2. bol prednostom žandárskej stanice Evžen Berka ( do r. 1939 )  
- Pretože mnohí členovia rukovali na vojnu , museli byť nové voľby a reorganizácia odbočky. 

Predseda: Oldřich Beneš, podpreds.: Armin Reich, jednateľ: Jozef Miks, pokladník: Gustáv 
Ligotský. Ďalší členovia výboru : Sedlák, Arleth, Schlesinger, Fundárek a iní. Celkový počet 
členov : 52 . V okrese vysadili 1 111 ks ovocných stromov.  

- Bol vo V. Bytči letecký deň na núdzovom letisku v Malej Bytči. Predviedli sa 2 lietadlá 
z Piešťan.  

- Jozef Kalaš založil výrobu športových potrieb ( lyže, sánky, hokejky, kajaky, kanoe a iné ) 
- Vydláždili a kanalizovali celé centrum mesta. Zregulovali Petrovičku, ktorá  predtým zalievala 

celé námestie. Prestavali farský kostol.  
- Začala v Bytči na pošte pracovať ako poštová asistentka Mária Hromcová ( od 1. 10. )  
- Ernest Bíroš bol zamestnaný na pošte ako zriadenec. Vtedy bola pošta v starom dome v areáli 

zámku. 
1945  -  v pivovare namontovali novú várňu piva, novú kotolňu a modernú výrobnú halu.  

-  30. apríla ustupujúca nemecká armáda zničila most cez Váh, čím mesto odtrhli od poštových 
a iných spojov, mesto bolo bombardované 

- Mesto oslobodil 1. Čsl. Armádny zbor, vznikol Miestny národný výbor a dokončili stavbu 
obecného domu. Prvý krát zasadal Národný výbor, ktorý zaviedol prácu milícií v celom 

okrese.  
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- Od 4. 5. zriadili v meste okresné veliteľstvo Národnej bezpečnosti ( NB ). Jej práca trvala iba 
do septembra, ale stihla zaistiť 55 osôb, z toho 33 bolo postavených pred ľudový súd.  

- V septembri bola slávnostne obnovená premávka cez nový most cez Váh 

- Pracovné miesta na pošte sa viac ako v iných mestách, obsadzovali rodákmi z Bytče alebo 
okolia. Prevádzka pošty bola v prevádzke až do oslobodzovacích bojov 

- Richtárom v obci do roku 1945  bol  Martin Mičura ( od r. 1927 ), potom Rudolf Šamánek 
a ten istý rok Ladislav Lang.  

- Silná veterná víchrica zničila v meste mnoho domov a polámala ovocné sady. Záhradkári mali 
opäť voľby. Predseda: Jozef Skotnický ( roľník ), podpreds. Ján Pavelek ( riaditeľ školy), 
tajomník a kronikár : Ján Kristiník ( účtovník ), pokladník : Rudolf Babjak ( prednosta 
Národného výboru ), hospodár: František Pálfy . Členovia výboru založili ovocnú škôlku 

- Od 1. 6. – 25. 11. Bol prednostom žandárskej stanice Eduard Štefanec. Od  25. 11. Bol Dezider 
Gonda.  

- Krátko po prechode frontu si ľudia vydýchli a začali naplno pracovať spolky a zväzy. Aj 
Filatelistický spolok, ktorý mal 38 členov.  

- Okrem Kovoslužby boli v meste Pivovar, Drevoindustria, Mestský stavebný podnik, 
Komunálne služby, Meliorácie, Štátne lesy, Prefa ( stavebné dielce ), Pekárne a iné výrobné 
prevádzky.  

1955  -  Drevoindustria v Bytči sa osamostatnila a vznikli 4 výrobné strediská: lyže, sane, hokejky,  
              kajaky a kuchynský nábytok.  

- Do tohto roku  bol predsedom Slovenského rybárskeho zväzu Jozef Badík. Po tomto roku sa 
ním stal Jozef Mahdík ( do r. 1957 ).  

-  Zámok v Bytči sa stal sídlom kultúrnej a vedeckej inštitúcie – Štátneho archívu. Jeho cieľom 
bolo spracovanie a záchrana kultúrneho dedičstva.  

- Pošta v Bytči sa stala Okresným poštovým úradom. Mala 26 zamestnancov a v pobočkách ( 
dediny ) ich bolo 21. V júni namontovali nový diaľnopis, čím sa stal poštový úrad v Bytči 
telegrafným úradom pre všetky pobočky v okrese. Činnosť okresu trvala 5 rokov.  

1965  -  V meste založili Filmový klub, jeho predseda bol J. Haranta.  

-  V areáli školy na Ul. Mieru vyasfaltovali chodníky , aj okolo školy, oplotili pozemok, vysadili 
trávniky 

1975  -  závod na výrobu guľôčkových ložísk ( predchodca Kinexu ) vyrábal tento rok 256 mil. ks  
               výrobkov. V podniku pracovalo 1730 osôb za priemernú mzdu : 2053 Kčs.  

-  V pivovare vyrobili 252 328 hl piva; stupne 7°, 8°,10°, 12°, 14°a 16 °. Vedľajší produkt „ mláto 
„ predávali ako veľmi kvalitné krmivo pre dobytok a ošípané súkromníkom a do roľníckych 
družstiev na okolí.  

- Do tohto roku bol riaditeľom školy na Ul. mieru Rudolf Badík. Po ňom nastúpila na 1 rok 
Marta Lipnická.  

- Predseda národného výboru bol  do r. 1975 Ladislav Barcalík  ( 5 rokov ).  Od roku 1975 do 

roku 1981 bol predsedom Leopold Václavík.  
- Začali s výstavbou autobusového nástupišťa.  
- Pre nedostatočnú pripravenosť v rybárskych súťažiach zostúpilo A družstvo z 1. Ligy až do 

divízie 

- 30. 11. Usporiadal Filatelistický klub II. programovú výstavu poštových známok v Bytči. 
Vystavovali 18 zberatelia. Najviac : M. Badík, V. Bystričan, M. Keblúšek. Počet členov klubu 
bol 35 dospelých a 20 mladých.  

- Zamestnanosť v meste bola :  ZVL Kinex: 1722 robotníkov; Makyta: 779; Drevoindustria Súľov 
: 740; JRD: 342; Debnáreň: 270; Prefa Hrabové : 262 ; Pivovar: 201; Štátne lesy : 192; 
Komunálne služby : 184; Kovoslužba : 154 ; Obnova : 105 ; Stavebný podnik : 89.  

1985  -   Začali s rekonštrukciou cestnej križovatky pri cintoríne.  
-   Pošta v Hvozdnici bola pridružená k Bytči ako č. 3, po preložení z Mikšovej 
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-   Následkom silných zimných mrazov a zamrznutia hladiny vodných plôch, uhynulo v riekach 

veľa rýb. 
-   V Hornom Hričove spustili predčasne do prevádzky nedokončenú čističku vody. Následok bol 

veľké znečistenie riek a rybárskych revírov. Ryby húfne hynuli.  
-   Počet členov Klubu Slovenských filatelistov bol 50.  
-    Bola vydaná v Bytči ručná poštová pečiatka z príležitosti 40. Výročia oslobodenia Bytče. 

Autor: Ivan Kubica.  

1995  -  bol rokom 100. Výročia organizovanej filatelie na Slovensku. V Bytči zorganizoval klub XII. Dni  

              filatelie Slovenska. V Sobášnom paláci slávnosť otvoril predseda organizácie Stanislav Helmeš.  
-    Zväz rybárov uzavrel s firmou EXMAT v Žiline zmluvu o dočasnom užívaní Hlinických 

rybníkov.  
-    Do roku 1995 bola riaditeľkou ZŠ Ul. mieru Anna Hešková a po nej nastúpila Soňa Živná do 

roku 2001. 

-    Začala sa v meste stavba pešej zóny 

-    Od 1. 2. nastúpila do funkcie riaditeľky pošty v Bytči Božena Kremeňová. 31. 3. 2007 odišla 
do dôchodku. 

 

Čižmársky cech. Severné Slovensko vždy patrilo k tým regiónom, kde bol problém s prácou. Tento 
fenomén sa riešil a rieši pracovnou migráciou. Aj Bytču a jej okolie zasiahli v priebehu 

predchádzajúcich desaťročí veľké migračné vlny. Za čias Rakúsko – Uhorska bolo typickým migračným 
remeslom drotárstvo. Migrácia pokračovala aj v medzivojnových rokoch, kedy Európu zasiahla prvá 
hospodárska kríza.  Vtedy sa z Bytče a okolia vysťahovalo do Ameriky mnoho ľudí. Aj tí čo zostali sa 
museli niečím živiť. Jedným z najstarších remesiel bolo čižmárstvo. Keďže v našom kraji zima 
prichádzala včas a odchádzala neskoro, čižmy boli nutnosťou. Ibaže tie nosili iba tí bohatí. Pre 
chudobných sa šili krpce.  
Ručne šité čižmy z Bytče zašli aspoň tak ďaleko , ako výrobky drotárov. Kupovali si ich vo Viedni, 
Budapešti, v Berlíne, Varšave a inde. Výnosné remeslo si vyžadovalo ochranu, preto sa čižmári spojili 
do cechov. Tento rok Bytča oslavuje 360 rokov od založenia prvého čižmárskeho cechu.  
Podrobnosti SD č.: 398  / 2015 

 

Drotárska sláva. Hoci je drotárske remeslo už minulosťou , dodnes sa v Bytči a okolí  rozpráva  
o drotároch, ktorí prešli obrovský kus sveta a mnohí z nich zbohatli vďaka svojej zručnosti. Jedným 
z nich bol drotár, ktorý sa usadil pri Kaspickom mori, kde sú dodnes náleziská ropy. Miestny vládca 
chcel zaviesť verejné osvetlenie a potreboval k tomu lampy. Tie vymyslel a vyrobil náš drotár, ktorý 
na nich tak zbohatol , že si založil továreň , v ktorej zamestnal mnoho našich krajanov.  
Podobný príbeh má aj predchodca nákupného vozíka, dodnes využívaného na celom svete.  

V Petrohrade v cárskom Rusku sa ujal Jozef Beloň, ktorý dal plechárčine umeleckú hodnotu. Neskôr 
vo svojej dielni kombinoval plech so sklom a keramikou. Ďalšiu dielňu si otvoril jeho synovec 
v gruzínskom Tbilisi, kde nestačil pre dopyt vyrábať. Preto sa vybral na Slovensko, kde naverboval 

džarkov ( učňov ) pre prosperujúci podnik. Druhá svetová vojna pochovala slávne slovenské 
drotárstvo. Zostali z neho iba exponáty v múzeách.  Aj vďaka našim drotárom  mnohí ľudia vo svete 
spoznali Slovensko dávno predtým, ako sa stalo samostatným štátom. Drotári došli do všetkých 
svetadielov. Dokonca aj na Madagaskar a Nový Zéland.  
Ale aj drotári museli so svojej práce odvádzať dane. Kým chodili bytčianski drotári po svete, ich 
manželky a matky museli z peňazí, ktoré priniesli domov, oddeliť značnú časť pre vyberačov daní. 
Z toho mála čo im ostalo ledva vyžili. Preto vyberačov daní ohadzovali vajcami , alebo zhnitými 
zemiakmi. Ak ženy drotárov nemali pripravené peniaze, brali im dobytok, alebo nehnuteľný majetok, 
čo ich podnecovalo k vzburám.  
Podrobnosti SD č.:  399  a, b / 2015 
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Útoky hajdúchov. V roku 1605 boli majiteľmi bytčianskeho panstva Thurzovci. Konkrétne Juraj 
Thurzo prežíval vtedy rozkvet svojej kariéry. Vďaka svojmu pôvodu , inteligencii a bystrému úsudku sa 

ocitol v tesnej blízkosti cisárskej rodiny. Bol dokonca osobným radcom cisára Rudolfa II. Preto takmer 
všetok svoj čas strávil vo Viedni. Stihol sa 2x oženiť. Jeho prvá manželka Žofia zomrela pri pôrode 
a druhá Alžbeta mu porodila syna Imricha  a dcérky. No práve vtedy, keď bola jeho rodina 
najzraniteľnejšia, zažila Bytča plienenie, pretože ju prepadli hajdúsi. Ich vodca mal prezývku Biely 
Steč. Boli to neorganizovaní žoldnieri, ktorí putovali Uhorskom. Využívali Bočkayovské povstanie proti 
cisárskemu dvoru. Pred 410 rokmi došlo v zámku a aj v meste k zabíjaniu, plieneniu a ničeniu. 
Dokumenty neuvádzajú ,kde bol práve vtedy 7 ročný Imrich, jeho sestry a ich 27-ročná matka 
Alžbeta. Toto kruté povstanie trvalo niekoľko rokov a ukázalo sa , že ich vodcovi Štefanovi Bočkayovi 
išlo o to , aby získal korunu sedmohradského kniežaťa. Neváhal sa preto spojiť ani s osmanskými 
Turkami. Ani keď napokon Bočkay dostal svoju korunu, jeho hordy sa neprestali potulovať krajinou.  
Po vyplienení a vyhorení začal palatín Thurzo Bytču a zámok opäť budovať. Vrátil sa sem stredný stav, 
zemania , obchodníci a remeselníci. Keď zavládol mier, Bytča začala rozkvitať.  
Najobľúbenejšou dcérou Juraja Thurzu bola Anna. Bola veľmi vzdelaná, obdarená sociálnym cítením, 
zmyslom pre krásu a navyše mala manažérske schopnosti. Tie využívala pri chove a konzervovaní rýb.  
Podrobnosti SD č.:  400  a, b / 2015 

 

Najstaršia pošta. Bytčiansky okres má najstaršiu poštu na Slovensku. Nachádza sa v obci Predmier. 

Jej budova pochádza zo 17.storočia .Predmier bol v tom období dôležitým a strategickým vojenským 
miestom s vojenskými kasárňami. Okrem toho sa v Predmieri nachádza klasicistický kaštieľ z 19. st., 

alebo kostol sv.Gallusa, v ktorého múroch sú zamurované nevšedné náhrobné kamene. Na jeho 
mieste kedysi stála veža zo 16. st., ktorá slúžila ako strieľňa a pozorovateľňa.  
Podrobnosti SD č.: 401  / 2015 

 

Židovské hostince v Hliníku. Mnohé zo vzácnych architektonických pamiatok sa zachovali iba 
z rozprávania, alebo ako písomné záznamy v archívoch. K takýmto pamiatkam patria bývalé židovské 
hostince v Hliníku ( prímestská časť Bytče ). Najväčšiu slávu zažili v 19.st. Boli vybudované na 
furmanskej ceste zo Žiliny do Bytče a ďalej do miest na Dolniakoch. Hliník bol pre nich odpočinkovým 
miestom.  Boli to na tú dobu honosné stavby, ktoré mali murované stajne, do ktorých boli také veľké 
vchody, že tadiaľ prešiel celý voz i s koňmi. Po odchode Židov si ich domy a hostince miestni 

obyvatelia rozobrali a tehly z nich použili na stavbu vlastných domov.  
Židia , čo tu žili pochádzali z Viedne. Pozval ich sem barón Popper, majiteľ pivovaru, podnikateľ 
s drevom a pod. V spomínaných hostincoch sa varili nezvyčajné jedlá a podávali neznáme nápoje . 
Ako napr. čokoláda.  
Ďalšou pamiatkou je aj Kočí zámok , ktorý stál v Petrovskej doline, socha Jána Nepomuckého, ktorá 
stála v 18.st. na nádvorí Bytčianskeho zámku a pod. So všetkých týchto pamiatok ostali iba povesti 
a legendy.  

Podrobnosti SD č.:  402 / 2015 

 

Vodná nádrž – Beňov. Je jedným z obľúbených odpočinkovým miestom, ale aj rybárskym revírom. 
Nachádza sa blízko Mikšovej, kde v roku 1961 postavili elektráreň. Rybári tu často usporadúvajú 
rybárska preteky. Beňov dal pravdepodobne meno  veľkému rodákovi, cestovateľovi – Móricovi 
Beňovskému. Na túto záhadnú osobu našich dejín si nárokujú mnohé štáty. Lenže práve priezvisko 
Beňovský poukazuje na to, že jeho korene siahajú k Beňovu pri Mikšovej. Jeho zemianska rodina 
vlastnila kaštieľ v Mikšovej.  
Podrobnosti SD č.:  403  / 2015 

 

Ukrývanie utečencov. Pozoruhodné dejiny v Bytči nepíšu iba vzdialené storočia , ale aj nedávna 
minulosť. V lokalite Malá Bytča už v roku 1943 začal vznikať prvý lesný tábor, v ktorom sa ukrývali 
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utečenci z nemeckých koncentračných táborov. Utečenci tu našli nielen úkryt, ale aj nové doklady. 

Ešte pred vypuknutím SNP bolo v tábore 150 utečencov. Hrozilo nebezpečenstvo, že ich Nemci 
odhalia, preto sa museli rozdeliť.  
V noci z 30. na 31.augusta 1944 skupina povstalcov prepadla neďaleko Bytče nemecký transport, 
odzbrojila stráž a zmocnila sa zbraní a munície. Podobné aktivity spôsobili, že Bytču obsadili Nemci. 
Z mesta potom intenzívne pátrali po členoch odboja.  
Podrobnosti SD č.:  404  / 2015 
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18.  kapitola 

 

 

P O Č A S I E  

 

Január. 

1. 1.   Rok sa začal mrazivo. V noci bolo -9°C, ráno o 7,hod. bolo -6 °C a cez deň -3°C. Bezvetrie 

2.1.  V noci a ráno bola hustá hmla -3°C. Cez deň nemrzlo, pršalo     

4.1.   V noci začalo snežiť a husto snežilo celý deň. V noci a ráno bolo -1°C. V horách  a okolo 

             Žiliny bola víchrica ( vyvracala stromy ), ale u nás takmer bezvetrie.  Až do 9. 1. Boli noci  

            a dni mrazivé okolo  - 9°C. Dni boli slnečné, ako stvorené pre lyžiarov.  

10. 1.   Začal sa odmäk. 3 dni nemrzlo ani v noci. Miesto sneženia pršalo. Fúkal len slabý vietor.  

13. 1.   Opäť začalo mrznúť  , v noci až – 8 °C. Padal len poprašok snehu.  

16. 1.   V noci bolo – 6 °C, ráno hmla, bezvetrie, ale cez deň až 6°C . 

17. 1.   V celej Európe sa zvýšili teploty. U nás dnes cez deň až 10°C. Fúkal SZ vietor 

20. 1.   Od tohto dňa bol každý druhý deň iný. Striedali sa mrazivé dni s upršanými. Až do 24. 1. bolo  

             stále rovnaké počasie.  Teploty boli okolo 0 °C, poletoval iba riedky sneh, fúkal vietor     

             s rýchlosťou 30 km / h.  

25. 1.   V noci bol mráz – 4 °C; cez deň – 1 °C , napadlo 5 cm snehu.  

27. 1.   Znovu sa vrátili mrazy. V noci bolo – 9 °C, ráno – 4 °C a cez deň – 2 ° C. Fúkal slabý Z vietor.  

30. 1.   V noci – 2 °C, cez deň 0 °C. Na poludnie začalo husto snežiť, padali obrovské vlhké vločky.  

             Cestári nestačili odhŕňať cesty ale aj koľajnice. Polícia žiadala vodičov, aby ak nemusia, do áut  

              radšej nesadali.  Dopravné nehody sa kopili jedna za druhou. Vlaky na niektorých úsekoch tiež  

              stáli. Za 2 hodiny napadlo 15 cm mokrého a ťažkého snehu. 

31.  1.   Posledná januárová noc : - 5 °C; napadalo 19 cm snehu. Ráno prestalo snežiť, bolo bezvetrie a  

              – 3 °C. Cez deň bolo slnečno a slabý odmäk.  

Zhrnutie.  

Teploty: najchladnejšia noc i deň boli 7. 1. – keď bolo ráno -15°C, a cez deň – 8 °C. Naopak najteplejší 

deň bol 10. 1. + 9 °C. Ostatné dni a noci boli primerané a priemerné.  

Zrážky: prvé dni pršalo, od 4. – 8. 1. snežilo .Nebolo to silné sneženie , lebo od 4. – 11. 1. Napadlo len 

33 mm zrážok. Od 24. – 30. 1. znovu snežilo. Ináč väčšinou pršalo.  

Vietor:  SHMÚ vydal výstrahu pred silným vetrom až víchricou na 4. 1. Okolo Bytče padali v horách 

stromy, ale v meste  fúkal  iba silnejší vietor. Počas mesiaca bolo väčšinou bezvetrie alebo fúkal iba 

mierny vietor.  

Podrobnosti SD č.:  405 a, b, c, d / 2015 

Február.  

1.2.        v noci  - 15 °C, fúkal slabý vietor; ráno  - 6 °C, jasno a slnečno;  deň bol krásny a slnečný 1°C 

2.2.       noc – 6 °C; ráno – 4 °C a cez deň 0 °C. Bolo oblačno a bezvetrie. Boli Hromnice. „ Ak je na  

              Hromnice mráz, bude ešte 50 ráz“ hovorí pranostika.  

5.2.       v noci – 7 °C, dopoludnia – 9 °C a cez deň 0 °C. Bol jasný a slnečný deň s bezvetrím. Okolo  

              Bytče hlásil Slovenský  rozhlas poľadovicu a zmrznutý sneh na cestách.  
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7. 2.       Noc : - 10 °C , fúkal silný nárazový vietor do 30 km / h. trvalo to aj ďalší deň. Snežilo.  

9. 2.       V noci snežilo , bolo – 12 °C; dopoludnia – 9 °C a cez deň – 2 °C. Celý deň padal hustý drobný  

                sneh. Dnes bol 16 deň so súvislou snehovou pokrývkou. Fúkal SZ vietor do 30 km/h .  

                Teplotné rekordy ale nepadli, pretože v roku 1929 bolo – 41 °C.  

11.2.       Začal sa odmäk – trval 2 dni. V noci 0 °C, doobeda 1 ° C a cez deň 3 °C. Polojasno, bezvetrie.  

13. 2.      do 23. 2. Bolo v podstate rovnako. Noci a rána  boli mrazivé okolo – 12 °C; cez deň boli 

                 plusové teploty od 0 – 7 °C. Dni boli jasné, slnečné takmer bez vetra, ako stvorené na  

                 lyžovačku. Aj pranostika hovorí , že „ keď je mesiac jasný aj deň je krásny“. 21.2. fúkal silný  

                 nárazový SZ vietor.  

23. 2.       Sa začal odmäk, už nemrzlo ani v noci. Naopak vo dne boli teploty od 5 – 8 °C. Väčšinou  

                 Pršalo. Fúkal premenlivý SZ až S vietor. Rovnako bolo do posledného dňa v mesiaci.  

Zhrnutie. 

Teploty: Mesiac sa začal silným mrazom, ktorý sa opakoval 8.,14. a 16. 2. – 15 °C. Dni boli väčšinou 

jasné a slnečné, iba 13. 2. bola silná hmla. Od 24. 2. štyri  dni pršalo až lialo.  

Zrážky:  boli prakticky celý február, pretože ak nesnežilo,  tak pršalo.  

Vietor: fúkal od 6. – 10.2.od SZ až S. 21.2. bol silný nárazový vietor 20-30km / h. Ostatné dni bolo 

bezvetrie.  

Podrobnosti SD č.: 406  a, b, c, d / 2015 

Marec.  

1.3.          V meteorológii je to 1.jarný deň. Ale teploty tomu nenasvedčovali. Noc 0°C, dopoludnie 2°C  

                 Ale cez deň už bolo 8°C. Fúkal silný Z  nárazový vietor  , rovnaký bol aj nasledovný deň. 

3.3.          v noci -1°C, ráno 1°C, a cez deň 4°C. Stále fúkal Z vietor. Pranostika hovorí: „ ženská chuť,  

                 panská láska a marcové počasie sú nestále „.     

5.3.          noci a rána boli s mrazom až do 24.3. Najmrazivejšie noci boli od 7. – 10.3. keď bolo -6°C.  

                 Rovnako rána boli mrazivé okolo – 4 °C. Cez deň už nemrzlo, naopak 17.3. bolo cez deň  

                 15 °C. 

11.3.        bolo v noci  - 5 °C; ráno -3 °C a cez deň 7 °C. Fúkal nepríjemný nárazový SZ vietor 

12.3         bolo Gregora a pršalo. Pranostika: „ Na Gregora hory hučia a gazdovia doma čučia.  

                 ( ochladenie) Fúkal silný SV vietor.  

17.3.        noc -1 °C; ráno 0 °C a deň 15 °C. Bolo jasno a bezvetrie.  

19.3.        začalo sa ochladenie s mrazmi v noci i dopoludní, ktoré trvali do 24.3. V noci aj ráno bolo  

                  - 2 °C, cez deň 7 °C. Bolo Jozefa. Pranostika hovorí : „ ak je na Jozefa mráz, bude veľa  

                 ovocia"( najmä jabĺk).  

                 Teplotné rekordy v tento deň boli: r. 1964 = - 21 °C; r. 2004 = 23,8 °C.  

20.3.         okolo 10,hod. bolo zatmenie slnka, mrzlo, bolo bezvetrie. Marec bol doteraz suchý ,  

                  napadlo iba 31 – 32 mm zrážok. „ Marec bez vody, ako lúka bez trávy“. Takmer stále fúkalo. 

25.3.         noc 0 °C; ráno 2 °C; a cez deň 15 °C. Jar zvestuje Zvestovanie ,ale zimu nevyháňa. Dnes bol  

                  cirkevný sviatok Zvestovanie Panne Márii.  

26.3.         Tento deň bol teplejší ako by mal byť v marci. Noc 5 °C, ráno 9 °C a deň 16 °C. Konečne  

                   výdatne pršalo. Začalo sa ochladenie a silný dážď do 30.3.  

30.3.         noc 5 °C; ráno 9 °C a cez deň 10 °C. Dnes bolo bláznivé počasie. Chvíľu svietilo slnko, potom 

                   pršal prudký dážď s krúpami. Vietor sa zmenil z JZ na SZ , na horách okolo mesta bola  

                   víchrica 15 – 30 km / h. Dokonca hrmelo. Napršalo 20 – 30 mm zrážok. Na druhý deň padal  

                   hustý mokrý sneh.  
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Zhrnutie. 

Teploty: prvé dni boli bez mrazov, od 4.-12.3 mrzlo  - 6 °C. Od 12. – 16. 3. bol odmäk. 26.3. sa veľmi 

oteplilo 9 °C cez deň ( rovnako aj 30.3. )  

Zrážky :  od 1.-11.3 snežilo a od 12.-18.3.pršalo. Do 20.3.spadlo 31 – 32 mm zrážok.  

Vietor: 12.3.fúkal nepríjemný SV vietor. Takmer celý mesiac bol  veterný. Veľmi silný vietor dul 24.3.  

Jeho sila dosahovala 15 – 30 km/ h . 

Rekordy:19.3. 1964 = -21°C ; 2004 = 23,8 °C. 20.3.bolo okolo 10,hod. zatmenie slnka. 

Podrobnosti SD č.:  407  a, b, c, d, e / 2015 

Apríl. 

1. 4.        Noc 0 °C; ráno 3 °C a deň 5 °C. O 8,hod. ráno začal fúkať silný SZ vietor 15 – 30 km / h. husto 

                snežilo ( dážď so snehom ).  

2.4.          Ochladilo sa , vrátili sa nočné a ranné mrazy. -2 °C, snežilo aj pršalo. Cez deň bolo + 3°C. 

12.4.        Bola už teplá noc 6 °C, ráno 7 °C a cez deň 16 °C. Vietor iba slabý 

13.4.        na poludnie začal fúkať silný SZ vietor 30 km / h. Ten fúkal do 15.4.  

16.4.        bol rekordne teplý deň 20 °C. SZ vietor vysušoval zem, ktorá bola už aj tak dosť  

                 suchá. Výdatne pršalo až na druhý deň.  

18.4.        Ochladilo sa tak, že sa v noci vrátili nočné mrazy. Mrzlo 3 dni. Neprestajne fúkal silný  

                 S vietor 5 – 15 km / h. Až do 27. 4 bolo veľmi sucho, hoci by malo práve teraz pršať, kvôli  

                  úrode.  

26. 4.       V noci boli 4 °C; ráno 5 °C a cez deň 22 °C. Fúkal  silný JZ vietor 20 km / h., bolo polojasno. 

28.4.        v noci a ráno bolo 8 °C; bezvetrie, cez deň 16 °C. Na poludnie sa zmenil smer vetra a zosilnel 

                  na 25 – 70 km / h. Popoludní nastal silný , výdatný dážď, ochladilo sa.  

30.4.         posledný aprílový deň bolo v noci 0 °C, doobeda 6 °C a cez deň 15 °C. Fúkal mierny vietor z J 

                  , ktorý zosilnel na 20 km / h.  

Zhrnutie. 

Teploty:  Od 1. do 4. 4. Boli nočné teploty príjemné. Od 5. – 8.4. mrzlo, oteplilo sa od 9. 4.čo ostalo   

do konca mesiaca. Najteplejšie dni boli 11. a 16. 4. až 20 °C. Väčšinou bolo jasno.  

Zrážky: 8. 4. Začalo pršať – už vôbec nesnežilo. Od 15. – 17.4.bolo veľmi sucho, až tak, že požiarnici 

vystríhali pred požiarmi. Od 17. – 20.4.výdatne pršalo, ale do konca mesiaca bolo zase sucho. 

Vietor:  hneď 1.4.fúkal silný SZ vietor 15 – 20 km / h. Rovnako bolo 7. 4. Výstrahu pred silným vetrom 

vysielalo SHMÚ 13.4.,keď fúkal 30 km / h.  

Podrobnosti SD č.: 408 a, b, c, d / 2015 

Máj. 

1.5.           V noci 4°C, slabý vietor, doobeda 6 – 7 °C a cez deň 15 °C.  

2.5.           V noci 6 °C, ráno 9 °C a cez deň 15 °C. Od rána husto pršali a vial studený S vietor. „ Májový 

                   Dážď padá, zlato padá“. Máj je rozhodujúci mesiac pre vývoj vegetácie.  

5.5.           v noci bolo 8 °C, ráno postupne 14 °C a cez deň 20 – 23 °C. Nastal prílev veľmi teplého  

                  afrického vzduchu. Celú noc a doobedie výdatne pršalo. Pršalo až do 10.5.  

9. 5.           V noci bolo oblačno, pršalo  a 7 °C; ráno 11 °C a cez deň 20 °C. Popoludní sa strhla prudká  

                   letná búrka  s prívalmi vody.  

12. 5.         Pankrác  priniesol citeľne chladnú noc a ráno. Boli 3 °C , ráno 5 °C. Pršalo počas všetkých  

                   troch  zmrznutých svätých.  

15. 5.         Sv. Žofia víno vypíja. Nadránom bol prízemný mráz na celom Slovensku. Cez deň bolo  

                    polojasno a 18 °C.  
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17. 5.          Už aj noci boli teplé 9 °C, ráno 13 °C a deň 16 °C. Pršalo a bezvetrie. Podobne bolo do 20.5. 

20. 5.        V noci bola silná búrka 14 °C, rovnako bolo ráno. Cez deň bolo 24 – 25 °C. Popoludní počas  

                   silnej prehánky padali obrovské kvapky dažďa. Vial JZ vietor.  

21. 5.        Teploty vzduchu sú primerané okolo 10 °C, ale na väčšine územia sú prietrže mračien   

                   Ľudia vymetali vodu z domov , za pár hodín napršalo 25 - 47 mm / m2. Do 26. 5. stále  

                   Pršalo. Neprestajne fúkal silný prevažne S vietor. Voda stojí na poliach a ohrozuje úrodu.  

27. 5.         Na horách okolo Bytče snežilo a boli víchrice. SHMÚ vyhlásila II. stupeň výstrahy pred  

                   Vetrom . Na horách III. Stupeň. 28. 5. boli v noci 3 °C, cez deň 14 °C.  

31. 5.         V noci bolo 8 °C, ráno 10 °C a cez deň 23 °C. Stále fúkal silný nárazový S vietor.  

Zhrnutie.  

Teploty :  celý máj boli nadpriemerné denné teploty; najviac 24 °C bolo 19 – 20.5.Aj nočné boli vysoké  

14 °C = 20. 5.Prízemný mráz sa ešte vrátil 29. 5. v noci.  

Zrážky: Od 1. – 10. 5. Stále pršalo. Potom bolo 9 dní sucho. 21. 5.padal ľadovec a napršalo 47 mm 

zrážok. 

Vietor: od 4. – 13. 5.vial J až JZ teplý vietor. Okolo 22. 5. Fúkal veľmi silný nárazový SZ vietor. 

27.5.vyhlásil SHMÚ výstrahu II. stupňa pred S vetrom v našej kotline.  

Rekordy: 3.5.2012 bolo 30 °C – tento rok iba 3 °C.  

Podrobnosti SD č.: 409  a, b, c, d / 2015 

Jún. 

2. 6.        Až do konca mesiaca bol teplotne veľmi vyrovnaný. Dnes v noci 9 °C, ráno 10 °C a cez deň  

                26 °C. Bolo jasno a slnečno bezvetrie.  

4. 6.        Celý deň fúkal silný S nárazový vietor. V noci bolo 13 °C, ráno 18 °C a cez deň 24 °C. 

6. 6.        Na sv. Norberta zima ide do čerta. V noci bolo 11 °C, ráno 13 – 16 °C a cez deň 27 °C. Bolo  

                jasno , slnečno a bezvetrie. V ďalší deň sa začali 30 °C teploty vzduchu.  

8. 6.        Je Medarda a po daždi niet ani stopy. Zem je tvrdá ako betón, je sucho. Podvečer aspoň na  

                chvíľu spŕchlo, ale dosť sa ochladilo na 19 °C.  Cez deň bolo 30 °C. Takéto vysoké denné  

                teploty boli až do 20. 6.  

9. -11.6. Konečne pršalo, občas vial nárazový S vietor. Bolo o 3 °C viac ako by malo v tomto čase byť.  

15. 6.      Od obeda veľmi husto pršalo, spustil sa silný nepretržitý lejak s búrkou. Podvečer sa  

                ochladilo. V noci bolo 16 °C, ráno 18-20 °C, cez deň 25 °C. Od začiatku júna napršalo 39 mm.  

17. 6.      Na dva dni sa ochladilo, v horách dokonca mrzlo.  

21. 6.      Je letný slnovrat – najkratšia noc. Ochladilo sa . V noci stále pršalo 8 °C, ráno a cez deň bolo  

                9 – 15 °C. Fúkal  slabý SZ vietor. Ochladenie vydržalo do 25. 6.  

27. 6.       Rovnako bolo do konca mesiaca čiže do 30. 6. V noci okolo 12 °C ráno 15°C  a cez deň od 20  

                 –  22 °C.  bolo jasno a slnečno. Premenlivý vietor bol najmä S alebo SZ.  

Zhrnutie.  

Teploty : od začiatku sa teploty vzduchu dvíhali  cez deň od 25 – tropických 30 °C. Aj v noci bolo teplo 

od 7 – 18 °C. Ostatné dni bola primeraná teplota na jún. Teplotne bol jún nadnormálny. Bol 

najteplejší za posledných 50 rokov.  

Zrážky : Od 1 – 14. 6. bolo horúco a všetko vysychalo, lebo bolo sucho. 15. 6.nastali silné búrky,      

 napriek tomu napršalo iba 39 mm vody. Až 22 – 24.6.výdatne napršalo. Ochladilo sa. Zrážkovo bol 

jún podnormálny.  

Vietor :  4. – 5.fúkal silný nárazový S vietor; od 8. – 11. 6.a od 22. a 23. 6.studený SZ front vzduchu 

privial citeľné ochladenie. Ostatné dni boli horúce, bolo bezvetrie a slnečno.  
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Podrobnosti SD č.: 410  a, b, c, d / 2015  , č.:  411 a, b / 2015 

 

Júl. 

1. 7.         V noci bolo 12 °C, jasno; ráno a dopoludnia 15 – 17 °C; a cez deň bolo 25 °C. Teploty  

                 postupne stúpali až ku 30 °C a viac.  

7. 7.        V noci bolo 17 °C, dopoludnia 21 °C a cez deň 34 °C. Obloha bola bez mráčika, väčšinou bolo  

                bezvetrie, dusno a sucho. Chorí ľudia kolabovali. 

8. 7.       Ochladilo sa na 5 dní. Konečne začalo pršať a prúdenie horúceho vzduchu zo Sahary prestalo.  

               Začal fúkať prudký SZ vietor. Na horách v noci mrzlo.  

15. 7.     V noci pršalo , 14 °C; ráno 16 -18 °C; a cez deň 24 °C. Počas dňa boli prehánky s prudkým  

                dažďom. Zem prevlhla iba na pár milimetrov. Hlbšie bola tvrdá ako betón. Nemohla som  

                vyrýľovať cesnak, musela som čakať na výdatnejší dážď.  

16. 7.      do 26. 7. boli stále horúčavy a pomerne sucho. Iba sem – tam bola búrka z tepla.  

27. 7.      V noci bolo 10 °C, ráno 12 °C a cez deň 20 °C; pršalo, fúkal chladný SZ vietor. Ochladenie  

                 trvalo do konca júla. Takmer stále fúkal vietor. 29. 7.bol silný JZ 30 km / h.  

Zhrnutie. 

Teploty :  celý júl bol teplotne nadnormálny. Väčšinu mesiaca boli tzv. „ psie dni“ – veľmi horúce . 

Ľudia kolabovali, radšej nechodili von. Iba v dňoch od 26. – 30.7.po studenom fronte sa ochladilo 

miestami od 10 – 13 °C.  

Zrážky:  Iba prvý deň výdatne pršalo, potom boli  občasné prehánky z tepla. Bolo mimoriadne sucho. 

Poriadne napršalo až 28.7. 

Vietor: Od 1. – 8.bolo bezvetrie, väčšinou prúdil od Sahary  horúci a suchý J vietor. 11.7.nastalo 

ochladenie, keď na horách bol v noci mráz.14.7. fúkal SZ vietor 25 km / h. Podobne to bolo aj 27.7.  

Rekord:  1.7.2012 bolo 31 °C. Od začiatku leta bol rekordný počet kolapsov z horúčavy. 11.7.bolo zas 

rekordne chladno – v noci na horách mrzlo.  

Podrobnosti SD č.:  412  a, b, c, d / 2015 

August. 

1. 8.         V noci fúkal slabý vietor, bolo 9 °C; doobeda bolo jasno, 12 °C a cez deň 25 °C.  

3. 8.          V noci bolo 12 °C, ráno 15 °C, bolo polojasno. Popoludní bolo 29 °C, strhla sa búrka z tepla,  

                 bolo veľmi dusno. Fúkal Z až JZ vietor.  

5. 8.         Cez deň bolo bezvetrie, začali sa horúčavy, ktoré trvali do 16. 8. SHMÚ vydalo 7.8.výstrahu  

                 II. stupňa pred extrémnymi horúčavami.  Bolo 35 °C . Neprestajne fúkal J až JZ vietor,  

                  bolo veľmi sucho. 

10. 8.       V tieni bolo cez deň 37 °C. Vzduch bol celkom nehybný. Horúčavy deformovali koľaje,  

                 hrozilo vykoľajenie vlakov ( dokonca aj pod Tatrami). Premnožili sa osy.  

13. 8.       Nad nami stojí tropický vzduch už 8 dní. Je veľmi sucho. V noci bolo 16 °C, cez deň 34 °C. 

17. 8.       Konečne sa ochladilo. V noci bolo 18 °C a cez deň 22 °C. Iba mrholilo. Aby sa vyrovnal  

                  vlahový deficit , bolo by treba, aby napršalo 60 l na každý štvorcový meter. Toto mierne  

                 ochladenie trvalo do 25. 8. Fúkal S až SZ vietor.  

21. 8.        Podľa meraní bolo posledných 151 dní v Bytči slnečných.  

26. 8.        Až do konca augusta sa postupne otepľovalo. Fúkal JZ vietor, bolo slnečno, sucho. 

                  28. 8. Fúkal J až JZ vietor 25 km / h.  

31. 8.        V noci  a ráno bolo 17 °C, cez deň 33 °C – 35 °C ( čo sú na Bytču rekordné teploty ).  
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Zhrnutie. 

Teploty: najhorúcejší deň bol 10. a 31. 8. , keď teplota vzduchu dosiahla 35 – 37 °C. 18.8. sa prudko  

ochladilo na 19 °C. V histórii meteorológie na Slovensku sa ešte nikdy nestalo, aby meteorologický 

ústav hlásil niekoľko najvyšších výstrah pred teplotami viac dní za sebou. Počas horúčav skolabovalo 

na Slovensku 126 ľudí. Vedci tvrdia, že tieto horúčavy sú najväčšou prírodnou katastrofou za 

posledné dlhé roky. Dokonca aj hmyz je agresívnejší. Aj noci boli tropické, keď sa teploty blížili k 20 

°C. Najteplejšie leto od meraní.  

Zrážky: boli iba z tepla, málo pršalo. Od 15. – 22. 8.spadlo iba 28mm zrážok. August bol veľmi suchý.  

Vietor: do 15.8.bolo bezvetrie; 15.8.začal na niekoľko dní fúkať slabý Z vietor. 20.8.sa začalo 

S prúdenie vzduchu – ochladilo sa. 28.8.fúkal silný JZ vietor 25 km / h.  

Podrobnosti SD č.:  413  a, b, c, d / 2015   č.: 414 / 2015 

September.  

1. 9.           V noci bolo 15 °C, ráno do 16 °C a cez deň 33 °C. bolo jasno a fúkal slabý J vietor. 

4. 9.           Konečne sa mierne ochladilo a začalo pršať. V noci bolo 14 °C, ráno 15 °C a cez deň 21 °C.  

                   Do 7.8.konečne poriadne pršalo.  

7. 9.           V noci bolo 8 °C, ráno 11 °C a cez deň 16 °C. Fúkal veľmi silný SZ vietor viac ako 20 km / h.  

                   Pranostika: Panny Márie narodenie , lastovičiek odletenie. Takéto príjemné dni s teplotami 

                   okolo 20 °C, boli do 16. 9.  

17. 9.          Znovu dosiahli denné teploty 29 °C., fúkal silný  vietor, bolo slnečno.  

23. 9.         Klesli nočné teploty na 3 °C, ráno 5 °C a cez deň 19 °C. Rovnako bolo 28. 9. , silný S vietor. 

24. 9.         Teploty vzduchu sa vyrovnali do konca septembra boli rovnaké : noc okolo 5 – 9°C;  

                   rána okolo 7 °C a dni 10 – 15 °C.  

30. 9.         Bolo krásne Babie leto. V noci boli teploty : 6 °C, ráno 8 °C a deň 15 °C. Bolo polojasno,  

                    Fúkal silný, nárazový S vietor .  

Zhrnutie. 

Teploty: Prvý deň bol tropický : 30 °C. Do 5.9.bolo do 20 °C. Od 6.9.do 11.9.sa ochladilo na 12 °C. Od 

17.9.boli teploty zase nad 20 °C. September bol najteplejší od doby merania a dlhodobý normál 

v Bytči bol 14,7°C. Slnečný svit za september bol iba 118 hodín.  

Zrážky: 3. 9. a 18.9.pršalo, ale napršalo iba veľmi málo. Väčšinou bolo zamračené, ale bez dažďa. 

26.9.celý deň pršalo. Za celý mesiac napršalo 62 mm zrážok. Čiže september bol suchý.  

Vietor :  od 5.9.fúkal SZ vietor v kuse 3 dni. Silný vietor fúkal aj 13. a 14.9. 25. 9.dul nepríjemný 

severák. Veľmi silný vietor nad 25 km / h. fúkal aj 7.9.  

Rekordy: 1997 bol 9.9. mráz -2 °C; 9.9.2010 napadlo 67 cm snehu; 27.9.2015 bolo úplné zatmenie 

slnka.  

Podrobnosti SD č.:   415  a, b, c, d / 2015 

Október.  

1. 10.       V noci bolo bezvetrie a 0 °C. Ráno oblačno 0°C a cez deň 14 °C, slnečno a príjemne. 

3. 10.       Až teraz sa začalo Babie leto, keď ranné teploty neklesli pod 5°C a denné pod 17 °C, fúkal  

                 mierny J vetrík, do večera bolo okolo 20 °C. Najteplejšie dni boli od 4. 10.do 7. 10. Bolo  

                  väčšinou oblačno , ale nepršalo.  

8. 10.        V noci 8 °C, ráno 7 °C a cez deň bolo 16 °C – na poludnie až 20 °C. Bolo bezvetrie, slnečno  

                  a sucho. Okolo 15,hod. začalo husto liať. S prestávkami pršalo 3 dni.  

11. 10.      Ochladenie. V noci boli 4 °C, ráno 6 °C, hmla  a cez deň 10 °C. Fúkal silný SV vietor. 

13. 10.      Vrátili sa nočné mrazy -2 °C, ráno boli 3 °C a cez deň 8 °C. Bolo bezvetrie a oblačno.  Na  
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                  druhý deň sa zdvihol JV vietor do 20 km / h. Slabo mrholilo.  

15. 10.       V noci napršalo 6 mm dažďa. Celý deň a ďalších 9 dní pršalo. Ráno bolo 7 °C a cez deň 13°C 

                   Vlahový deficit sa konečne vyrovnal , napršalo 25 mm vody za noc a deň. Na Makove  

                   snežilo.  

21. 10.       Podstatne sa ochladilo: Noc 2 až 0 °C, ráno väčšinou 4 °C a cez deň bolo najmenej  

                     8 a najviac 16 °C. Od začiatku októbra dodnes napršalo v Bytči  35,8 mm zrážok.  

25. 10.         Noci boli síce chladné 1 °C, rána tiež 4 °C , ale dni boli krásne slnečné od 10 do 16 °C až do  

                     konca mesiaca. Iba vzduch bol už chladný, ale aj tak bolo  u nás  teplejšie ako na juhu  

                     Slovenska.  

31. 10.         V noci bola hmla 0 °C, ráno oblačno a 4 °C, cez deň bezvetrie a 14 °C. Už  9 dní trvalo 

                      jasné a slnečné počasie. Dušičky sa tento rok vydarili, chryzantémy nám na hroboch  

                      neomrzli ako po minulé roky.  

Zhrnutie.  

Teploty: Prvá a posledná noc bola mrazivá 0 °C, dni boli príjemné a slnečné. Najteplejší deň bol 4. 10. 

, keď bolo až 22 °C; najteplejšia noc bola 16. 10 = 11 °C. Nočný mráz sa vrátil 13.10. = -2°C. Ináč bolo 

krásne slnečné Babie leto.  

Zrážky: aj keď napršalo za október 67 mm zrážok, boli to len 2/3 obvyklého množstva. 8.10. hustý 

dážď ( pršalo len 2 dni ). 12.10. a posledný deň padal na Makove sneh. Od 15. – 24.10.husto pršalo, 

ináč boli dni suché. Do 23.10.napršalo 35,8 mm zrážok.  

Vietor: Od 1. – 10.10fúkal teplý prevažne južný vietor. Od 10. – 14.10.sa ochladilo a fúkal S vietor. 

Rovnako to bolo od 24. 10. do konca mesiaca.  

Podrobnosti SD č.: 416  a, b, c, d / 2015  č.:  417 a, b / 2015 

November. 

1. 11.          V noci 0 °C, ráno 2 °C , hmla a cez deň 11 °C, slnečno, bezvetrie. „ Keď deň Všechsvätých  

                    prinesie zimu, tak Martin ( 11.11.) prinesie leto“. Do 3.11.boli ráno husté hmly až musel  

                    SHMÚ vydať výstrahu I. stupňa pred hustou hmlou.  

3.11.           začali sa nočné a ranné mrazy: - 4 °C do 6. 11. Cez deň bolo až 17 °C. Vial slabý JV vietor 

7. 11.          Oteplilo sa . V noci 2 °C, ráno 3 °C, oblačno a cez deň bolo 13 °C, slabý JV vietor. O deň boli 

                     teplotné rekordy na toto obdobie, keď bolo popoludní až 16 °C.  

8. 11.          Začalo pršať  a pršalo každý druhý deň. Noc 6 °C, ráno hmla 8 °C, bezvetrie. 

10. 11.        V noci pršalo 8°C, ráno dážď 12 °C a cez deň 16 °C, polojasno , prílev teplého vzduchu 

                     od JZ. Už 65 rokov nebolo takto teplo v ranných hodinách v novembri. Na druhý deň  

                     bolo Martina a bol historicky najteplejší od dôb merania. Miesto snehu sme si mohli  

                      v záhrade natrhať kvety.  

13. 11.         Studený front priniesol ochladenie. V noci 0 °C, ráno oblačno a 3 °C, ale cez deň  

                      bolo slnečno a bezvetrie 15 °C.  

15. 11.          Znovu teplý front. Vrátili sa vyššie denné teploty okolo 15°C , pršalo a fúkal JZ vietor. 

21. 11.          Ochladilo sa : Noc – 2 °C; ráno 4 °C a cez deň 4 °C. Fúkal SZ vietor 

23. 11.          Mrzlo: v noci -6°C; ráno -2 °C a cez deň 3 °C; napadal prvý sneh, slnečno, jasno . Nočné 

                      a ranné mrazy trvali do 29. 11.  

30. 11.          Oteplilo sa : noc 3 °C, ráno 5 °C a cez deň 7 °C. Husto pršalo, na horách okolo Bytče  

                      dula silná víchrica , v meste iba slabý SZ vietor.  
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Zhrnutie. 

Teploty: Mrazivé noci boli od 1. 11. do 6. 11. ; 13.11.; a od 23. do 29. 11. Ostatné dni (  a tých bola 

väčšina ), boli na túto dobu až rekordne teplé. Bolo okolo 16 °C. Väčšinou bola inverzia, keď bolo 

u nás teplejšie ako na juhu Slovenska.  

Zrážky: Od 8. – 11.11. Pršalo, boli ranné hmly, a krásne jasné dni. Od 16. – 23.11. boli znovu silné 

zrážky. Ostatné dni bolo sucho. Prvý sneh napadal 15.11.SHMÚ vydal výstrahu I. stupňa pred hustou 

hmlou 2. 11.  

Vietor: Od začiatku do 15. 11. Bolo bezvetrie alebo len slabý vietor. 15. 11.bola okolo mesta silná 

víchrica, u nás fúkal len silný JZ vietor. Javorníky nás dobre chránia.  

Rekordy: už 65 rokov neboli také teplé rána ako tento november a historicky najteplejší bol aj Martin.  

Podrobnosti SD č.:  418  a, b, c, d / 2015 

December. 

1. 12.         V noci 3 °C, ráno 8 °C, cez deň 8 °C. Husto pršalo, fúkal silný SZ vietor. Rovnako bolo do  

                   5. 12.  

6. 12.         V noci boli 3 °C, ráno 5 °C, mierny JZ vietor, cez deň 7 °C. Mikuláš bol bez snehu a ľadu.  

                   Takmer rovnako bolo do 10. 12. Zamračené.  

11. 12.       Začalo mrznúť. V noci -5°C; ráno -2 °C a cez deň 3 °C. Doobeda bola hmla, cez deň slnečno 

13. 12.        „ Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc „. Noc: -1°C; ráno 2 °C a cez deň boli 4 °C.  

                   Fúkal len slabý J vietor. Nočné a ranné mrazy trvali do 17. 12.  

19. 12.        Noc 1 °C, ráno 2 °C a deň 3 °C. Bolo oblačno, mrholilo. Od 1.12.bolo stále zamračené, 

                    takže slnečný svit bol za týchto 19 dní iba 8 hodín.  

20. 12.         a 21. 12.boli silné hmly. Teploty 0 °C v noci a ráno . Cez deň bolo 9 °C. Do 27. 12. boli  

                     krásne slnečné dni a bezvetrie.  

27. 12.         Znovu mrzlo. V noci 0 až -8 °C, ráno -1 až -10 °C a cez deň bolo 5 až -2 °C. Väčšinou bolo  

                     bezvetrie, iba 29. 12. fúkal silný SV vietor od Sibíri 25 km / h.  

31. 12.         Silvester bol mrazivý. V noci bolo -8 °C; ráno -10 °C a cez deň -2 °C. Dni boli slnečné a  

                     bez vetra.  

Zhrnutie. 

Teploty: Nočné mrazy trvali iba týždeň od 11. do 17. 12., a potom na konci mesiaca 27. – 31. 12.  

Ináč bol december rekordne teplý mesiac ,keď na Mikuláša bolo až 7 °C cez deň. Koncom mesiaca 

bola teplotná inverzia, keď bolo v Bytči teplejšie ako v Bratislave.  

Zrážky : Okrem pár dní stále pršalo, alebo mrholilo. Sneh nepadal. V druhej polovici mesiaca boli 

neprestajné ranné hmly. Biele Vianoce neboli ani náhodou a ani na horách.  

Vietor: Od 6. 12 – 9. 12. fúkal slabý JZ vietor; od 11. – 19. 12.bolo ochladenie, slabý S až SZ vietor. 29. 

12.k nám privial arktický SV vietor ľadový vzduch 25 km / h.  Ináč bolo bezvetrie.  

Podrobnosti SD č.:   419  a, b, c, d / 2015 

Zhrnutie za celý rok.  

Rok 2015 bol najteplejší rok od čias začiatku merania v roku 1880. Priemerné teploty boli vyššie o 2 

°C. V novembri nebolo 65 rokov také teplé ráno ako tento rok, keď bolo 10. 12. až 8 °C. Rok 2015 bol 

aj veľmi suchý. Počas neho napadalo v priemere iba 678 mm zrážok. Október bol väčšinou zamračený 

čo spôsobilo, že slnečný svit bol spolu 118 hodín.  
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                                                           S K R A T K Y   P O D Ľ A    A B E C E D Y 

 

Aj            -    anglický jazyk  

ARO        -    akútne respiračné ochorenie  

Atd.        -    a tak ďalej  

Bc.          -    bakalár – vysokoškolský titul  

cca         -    círka , približne  

CVČ        -    Centrum voľného času  

CCVČ      -    Cirkevné centrum voľného času  

Čsl.         -    československý , á , é  

DD          -     Detský domov  

DH          -    dychová hudba  

DHZ        -    Dobrovoľný hasičský zbor  

DSS         -    Dom sociálnych služieb  

DPO SR  -    Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky  

DÚ          -    Daňový úrad  

El.           -    elektrický, elektráreň  

Enviro.   -    environmentálny  

EK           -    Európska komisia  

FS           -    Folklórny súbor  

fin.         -    finančný , á, é  

geom.    -    geometrický , á , é  

H a ZZ    -    Hasičský a záchranársky zbor  

hl.           -    hektoliter  

Ing.         -    inžinier  

IKT          -    Interaktívna tabuľa  

IKV          -    Interaktívne vzdelávanie  

JDS          -    Jednota dôchodcov Slovenska  

JRD          -    Jednotné roľnícke družstvo ( poľnohospodársky podnik  v minulosti )  

Kčs           -    Koruna československá  

KF            -    Klub filatelistov  

KMF        -    Klub mladých filatelistov  

KO          -     komunálny odpad  

ks             -    kus  

k. ú.         -    katastrálne územie    

KUD         -    Klub učiteľov dôchodcov  

kw           -    kilowatt  

LDO         -    Literárny a dramatický odbor  

m. č.        -    mestská časť  

MDD       -    Medzinárodný deň detí  

MDŽ       -     Medzinárodný deň žien  
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mest.      -    mestský , á,  é  

MK          -    mestská komunikácia  

mil.          -     milión  

min.         -    minulý , á , é 

MPC        -     Metodické a pedagogické centrum   

MS          -     Majstrovstvá Slovenska , Majstrovstvá sveta  

MsZ         -    Mestské zastupiteľstvo  

MŠ           -    Materská škola  

NB            -     Národná bezpečnosť ( neskôr Verejná bezpečnosť )  

NCZI         -     Národné centrum zdravotných informácií  

nebyt.      -    nebytový, á , é  

NHL          -    Národná hasičská liga  

Nj             -     nemecký jazyk  

NR SR       -    Národná rada Slovenskej republiky  

OK            -     okresné kolo  

OR HZZ    -    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru  

OÚ PLH   -    Okresný úrad Pôdohospodárskeho a lesného hospodárstva  

OZ            -    občianske združenie  

RKC          -     Rímskokatolícka cirkev  

RTVS        -     Rozhlas  a televízia Slovenska  

SAD          -     Slovenská autobusová doprava  

SCVČ        -    súkromné Centrum voľného času  

SEVAK      -    Severoslovenské vodárne a kanalizácie  

SHMÚ      -    Slovenský hydro – meteorologický ústav  

Sj              -    slovenský jazyk  

SND         -     Slovenské národné divadlo  

SNP          -    Slovenské národné povstanie  

SNR          -     Slovenská národná rada  

soc.          -    sociálny , a, e  

SP             -    Sobášny palác  

SPP           -    Slovenský pôdohospodársky podnik  

spol.         -    spoločnosť  

SSHL         -    Severoslovenská hasičská liga  

st.              -    storočie  

sv.             -    svätý , á, é  

SZZ            -    Slovenský zväz záhradkárov  

SZŠU         -     Súkromná Základná umelecká škola  

ŠJ              -     školská jedáleň  

šk.             -    školský , á, é  

ŠKD           -    Školský klub detí  

TS              -    technické služby  

tzv.            -    takzvaný , á, é  

VŠ             -    vysoká škola  

vzd.           -    vzdelávanie  
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VZN           -    Všeobecne  záväzné nariadenie  

ZPCCH       -     Zdravotne postihnutí civilizačnými chorobami 

ZŠ              -     Základná škola  

ZUŠ           -    Základná umelecká škola  

ŽSR            -    Železnice Slovenskej republiky  
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD )   vedená ku kronike. Pozostáva 

z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, správ jednotlivých inštitúcií a z fotografií. 

Kronikársky zápis za rok 2015 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikársky zápis bol vypracovaný za kalendárny rok  2015 dňa : ....................................... 

Prerokovaný a schválený dňa : .............................uznesením :  ...................................... 
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Prednostka MsÚ                                                                                                         Primátor   MsÚ 

Ing. Alžbeta Kramarová                                                                                             Miroslav Minárčik  

                                                                    ........................................ 

                                                                      Kronikárka mesta  

                                                                       Mgr. Gabriela Uhliariková  
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