1. kapitola

SAMOSPRÁVA

MESTA

Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• MsÚ priebežne uverejňoval tabuľku o hlasovaní poslancov v MZ, rovnako uverejňoval
uznesenia zo zasadnutí, a pozvánky na rokovania MZ
• 26.2.uverejnil Záverečný účet mesta za rok 2015( rozpočet, plnenie výdavkov, bilanciu aktív,
prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám a prehľad o stave dlhu ).
• 17.3.predaj majetku mesta v k.ú. Pšurnovice kupujúcemu SEVAK Žilina.
• 4. 3. Bola doručená na podateľňu úradu petícia obyvateľov bytového domu Námestie SR č. 24
o skrátenie prevádzkovej doby podniku Radničná vináreň. Petíciu MZ prerokovalo a určilo
nový čas predaja do 22,oo hod.
• Zverejnenie O prenájme majetku mesta – televízny káblový rozvod Bytča nájomcovi spol. KTR
Bytča Námestie SR.
• Oznam O zámere predaja majetku mesta ( pozemky v k.ú. Hlinická ulica. Kúpna cena 120
€/m2. Kupujúci – firma ASTAR a p. Mária Justrová
• 23.5. Výzva MsÚ : vyzýval občanov, ktorí mali záujem vykonávať funkciu prísediaceho
Okresného súdu v Žiline na obdobie 2016 – 2020, aby sa prihlásili na radnici.
• 15. 7. Prezídium policajného zboru a úrad cudzineckej polície SR zrušili adresu trvalého
pobytu na území SR občanovi Líbye Abdulaati Salem A. Elmusrati.
• 14. 9. VZN o miestnych daniach. Nastala zmena sadzby dane za užívanie verejných
priestranstiev a predaj tovaru na nich.
• 1.10. VZN o používaní zábavnej pyrotechniky. Bol schválený : zákaz jej požívania vo
vzdialenosti menej ako 200 m od nemocníc, kostola, cintorína a detských zariadení a Domoch
dôchodcov, zákaz jej požívania na verejných priestranstvách počas celého roka s výnimkou
31. 12.
• 4. 11. MZ na základe Ústavy SR schválilo : „ Štatút mesta Bytča ( postavenie mesta, jeho
obyvateľoch, samospráve, majetku mesta, rozpočte, rokovaní MZ, primátorovi a jeho
zástupcoch, MR, Hlavnom kontrolórovi, čestných občanoch mesta a pod.
• 4. 11. Mesto informovalo verejnosť o voľnom pracovnom mieste právnika MsÚ v Bytči.
Uchádzač musí mať kvalifikačné a osobnostné predpoklady.
• 25. 11. VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov (
podanie a evidencia žiadostí, uzavretie nájomných zmlúv). Podmienky“ nájomník musí mať
trvalý pobyt v Bytči, pravidelný príjem vo výške trojnásobku mesačného minima“.
• 15. 12. VZN – oslobodenie od dane za psa občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím ( ZŤP )
• 15. 12. VZN o poskytnutí dotácií: v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, zdravotníctva,
charitatívnej činnosti, cirkvi, ochrany prírody. Ďalej podrobný rozpis podmienok poskytnutia
a odmietnutia dotácií.
Rozpočet mesta ( v eurách ):
Bežné príjmy : 7 299 910; príjmy mesta spolu: 8 226 290;
Bežné výdavky : 7 291 330; výdavky mesta spolu : 8 226 290; z toho.
• Riadenie mesta
36 290
• Prevádzka a údržba budov vo vlastníctve mesta: 398 390
• Bývanie 23 660
• Bytový dom Jesienka 2 170 a sociálne byty 1250
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• Administratíva úradu v Bytči a m. č. 679 890
• Rozvoj obcí ( projekty ) 4 400
• Služby občanom spolu : 27 530
• Matrika 16 130
• Evidencie : register občanov : 3 730; evidencia ulíc : 200; evidencia chovu zvierat: 3 410;
• Policajní služby : 164 660; civilná ochrana : 3 960; ochrana pred požiarmi : 12 150
• Správa pohrebísk : 76 100
• Detské ihriská : 6 500
Podrobnosti SD č.: 1 a, b, c, d / 2016
MsÚ - evidencia občanov.
Priebežne počas roka informoval úrad občanov 488 krát o doručení písomností ; 34 krát o zrušené
trvalého pobytu a 48 krát o mieste uloženia písomností. Tieto písomnosti posielala väčšinou
zdravotná poisťovňa kvôli nedoplatkom klientov.
Štatistika – narodení, zosnulí, prisťahovaní a odsťahovaní.
Skupina
spolu
Narodení
107
Zosnulí
110
Presťahovaní
155
Odsťahovaní
142
Sobáše
94
Podrobnosti SD č.: 2 / 2016

muži
53
56
66
64

ženy
54
54
89
78

Uznesenia Mestského zastupiteľstva ( MZ ) v Bytči za rok 2016.
Zasadnutie MZ zo dňa 10. 3. 2016.
MZ schválilo:
• použitie dotácie od štátu na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne v Bytči
• vytvorenie projektu na nové parkovacie miesta na sídlisku Úvažie
• prípravu stavebných úprav hygienických priestorov KD v Mikšovej ( 20 010,€ )
• kúpenie a osadenie autobusovej zastávky v m.č. Mikšová –Beňov ( 1 500,€ )
• poskytnúť návratnú fin. pomoc spoločnosti KTR ( 4 600, € )
• fin. prostriedky na opravu časti „ Záhumnie“ v Hliníku ( 10 000,€ )
• zvýšenie rozpočtu na mzdy a poistné pre MsP ( 2 700, )
• použitie prostriedkov z rezervného fondu na : potraviny Hliník ( havarijný stav strechy); ŠJ Ul.
mieru ( havarijný stav soc. a hyg. zariadenia); spolu 23 500,€.
• Znenie protestu prokurátora na zrušenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
v čase jej nedostatku, zneškodnení obsahu žúmp a odpadových vôd )
• Vyhlásenie majetku Mesta – KTR za prebytočný majetok mesta ( 416 293,58 € )
• Zaradenie do siete škôl a šk. zariadení Spojenú školu internátnu na Mičurovej ul. , rovnako
Súkromnú MŠ na Ul. E. Lániho
• Vyradenie prebytočného majetku – automobil Škoda Fabia a jeho predaj tretej osobe
• Uzavretie kúpnej zmluvy pozemku v Hliníku manželom Koštialovcom , ktoré sú súčasťou ich
RD a tvoria dvor
• Uzavretie zmluvy o prevzatí objektov medzi SR a TS Bytča . Jednalo sa o osvetlenie
a podchod na železničnej stanici v Hrabovom
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Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta k.ú. Pšurnovice za prebytočný majetok a odporúča
ho predať záujemcovi SeVaK vo výške 15,00€ / m2
• Rozšíriť prácu kontrolóra aj na MsP.
• Predĺžiť nájom v bytovom dome Jesienka H. Slivoňovej, m. Kováčikovi, D. Sventekovej, M.
Ciesarikovi, N. Cabadajovej, Ľ. Macekovi a J. Šimunovej na dobu určitú 1 rok
MZ berie na vedomie :
• Všetky správy o činnosti svojich orgánov
• Zmenu rozpočtu so zaradení m prostriedkov z EÚ a ŠR
• Odborné stanovisko hl. kontrolóra na zmenu rozpočtu mesta
• Petíciu občanov za Zaradenie Súkromnej MŠ ÚSMEV na Ul. E. Lániho do siete škôl a šk.
zariadení
MZ neschvaľuje :
• Vyhovieť návrhu p. A. Gajdošíkovej na zriadenie cvičiska pre psov v lokalite Sihoť
• Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome č. 1013 na Brezovej ul. o dlhodobý prenájom ,
alebo odkúpenie časti pozemku pri bytovom dome
• Žiadosti Obce Kotešová o umiestnenie káblového vedenia na stĺpy verejného osvetlenia
v meste Bytča, aby tu uviedli dátový prenos kamerového systému .
• Ponuku Mgr. O. Hlavoňovej z Hrabového na odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Bytča
Podrobnosti SD č.: 3 / 2016 ( 10 strán )
Zasadnutie MZ zo dňa 5. 4. 2016
MZ schvaľuje :
• Vypracovanie žiadosti TS z Operačného programu na triedený odpad , BRO a drobný
stavebný odpad ; spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov TS
MZ neschválilo :
• Zámer ťažby štrku v k. ú. Hliník s predpokladom splnenia legislatívnych podmienok
a požiadaviek mesta voči Farnosti Bytča.
MZ prerokovalo:
• Petíciu občanov m. č. Hliník proti povoleniu na ťažbu štrkopiesku v Hliníku
Podrobnosti SD č.: 4 / 2016
Zasadnutie MZ zo dňa 28. 4. 2016
MZ schválilo :
• Záverečný účet mesta a rozpočtové pravidlá bez výhrad
• Zverejnenie zámeru predaja pozemkov v k. ú. mesta Bytča a následného predaja firme ASTAR
a p. M. Justrovej z Bytče
• Fin. prostriedky z predaja pozemkov budú použité na výstavbu nájomných bytov
• Uzavretie kúpnej zmluvy medzi Mestom Bytča a predávajúcim Ing. A. Letkom na pozemky
a zastavané plochy v Bytči
• Vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovenie verejnej zelene v meste z rozpočtu
mesta vo výške 5 000, €.
• Dotáciu Farnosti Bytča na opravu Kostola sv. Barbory vo výške 5 000, €.
• Stavebné úpravy prechodu ulíc SNP, Mieru a Popolišky vo výške 7 000,€ z rezervného fondu.
• Opravu havarijného stavu MK v Malej Bytči vo výške 13 600, €
• Nákup prístroja – krájač zeleniny do šk. jedálne na Ul. E. Lániho ( 2 300, € )
• Uzavretie kúpnej zmluvy medzi MZ Pšurnovice a SeVaK , ktorý tu vybuduje vodovod II. etapa.
Kúpna cena predstavuje sumu 15 € / m2 t.j. spolu 480,00€.
• Predaj pozemkov v k. ú. Bytča kupujúcim : A. Babušíková, J. Bachoríková, Z. Kočner, J.
Papánek a to za cenu 10,00 € / m2, pod podmienkou, že kupujúci uhradia správne poplatky
súvisiace s kúpnou zmluvou.
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Vydanie súhlasu pre TS na priamy prenájom nebytových priestorov ako kancelárie, obchod,
sklady a iné na dobu neurčitú.
• Predĺženie nájomnej zmluvy v Jesienke: J. Holáň, B. Cimprichová, M. Kováčik, M. Burandová,
A. Mrenová a A. Gažová na dobu určitú 1 rok.
• Prideliť uvoľnený byt v Jesienke p. J. Varáčkovej a J. Manišovi na dobu určitú 1 rok.
• Predĺženie nájomnej zmluvy v soc. bytoch : A. Václavíková, M. Šťastná, M. Gál a K. Pazúriková
a J. Hubocká na dobu určitú 1 rok.
• Ukončenie prepravy na území mesta Bytča poskytovanú SAD
• Pokračovať v súdnom spore s vlastníkmi pozemkov v k. ú. Hrabové
MZ neschválilo:
• Vyhovieť žiadosti p. Burandu o odpredaj mestských pozemkov v Bytči
• Žiadosť DHZ v Hliníku o poskytnutie fin. prostriedkov na vybudovanie prístavby garáže
• Žiadosť P. Putirku na rozšírenie parkovacích miest za Jesienkou.
• Žiadosť firme EnergoPlast Bytča na prenájom oplotenia areálu ZŠ Ul. E. Lániho
MZ vzalo na vedomie :
• Plnenie doterajších uznesení
• Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a k Zmene rozpočtu
Podrobnosti SD č.: 5 / 2016 ( 10 strán )
Zasadnutie MZ zo dňa 15. 6. 2016
MZ schválilo :
• VZN o nakladaní s drobným stavebným odpadom
• Žiadosť Obce Kotešová umiestniť v Bytči na stĺpy verejného osvetlenia dátový prenos
kamerového systému na dobu neurčitú
• Poskytnutie dotácie SRZ v Bytči na nákup rybnej osádky do chovného revíru Petrovička
Mesto vo výške 500,€.
• Zvýšenie dotácie pre futbalový odd. TJ Hrabové o 400,€
• Dotáciu na vybudovanie prístavby garáže k hasičskej zbrojnici v Hliníku vo výške 17 300, €
• Vybudovať nový chodník spájajúceho ul. E. Geromettu na Ul. Mieru. Stavbu vykonajú TS
s nákladom 1 600,€ z rezervného fondu.
• Vybudovanie Pamätníka obetiam Holokaustu z Bytče a okolia podľa návrhu Ing. Arch. Jozefa
Olšavského , pod podmienkou, že bude situovaný na pozemku vedľa synagógy.
• Priamy predaj pozemkov kupujúcim P. Belko s manželkou za cenu 50,€ / m2 s podmienkou ,
že si zaplatia poplatok k GP.
• Predĺženie nájmu bytu v Jesienke : D. Alakšovej, J. Masarykovej, A. Čičkovej, Mgr. M.
Rybárovej, R. Dávidovi s družkou na dobu určitú 1 rok.
• Pridelenie voľných soc. bytov J. Játyová, M. Turková s druhom na dobu určitú 1 rok
MZ neschválilo:
• Žiadosti A. Kancnýřová o preplatenie nákladov na rekonštrukciu soc. bytu
• Žiadosti o výmenu soc. bytov medzi P. Bystrianskym s družkou a p. Rybárovou.
MZ vzalo na vedomie :
• Správy o plnení uznesení, výsledkov kontroly hospodárenia, plnení rozpočtu, zmenu
rozpočtu, termíny budúcich zasadnutí MZ, informáciu o nedoplatkoch v bytoch vo vlastníctve
mesta.
MZ zvolilo:
• Prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie 2016 – 2020: h. Mandovú, Mgr. E. Boocovú
a J. Kolkusa a vydalo im osvedčenie o zvolení.
Podrobnosti SD č.: 6 / 2016 ( 9 strán )
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Zasadnutie MZ zo dňa 14. 9. 2016
MZ schválilo:
• Monitorovaciu správu k rozpočtu, dodatok k Zásadám hospodárenia,
• VZN o použití zábavnej pyrotechniky
• VZN o zmene určenia výšky príspevku v školách, VZN o daniach
• Fin. prostriedky na rekonštrukciu telocvične ZŠ E. Lániho ( 280,€ ); MŠ Hurbanova na opravu
chodníkov a spevnených plôch v areáli MŠ ( 5 000, € ); MŠ Pšurnovice oprava havarijného
stavu podlažia budovy a jej ochranu pred spodnou vodou ( 5 000, € ); MŠ Hliník na opravu
strechy z rezervného fondu mesta ( 4 750, € );
• Opravu oplotenia ZŠ E. Lániho vo výške 31 890, € z rezervného fondu mesta
• Priamy predaj pozemku a záhrady M. Frolovi z Hliníka za cenu 15,€ / m2
• Odkúpenie pozemkov v k. ú. Bytča od HANT BA, iných pozemkov od K. Honzová, J. Honzová,
P. Honza a S. Honza
• Prenájom nebytových priestorov TS nájomcom : Gabriel Begáň na skladové objekty,
SAMALUTI , s.r.o. Hliník na kancelárie . Výška nájmu : 13,00€ / m2 / rok.
• Vydať súhlas MŠ Hurbanova na priamy prenájom učebne nájomcovi OZ Tajomstvo Tanca,
ktoré bude robiť s deťmi pohybovú a tanečnú prípravu
• Predĺžiť nájomnú zmluvu v Jesienke M. Mikulíková, L. Urban , D. Bílek, P. Bystriansky s M.
Galovou na dobu určitú do 31. 12. 2017
MZ neschválilo:
• Vypracovať VZN na poplatok za rozvoj mesta
• Prijať ponuku na spoluprácu regionálnej Tv SEVERKA na projekt „ Bytčiansky magazín „
• Žiadosť telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča na dotáciu 10 000, €.
• Žiadosť D. Adamova o predaj pozemku na účel parkovania osobného auta
• Žiadosť Ing. Z. Štrbovej Pšurnovice, o zaradenie pozemkov do Doplnku územného plánu
Mesta Bytča.
MZ vzalo na vedomie :
• Všetky správy, plnenie rozpočtu, budúce zasadnutie MZ
Podrobnosti SD č.: 7 / 2016 ( 9 strán )
Zasadnutie MZ zo dňa 14. 10. 2016
MZ schválilo :
• Spolufinancovanie projektu „ Sanácia mesta s nezákonne umiestneným odpadom „
• Zmluvu o spolupráci medzi Mestom Bytča a obcou Predmier - obecná polícia ( na dobu určitú
do konca kalendárneho roka 2016 )
Podrobnosti SD č.: 8 / 2016
Zasadnutie MZ zo dňa 24. 10. 2016
MZ schválilo :
• Poskytnutie financií na rekonštrukciu Ul. Moyzesova z rezervného fondu vo výške 15 500, €
• Dotáciu vo výške 2 300, € na kúpenie elektrického krájača do ŠJ Ul. Mieru
Podrobnosti SD č.: 9 / 2016 ( 3 strany )
Zasadnutie MZ zo dňa 23. 11. 2016
MZ schválilo :
• VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach.
• VZN o nájomných bytoch – žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Bytča najmenej rok pred
podaním žiadosti , musí poberať starobný dôchodok a mať viac ako 50 rokov alebo byť
osobou so zdravotným postihnutím
• VZN o poskytovaní soc. služieb , a platby za ne
• Zriadenie komisie na riešenie KTR: M. Filek, A. Kotešovský, B. Šušolík, B. Chúpek, O. Skotnický,
J. Putirka, M. Gácik a J. Kozák.
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Uzavretie zmluvy mesta s manželmi Kalašovcami , aby mohli vstúpiť pešo, osobným alebo
nákladným autom na pozemky mesta.
• Obnovenie nájomnej zmluvy v bytoch na Ul. Treskoňovej nájomníkom : K. Imríšková, T. Pánik,
P. Macek, M. Búšovská, P. Pivoda K. Jurgošová a D. Súľovský na dobu určitú 1 rok.
• Podanie žaloby proti spol. TEZAR . jednalo sa o nájom tepelného hospodárstva a tepelných
zariadení
• Štatút mestských novín „ Bytčianske noviny „ a odporúča primátorovi ich zaregistrovanie do
zoznamu periodickej tlače MK SR. Ich redakčná rada: B. Šušolík, A. Školek, M. Gácik, E.
Boocová a V. Behríková.
MZ neschválilo :
• Žiadosti o predaj domu na Ul. Kollárova v Bytči a okolitých pozemkov žiadateľom Manželia
Péteriovci zo Žiliny.
• Žiadosť spol. EUNICA MEDIA o prenájom časti pozemku v k. ú. Maršová , aby tam mohli
umiestniť reklamné panely
• Žiadosť J. Jakubíka s manželkou na povolenie , aby mohli uložiť kanalizačné potrubie cez
pozemok mesta v Hliníku kde stojí MŠ
• Žiadosť B. Chúpkovej o zaradenie pozemku v M. Bytči do Doplnku k územnému plánu mesta.
Podrobnosti SD č.: 10 / 2016 ( 8 strán )
Zasadnutie MZ zo dňa 15. 12. 2016
MZ schválilo :
• Zmeny v VZN o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel na Námestí SR a kontrolu ich
dodržiavania.
• VZN o miestnych daniach, o poskytovaní dotácií, a programový rozpočet na rok 2017 – 2019
• Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky od Františka Reša za nezaplatený nájom v Soc.
bytovke vo výške 278, 41€. Rovnako M. Tvrdej vo výške 1 291,24 €
• Predĺženie nájmu a novú zmluvu v Jesienke s V. Rabarovou, I. Kučavíkovou, P. Bublom. D.
Kadorom a M. Hozákovou na dobu určitú 1 rok.
• Zvýšenie platu primátora mesta o 40 % na sumu 3 128 € od 1. 1. 2017
MZ vzalo na vedomie :
• Všetky správy komisií , vyjadrenie hl. kontrolóra
• Zmenu rozpočtu mesta a návrh na budúce stretnutia MZ
Podrobnosti SD č.: 11 / 2016 ( 6 strán )
Detské ihrisko. Mesto Bytča podalo žiadosť na pridelenie detského ihriska, ktoré vybuduje
spoločnosť LIDL. Pre jeho získanie je potrebné hlasovanie na internete. Preto mesto žiadalo občanov,
aby dali čo najviac svojich hlasov do súťaže „ Žihadielko .sk“.
Výsledky z rokovania MZ. Nový štatút mesta. Po štrnástich rokoch má mesto konečne nový štatút.
Ide o dokument, ktorý upravuje postavenie a pôsobnosť samosprávy mesta a jej jednotlivých
orgánov, ale aj symboly, či druhy ocenení, spôsob ich udeľovania. Ďalej upravuje právomoci mestskej
polície, i dobrovoľného hasičského zboru. Podľa prednostky úradu Alžbety Kramarovej je to akási
mestská ústava. Do vzniku nového dokumentu sa zmeny riešili dodatkami. Tie sa teraz spracovali do
nového dokumentu. Štatút uverejnili na webovej stránke mesta. Súčasťou dokumentu je aj
preambula, ktorá uvádza, že štatút je prijímaný v roku, keď si mesto pripomína 400 rokov od úmrtia
palatína Juraja Thurzu.
Poplatky v Jesienke. Samospráva po piatich rokoch zvýšila poplatky v dennom stacionári Jesienky.
Poslanci odsúhlasili, aby sa poplatok zvýšil o 25 € na jedného klienta. Dnes si obyvatelia zariadenia
s celodenným pobytom so všetkými službami platia asi 400 €, štát prispieva 320 € a zvyšnú sumu
dopláca mesto. Pritom celkové náklady na mesiac sú okolo 800 €. Mesto do tohto zariadenia
investovalo v r. 2016 spolu 33-tis. €.
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Prísnejšie pravidlá. Neprestajné sťažnosti občanov na rušenie nočného pokoja prinútili radnicu
upraviť čas predaja najmä reštaurácií , herní, pohostinstiev a diskoték. Podľa nového príkazu budú
musieť zatvoriť prevádzku do polnoci a cez víkend do 2,00hod.nadránom. Výnimky sa nepripúšťajú.
Kontrolu dodržiavania otváracích hodín mali na starosti mestskí policajti.
Káblovka a teplo. Poslanci opäť diskutovali o zmluve so spol. TEZAR, ktorá má od roku 1994 vo svojej
správe kotolne a všetky vykurovacie systémy v meste. Verejnosti sa poplatky pre nich zdajú vysoké.
Riešilo sa zrušenie zmluvy, niektorí poslanci všetko chceli hnať na súd, ale neprešlo to.
Mesto sa pre zlú ekonomickú situáciu už od r. 2012 snaží predať káblovú televíziu. Spoločnosť KTR
spôsobuje mestu každý rok finančné straty. Pre nezhody poslancov o výške sumy za predaj ostala
otázka stáť na mŕtvom bode.
Podrobnosti SD č.: 12 / 2016
Nevyrovnaný rozpočet. Keď finančné odd. zozbieralo všetky rozpočtové nároky organizácií v správe
mesta, zistilo, že ich požiadavky prevyšujú možnosti rozpočtu mesta. Zistili, že v rozpočte chýba 300tisíc eur. To je priveľa. Najväčší škrt cez rozpočet robí oblasť školstva. Konkrétne zvýšenie miezd
učiteľom o 6%. Aby túto sumu radnica získala , bude musieť zoškrtať mnohé bežné výdavky na opravy
budov, chodníkov a iné.
Podrobnosti SD č.: 13 / 2016
Práca mesta za rok 2015. Začiatkom roka 2016 sa urobila sumarizácia práce radnice.
• V operačnom programe hospodársky rast mesta sa urobila rekonštrukcia verejného
osvetlenia. V prvej časti vymenili 189 lámp za 263-tisíc €. Projekt bol ukončený v septembri
2015. V druhej časti mesto vymenilo 812 lámp za nové úsporné LED lampy a svetelné zdroje
224 kusov za vkusné guľaté svietidlá. Výmena stála 756 007 eur a spolu bolo vymenených
1 036 svietidiel. Pri výmene nezabudli ani na mestské časti ( MČ), kde treba ešte vymeniť 400
lámp.
• technické vybavenie v hodnote 214 730 eur. Tento projekt cezhraničnej spolupráce sa robil
spolu s mestom Karolínka, Púchov a obcou Vysoká nad Kysucou. Hasičom kúpili aj čln, ktorý
Ďalší bol europrojekt pre hasičov. Mesto obstaralo 4 prepravné hasičské vozidlá a iné môžu
použiť pri povodniach. Posilnili výbavu pri lesných požiaroch.
• Mesto získalo dotáciu na multifunkčné ihrisko z Úradu vlády SR v hodnote 40-tis. eur. Ihrisko
umiestnili v MČ Hrabové.
• Mesto rozšírilo aj kamerový systém v programe „ Prevencia kriminality“. Z prostriedkov Rady
vlády sme dostali 14-tisíc eur. Za ne sme nainštalovali ďalších 11 kamier. Z nich je 6 otočných
a 5 statických. Nové kamery sa uložili na miestach s najväčším predpokladom páchania
trestnej činnosti : na Kaplnke, v parku na Rázusovej ul. , priestory pred školami, pred
štadiónom a pod. Vďaka nim má Ms Polícia dobré výsledky pri objasnení vandalských činov.
Ďalšie úspechy :
• Detské ihrisko na Kaplnke za 5 500 eur
• Dokončenie chodníkov na cintoríne v Bytči a v MČ M. Bytča v hodnote 7 150 eur
• Oprava chodníkov a cesty v MČ Pšurnovice v hodnote 9 680 eur
• Oprava komunikácie v MČ Hrabové za 4 560 eur
• Oprava Domu smútku v Hrabovom, ktorý bol v havarijnom stave za cca 6 435 eur
• Oplotenie detského ihriska a nové lavičky v areály MŠ v Hliníku za 2 000 eur
• Premostenie Petrovičky na námestí bolo súčasťou akcie „Obnova historického centra“
v hodnote 29 979 eur
• Výsadba 60 nových stromov
• Zapojenie mesta do projektu „Separácia odpadu“ zamerané na biologicky rozložiteľný
odpad. Radnica na túto akciu čerpá z finančných prostriedkov EÚ.
Podrobnosti SD č.: 14 / 2016
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2. kapitola

ŠTÁTNA

SPRÁVA

Žilinská regionálna komora. V roku 2015 sa Žilinská regionálna komora (ŽRK) zaradila medzi špičku
v rámci všetkých podnikateľských objektov na Slovensku. A to nielen z finančného hľadiska, ale aj
svojimi aktivitami. Jej najväčšou súčasnou aktivitou je podpora duálneho vzdelávania, ktoré je
v skúšobnom programe.
Žilinský kraj je dôležitý aj z hľadiska budovania infraštruktúry. Kvalitnú dopravu ocení nielen
občan, ale aj každý podnikateľ. Tu nastal problém s cestami I. a II. triedy. Ich neustála oprava je väčší
problém ako stavba diaľnic. ŽRK robí všetko pre to, aby sa umožnil vjazd vozidiel nad 12 m s
neobmedzenou nosnosťou po ceste č. 520 medzi Oravskou Lesnou a Krásnom n/ Kysucou. Táto cesta
je veľmi dôležitá, lebo medzinárodný koridor popod Strečno je málokedy prejazdný.
ŽRK by chcela znovu obnoviť funkciu Žilinského letiska.
Podrobnosti SD č.: 15 / 2016
Záchranný vrtuľník. Začiatkom apríla dvakrát letel k obetiam dopravných nehôd. Prvá nehoda sa
stala v okrese Čadca. Pri nej utrpeli vážne zranenie traja cestujúci. Vrtuľník odviezol jednu z nich do
nemocnice v Čadci. Druhá vážna nehoda sa stala pri obci Lietavská Lúčka, kde vlak narazil do
osobného auta. Zasahovať museli najprv hasiči, ktorí museli zranených vykliesniť. Lekár leteckých
záchranárov najskôr ošetril mladú pacientku a potom ju previezli na odd. anestéziológie do Fakultnej
nemocnice v Martine.
Podrobnosti SD č.: 16 / 2016
Ponuka práce. Pre všetkých našich nezamestnaných ponúkali MY Žilinské noviny prácu v Nemecku,
ČR a SR. Jednalo sa o pozície: zámočník, potrubár, zvárač, montér potrubia, obrábač kovov, sústružník
a pod.
Podrobnosti SD č.: 17 / 2016
Vzácny kaktus. Z tejto rastliny sa nikdy nebude tešiť pani z Bytče, ktorá si ju objednala z USA. Pani
zrejme ani netušila, že na pohľad obyčajný kvet patrí do skupiny chránených rastlín. Takýto tovar pri
dovoze do našej krajiny podlieha určitým zákazom a obmedzeniam. Dôvodom je zabezpečenie
ochrany ohrozených druhov.
Colníci zásielku zaistili a odovzdali do botanickej záhrady, kde jej zabezpečia umiestnenie vo
vhodných priestoroch a poskytnú odbornú starostlivosť.
Podrobnosti SD č.: 18/ 2016
Miera nezamestnanosti je v Žilinskom kraji štvrtá najnižšia spomedzi krajov na Slovensku. V júli
dosiahla priemerná miera nezamestnanosti 7,33%. V našom okrese klesla v júli o 0,18 %. V Bytči teda
dosiahla 8,83 %.
Po koncoročnom vyhodnotení bola miera nezamestnanosti na Slovensku 10,3 % a v júli dosiahla iba 9
%. Na Slovensku je tento rok asi 40 tisíc voľných pracovných miest.
Podrobnosti SD č.: 19 / 2016
Zhrnutie udalostí. Mnohých spomínaných akcií sa zúčastnili aj Bytčania.
- Počas letných prázdnin župa obnovila chodníky , spevnila prístupové cesty ku školám.
- Župný cyklochodník má svoj nový vyasfaltovaná takmer dvojkilometrový úsek. Spolu so
staršou cesto je to 3,8 km.
- Na cesty v regióne vyrazili nové autobusy, ktoré posilnili pravidelné autobusové linky.
- Záujemcom o čerpanie eurofondov pomohlo radami nové Informačné a poradenské centrum
- Rekordná účasť sprevádzala tretie preteky série Žilinská ŽUPATOUR 2016. Podujatie AUTHOR
Súľovské skaly svojimi výkonmi podporilo 1062 cyklistov.
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Okolo 5 tisíc nadšencov prišlo poslednú júlovú nedeľu na veľkolepé otvorenie Budatínskeho
hradu.
- Považská galéria oslávila 40 rokov od svojho založenia
- ŽSK aj tento rok slávnostne ocenil významné osobnosti z kultúry a 39 osobností zo sociálnej
a zdravotníckej oblasti.
Podrobnosti SD č.: 20 / 2016
Zásah polície.
V sobotu 27.2. policajti z Obvodného odd. v Bytči spolu s kriminalistami Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Žiline pátrali po 19-ročnom mužovi, ktorý bol podozrivý z trestných činov krádeží.
Napokon ho vypátrali v m.č. Hrabové. Stál na streche tamojšej materskej školy vo výške 8m
a vyhrážal sa skokom z nej. Neustále kričal, že neznáša policajtov, tak sa uniformovaní policajti stiahli
a na streche ostali len kriminalisti v civile. Trvalo takmer hodinu a pol kým ho presvedčili , aby od
okraja strechy odstúpil. Vtedy ho zadržali hliadky z obvodného odd. Napokon ho policajti odovzdali
do starostlivosti zdravotníkov , ktorí ho odviezli do nemocnice.
Podrobnosti SD č.: 21 / 2016
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P R I E M Y S E L , O B CH O D , P O D N I K A N I E
Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• 15.2. Vyhláška o dražbe hnuteľných vecí. Majitelia Ján Skopal a František Kuchar bytom
v Bytči na ul. Švecova. Predmetom dražby bolo osobné auto Škoda Octavia a nákladný príves.
Dražba sa konala 3.3.2016
• 14.3. Oznam Daňového úradu Žilina o stránkových hodinách na kontaktnom mieste DÚ
Bytča, aby mohli podávať daňové priznania právnické a fyzické osoby.
• 3.6. Technické služby Bytča vyhlásili verejnú ponuku na priamy prenájom nebytových
priestorov svojho majetku na Hlinickej ul.
• 30.6. sa konala dražba družstevných bytov na Bottovej ul. Nadobúdatelia : manželia
Matejčíkovci, Erik Bartoněk a Mgr. Renáta Gálová
• 30.6. bola uzavretá zmluva o prevode družstevného bytu a pozemku medzi mestom Bytča
a Janou Švichkou. Byt sa nachádza na ul. Bottovej č. 1149/24.
• 8. 7. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uloženie televízneho káblového rozvodu v Bytči
• 26.4. VZN o poskytovaní sociálnych služieb a určenie výšky platieb za služby v Zariadeniach
pre seniorov + Denný stacionár Jesienka. Celoročný pobyt 3,50 € / deň; ambulantný pobyt
2,50 € / deň; 1posteľová izba celoročne 8,50 € / deň; 2posteľová izba celoročne 4,50 € / deň;
strava 6,10/ deň.
• 28.6. Firma SPP uverejnila rozhodnutie o tom, že od 1.7. 2016 nadobudla účinnosť novela
trestného zákona , ktorá zaviedla trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla
spotreby zemného plynu a falšovania plomb. Za porušenie zákona hrozí trest odňatia slobody
od 1 – 12 rokov.
• 23.11. bolo schválené VZN o úprave predaja v prevádzkach obchodných a reštauračných
služieb. Herne: od 6,oo – 0,2oo hod.
• 25. 11. VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov.
VZN obsahuje : podanie a evidenciu žiadosti, uzavretie nájomnej zmluvy . Nájomník musí
mať trvalý pobyt v Bytči, pravidelný príjem vo výške trojnásobku životného minima.
Rozpočet mesta v eurách: služby občanom ( spolu ) :
• Sociálne služby 711 440 ( z toho dávky v hmotnej núdzi 1650; pochovanie občanov
1000;opatrovateľská služba 185 080; jedáleň pre dôchodcov 1 500; zariadenia pre seniorov
1 600; jarmoky 8 980; cestovný ruch 22 160; právne služby pre mesto 1 500; ostatné služby
a poradenstvo 4 000; mestský rozhlas 720; internet 1 750;
Podrobnosti SD č.: 22 / 2016 ( 8 strán )
Prerušenie elektriny. 12.1. oznámila SSE občanom , že 10.2. bude na ul. Sakalovej prerušená
distribúcia elektriny , kvôli prácam na zariadeniach na distribúciu elektriny.
Podrobnosti SD č.: 23 / 2016
Daňový úrad. Finančné riaditeľstvo SR nám oznámilo , že v čase podávania daňových priznaní k Dani
z motorových vozidiel budú stránkové dni na pôvodnom kontaktnom mieste bývalého Daňového
úradu v dňoch od 18.1.do 1.2.2016.
Dražobné listy. 29.1. uverejnili ponuku na predaj nehnuteľného majetku a síce byt v bytovom dome
na Lúčnej ul. č. 31 v Bytči.
13.10. uverejnili ponuku na predaj rodinného domu v k. ú. Hvozdnica za vyvolávaciu cenu 47.800,-€
Podrobnosti SD č.: 24 a, b / 2016
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KINEX oslavuje svoju viac ako 110 ročnú históriu. Už povojnová výroba valivých ložísk sa orientovala
na export. Tradícia výroby siaha až do začiatku 20. storočia. V roku 1906 bola do registra zapísaná
spoločnosť Považský kovopriemysel. Dnešný názov Kinex bol zaregistrovaný v roku 1960.
V závode KINEX v Bytči sa spustila ložisková výroba v r. 1965, kedy sa začali vyrábať špeciálne
dvojradové ložiská. Zo začiatku to boli ložiská pre textilný priemysel. Postupne pribúdali aj pre vodné
čerpadlá ( 1978 ) a ložiská pre uloženie stredu bicyklov ( 1987 ).
Od r. 2000 sa k spol. Kinex pričlenila spol. ZVL Skalica. V roku 2008 bola do Bytče presunutá výroba
leteckých ložísk zo Skalice do Bytče. V Skalici zanikla. V súčasnosti patria závody Bytča a Kysucké Nové
Mesto v rámci skupiny Kinex do skupiny Kinex BEARINGS. Dnes je Kinex významný dodávateľ valivých
ložísk , je súčasťou silnej európskej skupiny HTC HOLDING a dodáva svoje produkty do viac ako 80
krajín sveta. Je na prvom mieste medzi dodávateľmi špeciálnych ložísk pre textilný priemysel
a zároveň je európskym, lídrom vo výrobe valčekových ložísk pre koľajové vozidlá.
Podniku sa darí aj na ázijskom trhu, v Rusku a znovu sa obnovil aj vývoz na americký kontinent.
Okrem ložísk vyrába Kinex aj meracie zariadenia. Ich oficiálna výroba sa začala v roku 1954.
Špecializáciou sú presné dielenské a kontrolné meradlá zvlášť pre automobilový priemysel. Dnešný
vývoj sa špecializuje na digitálne meradlá, bezdrôtový prenos dát a pod.
Generálny riaditeľ firmy je Igor Kováč zdôraznil, že výroba vo firme Kinex sa zameriava len na kvalitné
výrobky. V Bytči sa robia ložiská pre textilný, automobilový a letecký priemysel. Vo výrobe ložísk pre
textilný priemysel sú najlepší na svete. Čo sa týka množstva má najväčší význam výroba pre
železničné vagóny. V koľajovej výrobe držia asi 70 % podiel na trhu.
Ďalej sa špecializujú na ložiská do štartérov generátorov, ktoré vyvážajú do USA. Stav zamestnancov
v oboch závodoch sa ustálil na 1200, z toho 2 tretiny pracujú v Bytči.
Podnik sa zapojil do programu duálneho vzdelávania, spolupracuje so strednými školami
strojárenskými v okolí a chcú si vybudovať vlastné vzdelávacie stredisko.
Podrobnosti SD č.: a, b / 2016
Výkup drahých kovov sa uskutočnil 18.1.-20.1. nemeckou firmou GVG v Restaurant Gallery. Firma
vykupovala mince, zlato, platinu, postriebrené predmety a striebro.
Dňa 17.2. v Mestskej knižnici na Ul. mieru vykupovala iná firma tie isté predmety.
Podrobnosti SD č.: a, b / 2016
Služby v DS Jesienke sa rozšírili aj o denný stacionár pre zdravotne postihnutých. Seniori, ktorí tu
našli svoj druhý domov , využívajú opatrovateľskú službu nepretržite na lôžkovom odd. Denný
stacionár poskytuje služby ambulantne, na určitú časť dňa. Doteraz trávili zdravotne postihnutí ľudia
svoj čas zavretí doma. V Jesienke sa stretávajú s ľuďmi , vozia ich na prechádzky, majú tu odborný
terapeutický dohľad , jedáleň s celodenným stravovaním a pod. Dnes je tu miesto pre 10 klientov.
Pobyt v DS má jeden problém. Budova sa nachádza uprostred mesta a nemá záhradu. Najbližšie
miesto na odpočinok vonku je v malom parku za budovou. Ten je však miestom stretávania sa
bezdomovcov, ktorí ho ničia a znečisťujú. Preto MR rozhodla, že park oplotia.
Podrobnosti SD č.: / 2016
Poisťovňa. V meste vyrástlo za posledné roky nespočetne veľa rôznych poisťovní, ktoré sľubujú
ochranu nášho majetku pred všetkým možným na svete, čo mu hrozí aj nehrozí ( krádeže,
atmosférické zrážky, sprejerstvo, skrat elektrospotrebičov, úder blesku a iné
Podrobnosti SD č.: / 2016
Cestovná kancelária EKO – TRAVEL bola slávnostne otvorená 7.5.v pasáži za Radničnou reštauráciou
na námestí. Pracovníci CK si pripravili ponuky európskych destinácií, katalógy, darčeky a pod.
Podrobnosti SD č.: / 2016
Cestovný ruch. Na Slovensku v lete dovolenkovalo 1,6 milióna turistov. Najviac z nich smerovalo do
okolia Žiliny ( 22,2% ). Oproti minulému roku predstavuje nárast turistov o 15,8%. Počet domácich
vzrástol o 15%. Počet zahraničných hostí sa zvýšil o 16,7%. Najviac zahraničných hostí prichádzalo
z Českej republiky ( 35% ), potom z Poľska, Nemecka, Maďarska, Rakúska a Anglicka.
Podrobnosti SD č.: / 2016
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Región Javorníky bol informačný turistický internetový portál prezentujúci región pod Javorníkmi.
Konkrétne sa z neho turisti dozvedeli niečo o kultúrnych pamiatkach, ubytovaní a službách, kalendár
podujatí, história miest a obcí regiónu ...
Podrobnosti SD č.: / 2016
Firma AULERIA pravidelne ponúka svoje služby v našom meste. Tie spočívajú v čistení peria, výrobe
paplónov a vankúšov. Čistiareň je mobilná v bielom nákladnom aute. Ponúka dovoz aj odvoz perín
a paplónov.
Podrobnosti SD č.: / 2016
Spoločnosť TELEKOM vybudovala v Bytči sieť špičkového internetového pripojenia pre asi 680 bytov v
bytových domoch.
Predajne. Známa predajňa EURONICS ponúkala elektrospotrebiče rôzneho druhu. Pri väčšom tovare
aj možnosť odvozu a recyklácie starých a dovozu nových kusov priamo domov.
Predajňa MAXIMO na námestí ponúkla výpredaj tovaru do 31.4., pretože chystali jej likvidáciu.
Predajňa stavebnín VP-BUILDING v Kominárskom dome ponúkala stavbu na kľúč, predaj tapiet
a tapetovanie, zateplenie RD, rekonštrukciu bytových jadier, fasády...
Podrobnosti SD č.:
a, b, c / 2016
Predajňa dámskeho textilu a doplnkov LAWINIA sídliaca na ul. Sakalovej ponúkla 9.6. bezplatnú
diagnostiku pleti spojenú s jej ošetrením a tonizáciou. Záujemcom sa venovala kozmetická poradkyňa
firmy MERY KEY.
Vzorková predajňa Kamenárstvo Andrej Puškár na Ul. Sakalovej ponúkala v júli letné zľavy na
cintorínske pomníky rôznych druhov a farieb. Ponúkali serióznu cenu a dlhoročné skúsenosti.
Palacinky do ruky sa volala predajňa na námestí, kde vyrábali vynikajúce palacinky, ktoré sme mohli
zjesť priamo na mieste , alebo si ich vziať domov.
Butik Lívia sa volala predajňa s detským textilom, ktorú otvorili v lete na námestí , na Ul. St. Bíroša.
Predajňa VITALKAFÉ nás pozvala na prednášku s bylinkárom Ing. Pavlom Machničom o gemoterapii –
liečení pomocou tinktúr z púčikov a bylín rastlín. Predajňu sme našli na námestí pri Radničnej
reštaurácii.
Fejky – napodobeniny, falzifikáty, imitácie. Výrobcovia známych značiek proti nim bojujú, colníci ich
zhabú každý rok na tony a my ich napriek tomu nachádzame na trhoviskách. Sú omnoho lacnejšie
a preto si ich ľudia kupujú a vôbec ich nezaujíma, či sú to Fejky alebo nie. Okrem toho sa deťom
páčia. Neraz kúpia rodičia detské veci s potlačou s postavičkami Disney. Vietnamci a Číňania vo
veľkom nakúpia v Maďarsku , alebo Poľsku a dovezú to k nám. Colníci vlani zadržali tovar za viac ako
7 miliónov eur. Celkovo šlo o 130-tisíc kusov kopírovaného tovaru. V roku 2013 šlo o 430-tisíc kusov
v hodnote 17 miliónov eur.
Najčastejšie sa k nám dostávajú falzifikáty z Číny a Hongkongu. Ide najmä o textil, obuv, kabelky
trochu menej o hračky, parfumy a hodinky. Okrem toho, že kopírovaním prichádzajú značky o milióny
eur ročne, je problémom aj šedá ekonomika či ochrana zdravia. Fejkové tenisky sú nekvalitné a ničia
nohu. Okrem toho sa z týchto výrobkov neplatia dane. Peniaze sa často prelievajú do organizovaných
skupín, ktoré ich použijú na pestovanie drog, nákupu zbraní a do obchodu s bielym mäsom.
Fenoménom je v súčasnosti obchod cez internet a webové obchody.
Podrobnosti SD č.: / 2016
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4. kapitola

POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• Vyhláška. Užívateľ poľovníckeho revíru „ Veliká – Dolný Hričov“ oznámil, že vypláca
22.a23.apríla v DK v Dolnom Hričove náhradu za užívanie majiteľom z katastra Hrabové
a Hliník.
• 1.3.Vyhláška. Užívateľ poľovného revíru Urbárska a poľovnícka spoločnosť“ Starý Háj“
Predmier upozornil, že vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom pozemkov
začlenených do spoločného revíru v Predmieri. Vyplácali v KD Jablonové.
• 31.5. pozvali do svojej zasadačky Lesy SR Žilina všetkých zainteresovaných. Rokovali o tom, že
lesný celok Súľov zasahuje do okresov Žilina a Bytča. Týkalo sa to 13 k. ú. s lesnými a bez
lesných pozemkov.
Chov hydiny. Mnohí obyvatelia chcú byť sebestační v produkcii vajec, alebo v pestovaní zeleniny.
Preto si zakladajú vlastné chovy sliepok. Mrazivý začiatok januára mal nepriaznivý vplyv na produkciu
a kvalitu vajec. Preto chovatelia upravujú kŕmnu dávku. Sliepky si únik tepla z tela nahradzujú
živinami z krmiva. Z obilnín to býva najmä kukurica a pšenica. Chovatelia varia zemiaky, alebo máčajú
suchý chlieb. V zime si sliepky nenájdu živočíšne bielkoviny ( červíky, pandravy a chrobáky ), preto
dokrmujeme mliekom a mliečnymi výrobkami a vnútornosťami z hospodárskych zvierat.
Rastlinné bielkoviny dopĺňajú chovatelia sušenou trávou a žihľavou.
Podrobnosti SD č.: 25 / 2016
Záhrada. Obyvatelia rodinných domov majú pri nich väčšinou aj záhrady. Mnohé z nich sú využité na
pestovanie zeleniny alebo ako sady na pestovanie ovocia. V našej oblasti zničil jarný mráz úrodu
mnohého ovocia, takže čerešne sme neoberali. Zakladali sme v záhrade odpadové jamy na zhnité
ovocie, v suchom období sme polievali stromy a kríky s drobným ovocím a hneď sme ich aj hnojili.
V júli po zbere sme presvetlili konáre čerešní, višní a marhúľ. Okopali sme záhon jahôd, vybrali zo
zeme cibuľoviny a urobili postrek viniča proti peronospóre.
Podrobnosti SD č.:26 / 2016
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5. kapitola

VÝSTAVBA
Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• 23.2. MsÚ oddelenie výstavby uverejnilo kolaudačné rozhodnutie o výstavbe a rekonštrukcii
vedenia a demontáže káblových spojení . Stavba Bytča – Mikšová. Stavebník bol SSE a. s.
Žilina.
• 21.3. oznam o začiatku stavebného konania stavebníka Šáleková v Hliníku. Nadstavba RD.
• 24.3. OÚ odbor ŽP udelil stavebné povolenie firme SEVAK na vodnú stavbu v k. ú. Bytča –
Hliník. Jednalo sa o rozšírenie kanalizácie a uloženie nových potrubí.
• 25.4. stavebné povolenie SSE v zastúpení Ing. A. Fischera. Stavba v Hliníku – prestavba
kanalizácie a prípojky k RD.
• 31.5. oznam o začatí výstavby. Prestavba , nadstavba a úpravy RD č. 150 v k. ú. Bytča – Emil
Kováčik.
• Stavebné povolenie na stavbu RD Jozefíne Levkovej – lokalita Na tehelňu č. 1943/9. Stavala sa
hospodárska budova a žumpa.
• 9.8. Oznam o zápise vecného bremena v Bytči. Názov stavby : „ Priemyselný park – uloženie
inžinierskych sietí“.
• 11. 8. Prestavba žel. stanice Bytča Hrabové II. etapa : položenie plynovodu firmou SPP.
• 9. 9. Začiatok stavby RD, žumpy a prípojky k pozemku. Stavebník : Stanislav Zátek, Bytča
• 20. 9. Kolaudácia stavby : „ Modernizácia žel. trate Púchov – Žilina; pripojenie komunikácií na
pozemkoch za Váhom k. ú. Hrabové, Bytča a Malá Bytča.
• Stavebné povolenie pre manželov Klundovcov – stavebné úpravy v bytovom dome.
• 6. 10. Oznam o kolaudácii stavby firmou SEVAK: zásobovanie vodou, kanalizácia, čistenie
odpadových vôd v okrese Bytča a v meste samotnom. 30. 9. Tá istá stavba v Hliníku; 19. 9.
V Malej Bytči a Hvozdnici.
• 7. 10. Oznam o pokračovaní stavby : plynová prípojka, prístavba a nadstavba polyfunkčného
domu . Stavebník Emil Kováčik.
• 12. 10. Začiatok územného konania firmy Slovak Telekom – umiestnenie elektronickej
komunikačnej siete vo firme MOK Bytča – Kinex.
• 13. 10. SEVAK Žilina oznámila rozhodnutie o predĺžení kanalizácie na Družstevnej ulici v Bytči
• 3. 11. MsÚ informoval verejnosť o strategickom dokumente: „ Územný plán obce Hvozdnica“.
• 23. 11. Prenájom verejného majetku pre MŠ Hurbanova na rozšírenie aktivít vo voľnom čase
a športových aktivít.
• 5. 12. Stavebné povolenie na výstavbu RD, žumpy a prípojky inžinierskych sietí. Stavebník
Patrik Gaňa. Staval v Hrabovom
Rozpočet mesta v eurách.
• Stavebný poriadok mesta : 28 870
• Územné plánovanie : 6 500
Podrobnosti SD č.: 27 a , b / 2016
Optický kábel. Primátor mesta informoval občanov , že na sídlisku a priľahlých uliciach sa realizujú
výkopové práce pre uloženie optického kábla. Za práce zodpovedala firma ZYRY – tern s. r. o Zvolen.
Kanalizácia. Obyvatelia šiestich obcí a časti Bytče sa konečne dočkali ukončenia výstavby siete
vodovodov a kanalizácie. Prach, blato, hluk a všadeprítomné stavebné mechanizmy obťažovali 2 roky
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obyvateľov obcí Hvozdnica, Štiavnik, Kolárovice, Petrovice, V. Rovného, Kotešovej ale aj m.č. Bytče.
Výsledkom trápenia ale bolo 2-tisíc vodovodných a viac ako 2700 kanalizačných prípojok. 22-tis.
obyvateľov bude zapojených na verejnú kanalizáciu a nebude mať problém s odpadovými vodami.
Vypúšťanie odpadových vôd do potokov sa stalo minulosťou.
90% kanalizačnej siete leží pod povrchom komunikácií, čím tieto veľmi utrpeli. SEVAK sľubuje, že do
zimy dajú cesty do lepšieho stavu ako boli doteraz.
Projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča si vyžiadal
investíciu 47 miliónov eur. Z tejto sumy zaplatila EÚ viac ako 60% a spol. SEVAK doplatila necelých
40%.
Podrobnosti SD č.: 28 / 2016
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6. kapitola

DOPRAVA
Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• 14.1. Oznam ŽSR O výluke na traťovom úseku Žilina – Púchov. Prvá výluka bola v dňoch od
18.1. - 26.2. a druhá bola od 29.2. -10.6. Železnice opravovali trať a železničnú stanicu
v Bytči. Vlakové spojenia boli nahradené autobusmi. K oznamu bol priložený cestovný
poriadok.
• 15.4. Dopravný úrad Bratislava žiadal MsÚ v Bytči ,aby oznámil občanom určenie nových
ochranných pásiem Letiska Žilina. Dopravný úrad zvolal na rokovanie92 účastníkov ( mestá,
obce, aerokluby, Letisko Žilina, stavebné úrady a iných 20 organizácií.
• 31.5. MsÚ oznámil občanom, že k 1.6. ukončí autobusovú prepravu osôb zo sídliska 1. Mája
na Polikliniku Makyta. Preprava bola v skúšobnej prevádzke od 1.3.do 31.5. a neosvedčila sa.
• Podrobnosti SD č.: 29 / 2016
• 20.11. Bolo schválené VZN o vymedzení zóny parkovania motorových vozidiel a podmienky
parkovania v meste
• 12. – 14. 12. ŽSR uverejnili harmonogram výluky trate Žilina – Dolný Hričov – Púchov
s programom odchodov a príchodov vlakov a prípoj autobusov.
• 13. 12. ŽSR uverejnil na miestnej tabuli dokument : „ Stratégia tvorby a budovania
integrálneho dopravného systému“ – s podrobnosťami v celom kraji.
Rozpočet mesta v eurách.
• Správa a údržba miestnych komunikácií ( MK ) : 137 800
• Cestná doprava : 11 000
• Autodoprava : 7 750
Podrobnosti SD č.: 30 a, b, c / 2016
Nové autobusy.
Spoločnosť SAD kúpila 4 nové autobusy. Najväčšou výhodou pre cestujúcich sú klimatizácia
, bezpečnostné prvky, protišmyková podlaha, wifi pripojenie a vykurovanie s nastaviteľnou teplotou.
Vodičom slúžia senzory na cúvanie.
SAD už od r. 2007obnovuje vozidlový park v prímestskej
doprave. Autobusy spĺňajú najprísnejšie normy v produkcii emisií a sú vybavené bezpečnostnými
pásmi.
Aj na Bytčiansku začali jazdiť 2 z nich. Do nášho regiónu začalo jazdiť 10 nových modrých autobusov,
ktoré spolu najazdia 25 mil. km. 313 obciam kraja slúži 218 liniek. SAD stiahla z ciest 20 starých
autobusov. V rámci platných zákonov nesmie byť na cesty nasadený autobus starší ako 16 rokov.
SAD má spolu v prevádzke 125 autobusov tohto typu. Rovnaký typ autobusov jazdí v západnej Európe
( Nemecko, Francúzsko, Taliansko, ale aj na severe v Nórsku a Fínsku. Na ich prevádzku prispel okrem
cestovného aj ŽSK.
V prímestskej doprave je určený vek autobusov na 16 rokov. Moderný autobus , ako je IVECO
CROSSWAY sa už veľmi približuje k vlastnostiam osobného automobilu.
Podrobnosti SD č.: 31 a, b / 2016
Údržba ciest. 22.2.už bola zima za nami , hoci tento rok to na zimu vôbec nevyzeralo. Zimná údržba
sa začína v novembri a trvá do konca marca. Jej dĺžka ale záleží od poveternostných podmienok.
Správa ciest ŽSK udržuje asi 1 430 km ciest II. a III. triedy, ale aj I. triedy. Pri údržbe je podstatná
zjazdnosť vozoviek. Kraj počas miernej zimy ( ako bola táto ) ušetril mnoho financií. Peniaze , ktoré sa
ušetria v zime, sa potom použijú na opravy ciest a mostov v lete. Ak mrzne, alebo nasneží používa sa
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inertný materiál, čo je ostrý piesok alebo kamenivo s 8 mm veľkými zrnami. Najhoršie sa udržujú
horské úseky ciest.
Spotreba posypového materiálu: zimné obdobie 2013/2014 – 6 991 ton chemického a 25 552 ton
inertného materiálu.
Zimné obdobie 2014/2015 – 15 326 ton chemického a 46 02
ton inertného materiálu.
Počasie ovplyvňuje prácu cestárov počas celého roka. Sledovanie jeho vývoja je teda
neodmysliteľnou súčasťou dennej rutiny. Najmä v zime. Sledujú teplomer, počítačový systém, ktorý
kontroluje horské úseky a webovú stránku SHMÚ to všetko je súčasťou ich výbavy. Obdobie pred
príchodom zimy využívajú cestári aj na orezávanie stromov a krovín, opravu dopravných značiek,
prípravu techniky a servis vozového parku. Dnes ho tvorí 27 sypačov, 5 nakladačov a traktorových
radlica 1 traktorová fréza. Vozy obsluhuje 34 vodičov. Aj po pracovnej dobe majú pracovníci
dispečingu pohotovostnú službu. V plnej prevádzke sa staralo o údržbu ciest 247 zamestnancov, ktorí
majú na starosti 1 356 km ciest rôznej kategórie.
GIS systém je dobrou pomôckou aj pre milovníkov bežkárskej turistiky. Pomocou neho si môžu
skontrolovať stav a upravenosť bežeckých magistrál s podrobnými informáciami o dĺžke jednotlivých
úsekov.
Podrobnosti SD č.: 32 a, b, c / 2016
Parkovanie v Bytči.
Reguláciou parkovania samospráva odbremenila centrum mesta od áut, ktoré parkujú celodenne.
Parkovné sa neplatilo. Priamo na Námestí SR sú 3 menšie parkoviská. Väčšinou sú plné. Majitelia
obchodov na námestí sa sťažujú, že miesta pred obchodmi zaberajú autá, ktoré tam ráno zaparkujú
cestou ľudí do práce a odídu až večer. Blokujú tak priestor pre zákazníkov a turistov.
Radnica sa preto rozhodla ich parkovanie obmedziť maximálne na dve hodiny. Zaviedla na námestí
parkovacie automaty. Zadarmo bude parkovanie iba na dve hodiny, ostatný čas hrozila vodičom
bloková pokuta. Vodiči môžu parkovať mimo námestia. Dosť miesta je napr. za Jednotou, 84 miest je
na Ul. 1. Mája a pri Sobášnom paláci. Obyvatelia s trvalým pobytom na Námestí SR dostali
rezidentské karty.
Podrobnosti SD č.: 33 / 2016
Dopravné nehody.
Počet smrteľných nehôd je v porovnaní s vlaňajškom podstatne nižší. Do polovice novembra zahynulo
na cestách ŽSK 31 ľudí. Je to o 18 menej ako vlani. Ťažko sa zranilo 146 ľudí, čo je o 7 menej ako vlani.
Z toho bolo 61 % vodičov motorových vozidiel, 18 % motocyklistov, 14 % chodcov, 21 % spolujazdcov
a 4 % cyklistov. Od začiatku roka do novembra evidovala polícia 1736 dopravných nehôd.
Najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd s usmrtením sú v našom kraji nesprávny spôsob
jazdy ( najmä v protismere), jazda neprimeranou rýchlosťou, obsluha telefónu alebo nevenovanie sa
šoférovaniu. Za tieto priestupky dostali vodiči 22 mil. € na blokových pokutách.
Pod vplyvom alkoholu zavinilo dopravnú nehodu 179 vodičov, z toho 7 motocyklistov, 9 cyklistov a 13
chodcov. Pri analýze nehody podľa druhu vozidla, vodiči osobných vozidiel zavinili 858 nehôd,
nákladných vozidiel 167, motocyklisti 53, cyklisti 49 a vodiči autobusov 7 nehôd.
Podrobnosti SD č.: 34 / 2016
Vodiči v službe.
Každý by chcel byť na Vianoce doma pri svojej rodine. Medzi nami je ale mnoho ľudí, ktorí aj počas
sviatkov pracujú. Do služby nastupujú šoféri SAD Žilina na pravidelných linkách prímestskej dopravy
každý deň, sviatky ani Vianoce nevynímajúc. Pracujú od piatej rána do jedenástej večera. Dva dni
v práci, dva dni voľno. A v takomto pracovnom kolotoči je 440 vodičov modrých autobusov po celý
rok. Na Štedrý deň vozia napr. sestričky do nemocnice a železničiarov. Aj napriek malému množstvu
cestujúcich počas Vianoc sa autobusy zo staníc Žilina a Bytča vypravujú a nič sa na tom nezmení. Na
sviatky doma nechýbajú iba vodiči, ale aj dispečeri a zálohový vodič.
Podrobnosti SD č.: 35 / 2016
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Mestská autobusová doprava sa v Bytči neosvedčila, hoci bola zadarmo. Od 1.3. začal premávať
autobus, ktorý mal pomôcť starým a chorým ľuďom , aby sa dostali k svojim lekárom do zdravotného
strediska, ktoré je v budove bývalej Makyty. Túto dopravu mohli využívať aj tí, ktorí sa chceli dostať
k autobusom na nástupisko. Spoj začal spred ZŠ Ul. mieru , pokračoval k Poliklinike mesto a Makyta .
Odtiaľ sa vracal okolo nástupiska autobusov. Novinka sa neuchytila. Autobus chodil neskoro a pod.
Trojmesačná skúšobná doba experimentu sa stala zároveň poslednou. Ani nie 5 km trasu so 6
zastávkami zvládol autobus za 12 min. Ráno využili linku maximálne 3 ľudia a spiatočnú ani jeden.
Preto sa mesto rozhodlo experiment zrušiť.
Podrobnosti SD č.: 36 a, b, c / 2016
Cestovanie vlakmi zadarmo. Koncom roka 2014 prišla slovenská vláda so sociálnym balíčkom – vlaky
zadarmo pre študentov a dôchodcov. Na príkaz EÚ môžu u nás takto cestovať aj študenti
a dôchodcovia z iných členských štátov EÚ. Česi to hneď využili. Tak sa stalo, že medzi takmer
miliónom cestujúcich zadarmo je aj viac ako 21-tisíc cudzincov. Medzi nimi prevažujú dôchodcovia.
Zadarmo bolo za celý rok 2015 uskutočnených 24,6 milióna ciest vlakom Slovákov a j cudzincov. Ide
takmer o polovicu ciest vlakom.
Podrobnosti SD č.: 37 / 2016
Automobilový priemysel. Na Slovensku bolo vyrobených za uplynulý rok 1 mil. áut. Mnohí Bytčania
dochádzajú do práce v automobilovom podniku KIA pri Žiline.
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7. kapitola

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• 19.1. Ministerstvo ŽP SR vydalo záverečné stanovisko o rozšírení ťažby štrkopieskov pre
výrobu betónu. Sídlo ťažby bol areál Prefa – Bytča Hrabové. V 80-tych rokoch bola ťažba
prerušená. Plánovaný záber ťažobnej plochy je okolo 35 ha pri ťažbe cca 300 000 t/ rok.
• TS uverejnili v predstihu predbežné termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na jar.
Uviedli dátum pristavenia , meno ulice, čas a počet kusov. Okrem písomnej podoby zaznel
oznam aj z mestského rozhlasu. 28.9. uverejnili rovnaký oznam na jeseň.
• 7.4. VZN upravil zákon o užívaní pitnej vody v čase jej nedostatku, spôsob náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodnenia obsahu žúmp.
• 11.4. Oznam o zbere BRO, ktorý sa začal 18.4.Harmonogram zberu: Hrabové a M. Bytča
v pondelok, Hliník v utorok, Bytča v stredu, Mikšová, Beňov a Pšurnovice v piatok. Oznámili aj
náplň zberu ( konáre, tráva, lístie, piliny kôra, kuchynský odpad a iné ). Kto nemal ešte
nádoby ( hnedej farby ) na tento zber mohol si o ne požiadať v TS.
• 1.7. Vyšlo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na
území mesta. Toto VZN upravilo podrobnosti o spôsobe zberu, jeho prepravy, spôsobe
triedenia a ukladania drobného stavebného odpadu získaného pri demoláciách a jeho
zneškodnenie.
• 7.11. Vyšla verejná vyhláška OÚ odboru starostlivosti o ŽP. Dokument pod názvom : Program
odpadového hospodárstva v ŽSK na roky 2016 – 2020.
Rozpočet mesta na ŽP v eurách.
• Zvoz, , odvoz a zneškodnenie odpadu : 262 880;
• Vodné hospodárstvo : 11 410
• Starosť o verejné priestranstvá, zeleň: 77 430; verejné osvetlenie: 100 000
• Verejné hygienické zariadenia: 12 350
• Ochrana ŽP, prírody a krajiny ( všeobecne) : 1 060
Podrobnosti SD č.: 38 a, b, c , d / 2016
Separovaný zber. MsÚ odbor Životného prostredia v prvé dni roka rozniesol do poštových schránok
v rodinných domoch harmonogram o zbere odpadu. V ňom upozornil občanov , že v apríli a októbri
budú v uliciach pristavené veľkokapacitné kontajnery na odvoz objemného a elektronického odpadu.
Biologicky rozložiteľný odpad bude vyvážaný počas vegetačného obdobia podľa osobitného
harmonogramu.
Podrobnosti SD č.: 39 / 2016
Jarné mrazy. Začiatkom mája vyčíslilo Slovensko 10 miliónové škody, ktoré spôsobili jarné mrazy
najmä na ovocí a viniči. Všetky európske štáty sa spojili a žiadali EÚ o finančnú podporu. V súvislosti
s tým mali problémy aj pálenice, pretože v niektorých oblastiach mrazy totálne spálili všetko ovocie.
Bolo to až 40 %. Postihnuté boli najmä marhule ( zavčasu pučia ), broskyne, jablone a slivky.
Paradoxné ale bolo , že v zime nemrzlo a nebol napadaný ani sneh a preto sa veľmi rozmnožili
škodcovia : hubové nákazy, hraboše a slimáky - slizniaky.
Stručný sumár.
- Koncom apríla boli teplé dni. Prekvapilo nás , že z hôr okolo Bytče v kŕdľoch prelietali krásne
červené hýle.
- 26. 4. Sme si spomenuli, že pred 30 rokmi vybuchol „Černobyľ“. Rádioaktívne mraky vtedy
ohrozovali celú Európu.
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30. 5. Bolo popoludní veľmi teplo a SHMÚ vysielala výstrahu pred UV žiarením . Rovnako
11.7.
24. 6. Čo nepomrzlo na jar a neobil ľadovec, to požrali škorce a drozdy v júni. Museli sme
pred nimi zakrývať všetko drobné ovocie.
22.9. Tento deň bol „ Európsky deň bez áut“. Ľudia chodili aj do práce na bicykloch , alebo
peši v celej Európe.
26. 9. Všade poletovali pavučiny, akoby bolo „ babie leto“.
7.10. sme už museli začať kúriť, pretože sa veľmi ochladilo. Stále pršalo a maximálna denná
teplota bola 8 °C.
V októbri bolo stále zamračené. U nás bolo iba 30 hodín slnečného svitu. Najmenej na
Slovensku.
21. 10. Za 3 dni napršalo toľko zrážok, že pôda bola premočená na 20 – 50 mm.
26. 10. Lietal cez deň piesok zo Sahary. Prvý raz po rokoch nezamrzli na hroboch
chryzantémy.

Mesiac lesov. Kolektív MŠ Dostojevského v Bytči poďakoval lesníkom z Považskej Bystrice. Pripravili
pre deti deň plný aktivít. Najskôr priblížili deťom praktickými ukážkami náplň svojej práce.
Sedemčlenná skupina lesníkov prišla 12. 4. Medzi deti. Rozdelili si deti do siedmych skupín a každá
z nich potom riešila rôzne úlohy. Takto sa dozvedeli o tom ako migrujú zvieratá na cestách plných
áut. Aby ich ľudia ochránili , stavajú im rôzne zátarasy a priechody popod diaľnice. Iná skupina získala
vedomosti o ťažbe dreva, niečo o výrobkoch z dreva. Iné deti hmatom určovali rôzne druhy prírodnín
( ihličie, šišky, kôru zo stromu ...). Najviac ich tešilo, keď sa napokon skamarátili s poľovníckym
psíkom.
Podrobnosti SD č.: 40 / 2016
Vypaľovanie trávy. V súvislosti s prichádzajúcou jarou upozornilo Združenie miest a obcí Slovenska (
ZMOS ), že vypaľovanie trávnatých porastov je priamym porušením zákona. Aby sa toto v obciach
nestávalo, vedenie obce je povinné zabezpečiť podľa potreby , najmenej dvakrát do roka, zber
a prepravu objemových odpadov. Týka sa to aj Bytče, pretože má viac ako 5 000 obyvateľova na jej
území nie je zriadený zberný dvor.
S touto témou súvisí aj vysielanie obecného rozhlasu, najmä o tom , že naši občania kladú ohne
v blízkosti lesov. Nebezpečie požiaru vytvárajú často odhodené nedopalky z cigariet a hra detí so
zápalkami. Podľa štatistiky výskyt požiarov v prírode stúpa najmä v marci - máji a potom v júli –
auguste. Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2015 celkom 1216 požiarov, ktoré spôsobili priame
škody vo výške 9 307 500 €. Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených 33 osôb.
V lesoch ŽSK horelo 55 krát s priamou škodou 23 650 €. Z toho pri spaľovaní tráv a odpadu v lese
vzniklo 16 požiarov a pri zakladaní ohňa v lese horelo 12x.
Relácia oboznámila občanov s vyhláškou, ktorá hovorí o tom, čo robiť , aby požiar nevznikol , alebo
ako sa správať aby sme ho uhasili.
Podrobnosti SD č.: 41 a, b / 2016
Deň Zeme. Na celom svete sa v poslednom období zaznamenáva aktivita organizácií, ktoré bijú na
poplach pre zaťaženosť planéty odpadmi. Dní venovaných životnému prostrediu je v roku viac, no
v našich končinách je známy najmä Deň Zeme. V rámci vyučovania sa do tejto aktivity zapojili žiaci zo
– ZŠ Mieru, Lániho, Špeciálna ZŠ internátna, Súkromná stredná odborná škola a Gymnázium v Bytči.
Čiže všetky naše školy. Pod vedením učiteľov čistili žiaci areál svojich škôl, Bytčianskeho zámku,
detské ihrisko pri zámku , chodníky okolo škôl, parky, sídliská a pod. Okrem čistenia vysádzali
dobrovoľníci aj stromy. Spolu s primátorom a riaditeľmi škôl zasadili na sídlisku pár smrekov.
Pracovníci TS vysadili 40 nových stromov.
Deň Zeme sa ale neorientuje iba na jeden deň, zahŕňa viacero podujatí. Žiaci vysádzali kvetinové
záhony, absolvovali prednášky, a iné.
Podrobnosti SD č.: 42 / 2016
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8. kapitola

ZDRAVOTNÍCTVO
Chorobnosť v skupine respiračných chorôb klesla v druhom kalendárnom týždni v našom kraji o 1,3%
, čo predstavuje 1449,22 chorých na 100-tisíc obyvateľov. Chorých je menej najmä v skupine do 5
rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný spojením so zápalom stredného ucha a zápalu pľúc.
V apríli sa chrípka opäť vrátila. Chorobnosť stúpla najmä vo veku do 5 rokov a nad 60 rokov. Priebeh
ochorenia bol komplikovaný u 2,4% chorých. Aj keď počet chorých na chrípku stúpol, nebolo to také
kritické ako v iných krajoch Slovenska.
Podrobnosti SD č.: 43 a, b, c / 2016
Dar zo Švajčiarska. Fakultná nemocnica v Žiline dostala zo švajčiarskeho mesta Bern 70 už
používaných elektrických polohovateľných postelí a 77 stolíkov k nim. Našej nemocnici ich venovali
držitelia Rádu Maltézskych rytierov. Tieto zariadenia boli vo veľmi dobrom stave a prevyšovali domáci
štandard. Postele rozdelili na odd. vnútorného lekárstva , pôrodnicu a liečebňu dlhodobo chorých.
V polovici apríla nemocnica dostala ďalších 30 postelí s matracmi.
Tieto zariadenia sa podarilo dostať vďaka nadštandardným vzťahom nášho veľvyslanca vo
Švajčiarsku a Rádom Maltézskych rytierov.
Podrobnosti SD č.: 44 / 2016
Deň narcisov. Táto zbierka už oslávila 20 rokov. Suma 10 179 094,13 € , ktorá sa počas predošlých 19tich ročníkov vyzbierala, je viac , ako štandardné číslo. Zaslúžilo sa o ňu tisícka dobrovoľníkov
a desaťtisíce štedrých darcov. Príspevky použili na výskum a vedu, psychosociálnu pomoc,
zabezpečenie potrieb pacientov a iné. Dňa 15.4.2016 sme opäť v uliciach stretli dobrovoľníkov so
žltým narcisom.
Podrobnosti SD č.: 45 / 2016
Výmena dverí. V nemocnici vďaka investícii 52-tisíc eur vymenili niektoré dvere a nahradili ich
automatickými. Pribudli aj nové koženkové a plastové lavice. Takéto dvere veľmi pomôžu imobilným
pacientom a ľuďom , ktorí chodia o barlách. Do konca júna vymenili dvere na chirurgii, onkológii
a urológii. Nové dvere dostal aj operačný trakt na ortopédii.
Staré poškodené lavice nahradilo 255 trojmiestnych lavíc s pevným kovovým rámom. Nové sedenie
stálo nemocnicu viac ako 17-tisíc eur.
Mnohé odd. nutne potrebujú rekonštrukciu. Tento rok začali s opravou balkónov v lôžkových odd.
Podrobnosti SD č.: 46 / 2016
Cukrovka. Lekári bijú na poplach. Evidujú totiž obrovský nárast ľudí s tzv. cukrovkou II. typu, ktorú
väčšinou spúšťa nesprávny životný štýl a obezita. Na Slovensku má túto cukrovku v rôznom štádiu
asi 400-tisíc ľudí. Pacientom hrozí poškodenie zraku, obličiek, a výrazné riziko srdcového infarktu.
Podrobnosti SD č.: 47 / 2016
Skleróza multiplex. Organizátori pripravili zdravým i chorým zaujímavú akciu pod názvom „ Od Tatier
k Dunaju“, so sklerózou multiplex na bicykli 2016. Účastníci odštartovali 16.5.zo Štrbského plesa
a prišli do Bratislavy so zastávkami dňa 21.5. Trasa, ktorá prechádzala cez Bytču, sa začala v Žiline
a končila v Považskej Bystrici 18.5. a jej dĺžka bola 37 km. Ďalšie podrobnosti uvádzam ešte v kapitole
Šport. Podrobnosti SD č.: 48 / 2016
Prisatý kliešť. Kliešte sa vo veľkom množstve nachádzajú už aj u nás na severe. Vo všetkých médiách
sa dozvedáme ako sa ho zbaviť, keď už je prisatý na koži, ale aj to ,ako sa pred ním chrániť. Odborníci
tvrdia, že ho najjednoduchšie odstránime pinzetou čo najbližšie pri koži. Máme ho vykývať a nie
vytočiť. Dôležité je ho nerozpučiť a neudusiť. Po jeho vytiahnutí musíme kožu vydezinfikovať. Ak sa
nám zákrok poriadne nevydarí, musíme ísť k lekárovi. Ich výskyt je typický od apríla do októbra a sú
už na celom Slovensku. Nakazené sú ale tie, čo žijú pozdĺž rieky Váhu a to je u nás.
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Podrobnosti SD č.: 49 / 2016
Opatrovateľky detí. Doteraz naše ženy a dievčatá odchádzali do zahraničia za prácou opatrovateliek
detí. Dnes sa situácia obracia. Slovenské rodiny čoraz viac využívajú služby opatrovateliek detí.
Slováci najčastejšie hľadajú opateru pre jedno až dve deti vo veku od jedného do troch rokov. Počas
materskej či rodičovskej dovolenky si privyrába zhruba 13% žien. Rodiny najviac využívajú celodenné
alebo večerné stráženie, sprievod detí na krúžky, alebo ich opatrovanie počas choroby. Počet ponúk
rastie od r. 2013 výrazným tempom. Najviac je nárazového opatrovania v nepravidelných intervaloch.
Za každý mesiac pribudlo asi 300 záujemcov na opatrovanie a stále rastie o 25% každým rokom.
Podrobnosti SD č.: 50 / 2016
Očkovanie psov. Veterinárny lekár MVDr. Jozef Zachara oznámil chovateľom psov, že hromadné
očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 17.júna . V Bytči sa očkovalo na 3 miestach : na ul. Lániho,
pri ZŠ Ul. mieru a pri plavárni. Očkovanie bolo povinné pre psov od 3 mesiacov veku. Poplatok za
očkovanie bol 8 eur.
Unikátne operácie. Obe boli operácie chrbtice. 10-ročnej Sáre operovali chrbticu tak, že už nebude
musieť podstúpiť ďalšie operácie. Postará sa o to nový fixátor, ktorý bude v tele rásť spolu
s dieťaťom. Nová technológia funguje na báze magnetov a mimotelového ovládača. Operácie tohto
druhu sa doteraz urobili len vo Francúzsku, Anglicku a Nemecku.
Náklady na operáciu dievčatka z Oravy predstavili 25-tisíc € a v plnej výške ich uhradila zdravotná
poisťovňa.
Pri liečbe deformity chrbtice sa v nemocnici v Žiline podarila prvá operácia na Slovensku. Operáciu ,
ktorá trvala 6 hodín podstúpil 20-ročný Roman zo Spišskej Novej Vsi. Deformity chrbtice operujú
v tunajšej nemocnici už 12 rokov. Pri tejto chorobe , ak sa nelieči ,dochádza ku zmene priestoru
hrudníka, čo ovplyvňuje kapacitu pľúc, polohu srdca a výrazne sa opotrebujú medzistavcové
platničky.
Podrobnosti SD č.: 51 a, b / 2016
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9. kapitola

ŠKOLSTVO
Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• 8. 11. Radnica informovala o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca šk. úradu.
Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej 5 rokov pedagogickej
činnosti.
• 8. 11. Mesto vyhlásilo výberové konanie na obsadenia funkcie riaditeľa šk. jedálne na ZŠ Ul.
mieru. Podmienky prijatia: úplné stredoškolské vzdelanie v okruhu stravovania, znalosť
platnej legislatívy, zdravotná spôsobilosť a iné.
Rozpočet mesta v eurách.
• Výdavky spolu: 3 823 360
• Výdavky na MŠ spolu : 855 770
• Výdavky na ZŠ spolu : 1 932 990
• Výdavky na školské stravovanie spolu : 291 230
• Výdavky na CVČ : 155 390 ; ZUŠ : 362 620; Škol. kluby : 188 230; škol. úrad : 13 200
• Dotácie na žiaka : 16 150
• Právna ochrana detí : 4 830
Podrobnosti SD č.: 52 / 2016 ( 8 strán rozpočtu )
Správa školského úradu o výchovnej a vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školských
zariadení v pôsobnosti mesta Bytča.
Mesto Bytča je zriaďovateľom 11 škôl a šk. zariadení. Z toho :
1. 6 škôl a šk. zariadení bez právnej subjektivity - 4 materské školy
- 2 školské jedálne
2. 5 škôl a šk. zariadení s právnou subjektivitou - 2 základné školy, Materská škola, Základná
Umelecká škola, Centrum voľného času

Školské jedálne

1. Školská jedáleň na Ul. mieru :
• Pripravovala stravu pre kmeňovú ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, Hliník n/V, Pšurnovice,
Hvozdnicu a súkromné zariadenie
• Počet zamestnancov je 16, z toho: 5 na úväzok v MŠ + šofér
• Priemerný mesačný počet stravníkov : 787
• Počet vydaných obedov žiakom a deťom v MŠ bol 107 498; dospelým : 13 815
• Súkromné zariadenie ( Dúhové kráľovstvo ) : 1037
• Počet vydaných doplnkových jedál :
85 480
2. Školská jedáleň na Ul. Eliáša Lániho :
• Pripravuje stravu pre kmeňovú ZŠ, gymnázium, MŠ Hurbanova a Súkromné predškolské
zariadenie
• Počet zamestnancov : 12
• Priemerný mesačný počet stravníkov : 523
• Počet vydaných obedov žiakom a deťom MŠ : 83 331
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•
•

dospelým : 11 869
Súkromné zariadenie ( Úsmev ) : 444
Počet vydaných doplnkových jedál : 45 010
Materské školy ( MŠ )

1. Údaje o počte detí a tried :
Škola
triedy
MŠ Ul. Dostojevského
7
MŠ Ul. Hurbanova
8
MŠ Hrabové
1
MŠ Hliník n/ V.
2
MŠ Pšurnovice
1
Spolu:
19
Zaškolenosť detí bola 100%.

počet detí
141
143
19
39
14
385

počet predškolákov
36
40
6
16
7
150

2. Prehľad o počte zamestnancov
Škola
MŠ Dostojevského
MŠ Hurbanova
MŠ Hrabové
MŠ Hliník n/ V.
MŠ Pšurnovice
Spolu
Kvalifikovanosť bola 100 %.

pedagogickí

ostatní

14
16
2
4
2
38

6 z toho 3 na polovičný úväzok, kurič
4 + 1 skrátený úväzok
1 + 1 sezónny
2 + 1 sezónny
1 skrátený úväzok

3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov :
• Zvyšovanie kvalifikácie na VŠ : 2
• Predatestačné vzdelávanie a atestácie : 12
• Hudobná výchova v invenciách nového ŠVP : 24
• Zavádzanie inovovaného ŠVP do praxe : 8
• Adaptačné vzdelávanie : 2
• Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pracovníkov : 2
4 . Aktivity a prezentácia škôl na verejnosti :
Všetky MŠ vystúpili s kultúrnym programom na akadémii MŠ : „ Na krídlach radosti“ ( 16. ročník );
Zapojili sa do výtvarných súťaží : Dúhový kolotoč, Zázraky Bábka Bubi; prírody očami detí, Maľujeme
s Kiri; do literárnych súťaží: Mám básničku na jazýčku, Rapotavá straka. Zúčastnili sa divadelných
predstavení v Žiline, v CVČ, v Dome kultúry v Bytči, výchovných koncertov ZUŠ ; plaveckého výcviku,
požiarnej súťaže v Hliníku.
Deti navštevovali krúžky: anglického jazyka, počítačový, matematický, šikovných rúk, spevácky, hry
na flautu ...
Školy v prírode sa zúčastnilo 31 detí z MŠ Dostojevského a 35 detí z MŠ Hurbanova.
Ďalej organizovali exkurzie u rezbára, v autoškole, besedy s policajtmi, akciu : Jarné zvyky ( stavanie
Mája) na Námestí v Bytči, kultúrne pásma pre mamičky, babičky a dedkov.
Boli na výletoch v : Súľove, Papradne, Rajeckej Lesnej, v lesoparku Žilina, na hrade Strečno.
Navštívili : mestskú knižnicu, vodné akvárium, výstavu ovocia a zeleniny.
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Urobili si karneval, Deň otvorených dverí, Týždeň zdravej výživy.
Školské časopisy vydávali MŠ Hurbanova a Dostojevského.
5. Projekty , do ktorých sú MŠ zapojené:
•
•
•
•
•
•

MŠ Hurbanova : Erazmus – ľudové tradície a ručné práce, recyklohry, Poznaj, miluj, ochraňuj,
Domestos pre školy, Školské ovocie,
MŠ Dostojevského : EKODETI, Teta Zitka Obezitka, Školské ovocie, Rozvoj grafomotorických
zručností, Veselé zúbky, Hravo a bezpečne, Ľudové tradície, Spoločne pre krajšiu škôlku, Malý
dopraváčik, Nápad pre 3 generácie a Letom – svetom.
MŠ Hliník : Škola priateľská k deťom, Bezpečná škôlka, Skvalitňujeme ŽP, DIGI škola ,
Aktivizujúce metódy vo výchove, Euro akadémia ( ekonomické hospodárenie s financiami ).
MŠ Pšurnovice : Adamko hravo – zdravo, Keď budem školákom, Rozvoj grafomotorických
zručností, Enviroprojekt,
MŠ Hrabové : Slniečkové deti, Farebný svet na papieri,
Všetky MŠ : Rozvoj rannej čitateľskej gramotnosti a projekty zamerané na zdravie.

6. Priestorové a materiálne podmienky :
MŠ majú dostatočne veľké priestory a také usporiadanie, ktoré vyhovuje deťom. Vybavenie
pomôckami a hračkami je priebežne dopĺňané. Audiovizuálna technika je dobrá. Výpočtovú techniku
a internet majú všetky MŠ. Zriaďovateľ postupne zlepšuje stav budov a celých areálov. Pri vybavení
MŠ pomáhajú aj sponzori a rodičia.
• MŠ Dostojevského : kúpili šk. potreby, detský nábytok, stoličky pre učiteľky, didaktické
obrázkové pomôcky pre Hv a Tv, výtvarný materiál, združenie ROCKSTONE darovalo do 3
šatní detské skrinky. Vymaľovali sklad na detské dopravné prostriedky, vyčistili odpadové
potrubia.
• MŠ Hurbanova : doplnili šatne pre deti, kúpili učebné pomôcky, doplnili zariadenie na šk.
dvor ( stan, slnečník a hračky ), kúpili obliečky , nové vankúše a na dvor preliezačky.
• MŠ Hrabové : kúpili plynový kotol, učebné pomôcky, dokončili zábradlie na rampe.
• MŠ Pšurnovice : kúpili učebné pomôcky a hračky.
• MŠ Hliník : kúpili didaktické pomôcky a hračky, doplnili nábytok do riaditeľne a tried,
materiál na opravy a údržbu interiéru. V auguste vymenili podlahy v triede. Získali 2 PC
s príslušenstvom do tried od sponzora.
7. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení vyučovacieho procesu.
Z finančných príspevkov od zriaďovateľa, rodičov, a sponzorov čiastočne uhradili náklady spojené
s nákupom učebných pomôcok, hračiek, detského nábytku a metodických príručiek.
8. Cieľ rozvoja škôl.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania bolo pripraviť deti na vstup do ZŠ, zvýšiť úroveň vyučovania,
poznávať tradičnú ľudovú kultúru, oživiť šk. záhrady , aby sa stali súčasťou vyučovania, zvýšiť
pohybové aktivity detí. Na všetkých MŠ realizovať projekt „ Rozvoj rannej čitateľskej gramotnosti „.
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9. Dobré výsledky a nedostatky MŠ.
Dobré výsledky dosahujú MŠ vo využívaní moderných IT, rozvoji materinského jazyka, v realizácii
projektov, krúžkov, aktivít pre rodičov a verejnosť, v spolupráci so ZŠ, ZUŠ, CVČ. Vďaka zriaďovateľovi
sa zlepšila vybavenosť škôl pomôckami.
Nedostatky vo vyučovacom procese je málo priestoru v hodnotiacich zručnostiach detí, zapájaní
všetkých učiteliek do projektov, nedostatočné využitie progresívnych metód a materiálu pri
vyučovaní, viac venovať pozornosť poruchám reči detí, viac sa venovať grafomotorickej činnosti
a komunikácii detí.
Podrobnosti SD č.: 53 / 2016 ( Správa – 7 strán )
Zápis do Základnej školy. Zápis do ZŠ prebiehal na všetkých školách do 30.apríla. Povinné prihlásenie
na školskú dochádzku sa týkalo detí, ktoré k 31.augustu dovŕšia 6 rokov.
Základná škola Ul. mieru
1. Prehľad o počte žiakov a tried ( ďalej iba ž. )
Počet tried celkom
42
Počet ž. celkom
818
Počet oddelení ŠKD
10
Počet ž. zapísaných do 1.ročníka
Počet ž. v 9.ročníku
Počet ž. prijatých na školy
Z toho : 9.roč.
8.roč. na biling. gymn.
na osemroč. gymn.

I.st.

18
362
260

II.st.

23
456

73
86
97
86
3
8

2. Prehľad o počte zamestnancov
Pedagogickí
Ostatní

66 ( 54 učiteľov a 10 vychovávateľov, kaplán a farár )
14

3. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
•
•
•
•
•

Špecializované kvalifikačné vzdelávanie
Špecializované inovačné vzdelávanie
Aktualizačné vzdelávanie
Funkčné vzdelávanie
1. a 2.atestácia

13
8
16
1
12

4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
•
•
•
•
•
•
•
•

Deň otvorených dverí
Tvorivé dielne – drôtovanie
Motýlia záhrada
Folklórne vystúpenia
Besedy: Lesy Slovenska, s políciou
Celoslovenské verejné čítanie iniciovaní UNICEF
Otvorenie EKOALTÁNKU
Deň Zeme, Deň mlieka
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•
•
•

Súťaže a aktivity z príležitosti MDD
Výchovné koncerty
Výlety, exkurzie, návštevy divadla, výstavy kníh a pobyt v škole prírody

Súťaže
Okresné kolo – matematická, dejepisná, fyzikálna, biologická a environmentálna olympiáda,
Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, mladý ekofarmár, recyklohry, supertrieda.
Športové súťaže – zapojilo sa do nich 242 žiakov v okresnom kole.
Krajské kolo :
• Mladý strom
4. miesto ( ďalej len m. )
• Hádzaná dievčat
1.m.
• Mac Donald cup
2.m.
• Hviezdoslavov Kubín 2.m.
• Olympiáda zo SJ
3.m.
• Biologická olympiáda 7.a11.m.
Celoslovenské kolo :
• Environmentálna olympiáda
90% úspešnosť
• Supertrieda
1.m.
• Matematický klokan
1.a 9.m.
• Hádzaná dievčat
5.m.
• Olympiáda z AJ
1.m.
• Mladý záchranár
1.m.
5. Projekty
Celoškolské projekty:
• Prírodu poznáme všetkými zmyslami
• Elektronizácia vzdelávacieho procesu – DIGIŠKOLA
• Živá voda – prevencia povodní a sucha
Triedne a ročníkové projekty
• Supertrieda
• Bytčianske dividlo
• Európsky deň jazykov
• Recyklohry – zber elektroodpadu
• Rekord Manínska tiesňava
• Noc s Andersenom
• Kolobeh vody
6. Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2015 / 2016 bola na škole vykonaná komplexná inšpekčná činnosť. Jej zameranie:
stav a úroveň riadenia školy, proces výchovy a vzdelávania. Inšpekcia konštatovala, že všetky
sledované oblasti boli na veľmi dobrej úrovni. Zlepšiť sa ale môže rozvoj digitálnych zručností žiakov,
uplatnenie klasifikácie a sebahodnotiace zručnosti detí.
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7.Priestorové a materiálne podmienky školy.
Obe podmienky sú veľmi dobré. Učitelia a žiaci majú k dispozícii šk. knižnicu. Počítačové učebne sú
plne vybavené a napojené na internet. V rámci projektu Živá voda boli v škole vybudované zariadenia
na zachytávanie dažďovej vody. Vybudovali záhradný altánok, ktorý slúži zároveň ako prírodná
učebňa. Zrekonštruovali budovu dielní.
Každý pedagogický zamestnanec má školský notebook, ktorý využíva k príprave na vyučovanie.
Celkom má škola 52 ks stolných počítačov a 173ks notebookov, 18 tlačiarní, 39 dataprojektorov, 7
interaktívnych tabúľ, 7 skenerov a 2 kopírovacie zariadenia.
Na vyučovanie TV slúžia 2 telocvične, multifunkčné ihrisko a herňa pre mladších žiakov.

8.Finančné a hmotné zabezpečenie školy.
Činnosť školy je zabezpečená z rozpočtu štátu. Ďalšie peniaze získali z rôznych projektov – granty
Mesta Bytče, ŽSK, EHP a Nórske fondy.
9.Úlohy škola a jej vzťahy.
Hlavnou úlohou bolo pripraviť žiaka pre štúdium na strednej škole a do života. Rozvrh hodín, delenie
tried a štruktúra prestávok sú podľa platnej legislatívy. Škola úzko spolupracuje s materskými
školami, gymnáziom, Políciou SR aj mestskou, a inými organizáciami.
Podrobnosti SD č.: 53 / 2016 ( správa - 3 strany )
Niektoré aktivity – podrobne.
Riaditeľstvo ZŠ pravidelne pozývalo svojich bývalých kolegov – dnes už dôchodcov na spoločenské
posedenia ku Dňu učiteľov, alebo Vianočné, pri ktorom sa spoločne rozlúčili so starým rokom.
Podrobnosti SD č.: 54 / 2016
Malí sprievodcovia po zámku.
Žiaci IV. B triedy ZŠ Ul. mieru , pod vedením p. uč. Ľubice Gabajovej sa predstavili 7. 10. rodičom
a verejnosti v priestoroch zámku ako sprievodcovia po jeho histórii. Každý z nich si pripravil určitý
úsek z dejín Bytče , zámku a jeho obyvateľoch. Návštevníci sa postupne premiestnili po celom areáli
a zakaždým ich privítal iný malý sprievodca. Celá akcia bola súčasťou projektu Thurzovanie
v spolupráci s Ms. knižnicou, Štátnym archívom a ZŠ Ul. Mieru . Pri príležitosti 400. výročia úmrtia
Juraja Thurzu vyhlásil Žilinský samosprávny kraj rok 2016 za Rok Juraja Thurzu. Priestory zámku deti
doplnili obrázkami, maľbami a fotografiami , ktoré súviseli s danou tematikou. Ako hostia sa
prehliadky zúčastnili aj p. primátor mesta, a riaditeľky K. Hromcová a p. Kurucárová.
Podrobnosti SD č.: 55 a, b / 2016
Základná škola Ul. Eliáša Lániho
1.Prehľad o počte žiakov a tried
Počet tried celkom
Počet ž. celkom
Počet oddelení ŠKD celkom
Počet ž. zapísaných do 1.roč.
Počet ž. v 9.roč.
Počet ž. prijatých na školy
Z toho na osemročné gymn.
na biling. gymn.

18
I.st. – 8
II.st. – 10
462
195
267
6 s počtom detí 144
55 z toho odklad 3ž. a 2 ŠZŠI
51
51
3
1
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2. Prehľad o počte zamestnancov
Pedagogickí
Ostatní

35 ( 2 externí )
6

3. Ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov.
•
•
•
•
•
•
•

Prípravné atestačné na 2.kvalifikačnú skúšku
Prípravné atestačné na 1. kvalifikačnú skúšku
Aktualizačné vzdelávanie
Kvalifikačné vzdelávanie
Inovačné
Rigorózna skúška
Adaptačné

2
1
4
1
3
1
1

4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Besedy: Exotika, Zdobíme medovníčky, Stretnutie so spisovateľom, Rok Ľ. Štúra, Miestne zemepisné
báje, Deti deťom, beseda so psychologičkou, s poľovníkom, s príslušníkmi mestskej polície, Čo sa
deje v súdnej sieni – beseda s JUDr. Macekom, Na ceste k mužnosti – p. Holecová, Život ako dar, Čo je
nové vo vesmíre, Dokážme byť solidárni. Spolu ich bolo 26.
Exkurzie: v mestskej a krajskej knižnici, zámok Budatín, Banská Bystrica – Tajov, Žiar n./ Hronom –
planetárium, Valaská Belá – sklársky skanzen, Viedeń, Orava – Dolný Kubín, Kysucká hvezdáreň. Spolu
49.
Súťaže: Fragment, olympiády zo : SJ, matematiky, geografie, dejepisu, AJ, biblie, Vráťme knihy do
škôl, MAKS pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Dopravná súťaž, Šaliansky Maťko. Športové: basketbal,
hádzaná, futbal, stolný tenis.
Okresné kolo :
• Matematická pytagoriáda
jedno 1. a jedno 3.m.
• Hviezdoslavov Kubín
1.m.
• Olympiáda v SJ
2.m.
• Olympiáda v AJ
4.m.
• Dejepisná olympiáda
1.m.; 3.m.; 4.m.
• Geografická olympiáda
tri 1.m.; jedno 2.m. a 3.m.
• Biblická olympiáda
4.m.
• Chemická olympiáda
4.m.
• Fyzikálna olympiáda
1.m.
Krajské kolo :
• Fyzikálna olympiáda
úspešný riešiteľ
Celoštátne kolo :
• BOBOR, MAKS
10 úspešných riešiteľov
• Génius Locci
1.m.
Medzinárodné kolo:
• Klokan – matematická súťaž
6 ž. medzi najúspešnejšími
• Génius Locci
3.m.
Úspešná reprezentácia školy.
Vydali 2 čísla školského časopisu Školáčik, tematické dni na hľadanie talentov, kvapka krvi –
darovanie krvi 2x ročne, vianočná akadémia, Deň úcty k starším, publikovanie o činnosti
v regionálnych novinách, súťažné videá na yutube...
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5. Projekty .
• Moja família ( finančné vzdelávanie ž. )
• Neseparuj sa a separuj odpad
• SME v škole – celoslovenský projekt
• Elektronizácia regionálneho školstva
• Planéta vedomostí
• Euro Run
• Zvyšovanie vzdelania cez elektronické testovanie
• Environmentálny projekt – zber batérií a akumulátorov
• Hravo či zdravo
• Dopravný rýchlokurz
• Čas premien
6. Priestorové a materiálne vybavenie školy.
Vyučovanie sa realizuje v hlavnej budove. Stav všetkých tried je vyhovujúci. Vo väčšine z nich je nový
nábytok. Ukončila sa prístavba 2 nových učební, kuchynky a prebieha obnova 3 sociálnych zariadení.
Škola má k dispozícii 3 odborné učebne cudzích jazykov, multimediálnu učebňu, v 3 počítačových
triedach obnovujú vybavenie IT. Škola má okrem toho k dispozícii dataprojektory, interaktívne tabule,
notebooky ...
7.Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy.
Vlastné finančné prostriedky:
• Vymaľovanie 5 učební a chodby
• Odstránenie komína, ktorý bol v havarijnom stave
• Kúpenie skriniek do tried
• Kúpenie nástenných PVC tabúľ
• Inovácia IKT v počítačovej učebni
• Obnovenie licencie ALF na podporu online vyučovania
Mimoriadne prostriedky na havárie od MŠ SR
• Rekonštrukcia elektroinštalácie v jednom z krídel budovy
8. Opatrenia na zlepšenie práce.
• Zvýšiť rozpočet školy zapájaním sa do projektov
• Organizovať viac športových a pohybových akcií pre ž.
• Viac spolupracovať s rodičmi, ktorých deti vynechávajú vyučovanie
Podrobnosti SD č.: 53 / 2016 ( Správa – 3 strany )
Vydanie časopisu „ Školák“ za šk. rok 2015 / 2016.
Jeho obsahom bolo hľadanie talentov v matematike, hudbe, športe a iných činnostiach. V časopise
deti písali o svojich zážitkoch z dovolenky, z Vianoc, z logického myslenia v súťaži Génius Logicus.
Deti sa predstavili na súťažiach v recitácii, v „Čitateľskom maratóne“, v environmentálnych
činnostiach. Pochválili sa , kde všade boli na exkurzii, výlete v ZOO vo Viedni, v Bratislave, na
Spišskom hrade, na Orave, na zámku v Topoľčiankach a iné. Prečítali sme si o čom sa dozvedeli na
besede s poľovníkom, s členmi mestskej a štátnej polície . Posledná strana nás informovala o tom ,
kto menovite vyhral ktoré súťaže.
Podrobnosti SD č.: 56 / 2016
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Časopis „ Školák „ šk. rok 2016 / 2017 č.1
Reportéri Školáka vyspovedali pani riaditeľku školy Máriu Torousovú. Hovorila o tom ako
chcela byť už v detstve učiteľkou, ako trávi svoj voľný čas čo má rada a pod.
V aktualitách sme sa dozvedeli niečo o účasti žiakov na súťažiach s menami víťazov. Niekoľko
strán venovala redakcia prácam detí na tému Vianoce.
V kapitole Spomienky našich predkov vyspovedali deti svojich starých rodičov na tému škola
a detstvo. Čitatelia lúštili hádanky, písali básničky...
Žiaci sa zapojili do mnohých projektov v športe, ochrane prírody, láske ku knihám...
Podrobnosti SD č.: 57 / 2016

Základná umelecká škola
1. Počet žiakov

549

Prípravné štúdium
I. stupeň:
II. stupeň:

52
467
30

2. Prehľad o zaradení žiakov
Hudobný odbor ( HO )
261
Výtvarný odbor ( VO )
154
Tanečný odbor ( TO )
119
Literárno – dramatický ( LDO ) 19
3. Prehľad o počte zamestnancov ( zam. )
Počet pedagogických zam.
Počet nepedagogických zam.

26
3

4. Ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov
•
•
•

Kreatívny tanec pre učiteľov
Prvá atestácia
Seminár barokovej hudby

1
1
2

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Koncerty:
• Verejné žiacke koncerty v ZUŠ
• Vianočné
• Učiteľský
• Absolventský
• Koncert pre dôchodcov
• Výchovný koncert pre žiakov
Vystúpenie tanečného odboru

5
1
1
2
1
8
11
31

Výstavy

6

Vystúpenie LDO

3

Súťaže a festivaly:
Hudobný odbor :
• Ľudová hudba
• Keyboardová súťažná prehliadka
• Gitarová súťaž – Bratislava
• Akordeónová súťaž – Rajecké Teplice
• Klavírna súťaž – Bojnice
• Mladý organista - Námestovo
• Komorná Čadca – gitarová súťaž
Výtvarný odbor.
• Ríša fantázie
LDO :
• Detský divadelný medveď
Tanečný odbor :
• Scénický tanec – KNM

krajská súťaž – zlaté pásmo
bronzové pásmo
zlaté pásmo
1 zlaté pásmo a 1 strieborné
2 zlaté pásma
3. miesto
zlaté pásmo
2 ceny za víťazné práce, 2 čestné uznania
1. miesto
3.miesto

6. Priestorové a materiálne vybavenie školy
Na individuálne vyučovanie využíva škola 19 učební, na kolektívne 7 učební. Výtvarný, hudobný
a tanečný odbor prezentujú výsledky svojej práce v DK v Bytči. Aj na vyučovanie TO využíva škola DK.
Škola je vybavená hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami pre hudobný, výtvarný a tanečný
odbor.
Škola už roky upozorňuje na to, že je v nej nevyhovujúce neónové osvetlenie, že treba hlučnosť
tried HO znížiť tapacírovanými dverami a triedy doplniť nábytkom. V nevyhovujúcom stave sú aj
sociálne zariadenia.
7. Údaje o hmotnom a finančnom zabezpečení.
Škola využívala dotácie od zriaďovateľa – Mesto Bytča a príspevky rodičov. V tomto šk. roku bol
kúpený materiál : na kostýmy pre jednotlivé choreografie, drobný pre výtvarný a LDO a lavička.
8. Ciele rozvoja školy
Aj ďalej prezentovať výsledky práce žiakov na verejnosti. Pokračovať v príprave ž. na budúce
povolanie. Neustále vylepšovať materiálne a technické podmienky školy, zúčastňovať sa súťaží,
prehliadok a festivalov. Organizovať výchovné koncerty pre žiakov MŠ a ZŠ.
Podrobnosti SD č.: 53 / 2016 ( správa – 2 strany )
Súkromná ZUŠ YAMAHA sa pravidelne predstavila verejnosti v rôznych programoch so svojím
programom. Koncom roka nás pozvali na Vianočný koncert žiakov a učiteľov školy., ktorý sa konal
v DK 14.12.2016
Podrobnosti SD č.: 58 / 2016
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Centrum voľného času
1. Prehľad o záujmových útvarov

Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Záujmové oblasti
Kultúra a umenie
Informatika a počítače
Telovýchova a šport
Jazykové krúžky
Spoločenské vedy
Ekológia a turistika
Rodičia a deti
Prírodné vedy

Počet členov krúžku
164
88
554
88
137
40
34
16

Spolu:

1121

Pravidelnú záujmovú činnosť navštevovalo spolu 1 121 detí.
2.Prehľad zamestnancov
V zariadení pracovalo 6 interných pedagogických a 34 externých zamestnancov. Činnosť
krúžkov prebiehala v CVČ, ZŠ Ul. mieru, a El. Lániho, v telocvični ZŠ Ul. mieru, na ihriskách športového
štadiónu v Bytči a Hliníku, na tenisových kurtoch v Bytči, v priestoroch požiarnej zbrojnice
v Hrabovom.
3. Prázdninová činnosť
Jesenné prázdniny ( pr.)
Tanečné krúžky, posilňovňa, klubové hry, tvorivé dielne, tanečné sústredenie
Vianočné pr.
Jumpingové dopoludnie, tanečné krúžky, posilňovňa
Jarné pr.
Denný tábor fantázie a kreativity, tanečný tábor, stolnotenisový turnaj, posilňovňa
Veľkonočné pr.
Maľovanie kraslíc, tanečné krúžky a posilňovňa
Letné pr. :
• Letný pobytový tábor : Pán prsteňov v Pružine – 9.-16.7. ( 37 detí )
• Denné tábory : Jánošíkove deti, Dobrodružstvo zázračnej krajiny, Putovanie s Malým
princom, klubovňa a posilňovňa
Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo spolu 755 detí a mládeže.
Jánošíkove deti – navštívili Terchovú, pamätnú izbu Juraja Jánošíka, upiekli si svoj chlieb, hrnčeky na
hrnčiarskom kruhu, ozdobili si tričká ... Zúčastnilo sa 22 detí.
Dobrodružstvo zázračnej krajiny – športové, tvorivé a vedomostné aktivity . Zúčastnilo sa 15 detí.
Putovanie s malým princom – poznávali rôzne planéty, súťažili v tímoch ... Zúčastnilo sa 15 detí.
Podrobnosti SD č.: 59 / 2016
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4. Príležitostná činnosť
Zamestnanci CVČ organizovali počas šk. roku športové súťaže: majstrovstvá okresu v cezpoľnom
behu, bedmintone, streľbe so vzduchovky, volejbale, basketbale, stolnom tenise a Majstrovstvá kraja
v hádzanej žiačok.
Organizovali predmetové olympiády a postupové súťaže: olympiáda so SJ, AJ, NJ , dejepisná,
biologická, matematická, geografická a fyzikálna. Súťaže : Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko,
Slávik Slovenska. Počas roka usporiadali pre deti , verejnosť a rodičov cyklistické preteky, lampiónový
sprievod, stretnutie s Mikulášom, kultúrne vystúpenia Úsmev, Rebel show, Deň detí.
Neprestajne bola otvorená klubovňa, kde sa deti mohli zahrať spoločenské hry podľa vlastného
výberu ako : stolný tenis, biliard, Xbox, stolný futbal a iné.
Podrobnosti SD č.:60 / 2016
Príležitostnej činnosti sa zúčastnilo spolu 5 630 detí a mládeže.
5. Priestorové, materiálne a technické podmienky.
Aj v tomto roku využívali prvé poschodie budovy ZŠ Ul. mieru. Na výchovu a vzdelávanie využívali
klubovňu hier, 2 tanečné sály, jazykovú učebňu, miestnosť s počítačmi, posilňovňu, kuchynku
a miestnosť na tvorivé dielne. Spolupracovali so všetkými školami a šk. zariadeniami, s MsÚ,
Gymnáziom, s políciou SR, s mestskou knižnicou a inými.
Počas roka ped. pracovníci poskytovali metodickú pomoc pre študentov ped. fakúlt a pre
zamestnancov organizácií , ktoré pracovali s deťmi a mládežou.
Podrobnosti SD č.: 61 / 2016 – správa -2 strany )
Svet fantázie a kreativity. Od 29.2 – 4.3. boli jarné prázdniny. CVČ pripravilo pre deti veľa akcií
v ktorých súťažili, hrali sa a vyrábali rôzne výrobky.
Podrobnosti SD č.: 62 / 2016
Cyklistické preteky. Deti od veku 5 – 10 rokov sa zapojili do cyklistických pretekov, ktoré sa odohrali
v areály na Kaplnke. Deti súťažili v 3 vekových kategóriách.
Podrobnosti SD č.: 63 / 2016
Tanečná skupina REBEL. Táto obľúbená skupina funguje v Bytči už dlho. Založená bola v roku 2005
Mariannou Klackovou. Od roku 2007 funguje pod CVČ. Tanečníci nie sú známi len v meste , ale po
celom Slovensku. Okrem toho tancujú na stužkových slávnostiach, rodinných oslavách a iných
dôležitých podujatiach a plesoch. Ich hlavným štýlom je hip – hop, ale nie je podmienkou. Napríklad
tancujú brušné tance, country, latino či kabaret a iné. Dievčatá trénujú každý deň v týždni a ich
skupinky sú rozdelené podľa veku, alebo talentu. O choreografiu sa starajú 4 trénerky : Terézia
Jurčíková, Lucia Kuzmíková, Tamara Starovská a Magdaléna Černeková. Každá z nich trénuje určitú
skupinu. Svoje tréningy berú ako zábavu. Majú za sebou viac ako 150 vystúpení a 20 súťaží na ktorých
si vybojovali sedemkrát pohár víťazov , 6x pohár za 2.miesto a 9x pohár za 3.miesto.
Podrobnosti SD č.: 64 / 2016
Strašidelná noc, bola akcia pre deti, ktoré sa radi boja. Deti prespali v budove CVČ , kde si priniesli
vlastné spacie vaky, baterky a pod. Jednalo sa o noc z 27.10. – 28.10. 2016
Podrobnosti SD č.: 65 / 2016
Výsledková listina obvodového kola súťaží, ktoré organizovalo CVČ.
Olympiáda zo SJ : 1.m.: ZŠ Ul. Mieru ; 2.m.ZŠ Lániho ; 6.m. Gymnázium Bytča
Olympiáda v AJ : 1.m. ZŠ Ul. Mieru Bytča,; 2.m. Gymnázium Bytča
Olympiáda v matematike : 1.m. ZŠ Ul. mieru; 3.m. ZŠ Lániho .....
Geografická olympiáda ( 6.a 7.roč.) : 1.m. E. Lániho ; rovnako 4.a 5.miesto
Geografická olympiáda ( 5.roč.): 2.a 3.m. E. Lániho
Podrobnosti SD č.: 66 a, b, c, d / 2016
Šaliansky Maťko : I. kat. : 1.m. ZŠ Ul. Mieru, II. kat.: 2.m.E. Lániho; III. kat.: 2.m. ZŠ Ul. Mieru
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Dejepisná olympiáda : 1.a 2.m. Gymnázium Bytča; 3.m. E. Lániho
Pytagoriáda : 4.m. E. Lániho
Chemická olympiáda : 3.4.a 5.m. E. Lániho
Podrobnosti SD č.: 67 a, b, c, d / 2016
Hviezdoslavov Kubín: kat. I. poézia : 1.m. E. Lániho ; kat. I. Próza : ZŠ Hvozdnica; kat. II. poézia: 3.m.
ZŠ Ul. Mieru; kat. II. próza : 1.m. ZŠ Ul. Mieru; kat. III. poézia : 1.m. ZŠ Ul. Mieru; 2.m. E. Lániho a 3.m.
Gymnázium Bytča.
Biologická súťaž –Poznaj a chráň : 1.m. ZŠ Ul. mieru
Slávik Slovenska: ( kat. I. ) 1.m. SZUŠ YAMAHA Bytča; 2.m. ZŠ Ul. Mieru; kat. III. 1.m. SZUŠ Yamaha;
2.m. ZŠ Ul. Mieru .
Na bicykli bezpečne : 3.m. Gymnázium Bytča; a ZŠ Ul. Mieru
Podrobnosti SD č.: 68 a, b, c, d, e, f / 2016
Športové súťaže: streľba zo vzduchovej pušky, vybíjaná, Bedminton, malý futbal, cezpoľný beh,
minifutbal, malý futbal, hádzaná, Florbal, volejbal, basketbal, stolný tenis.
Podrobnosti z výsledkových listín SD č.: 69 / 2016 ( 26 strán )
Gymnázium Bytča
Zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
Vedenie školy: riaditeľka: Mgr. Slávka Sitarčíková; zástupkyňa : Mgr. Anna Horváthová
Pedagogickí zamestnanci : v škole pôsobí 30 učiteľov, z nich sú 4 na čiastočný úväzok ( ich menoslov
prikladám v letáčiku ). Väčšina z nich pôsobí na škole dlhodobo, polovica je bývalými žiakmi školy.
Všetci sú 100% kvalifikovaní. Väčšina z nich si dopĺňa vzdelanie v rôznych kurzoch, seminároch .
Nepedagogickí zamestnanci : dve úradníčky, vrátnička, školník / kurič a 4 upratovačky.
Žiaci a triedy: v škole študuje cca 330 žiakov v 16 triedach. Z toho je 8 tried osemročného a 8 tried
štvorročného gymnaziálneho štúdia. V každom ročníku 4-ročného štúdia sú 2 triedy všeobecného
vzdelávania a v 8-ročnom je jedna.
Účelové kurzy:
• Kvarta, 1.roč.: - lyžiarsky výcvik
• Septima – kurz ochrany života a zdravia
• Príma – adaptačné pobyty ( zoznámenie sa navzájom a so školou )
Triedy sa pri vyučovaní delia na skupiny väčšinou sa jedná o cudzie jazyky a informatiku .
Materiálne, technické a priestorové vybavenie školy.
V škole sa vyučuje v dvoch prepojených budovách, pričom jedna z nich je telocvičňa. V škole je
celkom 24 tried, z toho 8 odborných učební – cudzie jazyky, 2 učebne fyziky, chémie, biológie,
multimediálna učebňa a 2 učebne informatiky. Obe sú vybavené počítačmi a napojené na internet.
V telocvični je lezecká stena a k areálu patrí aj viacúčelové ihrisko.
Škola disponuje kvalitnou knižnicou , ktorá prešla elektronizáciou.
Stravovanie žiakov i zamestnancov - vlastná výdajňa jedál na čipový systém. Vlastný bufet.
Učebné pomôcky: interaktívne tabule, audiovizuálne zariadenia, moderné zariadenie chemického
a biologického laboratória.
Relaxačné zóny slúžia žiakom i zamestnancom, posilňovňa, výmena okien, rekonštrukcia strechy,
plynovej kotolne, šatní. Vymaľované triedy a vybavené dataprojektormi.
Besedy. Väčšinou to boli besedy so zástupcami vysokých škôl.
• Fakulta priemyselných technológií v Púchove – p. Móricová
• Agentúra INTERSTUDY – štúdium v zahraničí ( p. Chovanec )
• Mendelová univerzita v Brne - zástupcovia počítačovej prezentácie
• Technická univerzita vo Zvolene
• Žilinská univerzita - Fakulta manažmentu
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulty prírodných vied a manažmentu
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• Mini – Erazmus
Žiaci 4. ročníkov a oktávy sa zúčastnili na veľtrhu vysokých škôl Profesia Day v Žiline .
Organizované stretnutia žiakov s psychologičkou.
Aktivity a prezentácia školy. Súťaže:
Krajské kolo ( KK ):
• Olympiáda v anglickom jazyku – 1.m. – N. Štefúnová
• Stredoškolská odborná činnosť – 2.m. – S. Gašperec
• PišQworky – 2.m. – zmiešané družstvo
• Jazykový kvet 3.m. – družstvo dievčat – recitačná súťaž
Celoslovenské kolo( CSK ):
• Pohár vedy – NEURON 2015 – 1.m. – Balala,Fupšo, Mičieta, Fupšová
Medzinárodné kolo ( MK ):
• Pohár vedy –Neurón 2015 – 3.m. – rovnaké obsadenie
Pytagoriáda ( matematická súťaž – OK ) – 2.m. – L. Papík
Génius Bytčianskej kotliny – matemat. súťaž – 10. ročník – 60. účastníkov
Expert geniality show –literárne spracovanie tém – 18 ž. školy
Olympiáda Ľudských práv –OK súťaže stredných škôl
Župná kalokagatia – športová a vedomostná súťaž
Športové súťaže : - vianočný turnaj vo volejbale, Majstrovstvá ŽSK v lyžovaní a snowbordingu,
Majstrovstvá okresu ml. žiakov v malom futbale
Ďalšie súťaže: olympiády: finančná, biblická, matematická, Klokan; literárne : Hviezdoslavov Kubín,
Literárny Kežmarok, Šaliansky Maťko, Dúhová lampa
Exkurzie.
• Osvienčim – 2.sv. vojna
• Žilina – Teplička n/ Váhom – automobilka KIA
• KD Bytča – divadelné predstavenie – Americký sen
• Dom odborov Žilina – predstavenie v anglickom jazyku
• Bratislava – orientácia na trhu práce
• Viedeň – história mesta
• Žilina – návšteva Britského centra
• Mestská knižnica Bytča – orientácia v knižničných zbierkach
• Štátny archív Bytča – štúdium archívnych materiálov
• Okresný súd Žilina - priebeh súdneho pojednávania
•
Iná prezentácia : Deň otvorených dverí; stretnutie učiteľov anglického jazyka regiónu Bytča;
prezentácia v regionálnej tlači; Unifikovaný futbal - spolupráca so žiakmi ŠZŠI v Bytči – turnaj vo
futbale; Deň narcisov – 19 rokov spolupráce ; Deň Zeme – ž. vyčistili okolie školy; Imatrikulácia a Deň
študentstva – prijatie ž. prvých ročníkov; Noc výskumníkov – príprava na povolanie; Plody jesene –
výstava plodov so záhrad; Veľkonočné stretnutie – ľudové tradície; Realitný vodičák – vzdelanie
v oblasti realít; Európsky deň jazykov – literárny a jazykový kvíz; Angličtina v pesničkách – koncert so
zábavou v ZŠ Závodie; Anglický týždeň – jazykový kurz.
Záujmová činnosť.
P.Č.
Názov krúžku
1.
Spoločenská výchova
2.
Environmentálny
3.
Spolu do prírody
4.
Florbal
5.
Športový krúžok

Počet žiakov
9
17
12
18
19
36

vedúci
Martina Bátorová
Zuzana Bučová
Renáta Kotúčková
Jozef Švrhovný
Pavol Hrobárik

6.
Turistika
13
7.
Šachy robia človeka
17
8.
Turistika a kultúra
23
9.
Príprava na pohovory lekárske fakulty 10
10.
Matematický krúžok
19
Podrobnosti SD č.: 70 a, b / 2016 ( správa a informačný leták )
Správu mi poskytla riaditeľka školy Mgr. S. Sitarčíková

Alena Szimková
Daniel Kupčuliak
Jana Ostrochovská
Ľubica Kočnerová
Libor Novák

Súkromné Centrum voľného času ( SCVČ ).
Ponúkalo deťom 19 zaujímavých aktivít v podobe záujmových útvarov. Sídlilo na Lombardiniho ul. 26.
Deti sa mohli vyžívať v športových aktivitách ako hokej, futbal, stolný tenis, bedminton alebo
jazykových, speváckych, tanečných a pod.
Prázdniny: pripravili celodenné výlety a špeciálne výlety napr.: AQUA CITY – Poprad v júli; turistická
túra vo Vysokých Tatrách.
Podrobnosti SD č.:71 a, b, c / 2016

Súkromná jazyková škola
ponúkala celoročné skupinové a individuálne jazykové kurzy anglického, nemeckého, talianskeho,
francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka. Kurzy mohli navštevovať deti od 5 rokov, mládež
a dospelí.
Ďalej otvorili intenzívne kurzy pre opatrovateľky, pre maturantov, individuálne doučovanie a prípravu
na prijímacie pohovory.
Podrobnosti SD č.: 72 / 2016
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10. kapitola

KULTÚRA

Výstava. Pod názvom „ Knihy, ľudia , osudy“ bola do 28.2. otvorená výstava v Sobášnom paláci
v Bytči. Inštitút Communio v spolupráci so Žilinskou diecézou ,Považským múzeom a Slovenskou
národnou knižnicou predstavili verejnosti historické tlače .
Podrobnosti SD č.: 72 / 2016
Relácia v rozhlase. 28. 4. ráno rozprávala v Slovenskom rozhlase pani Janka Kurucárová ( riaditeľka
Štátneho archívu v Bytči ) o strašidlách v našom zámku, o netopieroch, o staviteľovi Killianovi
a mnoho iných zaujímavostí.
Rok Juraja Thurzu. Pri príležitosti 400. výročia úmrtia osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila nielen naše
okolie, ale i celého Slovenska a Európy vyhlásila Žilinská župa Rok Juraja Thurzu. Palatín bol vzdelaný,
hovoril šiestimi jazykmi a v gréčtine dokonca písal básne. Župa a iné organizácie si palatína
pripomenulo množstvom podujatí počas celého roka. Práve Thurzo dal v 17. st. postaviť skvostnú
stavbu s najväčšou renesančnou sálou v strednej Európe – Sobášny palác v Bytči.
Nová expozícia v Sobášnom paláci od októbra 2016 predstavila rodinnú genealógiu a heraldiku
rodiny Turzovcov. Divákov zaujali najmä kvalitné fotografie sídiel predovšetkým bytčiansko-oravskej
vetvy a historické fakty z politického života palatína. Vo všetkých kútoch kraja sa konali kultúrne akcie
, ktoré si J. Thurzu pripomínali. Samozrejme nemohla chýbať ani Bytča. Okrem hodnotného
kultúrneho programu v ktorom vystúpili operní speváci - súrodenci Babjakovci, radnica v Bytči
vyznamenala 16 občanov, ktorí sa podieľali na kultúrnom a vzdelávacom raste našej mládeže
a spoločnosti vôbec. Podrobnejšie o tomto píšem v kapitole č. 16 – Ľudia medzi nami.
Podrobnosti SD č.: 73 a, b / 2016
Ochutnávka šišiek. Politická strana „ Slovenská národná strana“ pozvala verejnosť v Bytči na
ochutnávku fašiangových šišiek pri hudbe heligónky. Akcia sa konala 9.2. na Námestí SR.
Fašiangový sprievod. Mesto Bytča pozvalo 9. 2.
verejnosť do Fašiangového sprievodu
a pochovávania basy. Účastníci sa zoradili pred Poliklinikou dopoludnia, potom sa pohli ulicou S.
Sakalovej na námestie. Dobrú náladu podporila svojou hrou ľudová hudba Hrabovanka.
Podrobnosti SD č.: 74 / 2016
Svadobný dar palatína Turzu. Do 6. ročníka súťaže o tento dar sa prihlásilo 12 snúbeneckých párov,
z ktorých všetky splnili podmienky, potrebné na zaradenie do žrebovania. Žrebovanie prebehlo 12.2.
na Svadobnom veľtrhu v Bratislave. Mená vyžrebovaných párov: Ivana Imrišková a Rastislav
Formánek a Barbora Vondrášková a Pavel Beháň. Víťazné dvojice získali okrem realizácie sobáša
v paláci v Bytči aj víkendový pobyt v Terchovej a 25 % zľavu na kvetinovú výzdobu. Podmienkou
zaradenia do žrebovania bola návšteva všetkých expozícií Považského múzea v Žiline a aspoň jedného
ďalšieho pod správou ŽSK.
Podrobnosti SD č.: 75 / 2016
Originál od Picassa. V bytčianskej Restaurant Gallery sme našli skutočné skvosty moderného umenia.
Okrem obrazu slávneho Picassa sa na výstave prezentujú aj miestni autori. Unikátom zbierky je aj
obraz od bytčianskeho autora Vladislava Treskoňa z r. 1920. Výstava bola otvorená 7.3. a trvala 3
mesiace.
Podrobnosti SD č.: 76 / 2016
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Výstava ikon. Katarína Kasagrandová spolu so sestrou vystavovali svoje ikony 21.3. v Rajeckých
Tepliciach pod názvom Ja som vzkriesenie a život. Obe sestry sa písaniu ikon venujú už 20 rokov.
Vyučili sa v odbornom ateliéri vo švajčiarskom Lausanne. Okrem krásnych ikon vystavuje Katka aj
maľované erby. Výstava bola umiestnená v hoteli Skalka do 31. 3. 2016.
Podrobnosti SD č.: 77 / 2016
Rozpočet mesta v eurách.
• Výdavky na kultúru spolu : 181 570 ; z toho : organizovanie kultúrnych podujatí : 69 730;
mestská knižnica : 62 780; kronika mesta : 1 410; podpora kultúrnych domov v m. č. : 6 960;
mestské kluby : 15 770; iné kultúrne služby : 41 180; všetky knižnice v m. č. : 24 400; kultúrne
domy : 17 350.
Podrobnosti SD č.: 78 a, b, c / 2016
Mestská knižnica.
Noc s Andersenom. Toto podujatie sa konalo 1.4. na celom Slovensku. Prekonalo rekord, pretože sa
do neho prihlásilo 235 verejných a školských knižníc. Témou 16.ročníka bolo 180.výročie napísania
rozprávky Malá morská víla.
Deti z III.B triedy ZŠ Ul. mieru sa stretli v Mestskej knižnici, aby tu prežili rozprávkový deň a noc. Akcia
bola rozdelená na 2 časti. V prvej deti získali zručnosti v rybolove. Navštívili rybníky v Hrabovom
a pokúsili sa vlastnoručne chytiť nejakú rybu. Skúsení rybári im povedali aj niečo z teórie rybolovu (
o pravidlách lovu, o návnadách, druhoch rýb atď. )
Druhá časť sa odohrala v noci. Po príchode do knižnice si prečítali rozprávku o malej morskej víle.
Realizovali úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť, vyrobili netradičné ryby, ktoré potom chytali do
siete.
Záver akcie patril zábave, hrám a nočnému čítaniu.
Podrobnosti SD č.: 79 / 2016
Slovensko číta deťom. Čítanie z úst zaujímavých hostí prinieslo bytčianskym žiakom zážitok z čítania
a príjemné pocity z počúvania. Aj tento rok sa do projektu zapojila naša knižnica. Tento rok bola
nosnou témou rodina a vzťahy v nej.
31. 5.si deti z oboch ZŠ prišli vypočuť čítanie hostí : Miroslava Minárčika ( primátora mesta ), Ing.
Waldemara Osczedu, Gabrielu Uhliarikovú a Dagmar Kukulíkovú, ktorí prečítali rozprávky Medvedík
Pu, Mimi a Líza, a Párožrúti. Deti ohromilo pôsobivé čítanie hostí a ich rečový prejav.
Podrobnosti SD č.: 80 / 2016
Týždeň slovenských knižníc. Ms knižnica v Bytči oznámila verejnosti, že od 1. Do 6 marca sa
uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc akcia pod názvom „ Knižnica pre všetkých“. Okrem
iného poskytla knižnica zápisné zadarmo pre nových používateľov knižničného fondu.
Podrobnosti SD č.: 81 / 2016
Stavanie mája. V piatok 29.apríla sa na námestí už piaty raz staval máj. Pomáhali dobrovoľní hasiči
a pracovníci TS. Všetkých zúčastnených privítal najskôr primátor mesta. Potom predviedli svoj
program deti zo ZŠ, ktoré spoločne vyzdobili farebnými stužkami krásny smrek. Divákom spríjemnil
chvíle svojou hudbou Ľudový súbor detí zo ZUŠ.
Máj sa podľa tradície staval pred dom, v ktorom bývalo slobodné dievča. Mládenci s muzikou šli do
každého domu, pred ktorým stál máj a v tanci vykrútili dievča a všetky ženy, ktoré tam bývali.
Podrobnosti SD č.: 82 / 2016
Cirkus FRANCO navštívil naše mesto po prvý krát. Svoje stany si rozložili pri futbalovom štadióne ,
kde potešili svojich divákov v dňoch od 19.5. do 22.5.2016.
Podrobnosti SD č.: 83 / 2016
Bytčiansky zámocký deň. Občianske združenie Bytčania Bytčanom usporiadalo festival folklóru,
remesiel, divadla a histórie –Bytčiansky zámocký deň 28. 5. V zámockom areáli a ostatných
pamiatkach mesta ( Bytčiansky zámok, Synagóga, Kostol všetkých svätých. Kostol svätej Barbory
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a Sobášnom paláci.) Objektmi nás sprevádzali skúsení lektori. V každej zo spomenutých pamiatok bol
pripravený kultúrny program.
Hlavný program sa odohral na centrálnom pódiu v zámockom areáli. Vystúpili tu deti z ZUŠ a SZUŠ
Yamaha, folklórne súbory Štiavničan, Javorníček, Váh a skupiny Hrdza a Polemic.
Pripravený bol aj remeselnícky jarmok s workshopmi. Deti sa radovali na drevenom kolotoči, maľovali
si na tváre a iné.
Podrobnosti SD č.: 84 a, b, c / 2016
Po stopách palatína. V Sobášnom paláci sa konala interaktívna tvorivá dielňa a premietali sa
dokumenty o J. Thurzovi
Podrobnosti SD č.: 85 / 2016
Magická láska. Považské múzeum v Žiline pozvalo verejnosť na podujatie pod názvom Magická láska,
ktoré sa uskutočnilo v Sobášnom paláci v Bytči 13.5.
Podrobnosti SD č.:86 / 2016
Filmový klub Bytča zorganizoval 24.6. zaujímavé podujatie. V priebehu dňa sa uskutočnili vystúpenia
Bábkového divadla Morgonrock; Improliga – súťaž improvizovaného divadla. Večer potešila svojich
fanúšikov kapela zo Žiliny Dave Brannigan.
Podrobnosti SD č.: 87 / 2016
Obete holokaustu. S nápadom umiestniť v Bytči pamätník vyvražďovania židov prišiel Pavel Král
bytčiansky rodák a čestný občan mesta. Autorom umeleckého návrhu bal architekt Jozef Olšanský.
Pôvodne chceli autori umiestniť pamätník na mieste bývalého židovského cintorína na Ul. mieru.
Poslanci ale rozhodli , že bude stáť pri synagóge. Okrem iného ho vybrali aj preto, že v blízkosti sú
najväčšie turistické atrakcie. Na drevenej konštrukcii bude nápis v nemeckom , anglickom
a hebrejskom jazyku:“ Pamätník obetiam holokaustu z Bytče a okolia“ .
Podľa dochovaných údajov žilo v Bytči medzi 1851 – 1931 až päťsto židovských obyvateľov. Po II.
svetovej vojne so do mesta vrátila len časť Židov, ale neostali tu žiť.
Podrobnosti SD č.:88 / 2016
Javornícke ozveny sú jedným z výnimočných festivalov, ktorý spracúva lokálnu ľudovú kultúru
a zachováva dedičstvo svojich otcov. Tento rok si mohli záujemcovia vychutnať jubilejný 10.ročník
17.júla. Témou boli piesne viažuce sa k poľným prácam . Do Hvozdnice prišlo 9 ľudových súborov so
svojou hudbou, tanečníkmi a spevákmi. Dramaturgom festivalu bol Juraj Jakubík ml. Podujatie sa
uskutočnilo iba vďaka Štátnemu Fondu na podporu umenia a ŽSK.
Podrobnosti SD č.: 89 a, b / 2016
Odhalenie pamätnej tabule. 12.júl bol v Bytči venovaný zosnulému legionárovi z legendárnej roty „
Nazdar“, slovenskému bojovníkovi v I. svetovej vojne Jozefovi Adamíkovi. Pri príležitosti 100.výročia
jeho smrti sa konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na jeho rodnom dome v Bytči na
Rázusovej ulici. Za prácou odišiel do Francúzska a tam aj žil v okolí Paríža. Po vypuknutí I. a , svetovej
vojny sa prihlásil ako dobrovoľník do najelitnejšej jednotky francúzskej armády. Dňa 5.júla 1916
padol.
Pamätná tabuľa bola po rokoch nájdená a znovu osadená na jeho rodný dom. Súčasne to bola pietna
spomienka aj na ostatných legionárov z Bytče.
Podrobnosti SD č.:90 / 2016
27.8. Poľský hudobný súbor. V Bytči bol krásny horúci deň, v ktorom si milovníci swingu prišli na
svoje. Na námestí vystúpil mestský poľský dychový orchester Dobrowa Gorica Úvodom jej členov
privítal primátor mesta a potom sa nám prihovorila riaditeľka kultúrneho domu z Gorice. Hovorila
obecenstvu o meste a o orchestri. Na hudobných nástrojoch a obaloch nôt bol erb mesta. Do
slovenčiny prekladala mladá Čadčianka, ktorá v Gorici žije. Ale nemusela prekladať. Väčšina z nás
všetkému rozumela. Dozvedeli sme sa aj to, že orchester už 3 roky spolupracuje s ľudovou hudbou
Predmierčanka.
Poslucháči boli očarení a najradšej by sa boli pustili do tanca.
Podrobnosti SD č.: 91 a, b / 2016
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Zrodené z ohňa. 30.9. bola v Sobášnom paláci otvorená vernisáž výstavy žiakov a pedagógov zo
Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Mladí umelci sa predstavili veľmi
originálnymi dielami.
Podrobnosti SD č.: 92 / 2016
Michalský jarmok. 16. a 17. 9. otvorilo mesto svoj tradičný Michalský jarmok v Dome kultúry, ktorý
neskôr pokračoval na námestí. Okrem našich detí z ZUŠ a CVČ sa predstavili Sokoliari Kanátovci,
Country hudba Zálesáci, skupina Vidiek a Michal David so svojou skupinou. Každý si prišiel na svoje.
Podrobnosti SD č.: 93 / 2016
Mesiac úcty k starším. Október patrí na celom svete tým, ktorí prežívajú jeseň svojho života –
seniorom. Mesto Bytča aj tento rok dalo svojim seniorom darček v podobe príjemného hudobného
večera. Koncert populárnej hudobnej skupiny Kysucký prameň sa uskutočnil v sobotu 22. Októbra
v DK Bytča. Počas koncertu poďakoval primátor mesta p. Minárčik všetkým seniorom symbolickou
kyticou a vyzdvihol dôležitosť tohto mesiaca . Pri odchode z koncertu čakalo prítomných ešte jedno
prekvapenie. Každý z nich dostal kvietok na rozlúčku a pre radosť.
Podrobnosti SD č.: 94 / 2016
Vianočný koncert. Súkromná ZUŠ a Hudobná škola Yamaha pozvala verejnosť na svoj Vianočný
koncert, v ktorom 13.a14.12. predviedli deti a ich učitelia čo sa všetko za rok naučili. Sála v DK bola
plná rodičov a priateľov hudby.
Podrobnosti SD č.: 95 / 2016
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11. kapitola

CIRKEV
Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• Rímskokatolícka cirkev farnosť Bytča oznámila verejnosti, že predáva pozemky na k. ú. Hliník
o výmere : 28 044m2; 3758 m2; 10137 m2.
Rozpočet mesta v eurách :
• Náboženské a spoločenské služby : 24 450
Podrobnosti SD č.: 96 / 2016
Dobrá novina. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí poďakovalo začiatkom roka Farnosti Bytča za
účasť v 22. Ročníku Dobrá novina a za vyzbieraný finančný príspevok 2 610 €. Zapojených bolo do
tejto akcie 50 koledníkov, ktorí navštívili 91 domácností . V meste Bytča vyzbierali 800 €. Svojim
príspevkom sme podporili rozvojové projekty pre núdznych ľudí v Afrike.
V roku 2015 vyzbierali vo farnosti 2 990 €.
Podrobnosti SD č.: 97 / 2016
Literárna súťaž. Inštitút Communio a časopis Naša Žilinská diecéza pri príležitosti 50.výročia úmrtia
Vendelína Javorku vyhlásili literárnu súťaž pod názvom „ Moja misia – ako odovzdávať vieru v 21
storočí“ Zúčastniť sa jej mohli žiaci ZŠ od 6. Ročníka , stredoškoláci a dospelí. Porota hodnotila
maximálne 2 práce, úvahy nesmú byť doteraz publikované. Súťaž vyhodnotili 30.9.2016 v rámci 7.
Ročníka Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline.
Farské oznamy: uviedli 1.1.2016 liturgický kalendár , termíny bohoslužieb v Bytči a m. č . ,
poďakovanie za výzdobu kostola.
Podrobnosti SD č.: 98 a, b / 2016
Január – život farnosti.
Charita. Farnosť vyzývala svojich veriacich , aby sa zapojili do akcie Pôstna krabička pre Afriku.
Charita sa zamerala najmä na Ugandu a subsaharskú Afriku. V roku 2013 postavila Slovenská
katolícka charita ( SKCH ) škôlku ,do ktorej dnes chodí 63 detí. Podobne vďaka adopcie na diaľku sa
slovenskí adoptívni rodičia starajú o 260 detí. V roku 2015 vyzbierali na Pôstnu krabičku 140 tisíc eur.
Veriaci si zobrali domov krabičku a do nej odkladali počas pôstu dary, ktoré na konci odovzdali SKCH.
Podrobnosti SD č.:99 a, b / 2016
Štúdium. Farnosť v Bytči oboznámila veriacich s možnosťou štúdia na vysokej škole sv. Alžbety
v Bratislave v odbore Sociológia v bakalárskom programe. Študenti získajú poznatky zo sociológie ,
štatistických odborov, absolvujú výskumnú prax a pod. Škola ponúkla verejnosti Deň otvorených
dverí 5.3.
Podrobnosti SD č.: 100 a , b / 2016
Novoročný koncert:
• 3.1.- odznel Novoročný koncert vo farskom kostole v Bytči, v ktorom vystúpili žiaci
a pedagógovia ZUŠ Bytča.
• 10.1. odznel Novoročný koncert vo farskom kostole , v ktorom vystúpil miešaný zbor Glória
Deo a spevácky zbor Chor Cordis Jesu z Rajeckých Teplíc.
Farské oznamy nás dopodrobna oboznámili s termínom bohoslužieb, koncertov, blahoželali
oslávencom a pod.
Podrobnosti SD č.:101 a, b, c / 2016
Manželské stretnutia sa v Bytči uskutočnili 20.1. na tému : Pozornosti v manželstve. Počas stretnutia
sa o deti postarali skúsení animátori.
Podrobnosti SD č.: 102 / 2016
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Marec – Farské oznamy:
• 18. 3. stretnutie birmovancov
• Spoločná sv. spoveď 18. a 19. 3.
• Prípravy na Veľký piatok
• 20. 3. Výstava ikon K. Kasagrandovej v Rajeckých Tepliciach
Podrobnosti SD č.:103 a, b, c, d / 2016
Apríl – život farnosti :
Farské oznamy:
• Liturgický kalendár
• Stretnutie detí, ktoré budú mať prvé sv. prijímanie
• 3.4.ohlášky – M. Greguš a J. Kardošová; A. Dolnák a Z. Rezáková; M. Vrančík a V. Blašková
• 10.4.ohlášky – L. Kušan a M. Tóthová; J. Ševec a A. Babčanová
• 16.4. stretnutie Spoločenstva sv. Gabriel – filatelisti
Podrobnosti SD č.: 104 a, b, c / 2016
Stretnutie – hora Živčáková Turzovka – modlitebné stretnutie
Podrobnosti SD č.: 105 / 2016
Máj – život farnosti: farské oznamy :
• 1.5. deň sv. Jána Pavla II. vo Višňovom
• Veľkonočná nedeľa – liturgický kalendár ( omša ku cti sv. Floriána – patróna hasičov
• 14.5. – Rajecká Lesná – misijná Púť detí
• 22.5.ohlášky- T.Gajdošík ; R. Majeríková; A. Blaško a M. Gajdošová
• Pozvánka na Svetové dni mládeže v Krakowe – 31.5.
Podrobnosti SD č.: 106 a, b, c, d, e / 2016
Jún – život farnosti : farské oznamy
• Rekonštrukcia Bohostánku vo farskom kostole . poďakovanie p. Hagarovi, p. Moravíkovej
a darcom za 2250 €. Hodnota prác bola 4000€.
• Informácie o činnosti CCVČ počas letných prázdnin. Akcie sa začali 6.7. výletom do Popradu
• 25. – 26. Júna bola ôsma diecézna púť do Višňového na tému: Ježišu, dôverujem ti.
Podrobnosti SD č.: 107 a, b, c, d / 2016
Júl – život farnosti : farské oznamy.
• Z rozhodnutia diecézneho biskupa Tomáša Galisa , skončil kaplán Jozef Šimún od 1.7.
pastoráciu v našej farnosti. Nastúpil na nové miesto v Púchove.
• 24.7. sa konala siedma diecézna púť v Lednickom Rovnom venovaná sv. Joachimovi a Anna
• Sviatosť manželstva prijali: R. Gajdoš a M. Šimáková; P. Uherek a L. Kuzmíková
Podrobnosti SD č.: 108 a, b, c / 2016
August – život farnosti : farské oznamy
• Ponuky SCVČ do nového šk. roku v osvedčených i nových záujmových útvaroch
• Hlavným celebrantom omše pri púti vo farnosti Nadlice bol 7.8. Martin Kramara , hovorca
biskupov Slovenska – KBS( rodák z Mikšovej ).
• Farnosť organizovala zájazd do Medžugoria v júli a auguste spojený s dennými omšami
• Manželstvo uzavreli: J. Štruml a A. Mikulová; M. Martinček a N. Melišové
• 27.8. púť do Rajeckej Lesnej kde celebroval slávnostnú sv. omšu Mons. Tomáš Galis
Podrobnosti SD č.: 109 a, b, c, d, e / 2016
September – život farnosti : farské oznamy
• Manželstvo uzavreli: S. Bugáň a L. Výchová; M. Fano a V. Vlčíková; J. Ciesarík a L. Šamajová.
• Manželstvo uzavreli: M. Lukáč a T. Lukáčová ( rod. Skotnická );
• Manželstvo uzavreli: j. Kadáček a B. Bohušová; J. Papánek a Z. Klobucká
• 30.9. bola vo farskom kostole prezentácia knihy manželov Kondelovcov , v rámci Týždňa
kresťanskej kultúry
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24.9. do 1.10. sa v Bytči konal Týždeň kresťanskej kultúry s každodenným bohatým
programom
Podrobnosti SD č.: 110 a, b, c, d / 2016
Október – život farnosti : farské oznamy
• Od 1.10. začali v našej farnosti pôsobiť tri rehoľné sestry z Kongregácie sestier tešiteliek
Božieho srdca Ježišovho v Bratislave. V Bytči pracovali ako opatrovateľky.
• Manželstvo uzavreli: M. Hrtánek a I. Vavková
• Manželstvo uzavreli: A. Hvorečný a S. Labudová; J. Blaško a L. Škoríková
• Manželstvo uzavreli v M. Bytči: P. Poništ a A. Vlčíková
• 23.10. sa konala misijná nedeľa
Podrobnosti SD č.: 111 a , b, c, d, e / 2016
23.10. Odznela v RTVS relácia z úst RK kňaza a hovorcu biskupov Slovenska – rodáka z Mikšovej –
Martina Kramaru. Rozprával o životnej púti kardinála Korca pri spomienke na jeho nedožité
jubileum. Hovoril príbehy o tom ako ho komunistický režim prenasledoval, väznil. Volali ho biskup
v montérkach. Pán kardinál veľa písal, ťažko pracoval a venoval sa iným duchovným činnostiam. Jeho
diela sa pašovali do zahraničia vo forme rukopisov, kde sa tlačili a ako knihy sa vrátili na Slovensko.
V r. 1998 sa stal rektorom univerzity a 1990 diecéznym biskupom v Nitre. Bol zakladateľom
kňazského seminára. Do svojich 80. rokov viedol diecézu. Pán kardinál sa vedel porozprávať
s kýmkoľvek vo viacerých rečiach. Sálala z neho radosť a pokoj.
November – život farnosti : farské oznamy
• 2.11. vyvrcholila kampaň „ Sviečka za nenarodené deti“. Hlavnou jej myšlienkou bolo včase
spomienky na zosnulých si spomenúť aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom ,
alebo spontánnom potrate. Veriaci sa okrem modlitieb zapojili aj kúpou dvoch druhov
sviečok s logom kampane.
• Manželstvo uzavreli: R. Kremeňa G. Kobellová
• 16.11. sa konal na zimnom štadióne v Žiline Nový level GODZONE TOUR , ktorý usporiadalo
Kresťanské spoločenstvo mládeže a rada mládeže Slovenska.
• Slávnostný akt vysvätenia a odovzdania do užívania stavby „ Veža so zvonicou“ pri kostolíku
na cintoríne v Hliníku. Vysviacka sa konala dňa 26.11. Svätú omšu celebroval CSIDr. Martin
Kramara hovorca KBS.
Podrobnosti SD č.: 112 a, b, c, d, e / 2016
December – život farnosti : farské oznamy
• Voľná nedeľa. Katolícki biskupi zosilnili svoj boj za voľnú nedeľu pre všetkých. Chcú dosiahnuť
, aby počas nedieľ boli všetky obchody zatvorené. Na prvú adventnú nedeľu preto adresovali
veriacim pastiersky list , ktorý čítali vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku. Advent
sa začal 27.12. Vyzvali v ňom veriacich, aby v nedeľu nechodili do obchodov nakupovať.
Biskupi sa tiež obrátili na predstaviteľov samospráv, zákonodarcov, odborárov a iných
zástupcov verejného života.
• V Bytči sa začiatkom decembra rozhoreli adventné sviečky v domácnostiach, ale aj na veľkom
adventnom venci, umiestnenom pred budovou MsÚ a farského úradu. Po ukončení sv. omše
pán dekan Anton Duník posvätil adventný veniec a potom na ňom primátor mesta M.
Minárčik zapálil prvú adventnú sviečku.
Podrobnosti SD č.: 113 a, b / 2016
Štatistika Bytčianskej farnosti.
V roku 2016 bolo v našej farnosti :
Krstov : 85 z toho 40 dievčat a 45 chlapcov
Pohrebov : 97 z toho 53 mužov a 44 žien, nezaopatrených bolo 45
Sobášov : 24
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Birmovaných bolo : 91 veriacich
Podrobnosti SD č.: 114 / 2016
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12. kapitola

NÁVŠTEVY
Ján Mistrík
Pri príležitosti IV. Zberateľskej výstavy, ktorú usporiadalo OZ GALZA 16. 9. v Mestskej knižnici v Bytči,
navštívil naše mesto aj významný hosť – jazykovedec , profesor Ján Mistrík, ktorý prednáša na
Pedagogickej fakulte v Bratislave. Podrobnosti v kapitole Kluby, spolky...
Milan Vároš.
Pri príležitosti 400. výročia spomienky na palatína Juraja Thurzu sa v sobášnom paláci 18. 11.
uskutočnila slávnosť, pri ktorej primátor mesta odovzdal pamätné medaily 16. osobnostiam za prínos
v oblasti histórie, literatúry, vzdelávania a pod. Medzi ocenenými bol aj PhDr. Milan Vároš, ktorý
zavítal do nášho mesta. Podrobnosti v kapitole Ľudia medzi nami.
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13. kapitola

KLUBY, SPOLKY, ORGANIZÁCIE
Rozpočet mesta v eurách.
• Výdavky na kluby, spolky a organizácie spolu: 40 690; ( z toho : Ms klub Hrabovanka, Únia
žien Pšurnovice; Ms kluby Mikšová; Ms klub kresťanskej mládeže M. Bytča : 350; Klub
chovateľov poštových holubov : 340; Zberateľský klub Galza: 100; Ms klub Glória: 500; Klub
muzeálnej a galerijnej spol. : 340; Ms klub filatelistov : 160; Ms klub Kung – Fu : 900; Ms
Filmový klub: 330; Ms klub Tajomstvo tanca: 200; Ms klub Kamenná hora ( cyklisti ): 200; Ms
klub ASSASIN : 300.
Podrobnosti SD č.: 115 / 2016
GALZA – klub zberateľov.
Klub pravidelne vydáva svoj informačný časopis pod názvom GALZA PRESS. Z neho sa záujemcovia
môžu dozvedieť všetko o činnosti klubu. Ja tiež vyberám zaujímavosti.
Č.: 1
• 28. 3. Oslávil svoje 79 narodeniny spisovateľ, novinár a čestný občan Bytče PhDr. Milan Vároš
• 20. – 30. 3. Sa predstavili so svojimi ikonami v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach Katka
Kasagrandová so sestrou
• Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 spracoval PhDr. Martin Gácik
• Detstvo, mladosť a štúdiá Dr. Martina Mičuru spracovala Mgr. Gabriela Papánková
• Rozhovor so zberateľom militárií Jánom Šípovským bývalým vojakom z povolania. Na
dvojstrane predstavil rôzne medaily a vyznamenania zo svojej zbierky
• V rubrike Auto – moto predstavil Ing. Jozef Janiš motocykle na poštových známkach.
• V rubrike žijúcich osobností mesta predstavili herca Jozefa Úradníka, ktorý si postavil svoj
dom v Bytči
• Na stránkach časopisu sa objavila záhadná fotografia majiteľa a zamestnancov továrne „
Sirková“. Redaktori vyzvali čitateľov, aby sa ozvali, ak niekoho z nej spoznajú.
• Výrazy z Bytčianskeho nárečia: peľasc – okraj postele; puch – zápach; šína – kus železa;
chochmes – dôvtip, rozum; cecoň – opilec ...
Podrobnosti SD č.: 116 / 2016
Č.: 2
• 16.4. sa konalo v DK50. Stretnutie filatelistov s predstaviteľom spolku sv. Gabriel Mons. Mgr.
Jánom Vallom.
• 21. 4. sa konalo slávnostné uvedenie poštovej známky Petra Sagana – Majstra sveta
v cyklistike na počesť získania titulu . Na fotografii je Ronald Gácik, člen klubu filatelistov.
• Redakcia poďakovala p. Helene Gajdošovej
a Viere Tatalovej za identifikáciu osôb na
fotografii „ Sirkáreň“.
• Pokračovanie článku Bytčania a Bytčiansko v r. 1918 -1939 od PhDr. M. Gácika .
• Pokračovanie článku o Dr. Martinovi Mičurovi od Mgr. G. Papánkovej
• Rozhovor so zberateľom Ing. Ivanom Brezánym ( letecký modelár, zberateľ historických
modelov lietadiel.
• Motocykle na poštových známkach
• Žijúce osobnosti mesta. Predstavili nám Majsterku republiky Eriku Čupcovú – rodáčku z Malej
Bytče. Erika sa venuje hasičským disciplínam a reprezentuje DHZ Bytča.
• 1. 10. 1896 sa narodil v Bytči Jozef Fundárek – slovenský právnik, národohospodár
a viceguvernér národnej banky.
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•

Výrazy z bytčianskeho nárečia: kučkuvac – naťahovať sa; dinstuvac – dusiť mäso; merkuvac –
dávať pozor; mamľas – nepodarenec
Podrobnosti SD č.: 117 / 2016
Č. 3
• 16. 9. Sa konala v Mestskej knižnici IV. Zberateľská výstava, ktorú poriadal ZK Hliník, OZ
GALZA a KF Bytča. Na výstave sme si pozreli modely lietadiel, známky. Poriadatelia predstavili
významných hostí ako prof. Mistrík ( pedag. Fakulta Bratislava, p. Gáťa ( redaktor časopisu
Bytčianska filatelia ). Vystavovali : Helmeš, Gärtner, R. Gácik, , Brezány, Garabík .Čarovné
kone na známkach od B. Záhumenskej. Ikony K. Kasagrandová a Bytča – maľby G. Uhliariková.
• Zlatú svadbu oslávili Ondrej a Anna Ciesaríkovci – všetci blahoželáme
• 23. 9. Sa stretli na nádvorí zámku akademický sochár Dušan Hagara, umelecký kováč Marek
pružina a záhradný architekt Ing. Jozef Janiš s poslancom MZ PhDr. Martinom Gácikom , aby
riešili realizáciu projektu osadenia sôch s. Jána Nepomuckého a bytčianskeho draka.
• Pokračovanie článku Bytčania a bytčiansko v r. 1918 – 1939.
• Pokračovanie článku o Dr. Martinovi Mičurovi
• Pokračovanie rozhovoru s Ing. Ivanom Brezánym
• Motocykle na poštových známkach
• V galérii žijúcich osobností Bytče predstavili futbalistu Jozefa Webera.
• História a súčasnosť hádzanej v Bytči
• Výrazy z bytčianskeho nárečia: riskuvac – risknúť; chniepac – silno búchať; táček – fúrik;
zvarak – veľký kameň
Podrobnosti SD č.: 118 a, b, c, d, / 2016
Č. 4
• 16. 12. Sa v budove Požiarnej zbrojnice konala spoločná akcia klubov GALZA, KMGS a Klub
filatelistov v Bytči. Prítomní v úvode pokrstili publikáciu K. Kasagrandovej pod názvom : „
Ateliér sv. Kataríny Alexandrijskej“. Mesto Bytča na ňu prispelo sumou 500eur. Klub GALZA
rekapituloval svoju činnosť za rok 2016.
• Pokračovanie článku Bytčania a bytčiansko v r. 1918 – 1939. Z neho sme sa dozvedeli , že
prezídium Krajinského úradu v Bratislave dňa 30.9.1933 potvrdilo obecných starostov
a medzi dekrétmi bol aj ten, kde Minister vnútra ČSR potvrdil voľbu Dr. Martina Mičuru na
funkciu starostu obce Bytča. V M. Bytči sa ním stal Štefan Staríček, v Pšurnoviciach Ján Lovás ,
v Hrabovom Jozef Gaňa a v Hvozdnici Andrej Jánošík.
• Pokračovanie článku o Dr. Martinovi Mičurovi. Jedná sa o obdobie, keď sa stal župan a potom
minister. V r. 1933 vydali tzv. „ pamätnú knihu“ k jeho 50. narodeninám.
• Pokračovanie 3. dielom rozhovorov s Ing. Ivanom Brezánym.
• Pokračovanie série článkov o motocykloch a autách. V tomto diely bola reč o nákladných
autách Tatra na zápalkových nálepkách.
• Galéria žijúcich osobností z Bytče. Pravnuk pána Eugena Čmára je Boris Talajka. Venuje sa
horolezectvu vo vysokohorskom prostredí Himalájí , Kaukazu a pod.
• Pokračovanie o „ Histórii hádzanej v Bytči“.
• Výrazy z bytčianskeho nárečia : parkán – plot; lecjan – rýchly človek; plekac – kojiť malé dieťa;
koštuvac – ochutnávať; otka – škrabka na pluh; šifonier – skriňa ;haľabaľa – nedbalo .
Podrobnosti SD č.: 119 / 2016
Klub dôchodcov učiteľov - KDU
Členovia klubu sa pravidelne stretávali v klubových priestoroch DK každý utorok. Okrem prázdnin. Do
klubu bolo zaregistrovaných 61 členov, z toho traja vôbec nechodili na stretnutia, lebo boli dlhodobo
vážne chorí : Oľga Churá, Anna Družkovská a Julka Ďurajková. Navždy nás tento rok 29. 4. opustila
Zuzana Reháková. Pribudli nové členky : Zuzana Marcišová, Vierka Kováčová a Elenka Rochová.
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Klub aj naďalej viedla Anka Jancová a pomáhali jej členky výboru : M. Beníčková ( pokladňa), O.
Adamčíková ( kultúra, šport ).
Prednášky. Podľa plánu práce si členovia počas roka vypočuli viacero prednášok. Väčšinu
z nich predniesla G. Uhliariková : Ako si chrániť sluch; Úryvky z knihy autorky Zdeny Frýbovej: Robin;
Ako a kedy rezať ovocné stromy; Poznámky z cesty „ Zámky na Loire“; Základy pestovania podľa
lunárneho kalendára; O kyseline v žalúdku a poruche zvanej reflux; Ako pomáha rýchla chôdza
svalom a šľachám. Oľga Adamčíková: Rozhovor s herečkou K. Magálovou; Výzva dôchodcom , aby
neboli dôverčiví ( nenaleteli podvodníkom).
Divadelné predstavenia. 15. 2. Boli na predstavení v DK Bytča , pod názvom „ Láááska“; 9.3.
v mestskom divadle Žilina na predstavení „ Ilúzie“; a 24.11. v Bratislave v SND na predstavení
Dobrodružstvo pri obžinkách.
Koncerty. 27. 2. Bol v DK koncert pre ženy k MDŽ; 27. 8.Vystúpenie poľského dychového
súboru „ Dobrowa Gorica“ na námestí v Bytči. 18. 11. Súrodenci Babjakovci v Svadobnom paláci
Slávnostné posedenie. 8. 3. V priestoroch klubu k MDŽ; 5. 4. Deň učiteľov U Palatína; 13.
9.Posedenie pri guláši Na Petrovickej spojke. Toto posedenie organizoval KDU; v klubových
priestoroch boli aj posedenia: Deň úcty k starším a Predvianočné posedenie a rozlúčka so starým
rokom. Pri tomto poslednom stretnutí prišli medzi nich posledný raz manželia Kozoňovci.
Presťahovali sa do Považskej Bystrice a Stanko má vážne problémy s očami, pre ktoré nemôže
cestovať. Podrobnosti SD č.: 120 a, b, c / 2016
Vyznamenania. Výbor klubu navrhol na vyznamenanie za aktívnu činnosť Martu Harvánkovú
a Štefana Harvánka ;Gabrielu Uhliarikovú, Oľgu Adamčíkovú, Annu Jancovú a Julku Ďurajkovú.
Ku Dňu učiteľov mesto udelilo vyznamenanie Márii Beníčkovej za jej dlhoročnú prácu v školstve;
Gabriela Uhliariková dostala od Mesta vyznamenanie za kultúrne a vzdelávacie aktivity dňa 22.11. pri
príležitosti 400.výročia narodenia Juraja Turzu.
Podrobnosti SD č.: 121 / 2016
Výlety. Pre nezáujem členov o výlety sa členovia pripájali k rôznym iným spolkom. 7. 4.s
Klubom telesne postihnutých boli na predajnej výstave kvetov „ Trenčín“; 24. – 26.5. zorganizovali
svoj vlastný náučný výlet do Prahy vlakom ; 28. 6. Sa boli okúpať na termálnom kúpalisku „
Podhájska“ pri Nitre; 16. 8. navštívili spolu so záhradkármi poľnohospodársku výstavu „ Agrokomplex
Nitra“.
Podrobnosti SD č.: 122 a, b, c, d, e / 2016
Iné akcie organizované mestom , alebo inými organizáciami. 31.5. v Mestskej knižnici bolo
„Čítanie deťom“. Úryvky z kníh čítala aj členka klubu G. Uhliariková. Účasť na zberateľskej výstave
klubu GALZA,16. 9. kde vystavila svoje obrazy aj členka G. Uhliariková; 11. 10. Sobášny palác –
palatín Turzo; Vernisáž výstavy SZZ v DK – zelenina, ovocie a kvety; Účasť na prezentácii žiakov IV.B.
triedy ZŠ Ul. mieru - 7. 10.
Okrúhle narodeniny oslávili tento rok členovia : 70. rokov: Oľga Ballová, Marta Ďurdíková
a Božena Pobijaková; 80. rokov: Jozefína Mikolášová, Karol Petrus a Nela Hvožďárová.
Podrobnosti SD č.: 123 / 2016
Samostatné aktivity . Členovia sa vybrali zadarmo vlakom väčšinou do Vysokých Tatier – O.
Adamčíková, I. Sláviková, manželia Kozoňovci. Bicyklovať chodievali okolo Bytče v skupinkách O.
Adamčíková, G. Uhliariková, M. Ďurdíková a M. Talafová.
Klub filatelistov ( KF ).
KF vydával nepredajný dvojmesačník pre filatelistov a ich priaznivcov pod názvom Bytčianska filatelia.
Z jeho obsahu sa dozvedáme niečo so života členov klubu. Redakčnú radu tvorili : Dr. Otto Gáťa,
redaktor Stanislav Helmeš a predseda KF bol Michal Krúpa.
Číslo 1.
Hneď úvodom sa redaktori vrátili k 12. 12. 2015, keď sa v Bytči konal Prvý regionálny deň slovenskej
poštovej známky a filatelie na strednom Slovensku. Zúčastnilo sa ho takmer 40 účastníkov z Oravy,
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Kysúc, Turca a Gemera. Schôdzku viedol p. Gáťa. Úvodom sa zmienil o histórii Dňa známky
v jednotlivých štátoch Európy a Slovenska zvlášť. Oficiálne otvoril toto prvé podujatie predseda KF p.
Helmeš. Prednášku Hrad Súľov a jeho hradní páni predniesla riaditeľka archívu PhDr. Jana
Kurucárová. Poslucháčom priblížila málo poznanú históriu tohto kedysi slávneho hradu. Prednáška
bola pripomenutím v septembri 2015 vydanej príležitostnej poštovej známky – Súľovské skaly.
Ďalšiu prednášku na tému Emisná činnosť slovenských poštových známok na rok 2016 predniesla
odboru pôšt Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Jarmila Brichtová.
Hovorila o vysokej umeleckej hodnote našich známok
- Súčasťou stretnutia bola aj nesúťažná výstava známok , kde vystavovali najmä Bytčania Helmeš, Gáťa a pod.
- Po skončení prednášok mali prítomní veľký záujem o príležitostnú poštovú priehradku.
- Na sneme Zväzu slovenských filatelistov bol KF v Bytči ocenený svojou aktivitou
Podrobnosti SD č.: 124 / 2016
Číslo 2.:
- Informácie zo života klubov filatelistov na Slovensku
- Spomienka na detský časopis Priateľ dietok z r. 1939, v ktorom sa septembrové číslo začalo
na námestí v Bytči. V inom čísle je opísaná zámocká záhrada v Bytči.
- O esperante na Slovensku a osobnostiach zo sveta filatelie
- Stretnutie Spoločenstva sv. Gabriel sa konalo v Bytči 16.4.2016.K 25.výr. začali používať
príležitostnú známku.
- Inaugurácia príležitostnej známky Peter Sagan bola v Žiline 21.4.2016.
Podrobnosti SD č.: 125 / 2016
Číslo 3.:
- Bolo prakticky celé venované esperantu , aj so slovníkom najčastejšie používaných slov vo
filatelii
- Spomienka PhDr. Emil Boleslav Lukáč – básnik, prekladateľ, učiteľ a evanjelický kňaz. Bol tiež
vášnivý zberateľ poštových známok.
- Kde kráčaš OSN v známkovej tvorbe ?
Podrobnosti SDF č.: 126 / 2016
Číslo 4.:
- Bulletin sv. Gabriel oslavuje 25 rokov svojho trvania. Zásluhu na jeho vzniku a pokračovaní
mal Mons. Ján Vallo. Skoro sám budoval spoločenstvo v r. 1992 v Martine.
- Pokračovanie seriálu článkov o esperante a kluboch na Slovensku.
- V rubrike filatelistický svet si pripomína , bola spomienka na jubileá svetovej filatelie.
Najstarší KF bol založený v Žiline v r. 1921 – pred 95 rokmi.
Podrobnosti SD č.: 127 / 2016
Číslo 5.:
- Bulletin Bytčianska filatelia poslal blahoželanie k životnému jubileu rytcovi a návrhárovi
poštových známok Františkovi Horniakovi.
- Na sneme ZSF venoval člen výboru p. Mička pozornosť nášmu bulletinu
- Košice – mesto športu v poštovej známke
- Spomienka na filatelistické osobnosti , pečiatky z čias protektorátu a pod.
Podrobnosti SD č.: 128 / 2016
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov ( ZO SZZ ).
Správu o činnosti predniesol na výročnej schôdzi predseda Ing. Juraj Putirka dňa 12.3.2017.
- Hlavné úlohy ZO v Bytči: sebestačnosť v pestovaní ovocia a zeleniny, odborné školenia,
udržiavať majetok ZO, urobiť výstavu ovocia , zeleniny a kvetov.
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Pri údržbe majetku členovia : ošetrili plot, pravidelne kosili trávu v areály, strihali živý plot,
vymenili poškodené stoly a lavice
- Výbor organizoval: poznávací zájazd na výstavu Agrokomplex Nitra, Trenčín. Návštevy ZO vo
Veľkom Rovnom, Kotešovej, Hlbokom a Hrabovom.
- Účasť členov na prednáške - Ukážka výchovného rezu v Strážove
- Posedenie pri guláši a hudbe v Dome záhradkárov v Bytči
- Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a liečivých rastlín v DK spojená s vyhodnotením najkrajších
exemplárov. Zapojilo sa 50 vystavovateľov so 400 exponátmi, ktoré videlo 700 návštevníkov.
Okrem Bytčanov vystavovali aj pestovatelia z Veľkého Rovného ,Hlbokého , Kotešovej a iní.
Svoje výpestky predstavili aj deti zo Špeciálnej školy a MŠ v Hliníku. Porota z V. Rovného
vyhodnotila: najkrajšie jablko: Rubín – Stanislav Klunda; hruška: Maslovka – Róbert Lukáčik;
drobné ovocie – František Hrnko ; zelenina , paprika – Ladislav Maco; mimoriadna cena za
kolekciu tekvíc – Peter Holáš a obe školy. Všetci ocenení dostali okrem diplomu aj hodnotné
vecné ceny. Výstavu obohatilo aj množstvo kvetov. Finančne pomohol aj MsÚ.
- Koncom roka urobili členovia výboru inventúru majetku.
Podrobnosti SD č.: 129 a, b, c , d / 2016 ( fotografie )
Základná organizácia – Slovenský zväz telesne postihnutých ( ZO SZTP )
Počet členov ZO bol 89. Dochádzali sem okrem Bytče a mest. častí aj občania z obcí celého
okresu ( Kolárovice, Kotešová, D. Hričov, Hlboké n/ Váhom, Veľké Rovné, Maršová – Rašov,
Jablonové, Predmier, Petrovice, Hričovské Podhradie a Papradno ) a mimo okresu z Považskej
Bystrice a Žiliny.
Výbor tvorili : Mária Papánková – predsedníčka, Margita Bunčová – podpredsedníčka,
Terézia Perrotová – pokladníčka a Anna Ballayová. Stretávali sa 1x do mesiaca v klubových
priestoroch DK.
Noví členovia v roku 2016 boli: Mária a Ján Tucík, Štefan Búry. Organizáciu v Bytči opustili 3
členovia a zomreli : E. Šebanová a H. Gajdošová.
- Okrúhleho životného jubilea sa dožili : K. Kapráliková a M. Dudoňová – 50 r.; M. Buňová, A.
Hvorečná a Ľ. Křižánek – 60 r.; M. Bunčová, a B. Zrebná – 70 r.
- Február. Účasť na fašiangovom sprievode; výročná členská schôdza v DK
- Máj. Rehabilitácia a zájazd do kúpeľov Oravice; Slávnosť Deň matiek a otcov; účasť na
športových hrách v Žiline, slávnostné stavanie Mája. Podrobnosti SD č.: 122 a, b/ 2016
- Jún. Predsedníčka a pokladníčka boli na výjazdovom zasadnutí Krajskej rady v Žiline
- Júl. Termálne kúpalisko Vrbov; poznávací zájazd do Kežmarku, liehovaru Hniezdne , kde sa
vyrába whisky; návštevy koncertov v rámci Bytčianskeho kultúrneho leta.
- August. 5 členov absolvovalo kurz sociálnej rehabilitácie , z toho 3 v kúpeľoch Nimnica a 2
v Turčianskych Tepliciach.
- September. Poznávací zájazd do Trnavy, Červeného kameňa , parku miniatúr v okolí obce
Podolie, ; členka Anna Šutáková sa zúčastnila na Kremnickej barličke v prednese prózy
a poézie, kde získala 1. miesto.
- Október. Zájazd do Jablonky v Poľsku, účasť na výstave klubu zberateľov GALZA 2 členovia. P.
Brezány so svojimi leteckými modelmi a Š. Putirka s hodinami.
- November. Rehabilitačný zájazd do Rajeckých Teplíc; športové hry v Bytčici ; slávnostné
posedenie ku Dňu telesne postihnutých v DK ; vzdelávací a rehabilitačný pobyt v Turčianskych
Tepliciach pre predsedov a pokladníkov.
- December. Slávnostná rozlúčka so starým rokom v klubových priestoroch.
- Priebežne. Navštevovali svojich ťažko chorých členov, zúčastňovali sa na kultúrnych
podujatiach , ktoré organizoval DK mesta.
Podrobnosti SD č.: 130 a, b, c / 2016 ( Vianočný príhovor , foto )
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Podrobnosti SD č.: 131 a / 2016 ( Správa o činnosti - 2 strany; pozvánka )
Materiál o činnosti SZTP mi pripravila p. Mária Papánková.
Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ ) Bytča a prímestské časti.
DHZ súťaž. Prezentovala svoju činnosť každý rok súťažou medzi okrskami. V SD prikladám jej
vyhodnotenie. Z neho vyplýva, že Bytča sa umiestnila na 2.m. , Hliník na 3.m., Hrabové na 7.m.,
Mikšová na 12.m., Malá Bytča na 18.m., a Pšurnovice na poslednom 20.m.
Podrobnosti SD č.: 132 / 2016
DHZ Bytča.
V súťaži získali body za túto činnosť: Organizovanie a účasť na súťaži PLAMEŇ; organizácia OK,KK
a Národného kola súťaží dospelých a mládeže; účasť na rozhodcovskom školení; organizácia a účasť
v pohárových súťažiach; bezplatné darcovstvo krvi, účasť na kultúrnych akciách ako ochrana pred
požiarom, ; organizácia okrskových cvičení; organizácia a účasť na oslavách sv. Floriána, zásah DHZ pri
požiaroch a živelnej pohrome a iné. Najaktívnejší členovia zboru boli : P. Svetloššák, Gärtner, Šutara
a E. Čupcová.
Podrobnosti SD č.: 133 / 2016
Zásah pri havárii.
DHZ Bytča a Hrabové zasahovali začiatkom augusta pri dopravnej nehode neďaleko Hrabového.
Nehodu spôsobil mladý vodič nákladného auta, ktorý sa doslova lepil na predchádzajúce nákladné
auto s ťahačom. Keď začalo prvé auto brzdiť mladík nestihol zareagovať a prednou časťou narazil do
zadného návesu ťahača. Po náraze sa jeho vozidlo prevrátilo nabok, narazilo do zvodidiel
a odstavenej motorky Honda. Na mieste zasahovali všetky záchranárske zložky. Hasiči odstraňovali
vytekajúcu tekutinu. 25-roč. vodiča, ktorý nehodu spôsobil odviezla záchranná zdravotná služba.
Podrobnosti SD č.: 134 / 2016
DHZ – Hliník nad Váhom
V súťaži získali body za túto činnosť: účasť na súťaži Plameň, účasť rozhodcov na okresných súťažiach,
organizácia pohárových súťaží v okrese a aj mimo neho, zásah DHZ pri požiaroch a živelnej pohrome,
organizácia detskej pohárovej súťaže, bezplatné darcovstvo krvi, účasť na kultúrnych a spoločenských
akciách, účasť na školení rozhodcov, účasť na oslave sv. Floriána a iné.
Najaktívnejší členovia: M. Frolo, Šutarová, Ing. Gajdošíková, Ing. Gašpercová, F. Gácik...
Podrobnosti SD č.: 135 / 2016
Hasičská súťaž. 27. 8. Pozvali hasiči z Hliníka verejnosť na poslednú letnú slávnosť spojenú so súťažou
popoludní a aj v noci. Všetko sa odohrávalo v športovom areáli v Hliníku.
Ukončili hasičskú ligu.
Posledná augustová sobota patrila hasičskému športu a Severoslovenskej hasičskej lige( SSHL). Na
futbalovom ihrisku v Hliníku sa konalo jedenáste a zároveň posledné kolo ligy, ktoré rozhodlo
o výslednom umiestnení družstiev. Liga vznikla pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára a dnes
oslávila 10 rokov existencie. V Hliníku súťažilo 39 družstiev, z toho ženských bolo 11. Počas súťaže
bolo pripravených veľa sprievodných akcií.
V ženskej kategórii zvíťazili hasičky z Bytčice, druhé boli zo Setechova. Víťazmi mužskej kategórie sa
stali domáci hasiči, ktorí sa tešili s putovného pohára.
Ocenenia víťazom odovzdal primátor mesta Bytča p. Minárčik
Po sčítaní bodov zo všetkých ligových kôl boli strieborné ženy z Jablonového a prvé boli ženy
z Bytčice, keď urobili rekord ligy.
V mužskej kategórii sa o prvé priečky súperilo až do posledného kola. Bronzoví boli muži z Dolného
Hričova, druhí boli z DHZ Rudinka a s vysokým náskokom zvíťazili muži z Mojšovej Lúčky.
Nezabudlo sa ani na posledných , ktorí dostali ocenenie Smoliar roka. Za ženy to boli DHZ Bytča a za
mužov DHZ Vranie.
Podrobnosti SD č.: 136 / 2016
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25. ročník súťaže.
DHZ Hliník zorganizoval v júli medzinárodnú súťaž pre deti a dospelých súťaž v požiarnom útoku na
svojom futbalovom ihrisku. Do súťaže sa zapojilo 18 družstiev z toho bolo 8 dievčenských.
Z celkového prvenstva sa tešili dievčatá zo Setechova, druhé boli z Jablonového a tretie z Petrovíc.
Medzi chlapcami sa najviac darilo DHZ Hrabové, druhí boli z Kolárovíc a tretí z Petrovíc.
V kategórii mužov súperilo 15 mužských a 9 ženských družstiev.
Prvé miesto obsadili muži z ČR za nimi bolo Trnové a potom Setechov. Medzi ženami sa najviac darilo
ženám zo Setechova, pred Bytčicou a Hliníkom.
Súťaže doplnila zábava do ranných hodín.
Podrobnosti SD č.: 137 / 2016
DHZ – Hrabové
V súťaži získali body za činnosť : účasť na hre Plameň, účasť na OK aj ako rozhodcovia, organizácia
pohárovej súťaže v okrese i mimo neho, organizácia detskej pohárovej súťaže, zásah DHZ pri požiari
a živelnej pohrome, bezplatné darcovstvo krvi, účasť na kultúrnych a spoločenských akciách, účasť na
oslavách sv. Floriána a iné .
Najaktívnejší členovia: M. Frývald, M. Gaňa, M. Chladný...
Podrobnosti SD č.: 138 / 2016
DHZ – Mikšová
V súťaži získali body za činnosť : účasť na hre Plameň, účasť na OK aj rozhodcov, účasť na pohárovej
súťaži v okrese aj mimo neho, bezplatné darcovstvo krvi, kultúrne a spoločenské akcie , účasť na
školení rozhodcov, účasť na cvičení družstiev, účasť na oslave sv. Floriána...
Najaktívnejší členovia : P. Hrabovský, Borovička, Princ...
Podrobnosti SD č.: 139 / 2016
DHZ – Malá Bytča
V súťaži získali body za: účasť na OK DHZ, zasadnutie komisií pléna OV a viac nič.
Veliteľom bol Z. Korbaš, rozhodca : Š. Šušola.
Podrobnosti SD č.: 140 / 2016
DHZ – Pšurnovice
V súťaži získali iba minimum bodov za zakúpenie členských známok účasť na zasadnutí komisií pléna
OV a ináč nič.
Veliteľ bol Hladena, darca krvi F. Hrnko ...
Podrobnosti SD č.: 141 / 2016
Jednota dôchodcov Slovenska –JDS Mestský klub MsK
Klubová činnosť po jednotlivých mesiacoch :
Január
• Príprava hodnotiacej členskej schôdze
• Boli prijatí noví členovia: P. Tomková, Prítelová, Jančiová, a Laurenčíková
Február:
• Fašiangové posedenie
• Výročná členská schôdza
• Prednáška o zdravej výžive : Oľga Macáková
• Noví členovia: manželia Ivankovci, Bočková
Marec:
• Zájazd do Rajeckých Teplíc spojený s kúpaním
• Slávnostné posedenie pri príležitosti MDŽ v reštaurácii Palatín spojené s kultúrnym
programom
• Návšteva divadelného predstavenia „ Ilúzie“ v mestskom divadle Žilina
Apríl:
• Prednáška „O palatínovi Jurajovi Thurzovi“- PhDr. Janka Kurucárová, riaditeľka Štátneho
archívu v Bytči
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•
•
•
•
Máj.
•
•
•
Jún:
•
•
•
•
•

Zájazd do Rajeckých Teplíc spojený s kúpaním
Noví členovia: Ballová, Čavajdová, Mandová, Sopčáková a Rakovanová
Malé divadelné predstavenie v DK so Zuzanou Krónerovou
Návšteva koncertu skupiny „ Fragile“ v DK Bytča
Zájazd do Poľska spojený s nákupmi
Slávnostné posedenie pri príležitosti „Dňa matiek“, spojené s kultúrnym programom.
V klubových priestoroch.
Trojdňový zájazd vlakom do Prahy
Pobyt v prírode spojený s opekaním na chate MsÚ Bytča
Rekreačný a liečebný pobyt v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach - 2 členovia
Účasť na okresných športových hrách v Hrabovom – 20 členov
Noví členovia: Tóthová a Škorvan

Júl :
• Rekreačný pobyt členov v Taliansku pri mori
August :
• Rehabilitačný a liečebný pobyt v Piešťanoch – 25 členov
September:
• Stretnutie pri guláši v Petroviciach
• Rehabilitačný a liečebný pobyt v Dudinciach – 4 členovia
• Výlet do Demänovskej jaskyne, do skanzenu Liptovskej dediny v Pribyline a do Liptovského
Jána, kde si pozreli miniatúry hradov a zámkov na Slovensku
• Kúpanie v termálnom kúpalisku v Rajeckých Tepliciach
Október :
• Výlet do Šaštína s návštevou kostola Sedembolestnej Panny Márie s omšou a návšteva hradu
Červený kameň
• Slávnostné posedenie pri príležitosti úcta k starším s kultúrnym programom v klubových
priestoroch
November :
• Výlet do Bratislavy s návštevou vianočných trhov a divadelného predstavenia „ Zmierenie
alebo dobrodružstvo pri obžinkách „ v SND
• Prednáška o erboch Bytče – K. Kasagrandová
December :
• Mikulášske – vianočné posedenie
Spolu vstúpilo do MsK JDS 14 nových členov.
Správu do kroniky pripravila p. Emília Šukalová , predsedníčka JDS v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 142 / 2016 ( správa – 2 strany )
Základná organizácia Chovatelia poštových holubov – Bytča
Členovia organizácie sa postupne zúčastňovali so svojimi holubmi viacerých súťaží.
Na jar lietali s mladými holubmi do Česka , kde sa na 1.m. umiestnil Klement Paiš a Peter Okrucký (
Strakonice) . Na dlhej trati do Bayreutu v Nemecku sa na 1.m. umiestnil Cyril Gáblik; a do Marburgu
bol prvý Jozef Plačko.
V celkovej súťaži o Majstra 2016 sa so starými holubmi stal Majster 2016 Jozef Plačko, 1. Vicemajster
bol Branislav Adamov a 2. Vicemajster bol Jozef Plačko.
Podrobnosti SD č.: 143 / 2016
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Občianske združenie Bytčania Bytčanom.
Počas roka 3krát pripravilo pre záujemcov predajnú výstavu pod názvom Malý trh. 19.marca sa v DK
predstavil Veľkonočný Malý trh. Vystavovatelia pripravili veľkonočné špeciality domácej kuchyne,
domáci cesnak ( na sadenie ), domácu slaninu, med, víno. Ďalej ozdoby ako korbáče, kraslice a ďalšie
praktické i ozdobné ručné výrobky . Dobrú atmosféru svojím vystúpením spríjemnili deti
z hudobného odboru súkromnej ZUŠ Yamaha.
15. októbra a 10. decembra sa trh zopakoval. Ten decembrový sa venoval Vianociam, pričom
sa vystavovatelia zamerali na potraviny a ozdoby pripomínajúce a typické pre Vianoce.
Podrobnosti SD č.: 144 a, b, c / 2016
Filmový klub.
Mestský filmový klub a Mesto Bytča pozvalo všetkých fanúšikov cyklistiky a Petra Sagana špeciálne na
besedu s pánom Petrom Zánickým , trénerom skvelého reprezentanta Slovenska P. Sagana. Beseda
sa uskutočnila v kinosále Domu kultúry 6. mája podvečer. Súčasťou besedy bolo aj premietanie filmu
o cyklistike.
Mesto Bytča a Filmový klub pozývali divákov na Týždeň francúzskeho filmu v dňoch 11. až 13. marca
do DK. Na programe boli 4 premiérové tituly s komédiami a drámou.
Podrobnosti SD č.: 145/ 2016
Aktívne Bytčianky.
Neformálna skupina občanov pozostáva zo zamestnankýň zariadenia Jesienka a ich rodinných
príslušníkov. Rozhodli sa zmeniť nevyužívaný park za Penziónom na komunitnú záhradu pre seniorov.
V súčasnosti je v zariadení 51 seniorov a v dennom stacionári 10 zdravotne znevýhodnených mladých
ľudí. Veľkou nevýhodou zariadenia bolo, že nemalo žiadnu záhradu. Finančne pomohlo mesto
a nadácia ORANGE, aby starkí mohli pestovať kvietky, bylinky okrasné kríky a pod. Ale hlavne budú
v záhrade oddychovať.
Dobrovoľníci osadili lavičky, vyvýšené záhony na bylinky, vysadili ovocné stromčeky , záhradnú
hojdačku a pod.
Podrobnosti SD č.: 146 / 2016
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14. kapitola

POLITIKA

Oznamy na verejnej tabuli mesta.
• 30.11. 2015 tvorby volebných okrskov pre voľby do Národnej rady SR sa začala ešte
v predošlom kalendárnom roku. Na tabuli boli uverejnené podrobnosti o nadchádzajúcich
voľbách a spôsobe ako voliť.
Rozpočet mesta v eurách.
• Výdavky spojené s voľbami : 12 000
Podrobnosti SD č.: 147 / 2016
Kladenie vencov. Mesto Bytča a politická strana Smer Sociálna demokracia pozývalo dňa 28. 8.
Občanov na slávnostné kladenie vencov pri príležitosti osláv SNP. Pristavený autobus potom odviezol
prítomných do osady Magale, kde slávnosť pokračovala.
Voľby do parlamentu sa konali 5. 3. 2016. V Bytči a okolí sa ich zúčastnilo nadpriemerné množstvo
voličov, odovzdali najviac svojich hlasov strane Smer sociálna demokracia – 28,28 %. V SD prikladám
materiál o tom , ktorí regionálni poslanci za Bytču sa uchádzali o našu priazeň. Prikladám aj
predvolebné letáky.
Podrobnosti SD č.: 148 a, b, c, d / 2016
Podrobnosti SD č.: 149 a, b / 2016 ( výsledky volieb )
Európska únia. Zdá sa neuveriteľné, že táto inštitúcia už funguje 60 rokov. Najprv ako hospodársky
projekt, ku ktorému sa časom pribaľovali ďalšie a ďalšie funkcie, pomocou ktorých EÚ diktuje svojím
členským štátom čo majú a čo nemajú robiť. Na druhej strane sa stala symbolom jednotnej Európy,
ktorá sa po dvoch krvavých svetových vojnách vydala mierovou cestou. Žiaľ nad našimi hlavami visí
ako Damoklov meč hrozba masovej migrácie, ktorá už dosiahla počtu 3 miliónov migrantov. Ich počet
sa stále zvyšuje. Slovensko s počtom obyvateľov 5, 4 milióna vstúpilo do EÚ v r. 2004. V Európskom
parlamente nás zastupuje 13 poslancov.
Podrobnosti SD č.: 150 / 2016
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15. kapitola

ŠPORT
Rozpočet mesta v eurách.
• Výdavky na šport spolu : 235 530
• Telesne postihnutí športovci : 1 000
• Mestský FO : 41 500; FO Hliník : 2 830; TJ Tatran Hrabové : 2 830; TJ Pšurnovice : 2 830
• Hádzanársky klub Bytča : 27 600
• TZOB stolný tenis : 3 800; TZOB šach : 670
• Horolezecký klub Direct : 600; Benet tenisový klub: 1 000
• Údržba futbalového štadióna : 30 010; športové ihriská v m. č. 48 300
• Športové služby : 64 190
Podrobnosti SD č.: 151 a, b / 2016
Futbal
Futbalový klub FO Kinex Bytča – muži.
Sa celý rok pohyboval v III. lige na dolných poschodiach tabuľky, čiže na 15.mieste zo šestnástich. .
Omladené mužstvo viedol pod trénerskou taktovkou Jozef Strna. V jesennej časti sa im vôbec
nedarilo . Našli sa optimisti , ktorí klubu verili a morálne i finančne ho podporili ako: poslanci MZ
prezident klubu Mužík a primátor mesta Minárčik. Hráči však prehrali 6 zápasov z deviatich. Hráčom
chýbala túžba po víťazstve, , sprevádzali ich zranenia, disciplinárne tresty. Chytili sa až pri posledných
dvoch zápasoch s Podbrezovou a Kremničkou.
Pre tieto neúspechy začali so zimnou prípravou zavčasu. Na trénovanie využili domáce prostredie,
umelú trávu v Strážove, Závodí, posilňovne v Žiline a Bytči. Pri tréningoch sa zamerali najmä na
kondíciu. Počas zimnej prípravy odohrali 12 prípravných zápasov. Najlepším z nich bol zápas
s Púchovom. V týchto zápasoch sa k mužom pripojili aj dorastenci ( Zicho, Vozár, Belčík ...)Spoľahliví
hráči boli : brankár Baláž, obranca Kocian, a kapitán Malík. Mená ostatných hráčov: Korbaš, Kendy,
Špánik, Pavlík, Kučavík, Mikoláš, Gašperík, Lulák a Petrík.
Podrobnosti SD č.: 152 a, b, c , d / 2016
FO muži - Bytča
Umiestnenie v tabuľkách futbalovej ligy:
• Marec: v 17. kole bola Bytča stále na 15. m.
• Apríl: v 17.kole sa vyšplhali na 12.m., ktoré si udržali do 20.kola
• Máj: v 25.kole klesli na 13.m.
Podrobnosti SD č.: 153 a, b, c, d / 2016
• Jún: v 26.kole znovu klesli o miesto na 14.m.; a v 28.kole na 15.m.
• August: prepadli sa do IV. ligy a v nej na posledné 14.m.; v 3.kole postúpili na 12.m.
• September: v 5.kole boli na 13.m.;a v 8.kole na 14.m.- poslednom
• Október: celý mesiac sedeli na poslednom 14.m.
Podrobnosti SD č.: 154 a, b, c, d / 2016
Podrobnosti SD č.: 155 a, b, c, d / 2016
Zostava IV. ligy skupina Sever:
Brankár: Juraj Chrúst,
Obrancovia: Korbaš, Kendy, Pavlík, Pekarík, Šamaj a Vršanský
Záložníci: Gašperík, Kučavík, Gajdošík, Belčík a Lulák
Útočníci: Petrík a Mikoláš
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FO muži – Hliník, Hvozdnica
Na jar 2016 hrali II. DOXXbet triedu.
Umiestnenie v tabuľkách :
• Marec : bol Hliník na 3.m. a Hvozdnica na 4.m.
• Apríl: bol Hliník na 4.m. a Hvozdnica na 5.m.
• Máj : začal Hliník na 3.m. a Hvozdnica na 6.m; a skončili : Hliník na 4.m.- a Hvozdnica na 7.m.
Podrobnosti SD č.: 156 a, b, c, d, e / 2016
• Jún : začal Hliník na 3.m. a Hvozdnica na 6.m.; a skončili: Hliník na 4.m. a Hvozdnica na 6.m.
• August : sa dostal Hliník na 1.m. a Hvozdnica na 5.m.; končili : Hvozdnica sa dostala pred
Hliník – Hvozdnica na 3.m. a Hliník na 4.m.
Podrobnosti SD č.: 157 a, b, c, d / 2016
• September : na začiatku bola Hvozdnica na 2.m. a Hliník na 7.m. a na konci bola Hvozdnica na
3.m. a Hliník na 10.m.
• Október : na začiatku bola Hvozdnica na 4.m. a Hliník na 8.m. ; na konci mesiaca bola
Hvozdnica na 4.m. a Hliník na 9.m.
Podrobnosti SD č.: 158 a, b, c / 2016
TJ muži – Hrabové, Pšurnovice
Hrali III. DOXXbet triedu B skupinu.
Umiestnenie v tabuľkách:
• Apríl : začali Pšurnovice na 3.m. a Hrabové na 6.m. a skončili : Pšurnovice na 5.m. a Hrabové
na 7.m.
• Máj : sa umiestnilo Hrabové na 3.m. a Pšurnovice na 4.m.
• August : Pšurnovice klesli na 8.m. a Hrabové na 10.m.; ale koncom mesiaca už boli Pšurnovice
na 1.m. a Hrabové ostalo na 10.m.
• September: začiatkom mesiaca klesli Pšurnovice na 3.m. a Hrabové bolo na 8.m. ; na konci
ostali Pšurnovice na 3.m. a Hrabové kleslo na 11.m.
• Október : Pšurnovice sa stále držali na 3.m. a Hrabové na 11.m.; na konci mesiaca boli
Pšurnovice stále tretie a Hrabové postúpilo vpred o 1 miesto.
• November: Pšurnovice boli na 4.m. a Hrabové na 9.m.
Podrobnosti SD č.: 159 a, b, c / 2016
Podrobnosti SD č.: 160 a, b, c, d / 2016
Podrobnosti SD č.: 161 a, b, c / 2016
Triumf Pšurnovíc.
Na futbalovom turnaji v Súľove , ktorý sa konal v júli ,triumfovali hráči TJ Pšurnovice. Turnaj sa niesol
pod názvom „ O pohár starostu obce“. Zúčastnili sa ho 4 mužstvá ( Súľov, Pšurnovice, Hrabové
a Vrchteplá ). V rozmočenom teréne ale za jasného počasia vydali hráči zo seba čo sa dalo.
Z celkového víťazstva sa napokon tešili hráči TJ Pšurnovice. Okrem futbalu boli pre divákov a najmä
pre deti pripravené sprievodné podujatia.
Najlepší hráč : Rado Macošínec ( Pšurnovice )
Najlepší strelec : Daniel Gajdošík ( Súľov )
Najlepší brankár : Daniel Ďurkovský ( Vrchteplá )
Podrobnosti SD č.: 162 a, b / 2016
Ciele TJ Pšurnovice.
Futbalisti TJ Pšurnovice sa v III. triede B skupiny veľmi usilovali o postup, ale nedarilo sa im. Vedúci
mužstva Vladimír Pavlík tvrdí, že sa nevzdávajú. Neúspech zapríčinilo zranenie niektorých kľúčových
hráčov, ktorých nebolo kým doplniť. Do mužstva prišli posily z dorastu , takže sa káder omladil.
Najlepšími hráčmi sú P. Šichman, A. Levko a P. Šebeňa.
Podrobnosti SD č.: 163/ 2016
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Starší a mladší žiaci MFK Bytča hrali II. ligu.
Futbalový turnaj. V Korni sa 17.11. uskutočnil II. ročník futbalového turnaja prípraviek. Zúčastnilo sa
ho 15 družstiev. V konečnom poradí sa najlepšie umiestnil MFK Bytča. Malí futbalisti získali trofej
mužstvo turnaja s najviac strelenými gólmi – 70 gólov. Najlepší strelci : M. Gaňa , T. Hrobárik a M.
Belák dali 9 gólov. Podrobnosti SD č.: 164 / 2016
Mladší žiaci TJ Hliník. V októbri sa zúčastnili na turnaji v Strečne. Zúčastnili sa ho 4 družstvá. Okrem
Hliníka to bolo domáce Strečno, Predmier a Rosina. Naši mladí futbalisti turnaj vyhrali. Okrem
celkového poradia boli ocenené aj individuálne výkony. Najlepším brankárom bol Tobias Fuka
z Hliníka. Podrobnosti SD č.: 165 / 2016
Hádzaná
Staršie dorastenky MHK Bytča hrali I. ligu
Za MHK hrali: S. Furgaláková, M. Bajzová, A. Zahumenská, K. Bačikovská, Kmošenová, E. Čillíková, T.
Gajdošíková, K. Pastorková, ...Tréner : Michal Hradil.
Umiestnenie v tabuľkách :
• Február : celý mesiac sa držali na 1.m.
• Marec : udržali si 1.m.
• Apríl: boli stále na 1.m.
• Máj : udržali si 1.m.
• Do konca roka boli stále na 1.m.
Podrobnosti SD č.: 166 a, b, c, d / 2016
Podrobnosti SD č.: 167 a, b / 2016
Úspechy.
Staršie dorastenky MHK Bytča dosiahli v minulej sezóne veľký úspech, keď sa stali majsterkami
Slovenska. Aj tento rok vstúpili do novej sezóny úspešne, keď si v tabuľkách udržali celú sezónu prvé
miesto. Aj ich skúsený hádzanársky tréner M. Hradil je spokojný. Dievčatá majú veľkú chuť hrať
a preto sa s nimi dobre pracuje. Kľúčové momenty boli , keď dievčatá vyhrali na začiatku februára
v Trenčíne. Domáci boli favorit súťaže. Druhý dôležitý zápas bol s Michalovcami, ktorý tiež vyhrali.
Často chodili pomáhať aj ml. dorastenky. Hádzaná v meste má veľkú tradíciu a napriek tomu
predstavitelia mesta nedokážu postaviť športovú halu pre hádzanú. Preto nemá Bytča ani mužstvo
žien.
Bytčiansky klub mal zastúpenie aj v kategórii junioriek. Konkrétne išlo o Soňu Furgalákovú a Katarínu
Bačíkovskú. Nela Kmošenová nastúpila ako náhradníčka. Juniorky boli vo výcvikovom tábore , v rámci
ktorého odohrali aj prípravné medzištátne zápasy s rovesníčkami Švajčiarska.
Podrobnosti SD č.: 168 a, b / 2016
Mladšie dorastenky MHK Bytča hrali I. ligu
Za MHK hrali: N. Chudovská, R. Gaňová, T. Zubáňová, A. Záhumenská, Valúchová, Hriceňáková,
Holincová, Bystrická, M. Burandová, I. Leštinová, Molíková. Tréner : M. Hradil
Umiestnenie v tabuľkách :
• Február: celý mesiac boli na 7.m. z dvanástich
• Marec : ostali na 7.m.
• Apríl : boli stále na 7.m.
• Máj : boli na 7.m.
• Do konca roka boli stále na 7.m.
Podrobnosti SD č.: 169 a, b, c, d / 2016
Podrobnosti SD č.: 170 a, b / 2016
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Úspech. MHK Bytča malo zastúpenie v slovenskej reprezentácii. Dvojica dievčat z MHK v kategórii
kadetiek dostala pozvánku do reprezentácie. Natália Chudovská a Laura Holincová si zahrali za
Slovensko na medzinárodnom turnaji v Poľsku.
Podrobnosti SD č.: 171 / 2016
Stolný tenis
Stolný tenis reprezentovalo mužstvo Bytča A, hralo II. ligu muži a Bytča B, ktoré hralo IV. Ligu Západ.
Bytča A muži bolo v jarnom kole súťaže na 9.m. z dvanástich zúčastnených.
Bytča A – zostava : Tiso B. ( st. a ml. ); M. Slaninka, M. Hanušovský, R. Kalman, P. Treskoň, E. Jankech,
M. Čurlej, M. Piňák, P. Micheľ (st. a ml.)
V tabuľke úspešnosti jednotlivcov sa umiestnili: 10.m. – B. Tiso st.; 19.m. – B. Tiso ml.; 20.m. – M.
Slaninka; 39.m. – M. Hanušovský;
Podrobnosti SD č.: 172 a, b, c, d / 2016
Výsledky v tabuľkách , jarná liga, Bytča B :
• Január : bolo na 5.m.
• Február : začiatkom mesiaca bola Bytča na 7.m. a tak to ostalo až do jeho konca
• Marec : po celý mesiac stáli na 7.m.
Podrobnosti SD č.: 173 a, b, c, d / 2016
Jesenná liga :
• Október : klesla Bytča na posledné 13.m. ; koncom mesiaca sa prebojovali na 11.m.
• November : postúpila na 9.m. a koncom mesiaca znovu klesla na 11.m.
• December : celý mesiac stála na 12.m.
Podrobnosti SD č.: 174 a, b, c / 2016
Podrobnosti SD č.: 175 a, b / 2016
Starší žiaci hrali Divíziu priebežne na 6.m. reprezentovali nás Peter Micheľ a Lukáš Rakovan.
Hokejbalová liga.
Súťaž otvorila v septembri už tretí ročník. Združuje okolo 200 hráčov z Bytče, Predmiera, Dlhého Poľa,
Kolárovíc, Hrabového, Hlbokého, Plevníka a Papradna. Súťaž vedie dvojica z Bytče: Bystriansky
a Macek. Hráči sú čoraz lepší. Úroveň ligy zdvihli aj extraligoví rozhodcovia, ktorí pískajú každé kolo,
zaviedli časomieru a štatistiky. Mnohí hráči z tejto súťaže absolvujú počas sezóny rôzne turnaje, kde
reprezentujú nielen klub, ale i svoje mesto , alebo dedinu. Ihrisko v Bytči tiež hostí viaceré turnaje
v priebehu roka. Ten posledný sa konal v auguste a bol oň veľký záujem.
Liga má 10 tímov. Základ tvoria tímy z Bytče ( EAGLES a ORANGE)a Hrabové. V minulej sezóne
hrala aj Kotešová, ktorá však odstúpila. Namiesto nej nastúpil Plevník. Favoritom ligy je Predmier,
ktorého hráči hrávali hokej. Sú mladí, rýchli a priebojní. Organizátori chceli spojiť našu ligu so
žilinskou , alebo s Považskou Bystricou. Hráči boli proti. Hlavný dôvod bol, že sa im nechcelo cestovať
a stálo by to viac peňazí. Kvalita ligy by sa tým ešte zvýšila, ale v konečnom dôsledku nikto nechcel
vychovávať profesionálov. Prekvapujúce bolo, že prišli ponuky na spoluprácu z ostatných líg.
Rozhodcovia z extraligy, majú u hráčov rešpekt a vedia si na ihrisku urobiť poriadok. Predtým pískal
vždy jeden z hráčov. Takýto rozhodcovia nemali autoritu a o verdiktoch sa neustále hádali.
Organizátori ledva zvládajú svoj post ,ale učia sa za pochodu. Liga bola pôvodne zorganizovaná pre
radosť a taká stále je.
Mená hráčov : Vozárik, Búšfy, Gaňa, Kmecík, Dodok a iní.
Podrobnosti SD č.: 176 a, b / 2016
Turnaj v Hrabovom. Hokejbalový klub Hrabové usporiadal 13.8. štvrtý ročník turnaja. Zúčastnilo sa
ho 7 tímov, ktoré hrali na ihrisku v Bytči. Prvenstvo získali hráči z Považskej Bystrice.
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Turnaj v Bytči. Hokejbalový klub Bytča usporiadal na svojom ihrisku 3. ročník turnaja O pohár
primátora mesta. Počas 2 dní si 13 tímov a desiatky hráčov zmeralo svoje sily. Z celkového víťazstva
sa tešili hráči z Krásna nad Kysucou a tretí bol Predmier. Mužstvá si pochvaľovali pohodu na turnaji.
Účasť potvrdili tímy z považskobystrickej ligy, Martina či Kysúc.
Podrobnosti SD č.: 177 a, b, c / 2016
Podrobnosti SD č.: 178 a, b, c, d / 2016 ( čiastkové výsledky od 1. do 9. jesenného kola )
Tenis – Benet LTC
Celoštátny turnaj mladších žiakov hostil LTC Bytča koncom júna.
Celoštátny turnaj starších žiakov zorganizoval LTC Bytča v júli pod názvom Benet Cup. Druhý v poradí
sa stal Filip Mičušík , ktorý spolu so Šimonom Koudelom ( obaja z Benet LTC ) zvíťazili vo štvorhre.
Pre zlé počasie museli turnaj dohrať v hale ŠK Odema Púchov.
Turnaj v Žiline. Stretli sa tu chlapci a dievčatá do 10 rokov. Vo finále skončili na 3.m.v štvorhre M.
Markovič a N. Vrtiel z LTC Bytča.
Celoštátny turnaj chlapcov do 10 rokov zorganizoval LTC Bytča začiatkom septembra. Zúčastnilo sa
ho 18 hráčov z celého Slovenska. Turnaj vyhral odchovanec LTC M. Markovič s výsledkom 9:5. Ceny
víťazom odovzdal primátor mesta M. Minárčik.
Turnaj o pohár primátora zorganizovali 13.9. LTC Bytča. Bol to v poradí 14. ročník vo štvorhrách.
Zahralo si v ňom 26 hráčov. Z celkového prvenstva sa tešili bratia Kubalovci, ktorí porazili dvojicu M.
Koudelku a Š. Šušlíka.
Podrobnosti SD č.: 179 a, b, c, d, e / 2016
Kickboxing
V júni sa žiaci z klubu ASSASSIN GYM Bytča zúčastnili spolu so stovkou súperov majstrovstiev
Slovenska v štýle K1. Svoj prvý zápas absolvovala Vanesa Dvorská a umiestnila sa na 3.m.
Trénerom malých športovcov je Martin Ozánik , ktorý sa stal vo svojej kategórii majstrom Slovenska.
Úspešní boli aj najmladší reprezentanti – Daniel a Dušan Pastorkovci. Daniel sa stal majstrom
Slovenska a jeho brat hneď za ním vicemajster. Obaja majú iba 13 rokov.
Rovnako sa predviedla ich rovesníčka Kristína Várošová, ktorá tiež získala majstrovský titul.
Podrobnosti SD č.: 180 / 2016
Kung fu
Bytčianska škola Kung fu sa zúčastnila začiatkom júna majstrovstiev Slovenska v Komárne. Svojich
zverencov viedol Ján Hrankay. Bytču reprezentovali deti a mládež do 18 rokov. Turnaj bol
medzinárodný s účasťou športovcov z Maďarska, Česka a Poľska. Naši mladí si domov priniesli tri
zlaté, tri strieborné a dve bronzové medaily. Ján Hrankay vedie školy Kung fu nielen v Bytči, ale aj
v Bratislave, Žiline a Topoľčanoch. Najlepšie si ale počínajú deti v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 181/ 2016
Bežecké podujatie žiakov
V novembri sa v Bytči uskutočnilo bežecké podujatie pre žiakov MŠ a ZŠ z okresu. Jeho cieľom bolo
podporiť športovanie u detí. Deti bežali po jednotlivých úsekoch – okruhoch, od 5. do 9.ročníka, ktoré
boli odstupňované podľa ich dĺžky v metroch. Celé podujatie sa uskutočnilo v parku Na kaplnke. Behu
sa zúčastnilo 8 škôl bytčianskeho okresu, okrem našich – domácich tu bežali deti zo Štiavnika,
Predmiera, V. Rovného a Kotešovej.
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Víťazi kategórií:
• 5.ročník – dievčatá : N. Leštinová, ZŠ Ul. mieru, Bytča
• 6.ročník – chlapci : M. Čurlej, Gymnázium , Bytča
• 8.ročník – dievčatá : P. Kretová, ZŠ Ul. mieru , Bytča
• 9.ročník – chlapci : M. Šušlík, ZŠ E. Lániho, Bytča
Podrobnosti SD č.: 182 / 2016

Zjazdová cyklistika
V Bytči existuje športový tím, ktorý sa venuje horskej cyklistike, konkrétne zjazdu na horských
bicykloch. Funguje už 3.rok. V súčasnosti pozostáva z desiatich členov a zúčastňuje sa dvoch seriálov
cyklistických pretekov ( Slovenský pohár a Moravsko – slovenský DH cup.
Výsledky – Slovenský pohár :
• A. Vanko – 2.m. ( kat. žiaci )
• N. Varáčková – 2.m. ( kat. ženy )
• B. Medeková – 7.m. ( kat. ženy )
• D. Kavalec – 7.m. ( kat. hardtail)
V súťaži tímov obsadili Bytčania v SP 10.m.
Výsledky – Moravsko – Slovenský DH cup:
• D. Kavalec – 1.m. ( kat. hardtail )
• N. Varáčková – 2.m. ( kat. ženy )
• D. Ruman – 30.m. ( kat. hobby )
Podrobnosti SD č.: 176 a, b, c, d / 2016
Preteky v Bytči. Klub zjazdovej cyklistiky a mesto Bytča pozývali priaznivcov horskej cyklistiky na
preteky Riding party 10. septembra. Pretekári súťažili v kategóriách od 10 do 34 rokov a bez
obmedzenia. Súťažili ženy, muži a deti. Tento rok pripravili organizátori DH Mini , čo boli preteky pre
deti vo veku 6-10rokov. Trať prešla oproti minulým rokom zmenami, ktoré sa postarali o väčšiu
náročnosť.
Najlepšie výkony podali domáci jazdci A. Vanko, A. Čičút a D. Kavalec, ktorí vo svojich kategóriách
získali 1.m.
Podrobnosti SD č.: 183 / 2016
ŽUPATOUR
Obrovský záujem bol o tretie preteky žilinskej Župatour. Na štart AUTHOR ŠKODA bikemaratón
Súľovské skaly sa postavilo 1062 cyklistov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Rakúska. Preteky
ovplyvnilo mimoriadne teplé počasie, veď v tieni bolo 32 °C . Celkovým víťazom na trase dlhej 86 km,
kde jazdci zvládli prevýšenie 3300m, sa stal český pretekár K. Hartl. Pretekov sa zúčastnilo mnoho
cyklistov z Bytče malými pretekármi počnúc a dospelákmi končiac.
Podrobnosti SD č.: 184 / 2016
Tento projekt sa neodohrával iba v Súľove , ale jeho časťou boli aj jednotlivé súťaže na Liptove,
Orave, Kysuciach a inde v Žilinskom kraji. Úvodná súťaž štartovala v Turčianskych Tepliciach, kde
štartovali najskôr malé deti a napokon veteráni vo svojej kategórii. Technicky náročnej trasy sa
zúčastnilo 120 cyklistov.
V Liptovskej Lužnej si jazdci pri prevýšení 2600m užívali panorámu Nízkych Tatier.
Podrobnosti SD č.: 185 a, b / 2016
Obnovené cyklotrasy. V rámci projektu Generálnej obnovy cykloturistických trás v ŽSK obnovila
Žilinská župa 207,2 km cyklotrás. V našom kraji máme viac ako 2 400 km značených trás . S podporou
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ministerstva dopravy sa župe podarilo označiť ďalších 18 km, pričom niektoré na Orave a Kysuciach
zasahujú do Poľska. Generálna obnova priniesla 35 nových a obnovených smerovníkov, 101 sád
veľkých a malých cyklistických smeroviek, 59 sád iných tabuliek, 43 sád tabuliek s miestnymi názvami.
Celý projekt stál 23-tisíc eur.
ŽSK spravuje c yklotrasu BIKEKIA , ktorá spája hradné dominanty horného Považia.
Mnohé vyasfaltované úseky využívajú aj korčuliari. Jej návšteva je veľká. Rekordný bol 3.4., keď jej
správcovia v oboch smeroch namerali 964 cyklistov. Od apríla 2015 do mája 2016 prešlo cyklotrasou
spolu viac ako 52-tisíc cyklistov. Napriek tomu, že trasa nie je v okolí Bytče navštevuje ju mnoho
Bytčanov.
Podrobnosti SD č.: 186 a, b / 2016
Pelotón cyklistov. Cez naše mesto prechádzal 18.5.2016 medzi 12.00 a 14.00h pelotón cyklistov
v počte cca 30 osôb. Jednalo sa o osvetové podujatie, v ktorom pacienti so sklerózou multiplex
bicyklovali od Tatier k Dunaju. Pelotón sprevádzali policajné vozidlá. Všetci cyklisti boli pohromade,
čiže nešlo o preteky. Ani premávka nebola zastavená alebo obmedzená. Do pelotónu sa mohli pripojiť
aj pacienti s rovnakou diagnózou z Bytče.
Podrobnosti SD č.: 187 / 2016
Malé lyžiarske strediská. Zimná sezóna sa na horách vo februári neskončila, ale pre malé strediská sa
ani nezačala. Posledné zimy sú totiž pre ne likvidačné. Starší si tieto regionálne vleky pamätajú ešte
niekoľko rokov dozadu, keď sem chodievali školáci na lyžiarsky výcvik a nedeľní lyžiari pravidelne
každú nedeľu. Bytčania si s nostalgiou spomínajú na Čerenku, Petrovice, 2 vleky vo Veľkom Rovnom ,
Dlhé Pole, Súľov Hradná. Ku všetkým týmto malým vlekom sme chodievali z Bytče autobusom .Ich
sláva už zašla, vzhľadom na mierne zimy. Pri nich sa dokážu udržať len veľké a populárne strediská,
pretože tie si môžu dovoliť aj umelé zasnežovanie. Zachoval sa iba vlek v Makove, ktorý vzal do rúk
súkromný podnikateľ. Okrem neho chodia naši lyžiari na moravskú stranu, alebo až na Kysuce.
Bežkové lyžovanie. Zjazdové lyžovanie na Bytčiansku má problémy, ale bežkári si prichádzajú na
svoje. Majú totiž k dispozícii 54-kilometrový úsek bežeckej magistrály v Javorníkoch. Župa sa o ňu
každý rok vzorne stará. Upravuje stopu z Makova až na Husárik v Čadci, kde sa prepája na českú
stranu. Bežkári si z pohodlia domova môžu overiť aktuálne údaje pomocou GPS o hĺbke snehu,
teplote alebo prekážkach na trati. Na Semeteši je umiestnená aj web kamera, ktorá vysiela
v pravidelných intervaloch aktualizované zábery.
Podrobnosti SD č.: 188 / 2016
Nová sezóna sa pre bežkárov začala už pred Vianocami 2015 , keď sa ochladilo a napadlo veľa snehu.
Mrazy a výška snehovej pokrývky lámali rekordy. A tak sa nejeden bežkár z Bytče vybral
v decembrový víkend zahájiť bežkársku sezónu. Od Melocíka po Kasárne si vychutnali parádnu
dvojprúdovú lyžiarsku magistrálu v 40 cm snehu. Aj jej kysucká časť od Melocíka po Husárik ( 35 km )
už bola prejazdná.
Podrobnosti SD č.: 189 / 2016
Naši skvelí reprezentanti zviditeľňujú Slovensko vo svete. Začiatkom októbra sa stal Peter Sagan
znovu majster sveta v cestnej cyklistike. V katarskej DAUHE obhájil titul svetového šampióna a celý
rok nosil dúhový dres.
Podrobnosti SD č.: 190 a, b / 2016
Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová naše dve skvelé lyžiarky. Takmer tretinu slalomov Svetového
pohára vyhrali Slovenky. Dvakrát Veronika a raz Petra. Dosiahli 9 pódiových umiestnení a len 2x
z desiatich klasických súťaží nebolo Slovensko na stupňoch víťazov.
Podrobnosti SD č.: 191 a, b / 2016
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Dominika Cibuľková naša najlepšia tenistka. Od roku 2011 začala vo svetovom rebríčku WTA stúpať
a koncom roka 2016 bola už na jeho 38.m.najlepších tenistiek sveta. Začiatkom roka si z poľských
Katovíc odniesla prémiu 43 000 USD a 280 bodov do svetového pohára.
Podrobnosti SD č.: 192 / 2016
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16. kapitola

ĽUDIA MEDZI NAMI
Ocenenie osobností. ŽSK vyhlásil rok 2016 za rok Juraja Thurza, pretože sa významnou mierou zapísal
do histórie nášho regiónu. 18.11. pri príležitosti 400.výročia spomienky na palatína Thurzu sa
v hlavnej sále Sobášneho paláca uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta Bytča odovzdal
pamätné medaily osobnostiam pracujúcim v oblasti histórie, vzdelávania a významne sa podieľajú na
kultúrnom živote mesta. Po slávnostnom, úvode , v ktorom sa prítomným prihovoril primátor mesta
a predseda spol. SEP pán Kornel Snadík sa slova ujala riaditeľka štátneho archívu p. Jana Kurucárová.
Bezprostredne potom boli slávnostne odovzdané medaily 16 osobnostiam. In memoriam boli
ocenení : Anton Bajza, Gustáv a Alexandra Beláčkovci, Martin Jozef Dúbravka a Slávko Chury. Anne
Kukanovej a Stanislavovi Palkovičovi budú medaily odovzdané pri inej príležitosti, pretože sa nemohli
zúčastniť na slávnosti. Ostatní vyznamenaní: Ľubica Gabajová, Zdenka Hlavoňová, Katarína
Kasagrandová, Jana Kurucárová, Ladislav Prítel, Helena Saktorová, Jozefa Šupíková, Gabriela
Uhliariková, Milan Vároš a Mária Weinbergerová.
Druhá polovica programu už patrila vystúpeniu operného speváka Martina Babjaka so
súrodencami. Na koncerte vystúpil Martin s bratom Jánom a sestrou Teréziou a za klavírom ich
bravúrne sprevádzal Daniel Buranovský. Diváci boli koncertom nadšení.
Podrobnosti SD č.: 193 a ,b / 2016
Svadobný dar palatína Thurzu. Do šiesteho ročníka súťaže O svadobný dar palatína Thurzu sa
prihlásilo tento rok 12 snúbeneckých párov, z ktorých všetky splnili podmienky, potrebné na
zaradenie do žrebovania. Žrebovalo sa v Bratislave na Svadobnom veľtrhu 12.2.2016.Dva
vyžrebované páry získali organizovanie svadobnej hostiny v Sobášnom paláci v Bytči a ako bonus
víkendový pobyt v Terchovej a 25% zľavu na kvetinovú výzdobu. Pármi sa stali: Ivana Imrišková
s Rastislavom Formánkom a Barbora Vondrášková s Pavlom Beháňom.
Podmienkou na zaradenie do žrebovania bola návšteva všetkých expozícií Považského múzea
v Žiline a aspoň jednej expozície v ďalšom múzeu v ŽSK.
Podrobnosti SD č.: 194 / 2016
Týždenník MY ŽN uverejnil poďakovanie mladých párov predstaviteľom ŽSK a správkyni paláca Vladke
Horvátovej za ústretové jednanie počas prípravy obradu. Všetkých pozdravili Veronika a Mirko
Argalášovci z Ružomberka; Barbora a Juraj Šukalovci; Eva a Štefan Bakalovci .
Podrobnosti SD č.: 195 a, b, c, d, e / 2016
Poďakovanie. Veľmi dojímavé bolo poďakovanie manžela Vlada Krajčiho svojej manželke Milke za 40
spoločne prežitých rokov , za deti, a všetko dobré čo spolu prežili.
Podrobnosti SD č.: 196 / 2016
Narodili sa.
V Žilinskej nemocnici sa k júlu 2016 narodilo 717 detí. V porovnaní s rovnakým obdobím uplynulého
roka je to o 50 menej. Priemerná mesačná pôrodnosť v žilinskej fakultnej nemocnici je 110 pôrodov.
V roku 2015 sa tu narodilo 1 456 detí, čo je o 101 novorodencov viac ako v r. 2014.
Podrobnosti SD č.: 197 / 2016
Nie všetci rodičia detí, ktoré sa tento rok do Bytče 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.
12. 1. 2016 sa narodil Matúš rodičom : Ľubomíre a Petrovi Križňanovi
z Hvozdnice
15. 1. 2016 sa narodil Matej rodičom : Andrei a Ladislavovi Šúkalovi
z Mikšovej
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8. 2.
Sa narodila Sára - „ - : Dominike a Martinovi Gajdošíkovi z Hrabového
14. 2.
- „ Tomáš - „ - : Kristíne a Jozefovi Matúškovi
z Bytče
29. 2.
- „ Viktória - „ - : Petre a Antonovi Mičianovi
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 198 a, b, c, d, e / 2016
1. 3. 2016 sa narodila Linda rodičom : Linde a Pavlovi Cigánikovi
z Bytče
4. 3.
- „ - Vivien - „ - : Zuzane a Matejovi Vlčkovi
z Bytče
22. 3.
sa narodil Ľuboš - „ - : Ivete a Dušanovi Voloníkovi
z Bytče
27. 4.
- „ - Timea - „ : Alžbete Bárdyovej a Petrovi Vavrovi
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 199 a , b, c, d / 2016
30. 4.
sa narodil Filip - „ : Zuzane a Rudolfovi Repovi
z Bytče
3. 5.
- „ - Agáta - „ : Lucii a Ondrejovi Minárikovi
z Hvozdnice
4. 5.
- „ - Šimon - „ : Lenke Dubovskej a Matejovi Obertovi z Bytče
9. 5.
- „ - Timotej - „ - : Paulíne a Vladimírovi Drbúlovi
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 200 a, b, c, d / 2016
9. 5.
sa narodila Nelka rodičom : Gabriele a Borisovi Pavlíkovi
z Bytče
17. 5.
- „ - Richard a Maxim : Darine a Pavlovi Syrnému
z Bytče
28. 5.
- „ - Adelka - „ - : Lívii a Pavlovi Tisovi
z Bytče
8. 6.
- „ - Martin - „ - : Viere a Martinovi Cuníkovi
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 201 a, b, c, d / 2016
4. 7.
sa narodil Miroslav rodičom : Jane a Miroslavovi Gregušovi
z Bytče
17. 7.
- „ - Rebeka - „ : Gabriele a Michalovi Chlebinovi
z Hvozdnice
21. 7.
- „ - Jakub
- „ : Márii a Milošovi Hryzákovi
zo Pšurnovíc
2. 8.
- „ Adelka - „ : Radoslave a Petrovi Hryzákovi
zo Pšurnovíc
Podrobnosti SD č.: 202 a, b, c, d / 2016
18. 8.
sa narodila Barbora rodičom : Petre a Jozefovi Šutarovi
z Bytče
22. 8.
- „ Ela rodičom : Martine a Miroslavovi Jandzíkovi
z Mikšovej
27. 8.
- „ Marko - „ - : Ivete a Marekovi Várošovi
z Hvozdnice
30. 8.
- „ Tomáš - „ - : Veronike a Mariánovi Vrančíkovi
z Malej Bytče
Podrobnosti SD č.: 203 a, b, c, d / 2016
9. 9.
sa narodila Laura rodičom : Lenke a Branislavovi Koniarovi
z Bytče
9. 9.
- „ - Matias - „ - : Dane a Stanislavovi Majštiníkovi
z Hvozdnice
21. 9.
- „ - Matúš - „ - : Denise a Jaroslavovi Hruštíncovi
z Bytče
4. 10.
- „ - Zuzana - „ - : Miroslave a Petrovi Jursíkovi
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 204 a, b, c, d / 2016
18. 10.
sa narodil Adam rodičom : Dominike a Máriovi Šukalovi
z Bytče
28. 10.
- „ - Sofia
- „ : Márii a Radoslavovi Brezánimu
z Hvozdnice
2. 11.
- „ - Tomáš - „ : Stanislave a Miroslavovi Kalabusovi
z Bytče
3. 11.
- „ - Alexandra - „ - : Emílii Rabčanovej a Braňovi Kolekovi
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 205 a, b, c, d / 2016
14. 11.
sa narodil Richard rodičom : Monike a Michalovi Uramovi
z Bytče
14. 11.
- „ Sofia
- „ : Kataríne Danekovej a Jánovi Chabadovi z Hliníka
5. 12.
- „ Klaudia - „ . Márii a Františkovi Korenákovi
z Hrabového
14. 12.
- „ Jakub - „ : Veronike a Petrovi Druskovi
z Bytče
17. 12.
- „ Nelka - „ : Zuzane a Jánovi Božíkovi
z Hvozdnice
Podrobnosti SD č.: 206 a, b, c, d, e / 2016
Navždy nás opustili:
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Bytča : 3. 1. Anna Hujíková (1951 ); 8.1. Ján Gališ ( 1935 ); 21. 2. Ing. Jaroslav Jandzík ( 1945 ); 25. 2.
Pavol Mihálik ( 1951 ); 25.2. Antónia Kubicová ( 1937 );
Podrobnosti SD č.: 207 a, b, c, / 2016
4.3. Melánia Golbíncová ( 1968 ); 17. 3. Miroslav Kocemba ( 1956 ); 20. 3. Ing. Štefan Škuláň ( 1933 );
21. 3. Mária Krajčírová rod. Plandorová ( 1955 );
Podrobnosti SD č.: 208 a, b, c, d / 2016
21. 3. Bohumil Holáčik ( 1934 ); 3. 4. Ján Dubovan ( 1940 ); 13. 4. Karolína Keblúšková ( 1930 ); 15. 4.
František Šubík ( 1933 ); 15. 4. Anna Hainsová rod. Levková ( 1949 );
Podrobnosti SD č.: 209 a, b, c, d, e / 2016
24. 4.16. 4. Verona Culáková, rod. Bočincová (1927 ); Ján Bačík ( 1947 ); 27. 4. Zuzana Reháková rod.
Kleinová ( 1935 ); 28. 4. Ján Štefaňák ( 1935 ); 5.5. Peter Rehák ( 1948 );
Podrobnosti SD č.: 210 a, b, c, d, e / 2016
29.5. Marta Dolinajcová rod. Mičacíková ( 1958 ); 1.6. Mária Skukálková ( 1935 ); 8.6. Ján Fľak ( 1940
); 19.6. Jozef Skukálek ( 1935 );
Podrobnosti SD č.: 211 a, b, c, d / 2016
12.7. Emília Bárdyová ( 1931 ); 13.7. Dagmar Slotíková rod. Hermanová ( 1937 ); 21. 7. Emília
Šebanová rod. Vrábliková ( 1931 ); 12.8. Vladimír Kuchár ( 1969 );
Podrobnosti SD č.: 212 a, b, c, d / 2016
21.8. Milan Šukala ( 1945 ); 23. 8. Stanislav Gabaj ( 1977; 29.8. Jozef Pasienka ( 1962 ); 29.8. Anna
Bačková ( 1958 ); 5.9. Ondrej Gajdoš ( 1929 );
Podrobnosti SD č.: 213 a, b, c, d / 2016
12.9. Mária Rumanová , rod. Šutarová ( 1950 ); 15.9. Vojtech Horvát ( 1939 ); 19.9. Žofia Sulíková,
rod. Biliková ( 1925 ); 21.9. Ladislav Kováč ( 1963 ); 27.9 Peter Frolo ( 1962 ); 29.9. Štefan Jurgoš (
1940 );
Podrobnosti SD č.: 214 a, b, c, d / 2016
4.10. Roman Tiso ( 1953 ); 5.10. Pavel Pavlík ( 1969 ); 10.10. Jozef Kafún ( 1936 ); 12.10. Jozef
Zubrický ( 1927 );
Podrobnosti SD č.: 215 a, b, c, d / 2016
16.10. Lýdia Šálková ( 1929 ); 3.10. Juraj Hrabovský ( 1946 ); 31.10 Alžbeta Pokorná ( 1929 );
Podrobnosti SD č.: 216 a, b, c, d/ 2016
1.11. Rastislav Šubík ( 1962 ); 3.11. Ivan Varga ( 1950 ); 5.11. Mária Korduliaková ( 1936 ); 9.11. Ján
Fano ( 1962 ); 22.11. Viktória Dudoňová, rod. Šúchová ( 1939 );
Podrobnosti SD č.: 217 a, b, c, d / 2016
29.11. Gejza Feherváry ( 1930 ); 29.11. Ján Jandzík ( 1934 ); 30.11. Magdaléna Korcová ( 1928 );
30.11. František Butko ( 1964 );
Podrobnosti SD č.: 218 a, b, c, d / 2016
7.12. Helena Mária Gajdošová ( 13.12.); Milan Putirka ( 1943 ); 19.12. Július Holáň ( 1986 ); 26.12.
Štefánia Huboňová ( 1931 );
Podrobnosti SD č.: 219 a, b, c, d / 2016
28.12. Albín Matušák ( 1937); 31.12. Mária Gerová ( 1926 );
Podrobnosti SD č.: 220 a, b / 2016
Bytča – Hrabové : 3.2. Františka Gajdošíková ( 1926 ); 30.4. Anna Sedláková, rod. Gajdošíková ( 1926
); 6.6. Ján Gajdošík ( 1958 ); 19.6. Mária Gaňová , rod. Gaňová ( 1936 );
Podrobnosti SD č.: 221 a, b, c, d / 2016
1.9. Dušan Gajdošík ( 1962 ); 1.11. Emília Fabanová ( 1936 ); 24.11. Peter Gajdošík ( 1970 ); 5.12.
Ondrej Gaňa ( 1942 ); 22.3. Jozef Kahát ( 1938 );
Podrobnosti SD č.: 222 a, b, c, d , e / 2016
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Bytča – Hliník n./ Váhom : 26.2. Mária Petrovská, rod. Strapková ( 1924 ); 4.3. Melánia Golbíncová ,
rod. Hrabovská ( 1967 );. 27.3. Pavol Cigánik ( 1950 ); 1.5. Emília Fujáková, rod. Pobočíková ( 1951 );
18.5. Františka Dodeková ( 1932 ); 10.5. Jozef Tabaček ( 1935 ); 14.5. Bibiána Poliaková, rod.
Višnovská ( 1950 .
Podrobnosti SD č.: 223 a, b, c, d / 2016
17.5. Martin Stískala ( 1938 ); 24.6. Jozefína Chrenščová ( 1929 ); 27.8. Jozef Balala ( 1933 ); 27.8. Ján
Podolínsky ( 1957 ); Helena Tabáčková ( 1937 ).
Podrobnosti SD č.: 224 a, b, c, d / 2016
12.11. Emília Fujaková ( 1926 ); 28.11. Oľga Dvořáková , rod. Ondrušková ( 1932 ); 11.12. Jana
Zajacová ( 1947 ); 28.12. Jaroslav Tornáry ( 1943 ).
Podrobnosti SD č.: 225 a, b, c, d / 2016
Bytča – Hvozdnica : 3.2. Ivan Bundzík ( 1946 ); 7.2. Ján Buchtínec ; 24.2. Emília Jánošíková ( 1952 );
7.4. Gizela Kortišová ( 1944 ); 9.8. František Hraboš ( 1961 ); 26.8. Verona Galová, rod. Radvanová (
1929); 10.11. Mária Laščeková ( 1930 ). Podrobnosti SD č.: 226 a, b, c, d, e / 2016
Spomienka.
Rodina a najbližší smútiaci často nemôžu zabudnúť , že ich navždy opustil človek, ktorého veľmi
milovali. Preto aj prostredníctvom tlače spomínajú pri výročí ich odchodu a my spomíname s nimi.
V SD prikladám fotografiu s textom.
6.1. sme si pripomenuli 4.výročie, keď nás opustil
Jána Kemka
z Bytče
9. 1.
- „ 2. - „ Pavol Gajdošík
z Bytče
29. 1.
- „ 1. - „ Pavol Gajdoš
z Bytče
11. 2.
- „ 1. - „ Pavlína Matúšková
z Hrabového
Podrobnosti SD č.: 227 a, b, c, d / 2016
12.11.
- „ 9. - „ Ondrej Matúšek
z Hrabového
11. 3.
- „ 2. - „ Miroslav Hrobárik
z Bytče
17. 3.
- „ 0. - „ Miroslav Kocemba
z Bytče
21. 3.
- „ 2. - „ Michal Ondrejkovič
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 228 a, b, c, d / 2016
24. 3.
- „ 0. - „ Štefan Hujík
z Bytče
26. 3.
- „ 1. - „ Jozef Rovnianek
z Bytče
31. 3.
- „ 0. - „ Pavol Cigánik
z Hliníka
3. 4.
- „ 4. - „ Emil Ciesarík
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 229 a, b, c, d / 2016
13. 4.
- „ 0. - „ Karolína Keblúšková
z Bytče
19. 4.
- „ 15. - „ Anna Chýliková
z Bytče
20. 4.
- „ 2. - „ Juraj Uhliarik
z Bytče
24. 4.
- „ 0. - „ Ján Bačík
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 230 a, b, c, d / 2016
23. 6.
- „ 1. - „ Anna Bačíková
z Bytče
27. 4.
- „ 26. - „ Veronika Tomeková
z Bytče
28. 4.
- „ 0. - „ Ján Štefaňák
z Bytče
30.4.
- „ 10. - „ Milan Kremeň
z Bytče
7. 6.
- „ 1. - „ Anna Gajdošíková
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 231 a, b, c, d, e / 2016
2. 7.
- „ 2. - „ Tatiana Klundová
z Bytče
17. 7.
- „ 15. - „ Ján Chýlik
z Bytče
30. 7.
- „ 10. - „ Ján Učník
z Bytče
68

31. 7.
- „ 1. - „ 1. 8.
- „ 7. - „ Podrobnosti SD č.: 232 a, b, c, d, e / 2016
20. 8.
- „ 1. - „ 24. 9.
- „ 10. - „ 26. 9.
- „ 4. - „ 13. 11.
- „ 0. - „ Podrobnosti SD č.: 227 a, b, c, d / 2016
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Ján Blaško
Miroslav Knocík

z Bytče
z Bytče

Anna Vršová
Jozef Žák
Anna Cedzová
Emília Rakovanová

z Bytče
z Bytče
z Hvozdnice
z Hvozdnice

17. kapitola

JUBILEJNÉ RETROSPEKTÍVY

1446
1466
1496
1526

1536 1556 1576 -

1616 1626 1646 1656 1696 1756 -

1706
1726
1736
1746

1766 1776 -

pod husitským vplyvom opanovali Bytču Pongrácovci
Bytča sa dostala do rúk hlavného Trenčianskeho župana Štefana Hágiho
Vladislav II preniesol všetky vlastnícke práva na V. Bytču na nitrianskeho biskupa Antona
prvá písomná zmienka o výsadách obce Mikšová
do tohto roku spadajú počiatky organizovania poštových služieb na území Slovenska
Udelil Ján Zápoľský V. Bytču znovu Podmanickým ( Jánovi a Rafaelovi ).
Ján Imrefi prepustil Hričov a Bytču s ostatnými náležitosťami Rafaelovi Podmanickému za
4 500 zlatých
patent dovoľoval vyšším úradníkom v štátnej správe doručovať osobnú korešpondenciu
Aj štafetovou poštou
kňazom v našej farnosti bol Juraj Frankovič
Udelenie cechového štatútu krajčírom v Bytči palatínom Jurajom Thurzom
Zastával funkciu rektora univerzity vo Wittenbergu Imrich Thurzo
V Bytči zomrel palatín Juraj Thurzo( 24. 12. )
kňazom v našej farnosti bol Matej Kovacký
Bez poslov a kuriéra na odoslanie správ by boli štátne a vojenské funkcie palatína Juraja
Thurzu vo svojej dobe nemysliteľné.
V meste pracovali tri mlyny ( jeden nad mestom, druhý niže rybníka a tretí na Váhu
Vznikol Oravský komposesorát, pod ktorý patrila aj Bytča
Boli do zárubní vchodov farského kostola na námestí zapracované kamenné svätenice
majiteľom Sobášneho paláca bol Mikuláš, ktorého vychovali Jezuiti
počiatky organizovaných poštových služieb na území dnešného Slovenska
udelili cechový štatút bytčianskym čižmárom
oprava pôvodne gotického farského kostola
Ondrej Matúšek ( rodom Bytčan ) prepošt a titulárny biskup daroval kostolu v Bytči hlavný
oltár a kostol umožnil dostavať.
Dostal od panstva staviteľ zámku Ján Killián z Milána ako odmenu Pšurnovice a Horný Hričov.
Juraj Jánošík vstúpil do vojenskej služby do oddielov Rákóczyho.
kaplánom v našej farnosti bol Mikuláš Hudek
kaplánom v našej farnosti bol páter Ján Hilarius
časť mesta „Soľné „dal reparovať richtár Ján Fábry
V meste pôsobil stály vojenský regiment Forgáčovský
kaplánom v našej farnosti bol Ignác Langauf , kňaz narodený v Bytči bol František Honza.
Začal v meste svoju chirurgickú prax Michal Schmidt ( prišiel z Poľska). Vtedy tu bol
lekárnikom Kratochvíl ( veľmi vzdelaný človek ).
Urobili popis všetkých statkov v Bytči a okolí po salašoch
Pohreb Mikuláša Lukáčiho, ktorý zomrel vo veku 112 rokov. Bol to pravdepodobne najstarší
obyvateľ v celých dejinách Bytče
Richtárom v meste bol Ondrej Urbanovský
Zámok v Bytči vlastnili Eszterházyovci
Vydali zákaz umiestňovať vojakov do poštových domov
použili prvý raz novú nedatovanú pečať mesta V. Bytče

70

1786

1796

1806

1816
1826

1836

1846

1856
.

1876
1886

1896

1906

- Prvý krát vyšiel príkaz označiť poštové zásielky pečiatkou poštovej stanice s dátumom
odoslania
- Kaplánom v našej farnosti bol Karol Višňovský
- Richtárom v meste bol do tohto roku Ján Fridrichovský
- Uzavreli Bytčania s panstvom novú árendárnu zmluvu na pivovar, sladovňu a pálenicu
- prebralo pod svoju správu pivovar mesto V. Bytča. Najskôr ho dalo do podnájmu
Hoffmannovi a neskôr Popperovcom. Chmeľ sa pestoval priamo v meste ( polia boli na
panskom statku za zámkom popri Váhu smerom do M. Bytče )
- Platila sa daň mestu od 1 fajky – 2 groše ročne
- Richtárom obce bol do r. 1791 Ján Kašaj
- preniesli sídlo pobočky Slovenského učeného tovarišstva z Veľkého Rovného do Bytče
- Vystavili sochu Panny Márie v Hrnčiarskej ulici ( dnes je tam začiatok sídliska , smerom na M.
- Bytču.
- Richtárom obce bol znovu zvolený Ján Kašaj ( do r. 1799 ).
- reštaurovali a preniesli hlavný kríž do nového cintorína
- Pre ruských vojakov dalo mesto upiecť chlieb, previezli ich , aj ich vozy za Váh na vlastné
trovy.
- Kaplánom v našej farnosti bol Jozef Strofinský
- Richtárom obce bol Ján Begáň.
- začala sa výstavba nového židovského cintorína v lokalite Záhumnie
- Kaplánom v našej farnosti bol Ján Kašala
- malo mesto 2 kováčske vyhne
- Vypukol v meste opäť požiar. V archíve je poznámka, že oheň založil choromyseľný mládenec
Brnica, syn maloroľníka z Hornej ulice.
- Lekár MUDr. Jozef Beloň z Bytče napísal vedeckú prácu De struma ( O hrvole – vtedy naň
trpelo veľa ľudí ).
- Kaplánom v našej farnosti bol Juraj Lemeš
- smernicou vyšiel príkaz o vymáhaní náhrady od pošty za stratené cenné zásielky
- V Hliníku sa uskutočnila komasácia ( sceľovanie ) a segregácia ( oddeľovanie , vylučovanie)
pozemkov chotára medzi zemanmi a slobodníkmi.
- Svoj richtársky úrad tento rok končil Ján Beloň.
- Najväčší požiar v dejinách mesta. Vypukol 14. Júla pred obedom v dome Chaima Schusteka .
Z Bytče ostala nepoškodená len Obora , západná strana námestia, horný koniec a Katova
Ulica. Zhoreli aj strechy Svadobného paláca a zámku, kde vtedy sídlil kráľovský súd. Oheň sa
šíril tak rýchlo, že si ľudia nemohli zobrať ani tie najnutnejšie veci. Na cintoríne zhoreli kríže
a kostolík. Spálil aj zbožie na poliach a prvé domy v Hliníku. V tomto roku 14 x horeli humná.
Ľudia podozrievali jedného spoluobčana z podpaľačstva, že to robil z pasie.
- Kaplánom v našej farnosti bol Alojz Kotešovský
- Bytčiansky čitateľský krúžok predložil na schválenie svoje stanovy
- Kňazom v našej farnosti bol Gašpar Maločaj
- Svadobný palác upravili priečkami pre potreby Okresného súdu
- Pôsobila vo V. Bytči Priemyselná škola učňovská, ktorá mala vtedy 2 triedy
- za zámkom bola zriadená prvá parná píla. Majiteľom bol kupec s drevom z Hliníka Leopold
Popper.
- V Bytči sa narodil budúci kňaz Štefan Fridrichovský.
- Banka sa premenovala na Sporiteľňu a úverový ústav.
- 1. X. sa narodil Jozef Fundárek – významný slovenský právnik a národohospodár. Bol
generálny tajomník slovenskej burzy, splnomocnenec slov. vlády v centrálnej banke.
- 1. 3. Zložila Sidónia Sakalová skúšky a nastúpila do služieb pošty v Bytči
- vznikol Považský kovopriemysel – zakladatelia boli Morgenstein a Kohn. V tejto dielni
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pracovalo 40 robotníkov a vyrábali kovový nábytok a meracie prístroje. Otvorený bol 10.X.
- Vznikol Židovský dobročinný spolok
- Bola vydaná pohľadnica s Kaplnkou sv . Anny ( dnes je tam vodný kanál ). J. Kemény bol
vydavateľ aj farebnej pohľadnice s pohľadom na celé mesto, jeho ulice a Svadobný palác.
V danej dobe boli veľmi obľúbené pre svoju farebnú sýtosť.
- V rokoch 1906 – 1976 sa narodil a zomrel rodák z Bytče , zakladateľ slovenskej farmácie
profesor František Švec.
- Kríza v DHZ – odstúpil veliteľ Dr. Juraj Mičura. Spolok mal nekvalitnú výbavu. Nový veliteľ sa
stal Justín Rehák.
- zachovali sa doklady na rybolov v bytčianskom regióne a menoslov ich vlastníkov : J. Paulus,
G. Winter, J. Rehák a iní.
- 5. 7. Padol vo Francúzsku vo vojne dobrovoľník , bytčiansky rodák Jozef Adamík.
- Začal premávať prvý autobus z mesta na železničnú stanicu a späť. Do tohto roku mal
autobus železné kolesá. Až od roku 1926 mu dali gumové, ktoré tak nehrkotali.
- 13. 3. sa pretrhli hate v Petrovickom potoku a vo V. Bytči voda spôsobila veľké škody.
- Na jeseň sa dokončili stavebné práce na dláždení hradskej cesty do centra mesta ( dnešná
ulica S. Sakalovej ).
- Na jeseň začali s výstavbou Meštianskej školy
- Z podnetu veľkostatku vykonali na zámku viaceré renovačné a reštauračné práce. Premaľovali
tiež fresky v zámku a Sobášnom paláci bez originálnej farby a zmeny postáv.
- 1. 1. Bola prijatá ako poštová asistentka na pošte v Bytči Dobronka Brunnerová. 15. 5. Ju
vystriedal František Puškár.
- DHZ v Bytči vyslala svojich delegátov na národné oslavy do Martina. Pri 60. výročí založenia
spolku mal tento 119 členov. Za tú dobu zlikvidovali 360 požiarov v meste a na okolí.
- 22.9. Bytčania slávnostne uvítali Dr. Eduarda Beneša, ktorý mestom prechádzal do
Turčianskych Teplíc
- 1.11. prechádzal našim mestom Rumunský kráľ Karol II. Cestoval do Prahy.
- Viktor Ballay pozval členov ZO SOS ( Slovenský ovocinársky spolok )na Deň stromčekov,
ktorého oslavu zriadila Štátna ľudová a hospodárska škola v Kotešovej
- Začala fungovať v meste firma Jozef Kalaš, ktorá vyrábala športové potreby ( lyže, sánky,
hokejky, kanoe a iné ). Pracovalo v nej 30 robotníkov.
- Štátny archív opatroval 12 archívov feudálnych panstiev a 53 rodinných archívov od r. 1330.
- Lúpež pokladnice v pivovare vo V. Bytči. Žandári spútali spolupáchateľa nočného strážnika J.
Karafu. Zlodeji ukradli 3 039,10 Kč. Zatkli ich v Trenčíne.
- V priebehu roka dostala pošta v Bytči 2 pečiatky II. typu s názvom Veľká Bytča.
- V DHZ prevzal funkciu kapelníka P. Džudži.
- Pripojili Hliník nad Váhom a Malú Bytču k Veľkej Bytči ako prímestské časti.
- Na základe májových volieb ustanovili nový orgán – MNV ( Mestský národný výbor ).
- Svoj richtársky úrad tento rok končil Ladislav Lang , miesto neho nastúpil Jozef Pavlík ( do r.
1948 ).
- Od 1. 2. Sa pošta presťahovala z areálu Bytčianskeho zámku do suterénu budovy MNV. Aj tu
boli pre poštu veľmi nevyhovujúce priestory.
- 1.5. bola vydaná a prvý raz použitá na pošte v Bytči ručná poštová pečiatka k 1. Výročiu
oslobodenia Československa. Autor je neznámy.
- Bol len rok starý most cez Váh silne poškodený valiacimi sa vodami a ľadom, ktoré z neho
odtrhli celý koniec smerom na žel. stanicu.
- Zasadala valná hromada, kde bol rozpustený Ochranný rybársky spolok a založený Slovenský
rybársky zväz. Jeho predsedom sa stal JUDr. Imrich Malobický, a tajomník Róbert Kováčik.
- 1. 4. Zmenili názov mesta. Vrátili sa k pôvodnému názvu pred r. 1867 – čiže iba Bytča.
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- Mal Spolok filatelistov v Bytči 62 členov. Priberali medzi seba aj záujemcov z okolitých obcí (
Hliník, Štiavnik, Kotešová ). Filatelistický spolok v Bytči bol na sneme v Piešťanoch
vyhodnotený ako jeden z najaktívnejších.
- V meste pôsobila firma HENVICO – výroba kožených rukavíc a iného tovaru z kože. Bola to
ručná výroba. J . Lovás mal firmu BETONIA, kde sa vyrábali škvarobetónové tvárnice.
- Pivovar vyrobil ročne 112 tisíc hl piva.
- Pracovalo na Okresnom poštovom úrade v Bytči 26 zamestnancov a v pobočkách 21
zamestnancov.
- Predsedom MO Slovenského rybárskeho zväzu bol Ondrej Bunta. Tento rok dokončili
výstavbu Hlinických rybníkov. Všetci členovia prispeli brigádnickou prácou.
- Zväz záhradkárov začal stagnovať, jeho kniha záznamov má medzeru 10 rokov. Tento rok si
zvolili nový výbor , ktorý viedol najstarší člen Ján Plechársky
- Pivovar vyrobil tento rok 342 tisíc hl piva.
- Predsedom MO Slovenského rybárskeho zväzu bol Viktor Treskoň. Uskutočnili poslednú
násadu hlavátky do rieky v bytčianskom regióne ( rieka Štiavnička – 900 ks ).
- v Kovoslužbe vznikla profesia „ kúrenár“. Zaviedli ústredné kúrenie do nových robotníckych
domčekov, ktoré postavil Kinex.
- Sa začala v podniku Kinex výstavba ďalšej výrobnej haly s plochou 20 tis. m2. Dobudovali
v Súľove rekreačné stredisko pre zamestnancov podniku ( 40 ubytovacích miest )
- Vedúcou pošty bola pani Katarína Jankovičová. Túto funkciu vykonávala takmer 25 rokov ( od
1972 – 1995 ).
- Predsedom MO SRZ bol Ján Kočí ( st.)
- pošta v Hliníku n/ Váhom bola zriadená 10. 8. 1885, keď mal Hliník 930 obyvateľov. Úradovňu
tu mal barón Leopold Popper – preto sem mierilo množstvo korešpondencie.
- Najmladšia pošta v okrese Bytče vo Hvozdnici bola daná do prevádzky 1. 7. 1985. Jej vedúca
bola Jarmila Škorubová.
- Predsedom MO SRZ bol Ing. Jaroslav Harvánek . MO ZRZ získala nový revír na uzavretej
vodnej ploche( bagrovisko ) Prefa II. v rozsahu 7 ha.
- Vysvätili Dom obradov v Hrabovom. Kňazom v našej farnosti bol Vladimír Kutiš.
- Bol zriadený okres Bytča .
- Predsedom MO SRZ bol Ján Kočí ( ml. ). V revíroch Kadorka a Šurábka museli upraviť vodné
nádrže a zároveň odskúšali prietočnosť Rovňanky.

73

18. kapitola
POČASIE
Január.
1. 1. Nočné aj ranné teploty boli rovnaké -10°C ; cez deň bolo -3°C. Bolo oblačno nesnežilo. Mrazy
nočné aj denné trvali do 10.1.
4. 1. Začalo husto snežiť, ale padalo iba 2 dni. V noci -11°C a cez deň -5°C
10.1. nastalo oteplenie bez mrazu. 1°C, pršalo, ráno hmla. Pôda bola premrznutá do hĺbky 20 cm
14.1. Znovu začalo mrznúť do 26.1.. V noci bolo -2°C ;cez deň bolo slnečno.
23.1. Silné mrazy: v noci bolo -16°C ; ráno -18°C a cez deň -4°C. Bolo krásne slnečno a bezvetrie.
26.1. Oteplenie, ráno bolo zamračené a hmlisto 0°C; všetok sneh sa topí, cez deň bola hustá hmla
30.1. Všetok sneh sa roztopil; je najteplejší január od dôb merania; priemerná teplota bola 13°C
Zhrnutie:
Nočné teploty: mesiac sa začal silnými mrazmi. Najviac mrzlo 23.1, keď bolo -18°C.
Denné teploty: mrzlo do 6.1.; od 17.-25.1. ostatné dni boli bez mrazu. Pretože nebol sneh, boli
holomrazy. Na cestách bola poľadovica 25.1. SHMÚ vydalo výstrahu pred hmlou.
Zrážky: snežilo iba pár dní, aj to bol iba poprašok; pri oteplení pršalo – 14.1. ; 26.1. Tento rok zatiaľ
nemali lyžiari žiadnu lyžovačku. Za január bolo 25 dní hmla.
Vietor: mesiac sa začal JV vetrom, bolo veľmi sucho. 20.1. sa slabý J vietor zmenil na silný S vietor.
27.1. fúkal teplý Z oceánsky vzduch. 17.1. dul silný S vietor 30km/h.
Rekordy: od 1.1. bolo za sebou 9 mrazivých dní ;priemerná teplota prvej januárovej dekády bola 5,5°C; bolo krásne slnečno, vtáčence vyspevovali ľúbostné piesne, priemerná teplota posledných dní
januára bola 0,3°C.
Otepľovanie. Rok 2016 bol doteraz najteplejší od doby merania. Rekordné teploty boli prekonané už
tretí rok za sebou. Rozloha arktického ľadu sa rapídne zmenšuje, hurikány sú čoraz častejšie Tempo
otepľovania je zhruba o 0,2 stupňa Celzia za desaťročie. Výsledkom bola rekordná séria, v ktorej bol
každý mesiac od októbra 2015 do augusta 2016 najteplejší v histórii. Vplyv ľudskej aktivity je v tomto
smere nezanedbateľný.
Globálne oteplenie speje k tomu, že v Európe padá oveľa viac zrážok a v suchých oblastiach Afriky je
ešte suchšie. U nás sa to prejavilo v tom, že zrážky sú o 20 – 30 % intenzívnejšie.
Podrobnosti SD č.: 234 a, b, c, d / 2016
Február.
1. 2. V noci aj ráno bolo 0°C , cez deň bolo 4 °C. Skončili sa januárové hmly, zem bola veľmi vlhká,
Fúkal Z vietor 20km/hod.
2. 2. V noci boli 3 °C , hmla, pršalo. Ráno bolo 5 °C , fúkal slabý Z vietor, ktorý sa cez deň zmenil na
Silný Z. Dnes sa zapaľovali Hromničné sviece. Pranostika hovorí že: „ Keď sa vtáčik na Hromnice
z koľaje napije, tak v lete zmrzne“.
4. 2. Ochladilo sa tak, že v noci mrzlo -1°C, cez deň boli iba 2 °C. Fúkal silný SZ vietor 20km/hod.
Ráno padal sneh ako krupica a popoludní husto snežilo. Pranostika : „ Na sv. Veroniku preborí
Sa ľad na rybníku.“
6. 2. V noci -2°C, cez deň 6°C, slnečno z juhu prúdil horúci vzduch; fúkal silný JZ vietor .
9. 2. Nemrzlo, v noci a ráno bolo 4°C, cez deň 9°C. Prúdil teplý vzduch od JZ. Bolo slnečno, večer sa
Spustil silný JZ vietor, ktorý trhal konáre stromov. Vietor stále silnel, takže na druhý deň bolo 7.
Tis. domácností bez el. energie, lebo vietor postŕhal el. vedenie.
12. 2. Vrátili sa mrazy: v noci -4°C, ráno -2°C a cez deň iba 3°C. Ráno snežilo. Fúkal premenlivý vietor.
15. 2. Výdatne pršalo , cez deň napadalo 13mm zrážok. Striedavo pršalo a snežilo do 26. 2. Hladina
Riek sa prudko dvíhala. Od začiatku februára do 21.2. bolo iba 26 hod. slnečného svitu.
22. 2. V noci 5°C a dážď, ráno 8°C a cez deň 12 – 15 °C. Bolo slnečno , teplo ako v apríli. Silný JZ
Vietor privial piesok zo Sahary.
24. 2. Znovu začalo mrznúť : v noci bolo – 1°C , ráno -3°C a cez deň 3 °C. Cez deň poletoval riedky
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sneh. Mráz trval do 27. 2.
Zhrnutie :
Nočné teploty: Od 4. – 6.2. mrzlo, potom od 11. – 17. tiež. Najsilnejší mráz bol 27.2. -7°C.
Denné teploty: najnižšie boli v dňoch od 11.2 – 13.2. a od 6. – 13. 2. Najvyššie 10°C boli v dňoch okolo
29. 2. Deň 22. 2. bol rekordne teplý, keď bolo cez deň až 15 °C.
Zrážky: Takmer celý mesiac neprestajne pršalo , alebo snežilo. U nás spadlo 13 mm zrážok za jeden
deň 15. 2. , to nespadlo za celú zimu.
Vietor: mesiac sa začal veľmi veterno – prvé dni fúkal Z vietor 25 km / h. Väčšinou fúkal S vietor
okrem pár dní, keď sa oteplilo .
Rekordy: okolo 6. 2. Zalial celú Európu teplý vzduch, naopak v Afrike snežilo. Horské priesmyky boli
pre sneh úplne uzavreté , v nížinách boli povodne. V Bytči bol pokoj. Pred 87 rokmi bolo 11. 2. až
-41 °C. Okolo 12. 2. by sa už mal siať mak, ale zem bola taká premáčaná, že na to nebolo ani
pomyslenie.
Podrobnosti SD č.: 235 a, b, c, d / 2016
Marec.
1. 3. V noci boli 2°C; ráno okolo 9,hod. začalo husto snežiť a snežilo celý deň. Napadalo 9 mm zrážok.
Podvečer už po snehu nebolo ani stopy. Od 2. 3. – 5. 3. Boli stále nočné mrazy.
2. 3. Ráno bolo 0 °C, cez deň od 4. – 7. °C Prvé dni boli zrážkovo nadnormálne.
5. 3. V noci a ráno boli mrazy -3°C. Hoci vial studený SZ vietor , denné teploty dosiahli 8 °C. Tri dni
stále pršalo.
8. 3. V noci bol 1 °C, oblačno, dážď; cez deň 6 °C. Popoludní fúkal silný S vietor – pršalo.
13. 3. V noci boli 2°C; ráno 5°C a cez deň 9°C. Už 3 dni stále fúka vietor. Dnes dosiahol 30 km / h.
a bol SV.
14. 3. Zase sa vrátili mrazy. V noci -2°C, cez deň bolo 7°C. Bolo polojasno , fúkal silný S vietor 35 km/h
Severné prúdenie vzduchu trvalo až do 25. 3. Keď v noci a ráno mrzlo a snežilo.
21. 3. Bol začiatok astronomickej jari, dul studený S vietor a celý deň bolo zamračené. Zem bola
premočená do 40 mm a vzdušná vlhkosť bola 90 %.
26. 3. Až do konca mesiaca boli nočné a ranné mrazy, ale dni boli slnečné a stále teplejšie. Dokonca
31. 3. Bolo cez deň 18 °C. fúkal J vietor , za 100 rokov merania bol tento deň nadpriemerne teplý
o 4,7 °C ako mal byť.
Zhrnutie:
Nočné teploty: okrem 8 nocí neprestajne mrzlo
Denné teploty: celý mesiac bol veľmi chladný, denné teploty začali stúpať od 17. 3. Posledný deň
dosiahli až 18°C.
Zrážky: od začiatku mesiaca často pršalo, okolo 15.3. snežilo. Mesiac mol suchý , veď od 1.3. – do
18.3. napršalo iba 9 mm zrážok. Zem bola premoknutá iba do 40 mm.
Vietor: väčšinou fúkal SZ vietor; 13.3. sa otočil na SV do 30 km / h . Premenlivý a často S vietor vysušil
aj tú trochu vlahy, ktorá spadla.
Podrobnosti SD č.: 236 a, b, c, d / 2016
Apríl.
1. 4. V noci a ráno bolo 5°C, bolo oblačno a bezvetrie. Cez deň bolo najskôr 7°C a potom iba 5°C.
Celý deň bol veterný.
2. 4. Znovu začalo mrznúť: v noci a ráno bolo -3°C, ale cez deň 12 °C, fúkal SV vietor. Mrazy sa zase
vrátili 21. a 26. 4. , čo spôsobilo pohromu na rozkvitnutých stromoch.
5. 4. Už aj nočné teploty boli dosť vysoké 8°C a denné boli 23 °C. Dokonca 6.4. sa vyšplhali na
rekordných 25 °C. Vôbec nepršalo , naposledy pred 10 dňami iba mrholilo.
8. 4. Konečne začalo pršať, fúkal silný JV vietor a cez deň bolo 11°C. Pršalo s prestávkami 3 dni a
Napršalo spolu 40 mm zrážok, čo je 40 l na m2. Zem bola nasýtená vodou do 40 cm.
12.4. ochladilo sa , v noci bolo 0°C, ráno 6°C a cez deň 19°C. rekordné teploty na tento deň od doby
merania boli -12,7°C a 26,3°C.
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21.4. znovu sa vrátili mrazy , v noci a ráno -1°C ; cez deň bolo 15°C.
24.4. v noci bolo 2°C, ráno 3°C a cez deň 5°C. Na horách okolo mesta snežilo. Fúkal SZ vietor
35 km / h. Pranostika hovorí, že : „ Keď prší na Juraja bude ovos rásť aj keby ho na skalu nasial.“
26.4. znovu sa vrátili prízemné mrazy až -3°C v noci aj ráno. Záhradkári a majitelia sadov kúrili pod
stromami
27.4. bol od doby merania najchladnejší aprílový deň , lebo bolo v noci 2°C a cez deň 6°C. Celý deň
Vytrvalo lialo. O dva dni boli v noci zase mrazy. Ale deň už bol slnečný 14°C.
Zhrnutie:
Nočné teploty: mrzlo 4 noci a rána , aj 28.4. bolo -3°C.
Denné teploty: rekordne teplo bolo od 1.-5.4. až 23°C. Od 12.4. bolo chladno a 24.4. bolo cez deň iba
5°C.
Zrážky: na začiatku apríla pršalo bez prestania 4 dni, počas mesiaca s malými prestávkami stále pršalo
, alebo mrholilo. Apríl bol nadpriemerne vlhký.
Vietor: okrem prvých dní apríla, keď vial J vietor, ostatné dni fúkal S alebo SV vietor. Mesiac bol veľmi
chladný a veterný.
Podrobnosti SD č.: 237 a, b, c, d / 2016
Máj.
1. 5. Bol chladný, keď bolo v noci 1°C a ráno 3°C. Cez deň bolo 19°C.
8. 5. V noci bolo -0,4°C, ale ráno hneď 17°C a cez deň 21 -22 °C, bolo polojasno. Dni boli čoraz
teplejšie . 11.5. bolo 22°C. Teplo bolo do 16.5.
16. 5. Do 18.5. boli nočné teploty pod bodom mrazu, bolo bezvetrie , jasno a chladno. Aj denné
teploty postupne klesali do 20.5. na 10°C.
20. 5. Konečne sa oteplilo. V noci bolo 5°C, ráno 8°C a cez deň 19°C. Fúkal premenlivý vietor. O 3 dni
bolo cez deň až 25°C. Popoludní boli búrky z tepla.
29. 5. V noci bolo až 14°C, ráno 16°C a cez deň rekordných 27°C. Doobeda husto pršalo. Rovnako
bolo do posledného dňa 31.5., keď boli búrky, prehánky a J vietor.
Zhrnutie:
Nočné teploty: mrzlo 8.5. a od 16.-18.5. ( až -2°C).
Denné teploty: od 10.-15.5. bolo teplo, ba až horúco, keď sa denné teploty pohybovali od 20 – 27°C.
18.5. zaznela s médií výstraha SHMÚ pred mrazmi.
Zrážky: 10 dní s mája nepršalo, ostatné dni boli zrážky rôznej intenzity. Začali sa búrky s dažďom. Za
máj napadlo 125 mm zrážok.
Vietor: väčšinou fúkal iba slabý , ale 12.5.zosilnel SV na 20 km/h.; 14.5.severný na 30 km/h. Tento
priniesol sneženie do okolitých hôr. Od 23.5. J vietor privial oteplenie, ktoré trvalo do konca mesiaca.
Podrobnosti SD č.: 238 a, b , c, d / 2016
Jún.
1. 6. V noci bolo 13°C, ráno 18°C a cez deň 22°C a po daždi 18°C. Popoludní sa strhla silná búrka
s výdatným dažďom
7. 6. a 8.6. sa ochladilo, keď bolo v noci 0,1°C , ráno 6°C a cez deň 20°C.
9. 6. stále pršalo až do 16.6. Od začiatku júna napršalo 36 mm zrážok. 8 dní potom nepršalo.
Nočné aj denné teploty boli stále rovnaké: noci okolo 10°C a dni okolo 22°C.
17. 6. Začalo sa otepľovať. V noci bolo 15°C, ráno 17°C a cez deň 23°C. Doobeda dul slabý Z vietor,
Ktorý popoludní zosilnel na JZ až lámal konáre na stromoch.
22. 6. Výrazne sa oteplilo. V noci bolo 12 – 15°C, a cez deň sa začali tropické teploty od 28 -32°C.
Tropické dni každý rok pribúdajú, dokonca aj v horách. Rovnako bolo do konca júna.
30. 6. V noci a ráno bolo 14°C, cez deň 32°C pálilo ostré horúce slnko. Popoludní fúkal JV vietor.
Zhrnutie:
Nočné teploty: noci boli príjemné , okrem 8.6., keď mrzlo.
Denné teploty: do 22. 6. bolo príjemne, potom sa začali tropické horúčavy, ktoré trvali až do konca
júna.
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Zrážky: Prvé 4 dni pršalo, potom boli 8 dní silné popoludňajšie búrky z tepla . Posledné 4 dni júna
nepršalo. Aj keď boli búrky, predsa bolo pomerne sucho, lebo horúci vzduch vodu po daždi vysušil.
Rekordy a pranostiky: Po Medarde už veľká zima nehrozí, ( 8.6.); 19. 6. v roku 1978 bolo cez deň
mínus 3°C; v roku 2013 bolo cez deň 36°C.
Podrobnosti SD č.: 239 a, b, c, d / 2016
Júl.
1. 7. V noci bolo 16°C, ráno 18°C a cez deň 28°C, oblačno bez dažďa.
3. 7. Začalo sa postupne ochladzovať . v noci na 14°C a stále menej na 7°C( 8. – 9. 7. ). Počas búrky
s hustým dažďom napršalo 49 l vody na m2. Po búrke so SZ vetrom sa ochladilo ešte viac.
10. 7. Otepľovať sa začalo, keď začal prúdiť JZ vietor a s ním teplý vzduch 27°C. 11. 7. bolo 30°C.
12. 7. V noci a ráno bolo 19°C, cez deň 27°C. Vial J vietor, doobeda tichý dážď , ktorý sa zmenil večer
na prudkú búrku. Napršalo 30 mm zrážok. Za 12 hod. napadalo toľko vody, ako inokedy za
mesiac.
20. – 28. 7. Boli dni bez dažďa, slnečné a teplé.
29. 7. V noci bolo 15°C, ráno 17°C a cez deň 23°C. popoludní bola prietrž mračien s prívalovým
dažďom, fúkal silný Z vietor.
Zhrnutie:
Nočné teploty: boli na tento mesiac priemerné, iba 4. 7. bolo iba 9°C.
Denné teploty: boli nad 20°C; 19.7.boli tropické 30°C. Najchladnejší deň na Slovensku bol u nás 14.7.,
keď bolo cez deň 12°C na poludnie.
Zrážky: 13 dní júla boli dni s dažďom ( až prívalovým ). Ostatné boli suché a priemerne teplé.
Vietor: väčšinou bolo bezvetrie, okrem dní s búrkou 6.7. silný SZ vietor do 30 km/h. všetko zhadzoval
a trhal. 9.7. výstraha SHMÚ pred vetrom, ktorý lámal konáre na ovocných stromoch. Čo na jar
neomrzlo, to teraz zlomil vietor. 29. 7.fúkal podobne silný Z vietor.
Rekordy: 22.7.v roku 1983 bolo ráno iba 3,7;°C v ten istý deň v roku 2007 a 2010 boli tropické
horúčavy 30 – 35°C.
Júl 2016 bude v štatistikách SHMÚ vedený ako jeden z najdaždivejších mesiacov v histórii meraní ( od
zač. 20.storočia). V našom regióne boli júlové úhrny zrážok od 150 – 216 mm. To bol dvojnásobok
zvyčajných úhrnov. Odborníci klasifikovali takýto upršaný mesiac ako mimoriadne vlhký.
Podrobnosti SD č.: 240 a, b / 2016
Podrobnosti SD č.: 241 a, b, c, d / 2016
August.
1. 8. V noci bolo 15°C, silná búrka s výdatným dažďom, ráno 17°C a cez deň 20°C, polojasno .
4. 8. V noci bolo 12°C, ráno 15°C a jasno ; cez deň 29°C.Pranostika hovorí, že „ na Dominika horúco –
bude tuhá zima“. Rovnako bolo do 10. 8.
12. 8. V noci sa ochladilo na 4°C, ráno na 6°C a cez deň bolo 10°C. Odborníci tvrdili, že 115 rokov
Nebolo o takomto čase takto chladno. Na horách okolo Bytče mrzlo -4°C.
14. 8. Začalo sa otepľovať a teploty stúpali zo dňa na deň od 23 do 26°C ( 20.8.)
21.a 22. 7. husto pršalo , cez deň klesli teploty na 17°C.
23. 8. Teplo sa opäť vrátilo a vydržalo do posledného dňa augusta. Bolo nad 20°C – 29°C.
29. 8. V noci bolo 10°C, ráno 14°C a cez deň 25°C. Popoludní sa spustila silná búrka pri ktorej hromy
trieskali úplne blízko.
Zhrnutie:
Nočné teploty : boli vysoké okrem dní od 11. – 13. 8.
Denné teploty: dosiahli až 29°C ( 31.8.). Ináč bolo príjemne okolo 20°C; 12.8. bola veľmi chladná noc
a ráno ; bolo iba 4°C. rovnako chladno bolo 17. 8. V roku 1880 sa začali merania a odvtedy bol tento
august najteplejší zo všetkých.
Zrážky: 14.8.sa spustil prívalový dážď, husto pršalo hodinu. Rovnaké to bolo 21.8. Čo sa týka zrážok
august bol priemerný.
Vietor: väčšinou bolo bezvetrie alebo slabý vietor.
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Rekordy: v roku 1953 bolo na severnom Slovensku v noci -26°C a cez deň 33°C.
Podrobnosti SD č.: 242 a, b, c, d / 2016
September.
1. 9. V noci bolo 8°C, nad ránom bola hustá hmla a fúkal veľmi chladný vzduch. Ráno bolo polojasno
9°C a na poludnie bolo 25°C. Dokonca 10.9. bolo 30°C.
12. 9. V noci bolo 12°C, ráno 14°C a cez deň 27°C. Bolo to o 4 až 6°C viac ako je dlhodobý priemer na
tieto dni. Takéto teplé noci a aj dni trvali do 19. 9.
19. 9. Sa ochladilo, začal fúkať SV vietor. V noci bolo 10°C, ráno 11°C a cez deň 18°C a neskôr iba
15°C. Do 22.9.sa stále ochladzovalo.
23. 9. Studená jeseň prišla veľmi rýchlo. V noci bolo 2°C, ráno 5°C a cez deň 17°C. Na horách okolo
Bytče mrzlo. Noci ostali chladné, ale cez deň sa otepľovalo.
26. 9. V noci boli 4°C a hmla, ráno 6°C a cez deň 18 až 20°C. Poletovali pavučiny, akoby bolo Babie
leto.
30. 9. Noc bola teplá 8°C, ráno rovnako a cez deň až 23°C- bol slnečný teplý , letný deň.
Zhrnutie :
Nočné teploty: okrem konca mesiaca sa udržali pomerne vysoké teploty aj v noci .V dňoch od 10.21.9. Chladno začalo byť od 23.9. .
Denné teploty: na september boli vysoké od 10. do 19. 9. ,lebo dosiahli až 30°C. To už sú tropické
teploty.
Zrážky: mesiac bol veľmi suchý, pršalo iba 2 dni. Napršalo iba 49 mm zrážok. Rána boli hmlisté.
Vietor: prvé dva dni vial chladný vietor, ostatné dni bolo prevažne bezvetrie. 20. 9. Fúkal silný
nárazový vietor 50 km / h.
Rekordy: tento rok bolo v septembri iba 9 letných dní a 9 veľmi teplých nocí. Naposledy boli tropické
dni v septembri v r. 2011. 29. a 30. 9. boli najteplejšie noci od r. 1951
Podrobnosti SD č.: 243 a, b, c, d / 2016
Október.
1. 10. V noci bolo 7°C, ráno 8°C a cez deň 21°C. Bolo krásne slnečno, teplo. Ľudia chodili oblečení
v krátkych rukávoch.
2. 10. V noci bolo 9°C, ráno 6°C a cez deň 18°C. podvečer začalo po 25 dňoch pršať. Fúkal slabý
vietor. Takto teplo bolo do 4. 10.
5. 10. V noci pršalo a boli 4 °C, ráno bolo 5°C a cez deň rovnako 4°C. Na horách okolo mesta snežilo
A veru sme to cítili.
8. 10. Začali sa nočné mrazy. Bolo -1°C, cez deň 10°C. Nočné mrazy boli iba 2 dni. Od 10. 10. Začalo
pršať a oteplilo sa.
14. 10. Oteplilo sa. V noci bolo síce 0°C, ale cez deň teploty stúpli na 12°C.
25. 10. V noci bolo až 11°C, fúkal JV vietor do 30 km/h. Cez deň bolo 14°C. Za 55 rokov bolo toto
najteplejšie ráno. Večer pršalo.
27. 10. Opäť v noci mrzlo; bolo -1°C aj na budúci deň. Bol teplý až 10°C. Tento rok chryzantémy na
hroboch neomrzli, ako po minulé roky. Ostatné 4 dni boli rovnaké.
Zhrnutie:
Nočné teploty: október mal nočné teploty nadpriemerne vysoké, keď vystúpili až na 9°C. Iba 5 nocí
mrzlo.
Denné teploty: Hneď 1. 10. bolo cez deň 20°C. Október bol príjemný a slnečný. Najnižšia teplota
klesla na 4°C – 5. 10.
Zrážky: pršalo 15 dní a iba 1 deň snežilo. Mesačný úhrn zrážok bol 101 mm / m2.
Slnečný svit: iba 18 dní bol slnečný svit a to bolo 30 hod.
Rekordy: naposledy bolo 25. 10. takto teplo v roku 1999.
Podrobnosti SD č.: 244 a, b, c, d / 2016
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November.
1. 11. V noci pršalo a bol 1°C. Ráno boli 4°C a cez deň 9°C. Bolo pekne , slnečno.
4. 11. V noci a ráno boli mrazy -2°C a cez deň 5°C. Bolo oblačno a bezvetrie. Stále sa striedali dni
a noci bez mrazov a s mrazivými.
10. 11. Deň pred Martinom priniesol dážď so snehom. V noci bolo -5°C , ráno -3°C a cez deň 3°C.
15. 11. Mrazy trochu prituhli, lebo v noci bolo -9°C, ráno -6°C.Nadránom bola hmla a fúkal S vietor.
V Čechách bolo v noci dokonca -21°C. Rekord najvyššej dennej teploty na tento deň bol z r.
1983 a to -17°C. Dnes boli u nás 3°C.
22. 11. Dnešná noc a ráno bola rekordne teplá 10°C. Cez deň bolo 16°C. Na horách boli víchrice, ale
u nás bolo takmer bezvetrie.
28. 11. Posledné 3 dni mrzlo. V noci bolo -8°C; ráno -6°C a cez deň 0°C , slnečno a bezvetrie.
Zhrnutie.
Nočné teploty: Pod bodom mrazu bolo 13 dní a ostatné nemrzlo. Najchladnejšia noc bola 15. 11.
a najteplejšia : 22. 11.
Denné teploty: pod 0°C nebol ani 1 deň, naopak bolo na november veľmi teplo. Iba 4 dni bolo 0°C;
najteplejší deň bolo 22. 11. , keď bolo 16°C. Dní , keď bolo 9 °C a viac bolo 11.
Zrážky: mesiac bol vlhký. Okolo 17. 11. Bol za 24 hod. úhrn zrážok 14 mm. 27. 11. Husto pršalo a na
druhý deň husto snežilo, až tak , že SHMÚ vydal výstrahu pred snehovými jazykmi. Hneď na druhý
deň svietilo slnko a sneh sa stratil.
Vietor: bol väčšinou len slabý a premenlivý, len 7. 11. fúkal silný S vietor.
Rekordy: 9. 11. 1956 bolo v Bytči 30 cm snehu a teraz po ňom niet ani stopy. V druhej polovici
novembra boli stále teplotné rekordy, najteplejší deň bol 19. 11.
Zvláštnosť: super spln. 14. 11. sa všetci zahľadeli na mesiac. V ten deň sa mesiac najviac priblížil
k zemi. Naposledy to bolo v r. 1948 a nabudúce to bude v r. 2034. Mesiac sa pri takomto priblížení
zdá o 14% väčší a o 30% jasnejší. V Bytči bolo zamračené, takže sme nevideli ani jednu hviezdičku
a nie ešte mesiac. Ten vykukol spoza mrakov až o 20,00hod. Mesiac bol červenkastý a nádherný.
Podrobnosti SD č.: 245 a, b, c, d, e / 2016
December.
1. 12. V noci výdatne snežilo, bolo -3°C. Ráno už padal sneh s dažďom a bolo -1°C. Cez deň bolo 1°C.
3. 12. Od tohto dňa začali nočné mrazy silnieť až dosiahli -11°C dňa 6. 12.
12. 12. Bola noc i deň bez mrazu. V noci bolo 0°C , fúkal S vietor a cez deň pršalo. Podobne bolo 26.
12. , keď ani v noci nemrzlo.
13. 12. V noci bolo -11°C, ráno -10°C a cez deň -1°C. Bol jasný , chladný deň a bezvetrie. Bolo sucho ,
bez snehu.
24. 12. Na Štedrý deň padal dážď so snehom. V noci bolo -5°C, a cez deň -1°C.
31. 12. Na Silvestra bolo v noci -9°C, ráno bolo bezvetrie a slnečno a cez deň -4°C.
Zhrnutie:
Nočné teploty: boli celý mesiac mínusové. Najsilnejšie nočné mrazy boli 6. 12., keď bolo -11°C.
Rovnako posledné 2 dni na konci mesiaca bolo -9°C. Iba 2 dni v noci nemrzlo.
Denné teploty: väčšinou boli dni bez mrazov, výnimku tvorilo 13 dní. Najchladnejšie bolo 30.12. , keď
bolo -5°C a 31.12. s mrazom -4°C. Najteplejší deň bol 25.12. s teplotou 6°C.
Zrážky: december bol suchý mesiac. Pršalo len 6 dní a iba 3 dni padal sneh, skoro vždy s dažďom.
Úhrn zrážok bol od 1. – 18. 12. iba 23 mm zrážok.
Vietor: Väčšinou bolo bezvetrie, alebo fúkal slabý Z alebo JZ vietor. 2. 12. bola v okolitých horách
víchrica – padali stromy, zatarasené boli železničné trate a pod. V meste bol pokoj.
Rekordy: 5. 12.bol v r. 1980 mráz -25,8°C ( teraz iba -8°C ). 23. 12. v r. 2015 napadlo aspoň 4 cm
snehu a teraz nič.
Slnečný svit: za 28 dní bolo len 60 hod. slnečného svitu.
Podrobnosti SD č.: 240 a, b, c, d / 2016
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Zhrnutie za celý rok 2016. Tento rok bol ešte teplejší ako vlaňajší. Dominoval najmä jún , september
a február. V januári boli holomrazy, napadlo len pár cm snehu, ktorý sa neudržal. Vo februári bolo
rekordne teplo a extrémne veľa zrážok. Za 136 rokov ich toľko nenapadlo, nie však sneh. Bolo iba 26
h slnečného svitu. Marec bol veľmi mrazivý, veterný a suchý ( napadlo len 9 mm zrážok). V apríli bolo
zas veľa zrážok, veľmi chladno, fúkal S až SV vietor. V máji ešte mrzlo, čo zapríčinilo škody na
ovocných stromoch a viniči. V júni boli tropické horúčavy, bolo veterno. V júli 13 dní v kuse pršalo,
boli silné búrky a SHMÚ vysielal výstrahy pred silným vetrom. V auguste boli veľmi teplé noci,
výdatné zrážky boli súčasťou búrok. Stred mesiaca bol veľmi chladný , za 115 rokov nebolo v auguste
tak chladno. V septembri boli zas tropické dni, bolo sucho. Október bol teplý, veľa pršalo.
Všetky zimné mesiace boli bez snehu. Väčšinou bolo sucho. Teplotný priemer bol 9,2°C.
Pretože zima bola teplá , rozmnožili sa škodcovia ako: kliešte , komáre a slimáky. Tie postúpili na
sever , kde doteraz nikdy nežili . Na zemi je priveľa ľudí, ktorí majú veľké nároky na energiu a
potraviny, čo ničí jej klímu.
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SKRATKY
Aj
Arch.
BRO
Biling.
Cca
CK
ČR
ČSR
DHZ
DK
DS
DSS
EHP
Fin.
FO
Gym.
GP
ha
hl
HV
hyg.
IT
J
JV
JZ
KBS
Kč
KD
KF
KK
km
KMGS
KNM
KTR
m.
m.č.
MDŽ
MFK
Mgr.
MHK
mil.
MK
MK SR
MO
Mons.
MsP
MsÚ

-

PODĽA

anglický jazyk
architekt, architektúra
Biologicky rozložiteľný odpad
bilingválny
asi
Cestovná kancelária
Česká republika
Československá republika
Dobrovoľný hasičský zbor
Dom kultúry
Dom služieb
Dom sociálnych služieb
Európske hospodárske projekty
finančný, á, é
futbalový oddiel
gymnázium
Geometrický plán
hektár
hektoliter
hudobná výchova
hygienický, á, é
informačné technológie
juh – svetová strana
juhovýchod
juhozápad
Konferencia biskupov Slovenska
koruna Československá
Kultúrny dom - na dedinách
Klub filatelistov
Krajské kolo
kilometer
Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti
Kysucké Nové Mesto
Káblový televízny rozvod
miesto, umiestnenie
mestská časť
Medzinárodný deň žien
Mestský futbalový klub
magister – vysokoškolský titul
Mestský hádzanársky klub
milión
miestne komunikácie
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Miestna organizácia
Monsiňor ( titul cirkevného hodnostára )
Mestská polícia
Mestský úrad
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ABECEDY

MŠ
MŠ SR
MZ
odd.
OK
OZ
ped.
I.st.
RD
RK
RTVS
S
SAD
SEVAK
Sj.
SHMÚ
SND
SNP
SP
SPP
SSE
SR
SRZ
SV
sv.
SZ
SZTP
šk.
ŠKD
ŠR
ŠVP
ŠZŠI
TJ
t/rok
TS
TV
tzv
USD
VŠ
zam.
ZK
ZO SZZ
ZSF
žel.
ŽP SR
ŽRK
ŽSK
ŽSR

-

Materská škola
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Mestské zastupiteľstvo
oddelenie
Okresné kolo
Občianske združenie
pedagogický, á, é
prvý stupeň
rodinný dom
Rímsko – katolícky
Rozhlas a televízia Slovenska
sever – svetová strana
Slovenská autobusová doprava
Severoslovenské vodárne a kanalizácie
slovenský jazyk
Slovenský hydro – meteorologický ústav
Slovenské národné divadlo
Slovenské národné povstanie
Slovenský pohár – športová trofej
Slovenský plynárenský podnik
Stredoslovenská energetika
Slovenská republika
Slovenský rybársky zväz
severovýchod
svätý
severozápad
Slovenský zväz telesne postihnutých
školský, á, é ; škola
Školský klub detí
Štátny rozpočet
Školský vzdelávací program
Špeciálna základná škola internátna
Telovýchovná jednota
tona za rok
Technické služby
Telesná výchova
takzvaná , é, ý,
Americký dolár
Vysoká škola
zamestnanec
Zberateľský klub
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Zväz slovenských filatelistov
železničný , á, é,
Životné prostredie SR
Žilinská regionálna komora
Žilinský samosprávny kraj
Železnice SR
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike. Pozostáva
z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, správ jednotlivých inštitúcií a z fotografií.
Kronikársky zápis za rok 2016 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.
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