1 . kapitola

SAMOSPRÁVA

MESTA

Oznamy na verejnej tabuli mesta:
- MsÚ – pravidelné oznamy o uzneseniach zo zasadnutí MZ : 8.1.; 30.1.; 21.2. ( konalo sa
v DK a rokovalo sa o 43 bodoch); 26.4.;
- 6.4. záverečný účet mesta za rok 2017 ( prebytok, bilancia, rozpočet a iné ).
- Na tabuli mesta bolo priebežne uverejnených 63 správ o mieste uloženia písomností
v prípade, keď nie je pobyt adresáta známy.
- Rovnako uverejnili 21 správ o zrušení trvalého pobytu ak sa obyvateľ mesta presťahoval
v katastri , alebo mimo mesta.
- Rovnako uverejnili 359 správ o doručení písomností, keď bola zásielka uložená na pošte.
- 15. 5. MsÚ oznámil priamy prenájom majetku mesta v správe TSMB na Hlinickej ulici.
Jednalo sa o sklady, kancelárske priestory a iné . Cena nájmu bola 13 €/ m2 / rok.
- 15. 5. Priamy predaj majetku mesta kupujúcemu V. Bachoríkovi s manželkou za cenu
20,00 € / m2. Kupujúci bol vlastníkom vedľajšieho – susedného pozemku
- 23. 5. MZ schválilo VZN na tému : „ Zásady udeľovania verejných uznaní občanom. „
- 23. 5. MZ schválilo VZN „ O podmienkach príspevku na dopravu do Centra pre deti
a rodiny „.
- MsÚ uverejnil „ Komunitný plán mesta na roky 2018 – 2025 s problematikami : základné
údaje o soc. službách, demografickú analýzu, vzdelávaciu štruktúru a iné.
- 16.8. MsÚ uverejnil návrh zmeny rozpočtu a rozpočtových opatrení
- 16.10. MsÚ uverejnil návrh rozpočtu na rok 2019
Rozpočet mesta v eurách : Celková bilancia na rok 2018 :
-

Bežné príjmy : 8 896 730
Bežné výdavky : 8 896 730 . Z toho : granty a transfery: 2 667 300;
Riadenie mesta : 39 270
MsÚ – propagácia : 37 450
MsÚ – archív : 1 500; autodoprava : 9 370 ;
MsÚ – matrika : 21 590 ; z toho evidencia ulíc, budov a pod.: 660 ; evidencia chovu
zvierat : 1 770
MsÚ – administratíva : 764 300
MsÚ – polícia : 208 670
Mestská knižnica : 68 420 ; kronika : 1 700

Komunitný plán mesta na roky 2018 – 2025.
Demografia – počet obyvateľov Bytče : najviac ich bolo v roku 2008 – 11 627 a najmenej
v roku 2014 – 11 279. Najviac obyvateľov ubudlo v roku : 2009 -40% ; a najviac pribudlo
v roku 2015 +20%.
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-

Najviac obyvateľov vo veku 15 – 64 r. bolo v roku 2013 ( 8092 ); vo veku 65 + bolo v roku
2016 ( 1614 ); vo veku 0 – 14 r. v roku 2012 ( 1814 ). Náboženské vyznanie : najviac
92,59% boli rímskokatolícki ; najmenej 0,01 % České Husitské Národnosť : najviac
slovenská : 98,34 %; česká : 0,58 % a najmenej 0,01 % bola rómska. Evidovaná
nezamestnanosť : najviac nezamestnaných v roku 2012 : 16,62 % ; najmenej v r. 2007 :
7,38 %. Sociálne platby : poberatelia rodičovského príspevku na deti od 0 – 3 r. 404
rodín.

Uznesenia z MZ r. 2018.
Uznesenie MZ zo dňa 8. 1.
MZ schválilo : nepodať písomnú žiadosť na Ministerstvo pôdohospodárstva o uzavretí
dohody o splátkach v rámci projektu „ Zvýšenie kvality vzdelávacích služieb.
Podrobnosti SD č.: 1 / 2018
Uznesenia MZ zo dňa 30.1.
MZ schválilo :
-

Zmenu programového rozpočtu mesta ( údržba MK, opravy chodníkov , dobudovanie
parkovacích miest a multifunkčného ihriska na Úvaží.

MZ vzalo na vedomie:
-

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Z mene programového rozpočtu.

Podrobnosti SD č.: 2 / 2018
Uznesenia MZ zo dňa 21.2.
MZ schválilo : - poskytnutie dotácie pre OZ GALZA na opravu a rekonštrukciu kamenného
stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého v Zámockom areáli.
-

-

-

Poskytnutie dotácie vo výške 2.000 € pre OZ GALZA na zhotovenie „ Kovaného súsošia“
na zámockom nádvorí.
Zmenu programového rozpočtu ( údržba verejnej zelene, havarijná oprava klubových
miestností DK, )
Dotáciu pre Ms Futbalový klub ( vklady do súťaží, prenájom umelej trávy, údržba ihriska,
zdravotná starostlivosť pri zápasoch ... )
Dotácia pre stolnotenisový odd., šachovému odd. ,tenisovému klubu OZ Benet a hráčom
TJ Pšurnovice, pre asociáciu Kung-fu, speváckemu zboru Glória Deo, ( vklady do súťaží,
členské preukazy, poplatky za licencie rozhodcov..)
Vyhlásenie nebytových priestorov Tribúny mesta za prebytočný majetok a prenajíma ho
nájomcom : M. Ozánik a ASSASSIN GYM na športovú činnosť ( thajský box a kickbox ).
Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou
a s výškou nájomného 1 700 € / rok a podmienkou , že nájomca uhradí náklady za
spotrebované energie.
Uzavretie zmluvy na kúpu bytu medzi mestom a kupujúcim L. Dolinajcová ( doterajší
nájomca bytu ) na Ul. Mieru.
Uzavretie zmluvy medzi mestom a TS na správu stavby „Obnova verejného osvetlenia“.
Uzavretie kúpnej zmluvy medzi mestom a kupujúcim HANT BY s.r.o. na prevod
inžinierskej stavby „Svetelne riadená križovatka „ , a to za kúpnu cenu 1 € bez DPH.
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-

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s manž. L. a P. Kypús na prenájom 2 – izbového bytu a s p.
H. Slivoňovou na Treskoňovej ul.

MZ neschválilo :
-

-

Návrh na dobudovanie občianskej vybavenosti obytného bloku sídliska Úvažie.
Žiadosť p. Š. Šušolu nájomnej zmluvy na pozemok v M. Bytči, kde chcel umiestniť
prenosnú garáž.
Žiadosť S. Staríčka , ROSTAR , o zmenu nájomnej zmluvy z nebytových priestorov na
výrobnú halu. Odporúča : ponuku na použitie skladu v areáli TSMB – bývalé priestory
hasičského zboru.
Žiadosti M. Gaňu na odkúpenie pozemku na Hlinickej ul. Mesto si chce spomínané
pozemky ponechať v celku pre svoje potreby.

MZ vzalo na vedomie :
-

Zmenu rozpočtu mesta

Podrobnosti SD č.: 3 / 2018
Uznesenie MZ zo dňa 26. 4.
MZ schválilo :
-

Poskytnutie dotácie vo výške 3 000 € Športovému klubu telesne postihnutých športovcov
Kinex Bytča na súťaže organizované pri príležitosti 25. Výr. založenia klubu.
Poskytnutie financií 7 010€ ZŠ Ul. mieru na opravu elektriny v školskej dielni.
Uzavretie zmluvy medzi mestom a Mgr. R. Kianicom na vznik a réžiu divadelného
predstavenia Klubu Bytčianske ochotnícke divadlo s názvom „ Kubo „ vo výške 1 200 €.
Realizáciu opráv MK ( chodníky a dlažba ) vo výške 468 010 €.
Poskytnutie dotácie 4 000 € za kultúrne podujatie „Za slušnejšiu Bytču „ v rámci
Bytčianskych zámockých dní .
Opätovný prenájom bytov na Ul. Treskoňovej nájomníkom : B. Lalinská, P. Holáš, A.
Václavíková, S. Burandová.
Opätovný prenájom a dočasné ubytovanie v bytovom dome Jesienka nájomníkom : J.
Holáň, B. Cimprichová, M. Kováčik a M. Burandová.

MZ neschválilo :
-

Poskytnutie dotácie vo výške 750 € OZ GALZA na fotenie objektov a výrobu pohľadníc
s námetom Bytča.
Žiadosť p. M. Slosiarikovej o kompenzáciu za zastavanie súkromného pozemku mestskou
komunikáciou.
Žiadosť p. J. Puchoňa na odkúpenie časti ms. pozemku v k. ú. Hliník.

Podrobnosti SD č.: 4 / 2018
Uznesenie MZ zo dňa 22. 6.
MZ schválilo :
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-

-

Poskytnutie dotácie 1 500 € pre OZ Filmový klub na realizáciu filmovej, divadelnej
a hudobnej časti programu „ Hviezdne noci „.
Opravu budovy MŠ Hrabové - otvorenie ďalšej triedy v sume 7 500 €.
Kúpenie 2 ks veľkokapacitných práčok do práčovne DSS Jesienka za 3 000 €
Uzatvorenie zmlúv medzi Mestom Bytča na odovzdanie majetku mesta do správy :
Technických služieb, MŠ Hurbanova ; ZŠ Ul. mieru ; ZŠ E. Lániho. Jednalo sa o správu
budov a pozemkov okolo nich.
Kúpu pozemkov mesta ( nádvorie, záhrady a iné parcely ) kupujúcou I. Personovou.
Pridelenie nájomných bytov na Ul. Treskoňova nájomcom : J. Hubocká, J. Játyová, J.
Lulák, M. Gál a M. Balážová.
Pridelenie bytov nájomcom v DSS Jesienka : M. Kováčik, A. Gažová, A. Mrenová a M.
Turková.

MZ neschválilo :
-

Ponuku B. Behríka na výtvarnú úpravu priečelia Domu kultúry.
Žiadosť V. Šichmana na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Bytča ( garáž pri
futbalovom ihrisku Pšurnovice ).
Žiadosť HL mont s. r. o. o odkúpenie časti pozemku o výmere 2 000 m2 za účelom
vybudovania bytového domu, parkovacích miest, chodníkov a zelene.

MZ vzalo na vedomie :
-

-

Petíciu občanov mesta proti výstavbe polyfunkčného domu v k. ú. V. Bytča. Zároveň
žiadala primátora mesta a stavebný úrad , aby dodržali výstavbu v súlade s územným
plánom.
Požiadavku vedenia ZŠ Lániho na zaradenie výdavkov vo výške 120 000 € potrebných na
dokončenie opravy elektroinštalácie budovy.

Podrobnosti SD č.: 5 / 2018
Uznesenia MZ zo dňa 20. 9.
MZ schválilo :
-

Opätovné pridelenie nájomných bytov na Ul. Treskoňova 20nájomcom a v DSS Jesienka
nájomcom : V. Gärtnerová a M. Papíková.

MZ neschválilo :
-

Žiadosti o odkúpenie časti majetku mesta kupujúcim : T. Vozárik ( Hrabové ) ; P. Koniar(
Žilina ) ; E. Hujová ( Bytča ).
Žiadosti J. Gajdošíka o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod MK v k. ú. Hrabové.

MZ odporučilo :
-

Prerokovať žiadosti FK Hliník, Stolnotenisový odd. Bytča, BEHET klu Hrabové tenisu, TJ
Tatran o navýšenie dotácie.

Podrobnosti SD č.: 6 / 2018
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Uznesenia MZ zo dňa 29.10.
MZ schválilo :
-

-

Poskytnutie dotácie FK Hliník ( 2 000€ ) ; Stolnotenisový odd. Bytča ( 500 € ); BENET
tenisový klub ( 1 000 € ); TJ Tatran Hrabové ( 300 € ); MFK Bytča ( 1 000 € ) pre činnosť
mládežníckych družstiev.
Poskytnutie dotácie na jednorazovú akciu SČK pre zabezpečenie nájmu priestorov na
slávnosť „ Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi „ . Príspevok 6 00 €.
Vystúpenie mesta Bytča zo združenia „ Región Beskydy „ so sídlom Žilina
Uzavretie kúpnej zmluvy na časti majetku predávajúcich L. Rybanský a manželka ( bytom
Žilina – Bytčica ) a medzi mestom Bytča .
Uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim ASTAR BUILD Bytča a kupujúcim mesto
Bytča. Predávali sa časti pozemkov v Bytči.

MZ neschválilo :
-

Poskytnutie fin. príspevku na obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky - synagógy

Podrobnosti SD č.: 7 / 2018
Uznesenia z ustanovujúceho MZ zo dňa 26. 11.
MZ schválilo :
-

Plat primátora mesta Ing. M. Minarčíka v zmysle zákonov o obecnom zriadení o 30 % odo
dňa zloženia predpísaného sľubu primátora.
Uzavretie dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve medzi prenajímateľom mesto Bytča
a nájomcom Lesné spoločenstvo Bytča.

MZ zriadilo :
-

a zvolilo za členov MR ( Mestskej rady ) : Juraj Babušík, Peter Weber, Martin Gácik,
Ľubomír Hrobárik, Branislav Šušolík.
Nové komisie : finančnú, správy majetku, výstavby a územného plánovania, bytovú
, verejného poriadku, kultúry a športu , grantovú, ochrany verejného záujmu,
vyraďovaciu

MZ zvolilo predsedov a členov komisií :
-

Finančná : predseda.: P. Weber; členovia : J. Putirka, A. Gallo, H. Králiková, J. Babušík a Z.
Hajdúchová
Správy majetku : predseda : B. Šušolík , členovia : S. Struhál, M. Kulíšek, J. Lovás, M.
Šipulová a V. Gabriš
Výstavby a ŽP : predseda : M. Gácik , členovia : J. Babušík, M. Frolo, J. Kozák, J. Melocík
a J. Kolkus.
Komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku, vnútornej správy, kultúry a športu :
predseda: Ľ. Hrobárik, členovia : Ľ. Rybáriková, M.L.Fujdiaková, H. Králiková, P.Svetloššák,
M. Dudoň a R. Raždík
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-

Grantovej : predseda: M. L. Fujdiaková, členovia : M. Gácik, H. Králiková, P. Svetloššák, M.
Dudoň a S. Struhál.
Ochrana verejného záujmu : predseda : A. Gallo, členovia : J. Putirka, M. Gácik, J. Lovás
a J. Kozák
Vyraďovacia : predseda : Ľ. Hrobárik, členovia : S. Struhál a M. Frolo
Prísediacich Okresného súdu Žilina : J. Vengrický a Mgr. P. Koiš

MZ určilo náplň práce komisií :
-

Finančná : prerokuje a odporúča MR a MZ schválenie bodov súvisiacich s hospodárením
mesta
Správa majetku a podnikateľská činnosť : prerokuje a odporúča MR a MZ spôsob
nakladania s majetkom mesta , kontroluje rozpočet , žiadosti občanov a pod
Výstavby, územného plánovania a ŽP: odporúča MR a MZ kontroluje hospodárenie
mesta, zmeny rozpočtu, územného plánu, mestské dane a poplatky a pod.
Sociálna, bytová, vnútorná správa , kultúra a šport: odporúča MR a MZ zavedenie
mestskej dane, VZN, žiadosť občanov na ubytovanie, voľby,
Grantová : odporúča MR a MZ poskytnutie finančných prostriedkov na podporu kultúry
a športu
Ochrana verejného záujmu: odporúča MR a MZ ochranu funkcií verejných funkcionárov,
o slobodnom prístupe k informáciám
Vyraďovacia : navrhuje spôsob Ďalšieho nakladania s nepotrebným majetkom mesta.

MZ delegovalo do školskej rady :
-

ZŠ E. Lániho : Ľ. Hrobárik, M. Kulíšek, M. Frolo a M. Gácik
ZŠ Ul. Mieru : M. Dudoň, A. Gallo, B. Šušolík, Ľ. Rybáriková
ZUŠ : J. Babušík
CVČ : S. Struhal
MŠ Ul. Hurbanova : J. Putirka
MŠ Ul. Dostojevského : J. Kozák
MŠ Pšurnovice : J. Lovás
MŠ Hliník n V. : M. Frolo
MŠ Hrabové : Ľ. Hrobárik

Podrobnosti SD č.: 8 / 2018

Matrika.
Najčastejší výskyt mien. Rodičia chlapcov si najviac vyberali tradičné mená Jakub, Adam, Michal
a Martin. Svoju obľubu si potvrdili aj stálice v zoznamoch ako Tomáš, Matej, Matúš, Peter, Samuel
a Dávid. Dievčatám dali najčastejšie ich rodičia meno Ema, Viktória, či Sofia. Medzi desiatimi
najpopulárnejšími sú mená Laura, Kristína, Dominika, Vanesa, Sára, Lucia a Alexandra. Okrem týchto
tradičných mien dostali deti aj mená v našich končinách neobvyklé a cudzie.
Podrobnosti SD č.: 9 / 2018
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Upratanie chodníkov. Poslanci MZ prijali nový zákon. O obecné chodníky sa už nebudú musieť starať
ľudia z priľahlých domov. Táto povinnosť prešla od mája na vlastníkov alebo správcov chodníkov.
Poslancom sa zdal terajší stav nespravodlivý voči chorým a starým ľuďom. Výsledkom tejto novoty
bolo to, že chodníky neboli upratané a človek sa na nich išiel zabiť.
Podrobnosti SD č.: 10 / 2018
Obnova chodníkov.
Mesto pokračovalo v úprave chodníkov a MK, čo ho stálo 800-tisíc eur. Nový asfalt položili na Ul.
mieru a na Komenského ul. Úpravy sa začali v marci a mesto na ne minulo 175-tisíc eur. Postupne na
chodníky pokladali dlažbu. Koncom roka bola položená na všetkých chodníkoch mesta a pod nimi
ukladali hneď aj optické káble. Stalo sa tak nielen v meste ale aj v jeho častiach. Chodníky nielenže
pekne vyzerajú, ale sú pre chodcov bezpečné.
Podrobnosti SD č.: 11 / 2018
Stavanie mája.
Mesto Bytča tradične usporiadalo kultúrne podujatie „ Stavanie mája „ na Námestí SR. Akcii sme sa
potešili 30. Apríla spolu s ľudovým súborom ZUŠ Bytča.
Pálenie Jánskej vatry.
Mesto usporiadalo ďalšiu z ľudových tradícií pri ktorom sme prežili magickú noc. Konala sa 23.júna na
kaplnke . Pri nej nám zahrala kapela „ Na kolená „.
Hudobný festival.
V rámci hudobného festivalu Pro musica nostra vystúpil v Sobášnom paláci Štátny komorný
orchester Žilina so svojím programom . Podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky ŽSK. 24.júna.
Podrobnosti SD č.:12 / 2018
Bytčiansky jarmok
14. 9. Sa na Námestí SR konal tradičný Bytčiansky jarmok. Stánky si tu rozprestreli remeselníci so
svojimi výrobkami, predavači burčiaku, a iných jarmočných špecialít na zjedenie. Kultúrny program
spestrili deti so svojím tanečným a speváckym vystúpením so ZUŠ a Yamaha. Vystúpili aj sokoliari
s dravcami, folklórny súbor Rozsutec, kapela Družina. Akcia sa skončila diskotékou pre mladých.
Podrobnosti SD č.: 13 / 2018
Vianočné trhy.
Predvianočné obdobie s trhmi bolo v Bytči okolo 17. 12. V stánkoch okolo námestia predstavili
remeselníci svoje výrobky s námetom Vianoc, pohostili návštevníkov teplými maškrtami. Trhy trvali
do Silvestra a mohli sme si pozrieť aj pravidelný kultúrny program.
Podrobnosti SD č.: 14 / 2018
Mestská knižnica.
Počas celého kalendárneho roka sa predstavila verejnosti svojimi akciami pre deti aj dospelých.
-

20. 2. sa verejnosť zúčastnila v Ms knižnici besedy so spisovateľkou Danušou
Strečanskou – Durcovou. Autorka citovala úryvky zo svojich kníh, ktoré sú situované do
nášho blízkeho okolia – najmä Súľova. Knihy majú názov : Údolie nájdených lások,
Posledná zemianka a Skalná ruža. Podrobnosti SD č.: 15 a, b, c, d / 2018
V marci súťažili deti z MŠ Hurbanova v recitačnej súťaži Rapotavá straka. Tí najšikovnejší
dostali diplom a knihy. Podrobnosti SD č.: 16 a, b, c, d / 2018;č.. 17 e, f, g, h / 2018
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

V rámci akcií „ Marec mesiac knihy „ deti všetkých MŠ navštívili Ms knižnicu , kde sa učili
poznávať knihy, ilustrátorov a autorov. Dostali možnosť sami sa stať ilustrátormi textov.
23.3. sa vyše 240 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska už
trinásty raz zapojilo do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí „ Noc
s Andersenom 2018 „ . Jeho koordinátorom je Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.
Tohto podujatia sa tradične zúčastnila aj Mestská knižnica v Bytči. Podrobnosti SD č.:18 /
2018
Aj tento rok bol venovaný 22.4. našej krásnej planéte Zem pod názvom Deň Zeme. Žiaci
3.roč. ZŠ Ul. mieru sa zúčastnili pri tejto príležitosti v Ms knižnici besedy o význame našej
planéty. Podrobnosti SD č.: 19 a, b c / 2018
Linka detskej istoty zorganizovala 11. Ročník detského čitateľského maratónu „ Čítajme si
2018 „. Konal sa 30. mája v Ms knižnici. Minuloročný rekord čítajúcich detí bol 46 040 na
celom Slovensku. Tento rok v Bytči čítalo 487 detí.
Podrobnosti SD č.: 20 a, b, c /
2018
Celé Slovensko číta deťom – bola podobná akcia, so záštitou prezidenta republiky, kde
dospelí čítali deťom z rozprávkových kníh. Akcia sa konala 13. 6 . Okrem učiteľov prišiel
deťom čítať aj primátor mesta p. Ing. M. Minárčik a členovia bábkového divadla v Žiline.
Ms knižnica zorganizovala dňa 5.júna besedu s MUDr. Jánom Hanákom. Autor
prezentoval svoju knihu „ Na tenkom ľade“, kde sa v spomienkach vrátil do svojej
mladosti, keď pracoval ako lekár okrem iného aj v Bytči. Pán Hanák reprezentoval Žilinu
v hokeji, tenise, v parašutizme a maratónskom behu. Je zakladateľom a hlavným
organizátorom Memoriálu Jozefa Gabčíka. Kniha je zaujímavá aj tým , že v priebehu
jedného roka pre vysoký záujem vyšlo aj jej druhé doplnené vydanie.
Podrobnosti SD č.: 21 a, b, c, d / 2018 ; č.: 22 e, f, g, h / 2018
Dňa 4.6. sa v knižnici zúčastnili žiaci ZŠ Ul. mieru besedy s PhDr. Janou Kurucárovou,
riaditeľkou Štátneho archívu v Bytči a autorkou knihy Bytčiansky zámok a jeho história.
Podrobnosti SD č.: 23 a, b / 2018
Návšteva Zuzany Kuglerovej. Autorka je populárna poetka, novinárka, spisovateľka
a autorka slovenských povestí z okolia Žiliny a Bytče. Zúčastnila sa besedy so žiakmi ZŠ Ul.
mieru a Lániho. Podrobnosti SD č.: 24 / 2018
Beseda o šikane. V novembri sa v rámci národného projektu Ochrana detí pred násilím
uskutočnila v Ms knižnici vzdelávacia a osvetová prednáška. Jej cieľom bolo informovať
deti a ich učiteľov o problematike násilia na deťoch, o prevencii proti nemu, prípadne ho
identifikovať. Na stretnutie prišli aj koordinátorky ochrany detí. Ako hosť bola školská
psychologička. Spoločnou komunikáciou s deťmi dokázali, že násilie sa dá skutočne
odstrániť. Podrobnosti SD č . : 25 / 2018
Kultúrne poukazy. Žiaci aj pedagógovia mohli tento rok opäť používať Kultúrne poukazy
na úhradu podujatí v našom meste , či na území celého Slovenska. Poukaz sa mohol
použiť aj v Ms knižnici ako úhrada členského poplatku, alebo služby v knižnici.
Podrobnosti SD č.: 26 / 2018
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2. kapitola

ŠTÁTNA

SPRÁVA

Oznamy na verejnej tabuli mesta :
-

6.4. Štatistický úrad SR uverejnil spôsob zisťovania o životných pod mienkach v EÚ.
Uskutočnilo sa od 9.4. – 26. 6. 2018.
26. 7. Automobilový podnik ITW Slovakia Bytča hľadala záujemcov na pozíciu operátora /ky
Výroby V ponuke uverejnili očakávania od firmy, jej ponuky a žiadosť o životopis.

Udalosti v ŽSK v roku 2018.
-

Pád skaly nečakane odstavil na dva týždne dopravu pod Strečnom
V Žiline ubudli kamióny, pretože otvorili štvorkilometrový obchvat na D3
Po voľbách odovzdal Juraj Blanár úrad novej županke E. Jurinovej
Fenomenálny cyklista zo Žiliny Peter Sagan získal tretí titul majstra sveta v rade
V máji mali futbalisti i fanúšikovia MŠK Žilina opäť možnosť oslavovať ligový titul
Žilinskí basketbalisti sa opäť dostali do extraligy
V Žiline sa objavil vírus vtáčej chrípky, ktorý nebol prenosný na človeka
V nemocnici zmenili organizáciu dopravy aj poplatky za parkovné
Podrobnosti SD č.: 27 / 2018

Obedy v školách zadarmo.
Deti v predškolskom veku mali od nového roka nárok na bezplatné obedy. Detí v MŠ sa to týkalo
povinne všetkých. Lenže réžia za jeden obed bola vyššia ako poplatok , čo poskytol štát, museli
rozdiel doplácať rodičia. Rozdiel bol v Bytči 2 € mesačne. V Bytči sa to týkalo 132 predškolákov v MŠ.
V ZŠ bolo personálne obsadenie pri príprave a vydávaní obedov nedostatočné – chýbalo im 9
pracovníkov.
Slovenské svadby.
Na Slovensku stúpol počet zosobášených párov a klesol počet rozvedených. Historicky najvyšší počet
sobášov bol na Slovensku v roku 1977 , keď ich bolo 44 474. V roku 2016 ich bolo 29 897. Najvyšší
počet rozvodov v histórii Slovenska bolo v roku 2006 – 12 716. Za posledných 20 rokov sa dramaticky
zvýšil aj vek sobášiacich sa snúbencov. Priemerný vek sobášiacich sa je 31,4 rokov u mužov a 28,8
u žien. Okres Bytča patril medzi tie, kde je dlhodobo najnižší počet rozvodov.
Ženísi z dovozu – sobáše podľa štátneho občianstva snúbencov v roku 2016. Muži : 1. Česi – 890, 2.
Briti – 317 a 3. Nemci – 224. Nevesty z dovozu. : 1. Češky – 360, 2. Ukrajinky – 74 a3. Poľky – 65.
Podrobnosti SD č.: 28 / 2018
Narodené deti v Bytči.
V meste privítali do života v DK 15.marca. Obrad uvítania do života sa konal pre deti, nových občanov
Bytče , ktoré sa narodili od 10.10.2018 do 28. 2. 2019. Poslanci MZ rozhodli, že rodičia dostanú na
každé dieťa ktoré má trvalý pobyt v Bytči sumu 100 €. Ak sa rodič nemohol na slávnosti zúčastniť
finančná podpora mu bola vyplatená v hotovosti v pokladni MsÚ. Pretože sa ročne narodí v Bytči
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a okolí približne 150 detí,
mesto plánuje ich slávnostné uvítanie dvakrát do roka.
Podrobnosti SD č.: 29 / 2018
Návštevnosť v ŽSK.
Náš kraj po prvýkrát v histórii navštívilo viac ako milión turistov. Najväčší podiel na tom mal Liptovský
Mikuláš, potom mesto Žilina a tretí bol Ružomberok a okolie. Bohatstvom kraja je nádherná príroda,
historické
pamiatky
a rozmanitá
kultúra.
Podrobnosti SD č.: 30 / 2018
Na čo míňame najviac peňazí.
Najväčšiu položku minieme na bývanie, vodu a kúrenie ( 717 ročne ), ďalej na rekreáciu a kultúru(
274 ), nákup a prevádzku auta( 241 ), stravovanie v reštauráciách( 213 ) , mäso( 206 ), odievanie( 161
), chlieb a obilniny( 148 ) , mlieko, syry a vajcia( 144 ). Paradoxom je , že obyvatelia žilinského kraja
najmenej zarábajú, ale najviac míňajú. Čisté peňažné výdavky v žilinskom kraji na osobu za mesiac
v eurách ,r. 2016 sú : príjmy: 410,52 €; výdavky : 358,01 €. Na zdravotníctvo ide z celkových výdavkov
3,0 % ( čiže 10,90 €. ); na potraviny a alkohol : 20,00% ( 71,77. € ); na dopravu 12,8 % ( 45,93 € ).
Podrobnosti SD č.: 31 / 2018
Platy.
Platy na Slovensku vlani narástli najviac za posledných 10 rokov. Vlani priemerné mzdy narástli o 4,6
% v roku 2018 o 5,4 %. Porovnanie rozdielov v rokoch 2016 a 2018 vo vybraných pozíciách .Inžinier,
strojný konštruktér ( Žilina ) 2016 : 1100 až 1400 ; r. 2018 : 1200 až 1700 €. Nákup , logistika
a skladník : 2016 : 500 až 750 €; 2018 : 750 až 900 €. Zvárač: 2016 : 750 až 1100 €; 2018 : 950 až
1300€. Administratíva, právo, manažér: 2016 : 1700 až 2150 €; 2018 : 1600 až 2500 .
Najväčší je nedostatok pracovníkov vo výrobe. Na celom Slovensku je zhruba 80-tisíc neobsadených
pozícií. Len automobilkám chýba asi 15-tisíc ľudí. Týka sa to kvalifikovanej aj nekvalifikovanej
pracovnej sily. V maloobchode chýbajú skladníci, vodiči vysokozdvižných vozíkov a predavači.
Opatrovateľky v Rakúsku zarábajú od 70-90 € za 24 hod. Dopravu hradil klient, strava a ubytovanie
boli zadarmo. Podrobnosti SD č.: 32 / 2018
Zamestnanosť.
Najviac miest pre absolventov škôl je v administratíve a obchode. Problém je nedostatočná znalosť
cudzích jazykov. Dopyt je najmä po nemecky a francúzsky hovoriacich absolventoch. Predstava
o ideálnom zamestnaní je práca v teple kancelárie ako administratívni pracovníci. Zatiaľ čo dopyt po
pracovnej sile stále stúpa, nároky na ňu sa znižujú. Firmy zdôrazňujú najmä požiadavku praxe
aj
brigádnickej.
v danom
odbore
a to
Podrobnosti SD č.: 33 / 2018
Brigády.
Firmy majú problém obsadiť pozície brigádnikov počas dovolenkového obdobia. Kedysi nastupovali
na brigádnické miesta najmä študenti a dôchodcovia, dnes nemajú záujem. Najviac pozícií je
k dispozícii vo výrobe, logistických a zákazníckych centrách a v obchode. Brigádnici nestoja
o manuálnu prácu. Pretože firmy ponúkajú študentom platené stáže v ich študijnom odbore, čo je
prínos pre ich profesijný životopis. Najhoršie je to v v sezónnych prácach v agrorezorte. Príjmy sú tu
nízke ale spojené s ťažkou prácou. Neplnoletí študenti hľadajú prácu počas prázdnin v službách,
obchode, cestovnom ruchu, hoteliérstve, gastronómii, alebo vo firmách na jeden prázdninový
mesiac. Naopak vysokoškoláci vyhľadávajú dlhodobé brigády často v mieste štúdia. Uprednostňujú
ale brigádu v zahraničí, najlepšie vo svojom odbore. Podrobnosti SD č.: 34 / 2018
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Remeslá.
Murár, tesár, inštalatér, či stolár sú remeslá, ktoré dnes na trhu práce chýbajú. Nedostatok kvalitných
remeselníkov je dnes problémom celej spoločnosti. Najväčší záujem je o stavebné profesie. Stredné
odborné školy preto modernizujú výučbu na svojich učilištiach. Stredná odborná škola stavebná
v Žiline realizuje medzinárodné projekty, odborné súťaže. Študenti aj majstri sa zúčastňujú
odborných stáží v Nemecku ( murár, tesár, stolár, operátor stavebnej výroby, mechanik hasičskej
techniky ); v Rakúsku ( inštalatér, mechanik inštalačných zariadení, technik energetických zariadení );
v Portugalsku ( operátor stavebnej výroby, , inštalatér, ) a pod. Žiaci získavajú certifikáty v daných
odboroch. Po získaní odbornosti , budú mať plat nad úrovňou priemernej mzdy v SR.
Podrobnosti SD č.: 35 / 2018
Pracujúci penzisti.
Po klasickom pracovnom pomere uprednostňujú seniori najviac prácu na dohodu. Ich počet na
Slovensku stúpa. V máji ich pracovalo viac ako 244-tisíc. Za posledné dva roky sa ich počet zvýšil o 33tisíc. Najviac penzistov pracuje na trvalý pracovný pomer. To znamená, že požiadali o vyplácanie
dôchodkov, ale zároveň zostali naďalej pracovať. Mnohí pracujú ako špecialisti. Ďalej prijímajú prácu
na dohodu. Podľa nového zákona ak zarobia mesačne menej ako 200 eur, nemusia platiť z príjmu
žiadne odvody. Podrobnosti SD č.: 36/ 2018
Štátna polícia.
Mŕtva žena. V nedeľu 7.1. našli policajti v jednom z bytov v Bytči mŕtvu 53-ročnú ženu. V súvislosti
s touto udalosťou bol zadržaný 64-ročný muž. Na základe pitvy vyplývalo, že smrť nezavinila iná
osoba. Okolnosti prípadu ďalej vyšetrovali. Podrobnosti SD č.: / 2018
Alkohol za volantom. Hneď na začiatku roka chytili policajti 16 vodičov pod vplyvom alkoholu za
volantom. Sedem z nich malo v krvi viac ako jedno promile. Jeden mal dokonca 2,31 promile, za čo
mu
hrozí
trest
odňatia
slobody
až
na
jeden
rok.
Podrobnosti SD č.: 37 / 2018
5.2. odhalili policajti v našom kraji 35 vodičov pod vplyvom alkoholu , z nich štyria spôsobili dopravnú
nehodu. Podrobnosti SD č.: / 2018
19.2. alkohol a drogy za volantom majú klesajúcu tendenciu. V roku 2011 bolo na cestách zadržaných
1051 opitých vodičov, v roku 2017 ich bolo 831. Žiaľ stále pri nich vyhasol ľudský život.
Podrobnosti SD č.:38 / 2018
19.2. uverejnili v tlači tabuľky o počte usmrtených osôb pri dopravných nehodách. Najviac mŕtvych
bolo v roku 1998 až 819. V roku 2017 ich bolo 250. Čo sa týka kategórie vozidla, v osobnom aute
zomrelo 170 vodičov, v nákladnom 25 vodičov, na motocykli18 vodičov , na bicykli ich bolo 11
a chodcov bolo 49.
Podrobnosti SD č.:39 / 2018
Polícia neustále apeluje na vodičov, aby pred jazdou nepoužívali alkohol, napriek tomu v týždni okolo
13.10. zadržali na krajských cestách 27 vodičov , ktorí boli pod vplyvom alkoholu.
Zrazil dôchodkyňu.
22-ročný vodič viedol nákladné auto v obci Kotešová, prešiel na krajnicu, kde zrazil 62-ročnú
dôchodkyňu. Po dychových skúškach nemal nikto z nich alkohol v krvi. Polícia vyzvala účastníkov
premávky k opatrnejšej jazde. Podrobnosti SD č.: 40 / 2018
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Tichý zabijak.
12.2. našiel syn svojho mŕtveho otca po tom ako sa nadýchal oxidu uhoľnatého. 82-ročný pán nemal
správne kúrenie. Podrobnosti SD č.: 41 / 2018
Zlodejky.
24.9. sa pokúsili o krádež dve ženy z Česka v rodinnom dome v Hvozdnici. Ani bránka z ulice, ani dom
neboli zamknuté. Po tom ako ich majiteľka domu prichytila ako jej snoria v spálni, ušli. Domáca pani
okamžite volala na políciu v Bytči. Po krátkom pátraní ich policajná hliadka zatkla.
Podrobnosti SD č.: 42 / 2018
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3. kapitola

PRIEMYSEL,OBCHOD,PODNIKANIE
Rozpočet mesta v eurách :
-

Služby všeobecne : sociálne služby ( staroba ) : 73 310;( deti a mladé rodiny) : 29 400;
Pohrebníctvo : 95 400
Bývanie : 28 800; soc. byty : 1 500; byty Pšurnovice : 280 490;
Dávky v hmotnej núdzi : 2 500; opatrovateľská služba : 330 400
Jesienka – zariadenie pre seniorov : 625 000
Cestovný ruch – 12 920

Rekvalifikačné kurzy. Úrad práce organizoval rekvalifikačné kurzy pre opatrovateľky detí, ale aj
seniorov v zahraničí. Získanú znalosť jazyka mohli uplatniť v Rakúsku, Nemecku a Anglicku.
Podrobnosti SD č.: 43 / 2018
Firma Miroslav Bočko ponúkla ponuku maliarskych a natieračských prác v bytoch, domoch
a priemyselných objektoch. Natierali steny, strechy, ploty, staré dvere a okná. Izolovali ploché strechy
.Podrobnosti SD č.: 44 / 2018
Firma Kaufland SR hľadala počas roka brigádnikov pre pravidelnú distribúciu reklamných letákov do
poštových schránok v Bytči. Podrobnosti SD č.: / 2018
Novootvorené pohostinstvo U Ľuba sme našli na Thurzovej ulici. Pozývalo nás na príjemné
posedenie pri čapovanom pive Litovel, dobrej káve alebo poháriku vína.
Podrobnosti SD č.: 45 / 2018
Pohostinstvo PILSNER URQUELL prijímalo objednávky na pizzu s možnosťou dodávky domov.
Zároveň ponúkali jedálny lístok s bohatou ponukou.
Podrobnosti SD č.: 46 / 2018
Donášková služba ponúkala dovoz hovädzieho mäsa od farmára priamo domov. Minimálny odber
musel byť 8 kg. Podrobnosti SD č.: 47 / 2018
Pekáreň v Bytči začala v apríli hľadať zamestnancov : vodič, vodička, zamestnanec do výroby.
Podmienkou bola chuť do práce. Podrobnosti SD č.: 48 / 2018
Kamenárstvo LAVADO so sídlom Bytča – Hliník ponúkalo svoje výrobky: pomníky, obklady, dlažby,
parapety, schody, kuchynské dosky, a pod. so zľavou 20 %.
Podrobnosti SD č.: 49 / 2018
Predajňa MAXIMO so sídlom na Hlinkovej ulici znovu ponúkala nový tovar dojčenské oblečenie
a obuv, dámsky a pánsky textil, spodnú bielizeň a dáždniky.
Predajňa 39 na ulici 1. Mája upozorňovala v apríli na výpredaj a zľavy 20 až 30 % . Ponúkali textil,
obuv, bielizeň, bižutériu, domáce potreby, bytový textil a drogériu.
Podrobnosti SD č.: 50 / 2018
MATRACSHOP bol kamenno – internetový obchod, ktorý ponúkal matrace, vankúše, paplóny,
obliečky výhradne od slovenských a českých výrobcov. Obchod sídlil na Lombardiniho ulici.
Podrobnosti SD č.: 51 / 2018
Podvodníci, ktorí nás nútili platiť za elektrinu. Viacerým zákazníkom telefonovali podivní ľudia, ktorí
sa vydávali za pracovníkov energetickej spoločnosti a snažili sa ich presvedčiť, že neoprávnene
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odoberajú elektrinu. Volajúci bol veľmi agresívny a vyhrážal sa zásahom polície za neoprávnený
odber. Stredoslovenská energetika vystríhala zákazníkov , aby neplatili nikomu žiadne poplatky.
Podrobnosti SD č.: 52 / 2018
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4. kapitola

POĹNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
Oznamy na verejnej tabuli mesta:
-

-

15. 1. Oznam a výzva na výrub porastov v ochrannom pásme Bytča v k. ú. Hrabové. Jednalo
sa o stromy , ktoré dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú dopravu, obyvateľstvo a pod.
9.3. Urbárske spoločenstvo „ Starý Háj“ Predmier vyplácalo náhradu za užívanie poľovného
revíru vlastníkom z Bytče a okolia. Vyplácali v KD Jablonové.
20. 4. Urbárske spol. D. Hričov vyplácalo náhradu užívania poľovného revíru Hrabové a Hliník
11.6. OÚ referát lesného hospodárstva oznámil schválenie programu starostlivosti o lesy
v lesnom celku Súľov. Vyhláška platila pre štátne inštitúcie a súkromných vlastníkov lesov
v okrese Žilina a Bytča.
11.7. Poľovnícka spoločnosť Kotešová – Svederník oznámila majiteľom poľovných revírov, že
sa bude vyplácať náhrada za užívanie.

Nová obchodná stratégia lesov SR. So zmenou nového obchodného riaditeľa sa zmenila aj obchodná
stratégia. Jej hlavnou úlohou bolo získať prehľad a kontrolu nad smerovaním dreva ku konečným
odberateľom a so spracovaním drevnej hmoty na Slovensku. Podporovať budú hlavne domácich
spracovateľov dreva. Štátny podnik LESY SR obhospodaruje asi 45 % lesov na Slovensku, ostatné sú
vojenské lesy, urbári, a samostatne hospodáriaci súkromní vlastníci. Na export išlo drevo, ktoré
neboli schopní spracovať slovenskí výrobcovia. V podrobnostiach sú uvedené všetky pohľady na
obchod s drevom.
Podrobnosti SD č.: 53 / 2018
Sucho potrápilo celú Európu. Preto 7 krajín okrem Slovenska požiadalo o predčasné, preddavkové
vyplácanie priamych podpôr. Výpadok úrody dosahoval v niektorých prípadoch aj 70 %. V ČR vyplatili
poľnohospodárom zo štátneho rozpočtu asi 77 miliónov eur. Družstvá a jednotlivci sa poistili na
úrode, plodinách, zvieratách a majetku firmy. Nie všetky následky rizík sú však kryté poistením,
napríklad sucho, záplavy, dažďová smršť počas žatvy a pod. O poľnohospodársky sektor sa starajú
rôzne komory ako potravinárska, obchodná, združenie vlastníkov pôdy a pod.
Podrobnosti SD č.: 54 / 2018
Jabloň zakvitla v auguste. Poriadne prekvapenie pripravila svojim majiteľom jabloň v Bytči –
Hrabovom. Tým, že jabloň zakvitla v auguste, mala na sene naraz jablká i kvety. Strom má 30 rokov
a ešte sa to nikdy nestalo.
Podrobnosti SD č.: 55 / 2018
Nedostatok zberačov. Leto a jeseň je obdobím, keď si farmári najímajú zberačov úrody. Aj keď je na
Slovensku fariem dosť, ľudí je málo. Radšej vycestujú za prácou do zahraničia. Hoci slovenskí
pestovatelia už roky na to upozorňujú, z roka na rok im chýba viac zberačov. Ak sa ovocie nepozbiera
včas, ohrozí ho počasie a nevydrží do ďalšieho roka. V zahraničí zberači zarobia viac peňazí ako doma.
Naši farmári nedostávajú dosť vysoké dotácie, aby mohli zberačov lepšie odmeniť. Navyše naši mladí
nemajú žiadne pracovné návyky.
Podrobnosti SD č.: 56 / 2018
Čo škodilo zelenine. Extrémne suché počasie leta 2018 neprialo šíreniu hubových chorôb, podporilo
ale výskyt viacerých škodcov a poškodeniu listov i plodov silným slnečným žiarením. Výdatné dažde
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koncom augusta a začiatkom septembra spôsobili popraskanie pokožky plodov rajčín, sliviek a vyrojili
sa slimáky slizniaky.
Paprika trpela suchou škvrnitosťou plodov spôsobenou nedostatkom vlahy v období rastu. Zo
škodcov sa vyskytli okrem vošiek aj roztočík paprikový, ktorý napádal listy.
Rajčiaky reagovali na horúčavy zavinutím listov a na plodoch bol slnečný úpal ( zbeleli ) a odumierali
špičky plodov. Keď prišli dažde, popraskali.
Cesnak. Už niekoľko rokov stúpa trend skleróziovej hniloby, čo spôsobuje veľké straty na úrode.
Cibuľa. Vďaka suchu sa pleseň cibuľová objavila len málo. Aj mínerka cibuľová sa oneskorila.
Kapustová zelenina. Molice na spodných listoch , ktoré cicajú šťavu tento rok sa neobjavili. Škody ale
napáchali viac skočky a húsenice mlynárika kapustného.
Fazuľa. Kolíkové aj kríčkové odrody reagovali na sucho a vysoké teploty opadávaním kvetov. Listy
mali slnečný úpal.
Broskyne a marhule. Pretože neskorá jar a leto sú veľmi teplé, darí sa aj v našej nadmorskej výške
týmto plodom. Ak odolajú jarným mrazom, potom už na nich narastie bohatá úroda šťavnatých
plodov. Podrobnosti SD č.: 57 / 2018
Veľká úroda jabĺk. Úroda jabĺk bola tento rok po dvoch slabých rokoch bohatá a zdravá. Napriek
tomu majú ovocinári a záhradkári hlavu v smútku. Najprv ich ťažilo to , ako bohatú úrodu pozbierať,
neskôr , kde ju uskladniť, a napokon ako sa ubrániť konkurencii z okolitých krajín. Tento rok sa
urodilo na Slovensku 70-tis. ton jabĺk, čo je 50% zo slovenskej spotreby. Pretože nemôžu zohnať
brigádnikov, takmer pätina úrody ostane na stromoch. To je 15-tis. ton jabĺk. Cenu jabĺk tlačí dolu
nielen veľká ponuka , ale aj konkurencia poľských a maďarských jabĺk, ktoré ich pestovatelia
ponúkajú omnoho lacnejšie. Ovocinári preto vyzývajú zákazníkov, aby sa zaujímali odkiaľ ovocie
pochádza.
Podrobnosti SD č.: 58 / 2018
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5. kapitola

VÝSTAVBA

Oznamy na verejnej tabuli mesta :
-

Od začiatku roka sa začala výstavba RD a inžinierskych sietí okolo neho v k.ú. Bytča
stavebníkov Ing .R. Amrich a S. Múdra v projekte „ Zdravý dom“.
15.1. udelili stavebné povolenie pre stavebníka ORANGE Slovensko na stavbu : „ stavba el.
komunikačnej siete na existujúcom objekte na Ulici S.Sakalovej č.30.
17.1. Stavebné povolenie pre stavebníka E. Kováčika z Kotešovej na „ Prístavbu a stavebné
úpravy,+ plynová prípojka v k. ú. Bytča.
9.2. výstavba prívodu vody pre RD Pod Hájom a rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu na Ul. J.
Kráľa.
16.2. udelili stavebné povolenie pre stavebné konanie „ Stavba elektronickej komunikačnej
siete v objekte Bytča ( 36 majiteľov RD a firiem
20. 2. Oznam o začatí stav. Konania „ Základňová stanica a rádiový bod BY KIN -Stavba
komín Bytča.
20.3. Slovak Telecom : „ Výstavba stožiara, prípojka a oplotenie v k. ú. Bytča
21. 3. Výstavba „ Hala Premat „ na Hollého ul. Bytča. Stavba el. napojenia, trafostanica,
a káblová prípojka.
29.3. oznam o začatí stavby „ SEVAK - vodovod Pšurnovice „ II. etapa
5.4. rozhodnutie o umiestnení stavby Bytča smer Pšurnovice „ montáž káblového vedenia“.
1.6. schválenie stavebných úprav v bytovom dome na inštaláciu výťahovej plošiny pre
invalidný vozík. Stavebník M. Igondová, Lúčna ul. 1014/ 4
19.6. oznam o začatí stavby : „ Rozšírenie vodovodu Hlinická ulica „.
17.10. oznam o začatí stavebného konania v Mikšovej stavebníkmi Ing. Hrabovského s manž.
Stavali garáž a hospodársku budovu.
23.10. stavebné povolenie manž. Košovcom na stavbu RD v Bytči. Stavba inž. Sietí, oplotenia
a vsakovacej jamy.
18.10. stavebné povolenie na vodnú stavbu SKV Bytča na ul. J. Kráľa. Rozširovali
a rekonštruovali vodovod. Stavebník : SEVAK Žilina.
8.11. začiatok vodnej stavby SKV Bytča Ul. Rázusova a Červeňanského – rekonštrukcia
vodovodu. Stavebník bol SEVAK Žilina.
20.7. Oznam o kolaudácii „Zahustenie technickej stavby v Bytča – Pšurnovice „ Pri záhradkách
„ . Stavba inž. sietí.

Rozpočet mesta na výstavbu v eurách :
-

Údržba budov : 358 290
Stavebný poriadok : 30 620

Uzatvorený most. Lávka spájajúca obec Predmier s Mikšovou, mestskou časťou Bytče, funguje od
roku 1993, kedy bola skolaudovaná. Využívali ju nielen obyvatelia spomínaných obcí, ale aj občania
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so širšieho okolia. Výrazne skracovala cestu do Hrabového. Prechádzalo tadiaľto veľa áut do
servisného závodu kde pracuje 650 ľudí. Teraz , keď je lávka uzavretá musia ľudia prejsť 13 km
namiesto 3 km. Lávka je v katastri mesta a patrí Slovenskému vodohospodárskemu podniku, ktorý ju
uzavrel pre jej havarijný stav. Lávku nemôžu začať opravovať lebo nastali majetkové ťahanice. Autá
cez lávku neprejdú ale chodci a cyklisti podlezú zábrany a most používajú. Primátor mesta p. Minárčik
vyzval SVP, aby lávku urýchlene opravil, lebo ho predtým používala aj záchranná služba a požiarnici.
Po troch mesiacoch SVP pristúpil k uzavretiu zmluvy s mestom Bytča. Mesto spolu s okolitými obcami
chce začať opravy odspodu. Aj finančné náklady si rozdelia. Od novembra bola lávka znovu
spojazdnená. Svojpomocne vymenili chybné drevené hranoly a niektoré najnutnejšie stavebné kroky.
Podrobnosti SD č. : 59 a, b, c / 2018
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6. kapitola

DOPRAVA
Oznamy na verejnej tabuli mesta :
-

27.2. kolaudačné rozhodnutie : „ Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina , pre rýchlosť
vlakov 160 km/ hod, II. etapa Hrabové
30.7. oznam o uzavretí lávky cez Váh Mikšová – Predmier. Lávka už dlhšie nie je v premávke.

Rozpočet mesta na dopravu v eurách :
-

Cestná doprava : 107 250
Údržba ciest : 232 050

Žilinské letisko. Letisko už niekoľko rokov bojuje o svoju ďalšiu budúcnosť. Keď v roku 2012 prišlo
o pravidelné letecké spojenie s Prahou, rezort dopravy dokonca uvažoval o jeho zrušení. Dnes
ministerstvo dopravy hľadá nájomcu pre letisko. Hoci župa vlastní v Letiskovej spoločnosti Žilina ani
nie pol percentný podiel, o letisko nechce prísť. Poslanci uvažujú o možnosti finančného spojenia
viacerých zamestnávateľov zo Žiliny a okolia. Na rokovaniach o udržaní letiska sa stretli mesto Žilina,
Žilinská univerzita a kľúčoví zamestnávatelia. Letisko má stále ešte štatút medzinárodného letiska.
Ešte stále ho drží pri živote Žilinská univerzita. Cez svoje Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum tu
pripravuje letecký personál a pilotov. V minulom roku ich dispečeri zaznamenali celkom 8911 letov.
Pravidelná linka na trase Žilina – Praha – Žilina bola po prvýkrát zavedená v roku 1974 spolu
s otvorením žilinského letiska. Vtedy linku prevádzkovala slovenská spoločnosť Slov Air do roku 1981.
Od jesene 1997 do leta 1998 lietala na tejto linke česká letecká spoločnosť Air Ostrava, ktorá lety
zastavila. Do tretice bola linka obnovená po sprevádzkovaní nového terminálu na letisku v júli 2005.
Lietali do r. 2012. Odvtedy nemá Žilinské letisko pravidelné spojenie so svetom.
Podrobnosti SD č.: 60 / 2018
Železnice ukončili modernizáciu. Štyri roky trvala modernizácia takmer 23-kilometrového
železničného úseku z Považskej Teplej smerom na Žilinu. Na trase postavili 6 železničných mostov, 5
nových cestných mostov, 1 lávku pre peších a 5 podchodov. Počas výstavby prebehlo veľa
konfrontácií s miestnym obyvateľstvom a Železnicami SR. Aj obyvatelia Hrabového boli nespokojní,
lebo ich trať odtrhla od športoviska, je tam veľa prachu a majú poškodené fasády domov. Problémy
pomáha riešiť aj primátor Bytče M. Minárčik. Pri slávnostnom otvorení úseku postavili vedľa seba
staručkú parnú lokomotívu vedľa najmodernejšej ťahanej rušňom Siemens Vectron.
Podrobnosti SD č.: 61 / 2018
Zlé mosty. Na Slovensku je celkovo na cestách nižších tried 5439 mostov, 592 je v zlom, veľmi zlom
a havarijnom stave. Až 169 z nich je v Žilinskom kraji. Čo je najviac na celom Slovensku. Zanedbáva sa
údržba. Tretina z nich má viac ako 65 rokov , čo je 1733 mostov. Táto situácia má negatívny dosah na
kvalitu života obyvateľov mimo hlavných dopravných spojení.
ŽSK má od roku 2016 hlavného odborného mostára, ktorého úlohou je spracovať dáta pre
cestnú databanku. Okrem neho vznikla na oravskom závode takzvaná mostná čata, ktorá robí
stavebné úpravy ako : výmena či oprava zábradlia, zvodidiel, ríms a vozovky.
Podrobnosti SD č.: 62 / 2018
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7. kapitola

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oznamy na verejnej tabuli mesta :
-

-

-

-

-

-

-

-

MsÚ oznámil, že od 9.4. do konca októbra 2018 budú v meste uložené nádoby na zber
biologicky rozložiteľného odpadu ( BRO ) . Nádoby mali hnedú farbu a vyprázdňovali ich 2x za
mesiac, vždy v párny týždeň takto : pondelok : M. Bytča a Hrabové; utorok: Hliník; streda
a štvrtok : Bytča; piatok : Pšurnovice, Mikšová a Beňov. V nádobách mohol byť len odpad zo
záhrad ( konáre, lístie, tráva ) a kuchynský odpad.
10. 4. Mesto oznámilo termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov – zelenej farby.
Harmonogram určil ich rozmiestnenie podľa ulíc a mestských častí. Oznámili počet ich
rozmiestnenia a čas uloženia.
19. 4. – Vyhláška o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v obvode Bytča.
Ohrozenie trvalo od 19. 4. Do doby odvolania. Vo vyhláške boli uverejnené zákazy, ktoré
zabraňovali vzniku požiaru a opatrenia po jeho vzplanutí. 15.5. odvolali čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov.
21.8. oznam o vyhlásení chránených stromoch : „ Lipa v Bytči – Hliníku“ . Jednalo sa o 2ks lipy
veľkolistej. Prvá lipa : obvod kmeňa : 419 cm. Výška: 26 m ; priemer koruny : 16 m; vek asi
300 rokov. Druhá lipa : obvod kmeňa : 278 cm; výška asi 25 m ; priemer koruny : 15 m; vek
asi 170 rokov.
29.5. vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru do odvolania. Okresné
riaditeľstvo Hasičského zboru zrušilo vyhlášku 26.7.
27.7. Regionálna veterinárna správa Žilina dala uverejniť nariadenie na zdolanie a zabránenie
šírenia choroby moru včelieho plodu. Zlikvidovali všetky včelstvá vo včelnici p. M. Ačjaka (
Kolárovice ), kde zistili zdroj choroby. Ostatní včelári museli urobiť dezinfekciu včelstiev, pôdy
okolo, a včelíny. Bytča bola v ochrannom pásme.
1.9. oznam pre užívateľov psov o povinnosti trvalého označenia „ čipovania „ . Čip eviduje:
evidenčné č. psa, č. veterinárnej amb. ,meno a adresa majiteľa, údaje o psovi ( jeho farba,
rasa a pod ).
25.9. jeseň – rozloženie veľkokapacitných kontajnerov v uliciach mesta a m. č.
10.10. MsÚ a TS oznámili občanom mesta a m. č. že v uvedenom dátume vykonajú posledný
tohtoročný vývoz BRO . V ozname je uvedený dátum vývozu.
22.10. vyhlásenie MsÚ odbor ŽP o chránených stromoch smreky a dub v „Pustom
Jablonovom , k. ú. Malá Bytča. Stromy rástli pri asfaltovej ceste na Tancovú.
20.11. RVPS v Žiline žiadala primátora mesta o spoluprácu v prevencii proti šíreniu afrického
moru ošípaných ( AMO ) . Naše obce sú nárazníková oblasť ohraničená diaľnicou D1. Mor sa
šíri z Poľska a Česka.
14.12. vyvesené informácie o dátume vývozu komunálneho odpadu počas Vianočných
sviatkov na sídliskách, v RD, firmách a bytových domoch.
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Rozpočet mesta na životné prostredie ( ŽP ) v eurách.
-

ŽP všeobecne : 64 360
Odvoz odpadu : 360 950
Zásobovanie vodou : 14 160
Miestne komunikácie ( MK ) , verejné priestranstvá a zeleň : 588 800
Údržba verejnej zelene : 93 450
Osvetlenie mesta : 91 250
Verejné hygienické zariadenia : 14 300

Vianočné stromčeky. Mesto sa aj tento rok postaralo o zber vianočných stromčekov prostredníctvom
spoločnosti, ktorá sa stará o údržbu zelene. Obyvatelia sídlisk ich môžu uložiť vedľa kontajnerov.
Stromy sa ďalej spracujú na štiepku a kompostujú sa, alebo využijú na mulčovací materiál.
Podrobnosti SD č.: 63 / 2018
Najlepšia krajina pre život. Nezisková organizácia robila prieskum . Od roku 2012 skúma 50
ukazovateľov kvality života v 128 krajinách sveta. Slovensko sa ocitlo medzi krajinami „ s vysokým
sociálnym pokrokom“ na tridsiatej priečke. Z nášho okolia skončili Česi na 22. Mieste, Poliaci na 32.
A Maďari na 37. Mieste. Zo susedných krajín skončilo najlepšie Rakúsko na 14.mieste. Tabuľku vedú
severské krajiny na čele s Dánskom.
Podrobnosti SD č.: 64 / 2018
Hus bieločelá. Počas pravidelného pozorovania vodných vtákov, ktoré vo februári zimujú na rieke
Váh, sa podarilo zaznamenať vzácnu severskú hus bieločelú, ktorá spásala čerstvú trávu. Na našom
území sa tento druh husi vyskytuje najmä v období migrácie .
Podrobnosti SD č.: 65 / 2018
Smog. SHMÚ vydal v o februári výstrahu pred zvýšeným množstvom smogu v našom regióne. Najviac
trpia jeho koncentráciou starí ľudia, osoby choré na dýchacie cesty, alergici a veľmi malé deti.
Odborníci nám odporúčali menej sa pohybovať vonku, menej vetrať a pod.
Podrobnosti SD č.: 66 / 2018
Zachránené medvieďatá. Štyri vyhladované medvieďatá zachránili pracovníci Správy národného
parku Malá Fatra začiatkom marca. Po tom , ako sa ubezpečili, že sa k nim matka nevráti ich kŕmili
kozím mliekom a keď zosilneli putovali do ZOO Bojnice. Ochranári sú si istí, že matku vyplašili ľudia,
ktorí sústavne okolo brlohu chodili, ľudia so psami zbierali zhodené parožie, a dokonca sa tam
lyžovali, hoci je to chránený prírodný park. Medvedica sa vydesila a mláďatá opustila.
Odhaduje sa , že po horách Malej Fatry sa pohybuje 80 až 100 medveďov.
Podrobnosti SD č.: 67 / 2018
Mapovanie drevín. Štyri mesiace chodili po meste od stromu k stromu dendrológovia. Zastavili sa pri
viac ako 1800 drevinách na mestských pozemkoch , na sídliskách , v parkoch , cintorínoch a školských
zariadeniach. Každý strom a krík zmerali, zhodnotili jeho stav , hľadali poškodenia , chyba a choroby
a navrhli pre samosprávu ,mesta riešenie ako s drevinami zaobchádzať, t.j. či ich ešte opatrovať,
alebo vyrúbať.
Predstavitelia mesta si dali ohodnotiť dreviny preto, aby sa v prípade rozdielnych názorov na
výrub vyhli konfrontácii. V minulom režime si obyvatelia sídliska sadili svoje stromy pri narodení
dieťaťa. Často to bolo bez koncepcie, priam nalepené na bytovky. Mnohé sa stali predmetom
susedských sporov.
Po zisťovaní odborníkmi má dnes mesto podrobnú inventarizáciu všetkých ihličnatých, listnatých,
ovocných stromov a kríkov. Všetky sú ohodnotené známkou od jedna po päť. Pričom jednotka je súca
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na výrub. Vyhotovili interaktívnu mapu , do ktorej ak si záujemca klikne, môže sa dozvedieť všetko
o strome. Napríklad aj to, ktoré z nich sú alergickou hrozbou, ktoré ohrozujú bezpečnosť chodcov,
ktoré treba vyrúbať pre blízkosť elektrického vedenia a pod. Dendrológovia napr. upozornili , že aleja
nových javorov na námestí okolo rieky je napadnutá múčnatkou, na sídlisku sú invázne , škodlivé
javorovce, v meste je mnoho alergénnych briez, ktoré treba vyrúbať najmä na miestach v blízkosti
škôl. Súpis slúži aj pre TS. Dostali návod ako sa starať o jednotlivé druhy drevín. 11apol metrový
pagaštan konský v parku na Hlinkovej ulici mal veľkú dutinu a hrozilo jeho zrútenie . Ohrozoval nielen
majiteľov okolitých domov, ale aj blízke detské ihrisko. Dnes z neho ostal iba peň, rovnako ako zo
všetkých starých líp na tejto ulici.
Podrobnosti SD č.: 68 / 2018
Do práce na bicykli. Po piaty krát vyhlásili na Slovensku kampaň pod názvom „ „Do práce na bicykli“.
Začala sa od 1.mája a motivovala zamestnancov , aby chodili do práce na bicykloch. Na konci mesiaca
sa sledované údaje vyhodnotia a najlepší súťažiaci sa ocenia. Akcia motivovala aj zamestnávateľov,
aby tvorili podmienky pre svojich zamestnancov na príchod do práce na bicykli, ako sú stojany na
bicykle, sprchy a pod. V minulom roku sa do akcie prihlásilo viac ako 8-tisíc nadšencov.
Podrobnosti SD č.: 69 / 2018
Lavičky v nemocnici. V celom areáli žilinskej nemocnice sú lavičky v zlom stave. Správa nemocnice sa
vyhovára, že niet času ani peňazí, lebo teraz opravujú vnútorné priestory. V auguste sa venovali
parčíku pri detskom oddelení, kde pribudli nové lavičky, vysadili nové dreviny a postavili sochu Panne
Márii. Mnohé lavičky v minulosti osadili na veľmi nevhodné miesto, ale pretože sú zakopané v zemi,
nedajú sa premiestniť. Mnohé lavičky nemôžu opraviť preto, že pozemok na ktorom stoja nepatrí
nemocnici.
Podrobnosti SD č.: 70 / 2018
Nové typy kontajnerov. Čo v Žiline ešte len plánujú, v Bytči už využívajú. Začiatkom septembra
umiestnili na ul. Lúčna polo podzemné kontajnery na triedený odpad. Pribudlo ich sedem. Vystriedali
20 klasických , 1100litrových nádob. Nové sú hygienické, estetické, bezpečné a úsporné. Keďže
väčšia časť je pod zemou, dochádza k spomaleniu rozpadu a zníži sa zápach. Nádoby sú uzavreté tak,
že sa do nich nedostanú osoby či zvieratá. Nehrozí vandalizmus, prehrabávanie sa v ich obsahu a jeho
vyberanie.
Podrobnosti SD č.: 71 / 2018
Výstava. V priestoroch Sobášneho paláca bola otvorená výstava pod názvom : „ Lesné zvieratstvo
našich hôr“ do 28.novembra. Nainštalovali ju pracovníci Považského múzea v Žiline. Priblížili divákom
všetky známe veľké druhy cicavcov, ktoré trvalo žijú v okolí Bytče. Pre detských divákov pripravili
možnosť naučiť sa majstrovstvu stopovania v teréne.
Podrobnosti SD č.: 72 / 2018
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8. kapitola

ZDRAVOTNÍCTVO

Oznamy na verejnej tabuli mesta :
Komunitný plán – štatistika o zdravotníctve:
LSSP pre dospelých 1 ; lekárne – 6; ambulancie – 49 ( z toho amb. pre dospelých 9 ; pre deti – 5;
gynekologické – 3; zubné – 9 ); RTG – 1; SONO – 1; amb. špecialistov – 20.
Elektronický predpis liekov. Od 1.januára pacienti od lekára odchádzali bez papierového receptu na
lieky. Lekárne dostali avízo elektronicky a automaticky lieky vydali. Prvé dni avizovali lekárnici , že
majú málo čítačiek, čo však nebránilo tomu, aby pacient nebol ošetrený alebo nedostal lieky. Výhoda
elektronického zápisu zdravotného stavu je tá, že ho môžu vidieť aj iní lekári napr. špecialisti. Rozdiel
medzi vytlačeným receptom a elektronickým je najmä v tom, že pri klasickom recepte lekárnik nevidí,
aké všetky lieky má pacient predpísaní, a nevidí ani to, ktoré z nich si vybral.
Podrobnosti SD č.:73 / 2018
Purpurové srdce dostal začiatkom roka primár novorodeneckého oddelenia doktor Michal Jánoš za
svoju obetavú prácu ,významný prínos a reprezentáciu. Michal Jánoš sa tak stal osobnosťou
slovenskej pediatrie za tento rok. Malým nedonoseným novorodencom zasvätil celý život od roku
1975. Žilinská nemocnica za posledné roky výrazne zmenila svoju tvár takmer na všetkých
oddeleniach. Vďaka nadácii KIA MOTORS doplnili vybavenie v lôžkovej časti. Dôležitá bola aj oprava
ciest v areáli , vznik nových parkovacích miest. Úplnou rekonštrukciou prešli odd. LDCH, FBLR,
interné, neurológia, ortopédia, hematológia, geriatrické centrum, onkológia, gynekológia. Na
novorodeneckom odd. postupne vymenili všetky staré novorodenecké postieľky za moderné boxy.
Pretože je čoraz menej lekárov špecialistov i obvodných , prichádzajú pacienti na ošetrenie do
nemocnice.
Podrobnosti SD č.:74 a, b / 2018
Šetrnejší röntgen. Nemocnica dostala vo februári nový terapeutický prístroj na nenádorovú liečbu
pohybového aparátu, zápalu kĺbov a šliach. Do nemocnice investovalo Ministerstvo zdravotníctva.
Doteraz dochádzali pacienti do Ružomberka, kde tento druh prístroja mali. Nový röntgen má hlbší
prienik žiarenia , pri kratšom pôsobení. Jeho kapacita je 50 pacientov na deň.
Podrobnosti SD č.:75 / 2018
Pôrodnosť v žilinskej nemocnici. Minulý rok rodilo 1518 mamičiek a na svet priviedlo spolu 1541detí.
Na svet prišlo o 135 detí viac ako pred rokom. Primár odd. gynekológie a pôrodnice MUDr. Róbert
Ficek povedal, že počet pacientok, ktoré na odd. prijali vzrástol o 5%. Na odd. sú časté laparoskopické
operácie. V roku 2017 úspešne absolvovali 2200 operácií a zákrokov, pričom spádová oblasť je 200tisíc pacientok.
Podrobnosti SD č.: 76 / 2018
Výnimočná operácia. Na ortopedickom odd. urobili ťažkú operáciu zakrivenej chrbtice, ktorá trvala 6
hodín. Deti sa veľmi rýchlo stavajú na nohy. Približne na druhý , tretí deň už normálne chodia a po
ôsmych dňoch ich púšťajú domov. Mladého chlapca operovali raritným kombinovaným spôsobom,
ktorý robia iba v žilinskej nemocnici. Zakrivenie je ochorenie platničiek, ktoré postihuje vysokých ,
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štíhlych chlapcov. V nemocnici zrealizovali lekári na odd. detskej ortopédie v minulom roku 115
operácií deformít. Vo februári to bol už deviaty podobný operatívny zákrok.
Podrobnosti SD č.: 77 / 2018
Urgentný príjem v nemocnici. Tento príjem vybudovali v Žilne v roku 2011. Pre aktuálnu spádovú
oblasť, ktorá zahŕňa pacientov z okresov Žilina a Bytča aj Kysucké N. M. a z časti i Považskú Bystricu,
už nestačí. Je vyťažený oveľa viac , ako sa pred siedmimi rokmi predpokladalo. Vzhľadom na
vyťaženosť a zmenu klimatických podmienok, keď už v máji a júni pribúda počet tropických dní,
začala nemocnica s prípravou novej klimatizácie. Tá nechýba len na urgentnom príjme . Areál
nemocnice vybudovali v minulom storočí a s niečím podobným sa vôbec nepočítalo.
Vzduchotechnikou a klimatizáciou potrebujú vybaviť aj operačné sály, krvnú banku a priestory so
zdravotníckou technikou ako je CT, röntgeny a iná ožarovacia technika.
Podrobnosti SD č.:78 / 2018
Pohotovostná služba. Od začiatku júla začala fungovať pohotovosť po novom. Zásadnou zmenou
bolo, že lekár nebol pacientom k dispozícii celú noc, ale len do 22.hod. V noci boli služby vyťažené len
minimálne. Lekár si tak oddýchne pred službou na budúci deň. Detská pohotovosť pre okresy Žilina,
Bytča a Kysucké N. Mesto boli k dispozícii na prízemí v nových ambulanciách. Pretože pohotovosť sa
nachádza hneď vedľa detského odd. , môžu sa tu urobiť odborné vyšetrenia a nemusia sa deti
prevážať na vozíkoch do iných budov.
Podrobnosti SD č.: 79 / 2018
Kampaň. Pred každou župnou nemocnicou a poliklinikou v kraji pribudli v júni tabule, upozorňujúce
vodičov a rodičov, aby nenechávali v autách svoje deti. Kampaň „ Mami , oci, nezabudni ma v aute“
má pomôcť predísť tragédiám, k akej došlo začiatkom júna
v Hornooravskej nemocnici.
V rozhorúčenom aute vtedy zahynulo dvaapolročné dievčatko. Zdravotníci s touto kampaňou začali
prví, ale mali by sa pridať aj nákupné centrá, alebo námestia, kde parkuje veľa áut. Detský
organizmus sa v horúčavách v zatvorenom vozidle extrémne prehrieva. Lekári upozorňujú rodičov , že
je to rovnako nebezpečné aj v zime. Niektoré nemocnice robia aj ďalšie preventívne kroky. Vrátnici sa
niekoľkokrát za deň prechádzajú po parkovisku a kontrolujú, či v autách nie sú deti. Rovnako
ohrození sú aj starí ľudia.
Podrobnosti SD č.:80 / 2018
Mamičky po pôrode trávia v nemocnici asi štyri dni. Dokonca lekári chcú presadiť projekt, kedy
matka s novorodencom bude po spontánnom pôrode v poriadku, môže opustiť nemocnicu na vlastnú
žiadosť už po 24hodinách. Takto je to bežné napr. v Rakúsku. Prvorodičky ale zo začiatku potrebujú
rady odborníkov ako sú laktačné poradkyne. S ich pomocou ženy koja oveľa dlhšie a zabránia
skorému prechodu na umelú výživu.
Veľkú úlohu zohráva aj zdravotný stav bábätiek. Po treťom dni sa totiž môže prejaviť
novorodenecká žltačka. Skoré prepustenie domov má teda svoje výhody , ale aj nevýhody.
Podrobnosti SD č.: 81 / 2018
Lekár pod vplyvom alkoholu. V septembri prijali policajti Krajského strediska oznámenie o tom, že
v ambulancii ordinuje lekár, ktorý je pod vplyvom alkoholu. K pacientom sa správa hrubo. Policajti mu
namerali 1,63 promile alkoholu v krvi a z ambulancie ho odviedli a bol mu udelený trest zákazu
činnosti na jeden rok. Toto sa stalo v žilinskej nemocnici, ale aj v Bytči pije počas služby nejeden
lekár. Zdá sa, že Bytčania sú tolerantnejší, pretože ešte ani jedného neodviedla polícia.
Podrobnosti SD č.: 82 / 2018
Leteckí záchranári. Spomedzi siedmich základní na Slovensku bolo najvyťaženejšie stredisko v Žiline
so svojimi 364 zásahmi. Viac ako tisíc pacientov bolo prevážaných na vyšetrenie špecialistami.
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Najčastejšie ich pristátia boli v kardiocentrách s diagnózou infarktu myokardu alebo cievnou
mozgovou príhodou. 86 pacientov prevážali do zahraničných nemocníc. Počas zimnej sezóny
potrebovalo rýchly prevoz do nemocnice 35 lyžiarov. Najčastejšou príčinou úrazu boli pády, vzájomné
zrážky alebo nárazy do pevných prekážok. V tomto prípade bolo najviac úrazov končatín a hlavy.
Celkovo bolo do nemocníc na Slovensku prevezených 1712 dospelých a 306 detských pacientov,
z čoho 46 bolo novorodencov. Spomedzi zahraničných pacientov pomohli záchranári vrtuľníkmi
najviac českým pacientom ( 49 ), poľským ( 40 ),a maďarským ( 9 ). Raritou boli turisti z Izraela,
Maroka a Andory. V roku 2018 sa záchranársky tím rozrástol o dvoch odborných pilotov
a automatický resuscitačný prístroj.
Podrobnosti SD č.: 83 / 2018
Raritné choroby si nosíme najmä zo zahraničia. Týmto chorobám dali odborný názov „ legionárska
choroba“. V našom kraji sa ich vyskytlo niekoľko. Jednu nákazu si priniesol pacient z Anglicka. Išlo
o ťažké ochorenie pľúc, ktoré spôsobila baktéria. Bez liečenia antibiotikami by mohol pacient
zomrieť. Táto baktéria sa rozmnožuje v potrubiach s teplou vodou. V okrese Ružomberok
zaznamenali maláriu dovezenú z Libérie. Vyskytlo sa ohrozenie besnotou , a to v 89 prípadoch. Útočili
najmä psy a to 60-krát, mačky 19-krát, ďalej kuna, diviak, myš, zajac a netopier.
Pohlavné choroby začali zaznamenávať v Žiline od roku 2005. V roku 2017 bolo v kraji 178 sexuálne
prenosných ochorení, z toho 13 bol syfilis. Ochorenie salmonelou zaznamenali v roku 2017. Vyskytlo
sa 827 prípadov. Iné vírusové črevné infekcie v roku 2017 postihli 754 ľudí. Z nich najčastejšia bola
hepatitída. Jednu nákazu si priniesli naši turisti až z Filipín. Čierny kašeľ sa vyskytuje ojedinele.
V krajinách tretieho sveta ale spôsobuje veľa úmrtí najmenších detí.
Najväčšie čísla sú vo výskyte akútnych respiračných ochorení. V roku 2017 lekári nahlásili na
Slovensku 278 755 ochorení. V čase epidémií sa zatvárajú MŠ a ZŠ.
Podrobnosti SD č.: 84 / 2018
Hodnotenie nemocnice. V rebríčku hodnotenia slovenských nemocníc žilinská nemocnica po dvoch
rokoch konečne neskončila posledná. Nemocnica sa z trápenia nemôže len tak ľahko vyhrabať,
pretože má veľký dlh. Údaje čerpajú autori článkov z poisťovní a nemocnica sa nemôže k nim vyjadriť.
Preto si nemocnica urobila vlastný prieskum. Do jeho hodnotenia vstúpilo päť ukazovateľov :
spokojnosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti , hospodárenie, transparentnosť
a po prvýkrát aj náročnosť diagnóz pacientov. Ukázalo sa, že dotazník priniesol iné čísla.
Podrobnosti SD č.: 85 / 2018
Tragédia na rodičovskom združení. Koncom novembra zažili udalosť s tragickým koncom na
rodičovskom združení ZŠ Ul. mieru v Bytči. 52-ročnému Rudolfovi náhle vypovedalo srdce, odpadol
a zomrel. Napriek tomu , že sa mu na chodbe školy pokúšalo pomôcť viacero rodičov a pedagógov až
do príchodu záchranky, Rudolfa už nedokázali oživiť. Záchranári dorazili až o 17 minút. Viacerí sa
pýtajú či by mu mohol zachrániť život defibrilátor , ktorý by bol ako vlastníctvo školy.
Podrobnosti SD č.: 86 / 2018
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9. kapitola

ŠKOLSTVO
Oznamy na verejnej tabuli mesta :
-

21.2. VZN – určenie času a miesta zápisu žiakov do ZŠ ( Ul. mieru a Lániho)

Rozpočet mesta na školstvo v eurách :
-

Udelenie financií pre školstvo spolu : 4 763 640
Pre MŠ spolu : 962 050
MŠ Dostojevského ( 329 370 ); MŠ Hrabové ( 70 700 ); MŠ Hliník ( 114 370 ); MŠ Pšurnovice (
56 620 ); Hurbanova Bytča ( 380 390 ).
Základné školy spolu : 2 286 450; ZŠ Ul. mieru ( 1 492 580 ); Lániho ( 791 870 )
Školské jedálne : 592 340 ; CVČ : 183 770; ZUŠ : 430 470 ; ŠKD Ul. mieru : 144 630 ; ŠKD
Lániho : 75 550
Školský úrad : 15 220

Komunitný plán – štatistika o školstve.
-

ZŠ , počet 2 ; počet žiakov : 1293;
MŠ: 5, počet detí 379; súkromná MŠ ( 1 ) , počet detí 27
ZUŠ . 1 ; počet detí 547; CVČ 1, počet detí : 1104; Súkromné CVČ 1 – 187 detí
ZŠI 1 – 73 detí; Súkromná stredná odborná škola 1 – 57 ž.
Gymnázium 1 – 302ž.

Správa o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča za školský rok
2017 / 2018
Vypracovala ju Ing. Marta Košteková, odborná zamestnankyňa Školského úradu ( ŠÚ ).
Mesto Bytča je zriaďovateľom 11 škôl a šk. zariadení. Z toho :
1) Šesť škôl a zariadení bez právnej subjektivity ( 4 MŠ a 2 ŠJ ).
2) 5 škôl a šk. zariadení s právnou subjektivitou ( 2 ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ )
Školské jedálne ( ŠJ )
1. ŠJ na Ul. mieru : Pripravovala stravu pre svoju ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, Hliník n/V,
Pšurnovice Malá Bytča, Hvozdnica a súkromné zariadenia.
- Počet zamestnancov : 18, z toho 6 na úväzok + 1 šofér
- Priemerný mesačný počet stravníkov :
792
- Počet vydaných obedov žiakom a deťom:
110 853
dospelým :
12 827
- Súkromná MŠ ( Dúhové kráľovstvo ) :
1 474
- Počet vydaných doplnkových jedál :
83 390
2. ŠJ na Ul. Lániho: pripravovala stravu pre svoju školu, gymnázium, MŠ Hurbanova a súkromné
predškolské zariadenie.
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-

Počet zamestnancov :
Priemerný mesačný počet stravníkov :
Počet vydaných obedov žiakom a deťom :
dospelým :
Súkromné zariadenie (Úsmev ) :
Počet vydaných doplnkových jedál :

12
698
87 971
12 445
3 650
48 057

Materské školy ( MŠ )
1. Údaje o počte detí a tried
Škola
triedy
Ul. Dostojevského
7
Ul. Hurbanova
8
Hrabové
1
Hliník nad Váhom
2
Pšurnovice
1
Spolu :
19
Zaškolenosť detí bola na 100%.

počet detí
146
157
20
43
18
384

počet predškolákov
43
43
04
11
06
107

2. Prehľad o počte zamestnancov
Škola
pedagogickí
Ul. Dostojevského
14
Ul. Hurbanova
16
Hrabové
2
Hliník n. Váhom
4
Všetci boli kvalifikovaní na 100 %
3.
4.

ostatní
6 z toho , 1 na pol. úväzok + 1 kurič
6 prevádzkoví pracovníci
3 z toho 1 pol. úväzok + 1 kurič
4 prevádzkoví pracovníci + 2 na dohodu

Ďalšie vzdelávanie ped. pracovníkov
Zvyšovanie kvalifikácie na VŠ
Predatestačné vzdelávanie a atestácie
Aktualizačné
Kontinuálne
Inovačné
Adaptačné
Funkčné pre vedúcich zamestnancov
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

1
1
12
2
2
1
3

Všetky MŠ vystúpili s kultúrnym programom na akadémii MŠ ( Na krídlach radosti ), zapojili sa do
výtvarných súťaží ( bezpečnosť na ceste, Ochranárik, Vesmír očami detí, Rozprávkový kolovrátok)
, literárnych súťaží : ( Mám básničku na jazýčku, Eniki,beniky... – regionálna súťaž, Rapotavá
straka ), Zúčastnili sa divadelných predstavení v Žiline, v CVČ, v Dome kultúry v Bytči, výchovných
koncertov, plaveckého výcviku, požiarnej súťaže v Hliníku, . Deti navštevovali krúžky : anglického
jazyka, Žihadielko, Malý športovec, Pastelka a Makovienky. Ďalej organizovali exkurzie : DHZ
Hliník, besedy s policajtmi, kanis terapia, nacvičili kultúrne pásma pre mamičky, . Bolo na výlete
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v Súľove, Papradne, ZOO Lešná. Navštívili Ms knižnicu, areál zámku, výstavu zeleniny a ovocia, .
Mali karneval, Deň otvorených dverí, , týždeň zdravej výživy, Mikuláš a iné.
5. Projekty do ktorých boli MŠ zapojené
- MŠ Dostojevského : EKODETI, Teta Zitka Obezitka, Školské ovocie, Gesto pre mesto, Ľudové
tradície, Spoločne pre krajšiu škôlku, Malý dopraváčik.
- MŠ Hurbanova : Recyklohry , Domestos pre školy, Školské ovocie, Keď nás šport baví, Beh
rodičov a detí, Týždeň jablka, Noc víl a škriatkov.
- MŠ Hliník nad Váhom : Škola priateľská k deťom, Bezpečná škôlka, Zdravé oči,
EUROAKADÉMIA,
- MŠ Pšurnovice : Adamko hravo – zdravo, Zdravie v školách, Keď budem školákom, Rozvoj
grafomotorických zručností, Enviroprojekt,
- MŠ Hrabové : Školské ovocie, Elektronizácia školstva.
- Všetky MŠ: Rozvoj rannej čitateľskej gramotnosti, Projekty zamerané na zdravie
6. Priestorové a materiálne podmienky
MŠ majú dostatočne veľké priestory a ich také usporiadanie, ktoré vyhovuje deťom. Pomôcky
a hračky priebežne dopĺňajú. Audiovizuálna technika je dobrá. Výpočtovú techniku a internet
majú k dispozícii všetky MŠ. Zamestnávateľ podľa potreby postupne zlepšuje stav budov a celých
areálov. Pri vybavení MŠ pomáhajú aj sponzori a rodičia.
MŠ Dostojevského - kúpili nové hračky, kostýmy k vystúpeniu detí pri kultúrnych a spoločenských
,
podujatiach, sponzorovali výlety, darčeky, detské časopisy a pod.
Nutné opravy: vymaľovať pavilón A aj B, šatne v pavilóne C, vymeniť podlahu v troch triedach, nové
Oplotenie šk. záhrady
MŠ Hurbanova - má nadštandardné vybavenie modernou technológiou, robotické hračky a iné
Digitálne hračky; triedy sú vybavené tak, aby vyhovovali deťom
MŠ Hrabové - dostala detské knihy, športové potreby, sukne a tričká na vystúpenia, občerstvenie,
didaktickú techniku, lavičky, el. sporák, vymenili in el. zariadenie, prietokové
ohrievače
MŠ Pšurnovice - kúpili učebné pomôcky a hračky
MŠ Hliník n/ V - vydláždili terasu a chodníky pred budovou, opravili interiér aj exteriér, kúpili nové
didaktické pomôcky a hračky, doplnili nábytok, darčeky k súťažiam
7. Cieľ rozvoja MŠ.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je pripraviť deti na vstup do ZŠ. Poznávať ľudovú kultúru,
zvyšovať pohybové aktivity, mať pozitívny vzťah k prírode
Podrobnosti SD č.: 87 / 2018 ( Správa )
Základná škola Ul. mieru
1. Prehľad o počte žiakov a tried
Počet tried celkom :
Počet žiakov celkom :
Počet oddelení ŠKD:
Počet prvákov :

40
807
10
65
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Počet deviatakov :
88
Žiaci prijatí na stredné školy z 9. Ročníka :
8.roč. biling. Gymnázium
8.roč. gymnázium
2. Prehľad o počte zamestnancov
Pedagogickí
Ostatní
3.Ďalšie vzdelávanie učiteľov
4.
-

81
3
9
66 ( 54 učiteľov a 10 vychovávateľov, 3 asistenti učiteľa
kaplán a farár )
14

Špecializačné kvalifikačné
1
Špecializačné inovačné
5
Aktualizačné
26
Funkčné
1
1.a2.atestácia
7
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Deň otvorených dverí
Tvorivé dielne – drôtikovanie , Deň matiek
Motýlia záhrada
Folklórne vystúpenia
Celoslovenské verejné čítanie
Deň detí, Deň zeme, Deň mlieka
Plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik
Výchovné koncerty
Výlety, exkurzie, návštevy divadla, výstavy kníh, pobyt v škole prírody
Akcie: Jablko citrón; Vianočné trhy; Vítanie jari; Noc v škole
Besedy : Lesy Slovenska, Mestská polícia, Polícia SR, Mestská knižnica

Súťaže
Okresné kolo : olympiády: matematická, v cudzích jazykoch, dejepisná, fyzikálna, biologická;
Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Šaliansky Maťko, Kukučínova literárna Revúca, Detská
divadelná Žilina. Do športových súťaží sa v okresnom kole zapojilo 242 žiakov ( stolný tenis, malý
futbal, basketbal, hádzaná, vybíjaná, cezpoľný beh, streľba so vzduchovky, a iné )
Krajské kolo : 3.m.: olympiáda si Sj, mladý záchranár; 1.m.: malý zdravotník, hádzaná dievčat,
orientačný beh dievčat; postup: anglická, dejepisná ol.:, stolný tenis chlapci a vybíjaná dievčat –
postup.
Celoslovenské kolo : 1.m.: kľúče od zlatého mesta, voda pre život, postup : vesmír očami detí,
5.m.: hádzaná dievčat.
5. Projekty
Triedne a ročníkové : kultúra: Európsky deň jazykov, Bytčianske dividlo, Noc s Andersenom,
Thurzo, Štúr, Dobšinského rozprávky, Vráťme knihy do škôl, ; ochrana prírody: kolobeh vody,
Motýlia záhrada, Kyslé dažde, Naša ZOO, zber použitého oleja, Ochráň mladý strom, Mladý
záhradkár; chémia : stop drogám, Horenie, Skús pokus, Čarovanie v chémii a iné.
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Celoškolské projekty: S knihou do sveta fantázie, Celé Slovensko číta deťom, Čitateľský maratón,
; zber hliníkových obalov, papiera, zelená škola, Gesto pre mesto
Besedy, prednášky a exkurzie v počte 110
6. Priestorové a materiálne podmienky školy.
Dve staršie hlavné budovy školy sú v prevádzke od roku 1963, sídlia v nich ročníky 1.-4. V budove
so strešnou nadstavbou sú ročníky 6.-8. Okrem týchto dvoch budov disponuje škola prístavbou
tzv. novou budovou, kde sú hlavne triedy roč.: 5.-9., jazykové učebne, odborné učebne,
počítačové učebne, kongresová sála a šk. kuchynka.
Okrem toho sú v škole dielne, ktoré prešli rekonštrukciou. Boli tam vynovené nátery, obklady,
podlahy, vybudované nové WC.
Na vyučovanie telesnej výchovy a záujmových činností žiakov slúžia telocvične – veľká, malá,
multifunkčné ihrisko a herňa pre ml. žiakov.
Kultúrne podujatie pre rodičov, dramatické a umelecké súťaže sa uskutočňujú v kongresovej sále
s cca 200 miestami na sedenie a v tanečnej sále.
Triedy sú vybavené novým nábytkom a keramickými tabuľami.
Škola má veľký – udržiavaný areál plný zelene. V rámci projektu Živá voda bolo vybudované
zariadenie na zachytávanie dažďovej vody. Pomocou nadácie SPP bola dokončená stavba
záhradného altánku, ktorý slúži zároveň aj ako prírodná učebňa. Učitelia a žiaci majú k dispozícii
čitáreň a oddychovú zónu. Každý ped. zamestnanec má šk. notebook.
Celkom škola disponuje: 52 ks stolných počítačov, 173 ks notebookov, 7 ks interaktívnych tabúľ,
39 ks dataprojektorov, 20 ks tabletov, 7 ks skenerov, 18 ks tlačiarní, 5 ks multifunkčných
zariadení a 2 ks kopírovacie zariadenia.
7. Finančné a hmotné zabezpečenie činnosti školy.
Činnosť školy je zabezpečená zo štátnych zdrojov, z rôznych projektov ( granty mesta, ŽSK, EHP
a Nórske projekty ). Vlastné zdroje : prenájom priestorov.
8. Cieľom školy je vychovávať všestranne pripraveného žiaka pre štúdium na strednej škole.
9. Spolupráca školy s inými inštitúciami. Škola úzko spolupracuje s organizáciami :
s psychologickou poradňou, s MŠ, Lesy Slovenska, Polícia mesta a SR, CVČ a ZUŠ.
Podrobnosti SD č.: 87 / 2018 ( Správa )
Základná škola Ul. Eliáša Lániho
1.Prehľad o počte žiakov a tried
Počet tried celkom :
Počet žiakov celkom :
Počet odd. ŠKD :
Počet prvákov .
Počet deviatakov :
Počet žiakov prijatých na stredné školy:
Z deviateho ročníka :
Z 8.roč. biling. Gymnázia :
Na 8.roč. gymnázium

18
485
6
46
55
58
55
2
1
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2. Prehľad o počte zamestnancov
Pedagogickí
Ostatní

35 + 2 externí
5

3.Ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov
- prípravné atestačné na 2.kv. skúšku ( 4 ), rovnaké na 1. Kv. Skúšku ( 3 ), aktualizačné vzdelávanie (
13 ), kvalifikačné ( 2 ), inovačné ( 4 ), funkčné ( 1 ), adaptačné ( 3 ).
4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Besedy: S pracovníkmi finančníctva, s ochranármi, so spisovateľom, Ako vzniká kniha, so zubárom,
Chémia bežného života, Deň eura, Dospievam, Čo sa deje v súdnej sieni a iné. Spolu 29 besied.
Exkurzie: mestská knižnica, Sobášny palác, krajská knižnica, hasiči, mestská polícia, predvianočná
Viedeň, vedecký veľtrh v Bratislave, poznávanie drevín, kysucká hvezdáreň, sklársky skanzen, ako
funguje kino a iné. Spolu 48 exkurzií.
Súťaže: Okresné kolo – Šaliansky Maťko ( recitačná ), Turnaj o pohár Bytče v sudoku, Slávik Slovenska,
Klokanko ( matematika), Olympiády ( matematická, Sj, chemická, fyzikálna, biologická a biblická),
Vráťme knihy do škôl, Hviezdoslavov Kubín, Behanie pre zdravie, Otvor srdce, zastav šikanu.
Športové( basketbal, hádzaná, futbal, stolný tenis ... ).
Krajské kolo : Slávik Slovenska – 3.m.; Beh do trenčianskych schodov – 5a9.m.
Celoslovenské kolo : iBobor – 100% riešiteľ, Klokanko – šampión, Vráťme knihy do škôl- knižný anjela
zájazd do Bruselu, IQ olympiáda – 5% najúspešnejších riešiteľov
Medzinárodné kolo : Klokan : 20% najúspešnejších riešiteľov.
Reprezentácia školy:
-

Tematické dni so zameraním na hľadanie talentov,
Kvapka krvi ( 2x ročne )
Vianočná akadémia, Deň úcty k starším, Deň matiek,
Publikovanie činnosti v regionálnych novinách, v šk. časopise, i v mestskej knižnici.
Poznávanie kultúry európskych štátov ( Rakúsko )
Súťažné videá na youtube

5. Projekty:
-

Škola priateľská k deťom
Elektronizácia vzdelávacieho systému
Digitalizácia regionálneho školstva
Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím el. testovania
SME v cieli ( etická výchova )
Planéta vedomostí
Záložka do knihy spája školy
Baterky na správnom mieste s Alinom chráň planétu ( separácia hliníka )
Čas premien ( dospievanie dievčat )
Cesta k zrelosti ( chlapci )
Detský čin roka
Naučme deti piť čistú vodu
Misia modrá planéta
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-

Hýb sa Slovensko ( beh na 4 km )
Hovorme o jedle, o zuboch
Kvapka krvi ( bezplatné darovanie krvi )

6. Priestorové a materiálne vybavenie školy
Stav tried je vyhovujúci, vo väčšine z nich je nový nábytok, ukončili prístavbu 2 nových učební,
kuchynky, zrekonštruovali soc. zariadenia. Aj materiálne vybavenie je na dobrej úrovni. Škola má
k dispozícii CD a MP3 prehrávače, počítače, dataprojektory, 3 odborné učebne cudzích jazykov,
špeciálnu tabletovú učebňu s 30 ks tabletmi. Opravená je aj telocvičňa.
Podrobnosti SD č.: 87 / 2018 ( Správa )
Základná umelecká škola ( ZUŠ )
1. Počet žiakov
547
Prípravné štúdium :
53 ž.
I.
Stupeň
:
461 ž.
II.
Stupeň:
33 ž.
2. Prehľad o vyučovacích oddeleniach:
Hudobný odbor :
257 ž.
Výtvarný odb.:
182 ž.
Tanečný odb.:
90 ž.
Literárno-dramatický odb.( LDO ).: 18 ž.
3. Prehľad o počte zamestnancov : Pedagogickí : 28
4. Ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov
- Druhá atestácia
1
- Prvá atestácia
2
- Hudba ako čin – seminár kontinuálneho vzdelávania 1
- Inovačné
2
- Gitarový festival
1
5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti :
Koncerty: - verejné žiacke koncerty v ZUŠ 4
- Vianočné :
2
- Koncert žiakov a učiteľov :
1
- Absolventské
:
5
- Koncert pre dôchodcov :
1
- Výchovný koncert pre žiakov :
2
- Verejné žiacke koncerty :
1
Záverečný koncert :
1
- Vystúpenie tanečného odboru :
10
- Výstavy výt. odboru :
4
- Vystúpenie LDO :
3
Súťaže a festivaly: Hudobný odbor
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ostatní : 3

-

Spevácka súťaž „ Vokálna jar „ KNM ( strieborné pásmo )
Regionálna súťaž „ Keď si ja zaspievam „ ( zlaté pásmo )
Regionálna súťaž „ Javorové husličky „ ( strieborné pásmo )
Akordeónový festival KNM ( bronzové pásmo )
Akordeónová súťaž „ Hudobná Biela Orava „ ( 1.a2. miesto )
Krajská súťaž „ My sme malí muzikanti „ ( zlaté pásmo )
Celoslovenská súťaž dychových nástrojov – saxofón ( strieborné pásmo )
Slávik Slovenska 2018 ( 2.miesto )
Tanečný odbor : súťaž „ Umenie v pohybe „ ( strieborné pásmo )
6. Priestorové a materiálne vybavenie školy:
Na individuálne vyučovanie používa škola 19 učební, na kolektívne 7 uč. Výtvarný, tanečný
a hudobný odbor prezentujú výsledky svojej činnosti v DK. Škola je vybavená hudobnými
nástrojmi a učebnými pomôckami pre hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V budove je
nevyhovujúce neónové osvetlenie a dvere, ktoré prepúšťajú hluk.
7. Finančné a hmotné zabezpečenie :
Dotácie od zriaďovateľa Mesta Bytča a príspevky od rodičov. V tomto roku boli kúpené :
kontrabas, ladenie a údržba nástrojov, hlina, glazúry, temperové farby, výkresy, farebný
papier, odborná literatúra a kostými na choreografie.
8. Cieľ školy:
Je prezentácia výsledkov práce žiakov na verejnosti. Príprava žiakov pre budúce vyššie stupne
škôl a povolanie.
Centrum voľného času ( CVČ )
1. Prehľad o záujmových útvaroch
Záujmová oblasť :
Kultúra a umenie
Informatika a počítače
Telovýchova a šport
Jazyky
Spoločenské vedy
Ekológia a turistika
Rodičia a deti
Spolu :

počet členov :
190
90
506
123
148
92
62
1211

Súťaže: tanečné krúžky RAGAZZA :
- Pohyb bez bariér Žilina : 1.m. v sólo tancoch a dve 3.m.
- Tanečný Kubín : dve 2.m. a jedno 4.m.
- Považskobystrický pohár : tri 1.m., dve 2.m. a dve 3.m.
- Pohyb bez bariér staršia mládež : jedno 1.m., jedno 2.m a 3.m. a dve 4.m.
- Celoslovenské kolo – Pohyb bez bariér 1.m. a 2.m.
2. Prehľad zamestnancov
V zariadení pracovalo 6 interných ped. zamestnancov. Záujmovej činnosti sa ešte venovalo 40
externých zamestnancov. Činnosť krúžkov organizovali v CVČ na Ul. mieru, Ul. Lániho
v telocvični, v ŠZŠI , na ihriskách športového štadióna mesta, na tenisových kurtoch,
v priestoroch požiarnej zbrojnice v Hrabovom a v priestoroch futbalovej tribúny v Bytči.
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3. Prázdninová činnosť
Jesenné prázdniny : tanečné krúžky. Posilňovňa, Strašidelná noc
Vianočné prázdniny : stolnotenisový turnaj, tanečné krúžky, klubové hry,
Jarné prázdniny: Denný tábor Tajomstvá prírody, tanečná príprava na súťaže, posilňovňa
Veľkonočné prázdniny: maľovanie kraslíc, tanečné krúžky, posilňovňa
Letné prázdniny: Letný pobytový tábor Pán času a Denné tábory : Po stopách lesných
škriatkov, Talentománia a Športový tábor. Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 819 detí
a mládeže.
4. Príležitostná činnosť
Na základe poverenia Okresného úradu Odboru školstva v Žiline organizovalo CVČ všetky
obvodné a okresné súťaže. Športové : majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, streľba zo
vzduchovky, bedminton, volejbal, basketbal, vybíjaná, hádzaná, florbal, stolný tenis.
Dopravné súťaže: Na bicykli bezpečne. Predmetové olympiády: zo Sj, Aj, Nj, Dejepisná,
biologická, matematická, geografická, fyzikálna. Iné súťaže: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov
Kubín, Slávik Slovenska.
Počas roka organizovali pre deti , rodičov a verejnosť Cyklistické preteky, lampiónový
sprievod, Stretnutie s Mikulášom, prezentáciu činnosti krúžkov CVČ, Okresnú žiacku bežeckú
ligu, Ragazza dance show, Deň detí.
Príležitostnej činnosti sa zúčastnilo 5360 detí a mládeže.
5. Priestorové a materiálne podmienky.
Pre pravidelnú činnosť využívali prvé poschodie budovy na Ul. mieru a jednu triedu na
prízemí. Na vzdelávaciu činnosť využívali klubovňu hier, dve tanečné sály, jednu jazykovú
učebňu, miestnosť výpočtovej techniky, posilňovňu, kuchynku, miestnosť na tvorivé dielne
a na prevádzku tri kancelárie.
Podrobnosti SD č :. 87 / 2018 ( Správa )
Oslavy 90.výročia založenia školy. Základná škola na Ul. Eliáša Lániho oslavovala tento rok svoje
90.narodeniny. S finančnou podporou grantového systému mesta a ŽSK sa v Dome kultúry
uskutočnila slávnostná akadémia. Počas nej vystúpili deti s kytičkou spevu, tanca a hovoreného slova.
Pozvaní na oslavy boli okrem domácich a primátora mesta, Minarčíka aj riaditelia škôl, , rodičia
a bývalí učitelia školy. Významnou časťou programu bolo odovzdávanie ďakovných listov pedagógom
, ktorí prežili väčšinu svojho aktívneho pracovného života v tejto škole.
Škola menila svoj názov. Najskôr to bola „meštianka“ , mnohí starší Bytčania jej ináč nepovedia
dodnes. Do revolúcie to bola „revolučná“, a dnes je „ Lániho“. Prvý šk. rok sa začal 1.9.1928. Na
pamätný deň 10. výročia založenia ČSR bola zasadená na šk. dvore jubilejná lipa. Slávnostná
akadémia sa niesla pod heslom : „ Pre dieťa, čo do siene múdrosti vkročí, moje srdce bije už deväť
desaťročí“.
Podrobnosti SD č.: 88 / 2018
Prednášky. Považské múzeum v Žiline zorganizovalo v Sobášnom paláci v Bytči niekoľko prednášok,
venovaných rozmnožovaniu vtákov a cicavcov. Stretli sa s mimoriadnym záujmom žiakov základných
škôl. Len za dva dni navštívilo výstavu 280 záujemcov. V rámci prednášok sa deti dozvedeli všetko
o embryonálnom vývoji vtákov a cicavcov. Audiovizuálne pásmo bolo doplnené inštaláciou
trojrozmerných exponátov mláďat zo zbierok považského múzea.
Podrobnosti SD č.: 89 / 2018
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Ocenenie pedagógov. Začiatkom apríla v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči odovzdala žilinská
županka E. Jurinová ocenenie 33 stredoškolským učiteľom z celého kraja pri príležitosti Dňa učiteľov.
Ocenenie bola pocta pre tých, ktorí robia svoju prácu naplno. Mnohí z nich sa venujú svojej práci aj
mimo svojho pracovného času. ŽSK má vo svojej pôsobnosti 59 stredných škôl a dve šk. zariadenia so
samostatnou právnou subjektivitou. Pracuje v nich viac ako 2 200 pedagógov. Za gymnázium v Bytči
bol ocenený Roman Sakala.
Podrobnosti SD č.: 90 / 2018
Vysvedčenia. 680tisíc žiakov ZŠ a stredných škôl si na Slovensku prevzalo 30. júna svoje vysvedčenia.
Záverečný koncert žiakov hudobnej školy YAMAHA sa konal v Dome kultúry 14.júna. V sprievodnej
dokumentácii prikladám program , z ktorého sa dozvedáme aké učebné odbory deti na škole
absolvovali. Žiaci sa učili hrať na akordeón, keyboard, gitaru, flautu, bicie, heligónku, klavír, saxofón.
Naučili sa tancovať a spievali v zbore.
Podrobnosti SD č.: 91 a, b, c, d, e, f / 2018
Centrum voľného času usporiadalo pre všetky deti rozprávkový Deň detí , ktorý sa konal v areáli ZŠ
Ul. mieru dňa 6.6. 2018.
Súkromné centrum voľného času pozývalo deti na oslavu Dňa detí dňa 1.6. v budove SCVČ.
Podrobnosti SD č.: 92 / 2018
Spojená škola internátna ( SŠI )
Škola sídlila na ulici Mičurova 364/1. Jej súčasťou boli : Špeciálna materská škola, Špeciálna základná
škola, Praktická škola, Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň, Centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Zriaďovateľom školy bol Okresný úrad Žilina.
Vedúci zamestnanci: riaditeľka školy: Mgr. Anna Ďurajková, zástupkyne: Mgr. Božena Bašová
a Jarmila Balážová, Vedúca vychovávateľka v ŠKD a v ŠI : Adriána Sakalová, hospodárka školy: Mgr.
Zdenka Jánošíková, vedúca Centra ŠPP : Zuzana Frolová, vedúca ŠJ : Bc. Eva Sedliačková.
Počet žiakov spolu : 92
Počet tried : ŠZŠ : 11; PŠ : 2; ŠKD : 3 oddelenia 28 detí ; ŠI : 2 odd. 15 detí ; ŠMŠ : 2 triedy 15 detí.
Počet zamestnancov: pedagogickí spolu : 35, nepedagogickí 14, CŠPP : 7; Spolu všetkých : 56
Vzdelávanie zamestnancov: funkčné : 3; adaptačné : 2; kvalifikačné : 6; aktualizačné : 22; seminár : 7;
Works hop : 3; konferencia : 4; kurzy : 4.
Odborní zamestnanci špeciálnej pedagogiky usporiadali vzdelávacie aktivity pre žiakov a učiteľov na
témy: Preventívne aktivity, Výchova a vzdelávanie autistov, Profesijná orientácia, Beseda žiakov so
psychológom o drogovej prevencii, Stimulácia rečového vývoja, Prezentácia programu – psychopéd,
psychoterapeut, Svetový deň pohybu, Denný letný tábor, a iné.
Prezentácia školy na verejnosti. ŠMŠ: tvorivé dielne ( Čaro jabĺčka, Plody jesene, Výroba vtáčej búdky,
Vôňa perníka, Maľované vajíčko,; Vianočná besiedka, Rozprávky pri bylinkovom čaji, Návšteva Ms
Knižnice, Svetový deň vody, Vynášanie Moreny, Deň Zeme, Vyrástlo nám semienko, Deň matiek,
MDD, Rozlúčka s predškolákmi.
ŠZŠ: Jesenné účelové cvičenie, Otvor srdce zastav šikanu, Výstava ovocia a zeleniny EKO hry,
Hovorme o jedla, Návšteva družobnej školy v Nemecku, 13. Ročník slovenského projektu :
Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice, Veselé noty ( výchovný koncert), Prezentácia učebných
odborov, Výrobkov žiakov s vianočnými motívmi, Prednášky: so zoológom , o povolaní, Vianoce
v regióne, Svetový deň zdravia, Deň Zeme. Návšteva divadla: Divadlo PORTÁL z Prešova, Divadlo Na
hojdačke – Žabí kráľ.
Výtvarné a literárne súťaže: Deň nádeje ( celoslovenská ) – 1.m, 2.m., 3.m.
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Ochranárik ( okresná )- prvé tri miesta; v národnom kole 1.m., Každý deň ( medzinárodná ) – cena;
Budúcnosť sveta ( slovenská ) _ špeciálna cena; Ďalšie špeciálne ocenenia : Bohúňova paleta, Mesiac
detskej tvorby, Výtvarný salón, Rómska paleta...
Športové súťaže: vytrvalostný beh , Majstrovstvá Slovenska ( MS )v stolnom tenise – popredné
miesta; Medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale – 1.m. – družstvo dievčat; chlapci – 3.m.; MS
v stolnom tenise – popredné miesta; Martinský turnaj vo futbale – 1.m.; Turnaj v unifikovanom
futbale dievčatá : 1.m.; chlapci 2.m.; Športové hry regiónu popredné miesta a zisk pohára pre
najúspešnejšiu školu;.
Aktivity na ochranu zdravia. – životospráva, pohyb, osobná hygiena, zodpovedné partnerstvo,
prevencia násilia, estetické cítenie a iné.
Aktivity environmentálnej výchovy _- tolerancia, čistenie areálu školy, pestovanie ovocia a zeleniny,
vlastenecká vychádzka do Súľova, ošetrenie stromov v škol. záhrade, triedenie odpadu, prikrmovanie
vtákov v zime, návšteva „ Čističky odpadových vôd“ .
Projekty – odstránenie stavebných bariér v areáli školy, Psychologické poradenstvo, Detské ihrisko (
COOP Jednota ), Bližšie k prírode ( firma SPP ),
Priestorové a materiálne podmienky školy. Výchovný a vzdelávací proces sa uskutočnil v troch
budovách a v ŠI. ŠKD a ŠI mal nevyhovujúce priestory. Pre pracovné vyučovanie a remeselnú výrobu
mali ž. zabezpečené všetky pomôcky. Telesná výchova sa učila v školskej telocvični a na ihrisku
s umelým trávnikom. V čase letných prázdnin začali s nadstavbou školy , aby mohli rozšíriť ŠMŠ
a MŠI . Na to dostali od ministerstva 427 634, 68 €. V polovici septembra boli práce hotové. Cez
prázdniny opravili staré okenné výplne, a vstup na WC bezbariérový. Detské ihrisko z projektu
Nadácie COOP Jednota, Nadácia SPP pomohla vybudovať zmyslový chodník, pexeso a búdky pre
hmyz. Pre dve triedy kúpili interaktívne tabule, nový notebook a elektrický sporák. Zriaďovateľ prispel
sumou 9 000,- € na nový nábytok do MŠ.
Silné stránky školy. Dobrá povesť a poloha školy v meste , dobré vzťahy na pracovisku, iniciatíva
zamestnancov, dobrá spolupráca s rodinou, so zriaďovateľom, základnými a materskými školami
v meste, s mestskou knižnicou, dostatok pomôcok, a iné.
Slabé stránky školy. Chýbajúce relaxačné priestory, zloženie výchovných skupín, absencia asistentov,
slabé odmeňovanie zamestnancov.
Rada školy mala 11 členov z radov zamestnancov, rodičov, zriaďovateľa.
Ďalšie štúdium potrebné na budúce povolanie. V škol. roku 2017 / 2018 ukončilo štúdium na škole 13
žiakov. Všetci pokračovali na odborných učilištiach. Žiaci pokračovali v štúdiu v odboroch : stavebné
práce, poľnohospodárstvo, inštalatér, gastronomické služby, cukrárska výroba a pod.
Podrobnosti SD č.: 93 / 2018 ( správa )
Európsky turnaj v unifikovanom futbale chlapci sa umiestnil v ruskom Petrohrade v apríli na
3.mieste. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev z Európy a Ázie. Slovensko reprezentovala práve naša
škola. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Michal Štrkáč zo SŠI.
Podrobnosti SD č.: 94 a, b, c / 2018
Defibrilátor. Spoločnosť Falck Academy odovzdala začiatkom novembra žiakom a učiteľom SŠI v Bytči
defibrilátor ( AED ). Deti opisovali svoje zážitky z toho ako niekomu pomohli pod názvom „ Záchrana
som ja „. Žiaci 6.-7.ročníka boli zaradení medzi 50 víťazných škôl na Slovensku a vyhrali pre svoju
školu automatický externý defibrilátor ( AED ). Prenosný prístroj je určený na poskytnutie prvej
pomoci pri zastavení krvného obehu a teda aj srdca.
Podrobnosti SD č.: 95 / 2018
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Pamela Štrkáčová. V divadelnej sále kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sa dňa 7.11. konalo
slávnostné ocenenie žiakov, ktorí reprezentujú svoje školy. P. Štrkáčová je žiačka 8.ročníka SŠI v Bytči
a úspešne reprezentuje nielen svoju školu , ale aj okres a kraj Žilina v rôznych športových,
recitačných, tanečných a výtvarných súťažiach.
Podrobnosti SD č.: 96 a, b / 2018
P. Štrkáčová dostala aj špeciálne ocenenie za dielo o rodine od asociácie „ Život a rodina „ Do súťaže
sa zapojili študenti z celého Slovenska. Prišlo viac ako 850 výtvarných prác a 34 videí. Pamela získala
špeciálne ocenenie za prácu s názvom „ Rodina mojich predkov“. Cenu si prevzala v Bratislave.
Podrobnosti SD č.: 97 a, b, c, d / 2018 Podrobnosti SD č.: 98 a, b, c / 2018
Ocenenie.
Ministerstvo školstva SR udelilo Ďakovný list Miroslavovi Kurinskému pri príležitosti životného
jubilea za dlhoročnú, obetavú a na vysokej ľudskej úrovni vykonávanú pedagogickú prácu so
zdravotne znevýhodnenými žiakmi, najmä v oblasti športu na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Podrobnosti SD č.: 99 a, b / 2018
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10. kapitola

KULTÚRA

Rozpočet mesta na kultúru v eurách :
-

Kultúra všeobecne : 29 730
Kultúra – jarmoky : 14 120
Mestský rozhlas : 720
Kultúrny dom Bytča : 25 050 ;kultúrne domy v prímest. častiach : 8 890
Sobášne obrady a podobné : 22 050

Od Turza k Tisovi.
S menom nášho mesta sa spájajú mená mnohých bývalých osobností. Prvá písomná zmienka o Bytči
je z roku 1234. Bytča mala vždy punc zemianskeho mestečka . Z roku 1378 je však prvá zmienka
o tom, že tu bol volený richtár a 12-členná mestská rada. Najvýznamnejšie obdobie zažilo naše mesto
na prelome 16. a 17. st. za Turzovcov. Vtedy bola sídlom uhorského palatína a ten bol po kráľovi
druhým najvýznamnejším mužom Uhorska. Juraj Turzo si mohol vyberať kde sa usadí, a vybral si
Bytču. Lietavu, kde žili predtým, si nechávali ako akýsi trezor, ako útočisko v nebezpečenstve. Turzo
priviezol do Bytče evanjelickú vieru. Keďže sem palatín vodil významné návštevy, Bytča prosperovala
aj
po
ekonomickej
stránke.
Turzo
bol
mecenášom
umenia
a vzdelania.
Bytča mala ešte mnoho iných významných osobností ako bol prezident prvého slovenského štátu
Jozef Tiso, minister a starosta mesta Martin Mičura, spisovateľka Sidónia Sakalová, ekonóm Milan
Getting, ktorý podpísal Pittsburskú dohodu, maliar a grafik Ladislav Treskoň, maliar a reštaurátor
Ladislav Grnáč, sochár, maliar, grafik Stanislav Bíroš, hudobník a pedagóg Ladislav Árvay, významní
lekári ako Ján Červeňanský a František Švec a iní. Historické fakty poskytla tlači riaditeľka
bytčianskeho
archívu
p.
Jana
Kurucárová.
Podrobnosti SD č.: 100 / 2018
Odkaz pre Jánošíka.
V Hrabovom pri Bytči sa vo februári rozhorelo takmer 150 ohňov, ktoré vytvorili obrovský nápis
viditeľný len z výšky. Po prvýkrát postavili z veľkých kociek ľadu iglu. O rok neskôr prekvapili
obrovským nápisom „ I love Bytča“, ktorý vytvorili z potravinárskych farieb na ľade rybníka
a ozvláštnili ho otáčajúcim sa srdcom. Vlani zverejnili odkaz malého Slovenska pre silnú Britániu ,
ktorý znel „ Goodbye“ okolo farebnej britskej vlajky. Ich netradičný výtvor zaujal aj vplyvné anglické
médiá. Tento rok partia recesistov vymenila farby za smrekové polená, ktoré horeli v tvare čísla 330.
Uctili si tak pamiatku Juraja Jánošíka, ktorý sa narodil práve pred 330 rokmi a pôsobil aj v Bytči.
Vopred si pripravili 142 ohnísk, každé tvorilo osem smrekových polien. Keď nápis horel, autori si varili
guláš a zabávali sa pri ľudovej hudbe. Tridsaťdva metrov dlhý a sedemdesiatštyri metrov široký odkaz
zapálilo večer dvanásť chlapov. V priebehu štyroch minút sa vatry rozhoreli jasným plameňom. „
Jánošíkovi sme poslali odkaz, že na neho myslíme“ povedal organizátor akcie Roman Grešák. Jadro
partie tvorí desiatka kamarátov, ktorí nechcú nič iné , len sa zabaviť. Podrobnosti SD č .: 101 / 2018
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Tabuľa na rodnom dome Jozefa Tisa.
Tabuľa na priečelí rodného domu Jozefa Tisa bola v apríli zničená. Polícia prípad vyšetrovala. Neznámi
páchatelia poškodili bustu aj pamätnú tabuľu. Košický výtvarník a skupina okolo neho poškodzuje
výtvarné pamiatky týkajúce sa komunizmu a fašizmu. Tabuľu má Tiso aj na fare v Rajci a 14. Apríla
osadili dve tabule prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky v obci Hlboké nad Váhom, neďaleko
Bytče. Tie však vydržali iba štyri dni. Rozbili ich neznámi páchatelia. Starosta obce sľúbil, že osadia
nové. V súvislosti s poškodenou tabuľou v Bytči začal poverený príslušník trestné stíhanie vo veci
prečinu poškodenia cudzej veci.
Podrobnosti SD č.: 102 / 2018
Výstava.
Považské múzeum v Žiline pozývalo verejnosť na slávnostné otvorenie výstavy Móda z čias
renesancie do priestorov Sobášneho paláca v Bytči dňa 1.mája 2018. Výstava pozostávala z replík
renesančných kostýmov a doplnkov z kútov celej Európy. Doplnená bola aj kópiami obrazov
významných renesančných umelcov. Otvorená bola do 31.júla.
Bytčiansky zámocký deň. Dňa 26.5. sa konal v areály zámku koncert známych slovenských umelcov ,
kultúrny program ZUŠ a ľudových súborov z okolia mesta, predstavili sa ľudové remeslá, divadlo na
zámku, prehliadka pamiatok. Deťom postavili drevený kolotoč, labužníkom ponúkli tradičné chutné
jedlá. Podrobnosti SD č.: 103 / 2018
Stretnutie heligonkárov.
Obec Hlboké n/V. pozvala všetkých pri príležitosti 20.výročia
osamostatnenia obce na I. ročník Stretnutia heligonkárov. 20. 5. od 1400 hod. sa v miestnom
kultúrnom dome začali ozývať veselé tóny heligóniek. DHZ Mikšová v spolupráci s Mestom Bytča nás
pozvali tiež na podobné stretnutie do kultúrneho domu v Mikšovej dňa 7.7.
Podrobnosti SD č.: 104 a, b / 2018
Klasická hudba.
Historické kaštiele a kostoly v okolí Žiliny ožili klasickou hudbou. Na ôsmich miestach sa od 17. do 24.
júna uskutočnil medzinárodný festival Pro musica nostra. Okrem iných aj Bytča sa premenila na
miesto, ktoré návštevníkom sprostredkovalo hudobné umenie. Popri dielach svetových velikánov
odzneli aj diela významných slovenských a českých autorov v podaní popredných umelcov. Podujatie
oživilo kultúrny život v danom regióne.
Podrobnosti SD č.: 105 a, b / 2018
Letecký deň pripomína každý rok významné výročia. Tento rok to bolo 65.výročie založenia Žilinskej
univerzity a 100.výročie československého letectva. Letecký deň organizovala Žilinská univerzita
spolu so Vzdušnými silami Ozbrojených zložiek SR, Leteckým útvarom Ministerstva vnútra. Pre
návštevníkov, ale aj pre divákov z Bytče, ktorá je k letisku v Dolnom Hričove blízko, bol pripravený
bohatý program. Predstavili sa nám športové, výcvikové, akrobatické, dopravné a špeciálne lietadlá
a vrtuľníky zo Slovenska i zahraničia. Ďalej bojové a výsadkové lietadlá. Letecký deň sa konal 23.6.
Podrobnosti SD č.: 106 / 2018
Historické vozidlá. Klub historických vozidiel Považie zorganizoval pre milovníkov výstavu, ktorá sa
uskutočnila 16.6. na Námestí SR v Bytči.
Ochotnícke divadlo. Bytčianske ochotnícke divadlo „ BOD „ nás pozvalo na premiéru komédie J.
Hollého – Kubo, dňa 16.6. v Dome kultúry. Zažili sme príbeh Kuba, ktorého nič nezdolalo okrem
makových buchiet.
Bass Band. Mesto a hudobná skupina Bass Band nás pozývali na krst CD pod názvom „ Otec “do
Sobášneho paláca dňa 28.10. Hosťom skupiny bol operný spevák Martin Babjak
Podrobnosti SD č.: 107 / 2018
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Hviezdne noci v Bytči. Aj v malom meste sa môže uchytiť podujatie, ktoré svojím významom
presahuje región. V dňoch 16.-19.8. pripravili organizátori pre deti a mládež bábkové divadlo,
pouličné divadlo, hudobné koncerty, letné kino, čítačky a tvorivé dielne. Deti i dospelí sa zúčastnili
4.ročníka festivalu. Osviežením pre divákov bol ponor do archívu pod názvom Film a história.
Program sa začal o 9,hod. ráno pouličným divadlom so Šaškom Fjodorom pre deti aj dospelých.
Podrobnosti SD č.: 108 a, b, c / 2018
Prednáška. Považské múzeum pozvalo záujemcov do Sobášneho paláca v Bytči na odbornú historickú
prednášku Imrich Turzo, ktorá sa uskutočnila 11.9.. Prednášku viedla riaditeľka Štátneho archívu
PhDr. Janka Kurucárová.
Podrobnosti SD č.: 109 / 2018
Festival zborového spevu. Pri príležitosti 100.výročia vzniku ČSR sa začal 23.9. v Sobášnom paláci
festival, na ktorom vystúpil náš zbor GLORIA DEO a 2 zbory z ČR – ROSÉNKA, BESEDA a zbor z Ilavy
ILAVČAN.
Podrobnosti SD č.: 110 / 2018
Zaujímavá stavba Kaštieľ v Bytči. Keď sa v roku 1563 stal majiteľom veľkého bytčianskeho panstva
mocný František Turzo, dal na mieste dovtedajšej bytčianskej pevnôstky postaviť reprezentatívny
renesančný kaštieľ. Postavil ho taliansky staviteľ Kilian z Milána a keď ho začiatkom 17.st.poškodili
hajdúsi, majitelia opravami poverili opäť taliana Pocabellu. Ten postavil aj svadobný palác, v ktorom
Turzo vydal svoje dcéry a hostil aj panovníka.
Začiatkom 17.st. sa stali majiteľmi kaštieľa Esterháziovci, ktorí honosné sídlo degradovali na
hospodársku budovu. V roku 1611 tu zasadal pamätný súd s „krvavou“ grófkou Alžbetou Bátoryovou.
Začiatkom 18.st. tu slúžil ako vojak Juraj Jánošík a pravdepodobne tu sa začala jeho zbojnícka
história. Podrobnosti SD č.: 111 / 2018
Výstava peňazí. MsÚ a kluby mesta usporiadali pod vedením Ing. Štefana Putirku pri príležitosti
10.výročia zavedenie Eura u nás výstavu „ Peniaze na Slovensku“. Vystavené bolo peniaze, ktoré vyšli
v rokoch 1650 – 2018 a pochádzali z celého sveta. Výstava trvala od 2.10. – 8.10. v Dome kultúry.
Podrobnosti SD č.: 112 / 2018
Divadelné predstavenie „ Imrich“ – posledný lev priblížilo životné osudy tejto osobnosti.
Predstavenie sa uskutočnilo 1.9. v Sobášnom paláci.
Podrobnosti SD č.: 113 / 2018
Knižná publikácia. KKS upozornilo v tlači verejnosť na novú publikáciu, zameranú na ľudové
odievanie v obciach okresu Bytča z 1.polovice 20.st.pod názvom „ Aj tí pamätníci už nepamätajú „.
Skupina autorov , pod vedením J. Jakubíka v knižnej podobe zachytávala spomienky a fotografie od
najstarších obyvateľov obcí bytčianskeho mikroregiónu s uceleným obrazom na ľudové odievanie.
Podrobnosti SD č.: 114 / 2018
Medzinárodná konferencia pod názvom „ Historické výročia v r. 2018“ sa konala 16.9. v Sobášnom
paláci. Prednášky historikov sa týkali vzniku ČSR, udalostí na Orave, Liptove, Sliezsku, Kotešovej
v Turzovke a Hornom Považí.
Podrobnosti SD č.: 115 / 2018
Nová socha v zámku. Ďalšia skvelá vec sa podarila v areáli zámku. Vlani osadili do studne draka , na
začiatku adventu k nemu pribudla svätá trojica a socha anjela z dielne umeleckého kováča Mareka
Pružinu. Kompozíciu na podnet OZ GALZA navrhol architekt Jozef Janiš. Realizáciu si zobral na starosť
poslanec Martin Gácik.
Podrobnosti SD č.: 116 / 2018
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Vianočné zvyky. Sidónia Sakalová ako kronikárka opísala aj vianočné tradície. Mnohé z nich sú už
prežité. Málokto si dáva pod štedrovečerný stôl sekeru, alebo ho zväzuje reťazou, ale mnohé zvyky
ostali. Dodnes sa traduje, že od slávnostného stola sa počas večere nemá odísť, aby nikto z rodiny
nezomrel. Ku stolu sa celá rodina kedysi slávnostne vyobliekala. Na stôl sa položila vopred
kapustnica, šalát, kapor, nápoje a chlieb. Stromček sa začal zdobiť až koncom 19.st.. V Bytči sa domy
zdobili chvojkami čečiny, ktoré symbolizovali zdravie. Viseli nad stolom a boli ozdobené jablkami
a orechmi. Makové opekance nechýbajú dodnes. Rovnako je dodnes zvykom nechávať jedno miesto
s tanierom a príborom voľné, pre pocestného , alebo pre tých , ktorí už v rodine nie sú. Rovnako si
mladí ľudia dodržujú vianočnú ľúbostnú mágiu. Na Luciu sa písali mená chlapcov na lístky, ktoré sa
každý deň postupne pálili a ktorý ostal na Štedrý deň, ten bol vyvolený. Slávnostná večera sa začína
rovnako ako voľakedy, oblátkami s medom a krížikom na čelo. Vianoce dodnes symbolizujú špeciálne
vône kapustnice, koláčikov, čečiny a hlavne blízkosť celej rodiny.
Podrobnosti SD č.: 117 / 2018

41

11. kapitola

CIRKEV

Rozpočet mesta na cirkev v eurách :
-

Služby v cirkvi : 39 150
Cirkev všeobecne : 4 000

Farské oznamy: január:
-

Vysluhovanie sviatosti krstu. O krst požiada na farskom úrade jeden z rodičov. Krstilo sa vždy
v sobotu. Je potrebné pripraviť si krstnú sviečku a košieľku.
Oznam o čase a mieste bohoslužieb , o príprave birmovancov a 1.sv.prijímania
Pravidelne blahoželal farský úrad všetkým oslávencom
16.1. diskusia „ 10 rokov života našej diecézy“, hostia: biskup Mons. T. Galis, J Hrtús a iní
Oznam o spovedi Prvý piatok v mesiaci

Zrušenie poplatku.
Mnoho veriacich sa podpísalo pod internetovú petíciu, lebo im prekážalo, že mladomanželia, ktorý sa
rozhodli zosobášiť v kostole, musia platiť administratívny poplatok 10€. Označili ho za diskriminačný.
Po dohode Ministerstva vnútra s predstaviteľmi Fóra kresťanských inštitúcií bola uzavretá dohoda,
aby sa tento poplatok vypustil. Ročne sa na Slovensku uzavrie 26-tisíc sobášov, z toho 12-tisíc je
cirkevných.
Podrobnosti SD č.: 118 / 2018
Dobrá novina
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ďakovalo farnosti Bytča za účasť v akcii Dobrá novina
2017/2018 a za vyzbieraný príspevok pri koledovaní v sume 2 477 €. Malí koledníci svojimi
príspevkami podporili rozvojové projekty pre deti v Afrike trpiace núdzou .
Podrobnosti SD č.: 119 / 2018
Farské oznamy na február:
•
•
•
•

SCVČ pozývalo na krúžok deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie
9.2. privítali farníci hudobnú skupinu, ktorá sprevádzala večernú sv. omšu
Farnosť uverejnila program spovedí na Prvý piatok
Farnosť pozývala na tvorbu programu pre farskú duchovnú obnovu spojenia s pápežom
Františkom

Podrobnosti SD č.: 120 / 2018
Kvetný víkend
24.-25.3. usporiadala žilinská diecéza stretnutie mládeže s otcom biskupom v rámci akcie Svetového
dňa mládeže
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Farské oznamy na marec:
•
•
•

Oznamy rozpisu bohoslužieb a spovedí pred Veľkou nocou
Na Kvetnú nedeľu sa uskutočnilo stretnutie rodičov detí oboch škôl, ktoré idú na Prvé sv.
prijímanie
Výzva birmovancom a ich rodičom na spoločnú spoveď na 24.3., keďže birmovka bola vo
farnosti hneď po sviatkoch 7.4.

Podrobnosti SD č.: 121 / 2018
16.4.-22.4. bol týždeň modlitieb za duchovné povolania
Púť do Talianska
Farnosť pripravila pre záujemcov púť do Loreta a Assisi v dňoch 15.-21.4
Podrobnosti SD č.: 122 a, b / 2018
Farské oznamy na apríl:
•
•
•
•
•

Sviatosť manželstva si vyslúžili 7.4. Radoslav Grečnár a Zuzana Jantáková
Stretnutie birmovancov bolo v kostole 6.4. pre prípravu na birmovku.
Sviatosť manželstva si vyslúžili na 19.5. Jakub Ovčík a Dominika Gaňová
Deti zo ZŠ mieru mali svoju prvú spoveď 29.4. a nácvik na prvé sv. prijímanie
Sviatosť manželstva si vyslúžili na 28.4. Adam Kušnier a Svetlana Keblúšková
Na 21. 4. Ľubomír Laurenčík a Slávka Laurenčíková
Na rovnaký deň Mário Balala a Alena Mikušová
Na 14.4. Juraj Koch a Barbora Midulová

Podrobnosti SD č.: 123 a, b, c, d / 2018
Spomienka
17.5. sa uskutočnila v Štiavniku v deň nedožitých 28.narodenín Jána Kuciaka , zavraždeného novinára
sv. omša spojená so spomienkovým koncertom
Podrobnosti SD č.: 124 / 2018
Farské oznamy na máj:
•
•
•

Sviatosť manželstva si vyslúžili na 19.5. Jakub Ovčík a Dominika Gaňová
Sviatosť manželstva si vyslúžili na 26.5. Milan Šiko a Natália Šiková rod. Nátonová
Sviatosť manželstva si vyslúžili na 2.6. Ľubomír Hvorečný a Zuzana Hvorečná

Podrobnosti SD č.: 125 a, b, c / 2018
Diecézna púť rodín
Vo Višňovom pri Žiline vyvrcholila príprava na svetové stretnutie rodín v Anglicku 23.-24.6. Stretnutie
sa skladalo zo sv. omší, prednášok a hudobných produkcií.
Podrobnosti SD č.: 126 / 2018
Stretnutie.
Pri príležitosti 160.výr. lurdských zjavení sa uskutočnilo 23.6. v kostole Blahoslavenej Panny Márie
v Turzovke – Živčákovej stretnutie rodín . Prítomní boli svedkami omší, príhovorov, rozjímania a pod.
Podrobnosti SD č.: 127 / 2018
SCVČ
Pozývalo deti na akciu Deň Detí dňa 1.6. Čakali ich súťaže, sladkosti, rozprávkové kino a iné
Podrobnosti SD č.: 128 / 2018
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Slávnosť
Na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho zavítalo do našej farnosti spoločenstvo mladých EFATA.
Po večernej omši sa zúčastnili modlitby chvál.
Podrobnosti SD č.: 129 / 2018
Ohlášky
Vstup do manželstva ohlásili 10.6. Michal Pavlovič a Martina Stejskalová ( každý iného vyznania )
Podrobnosti SD č.: 130 / 2018
Farské oznamy na júl.
•
•
•

Ohlášky oznámili Roman Tarana a Dominika Králiková , 1.7.
Ohlášky oznámili Daniel Čakánek a Lenka Molíková , 7.7.
Ohlášky oznámili Lukáš Večeřa a Vladimíra Randová , 4.8. ; v ten istý deň Erik Labuda
a Kristína Sakalová

Podrobnosti SD č.: 131/ 2018
Nedeľný organový koncert vo farskom kostole so skladbami francúzskych organových majstrov hrali :
Simeon Klunda a Matej Nižný. Podrobnosti SD č.: 132 / 2014
Púť k Panne Márii.
Z príležitosti 750.výr. obce Domaniža sa uskutočnila púť so sviatosťou zmierenia, modlitbami krížovej
cesty, modlitbami ruženca a iné
Podrobnosti SD č.: 133 / 2018
Konferencia
V dňoch 14.-18.7. sa v Skalke pri Trenčíne uskutočnila katolícka pútnická konferencia za účasti
popredných predstaviteľov cirkvi
Podrobnosti SD č.: 134 / 2018
Púť.
Dňa 4.8. sa uskutočnila púť nášho dekanátu do Rajeckej Lesnej na Fatimskú sobotu s otcom biskupom
Tomášom Galisom
Podrobnosti SD č.: 135 / 2018
Letné tábory.
SCVČ organizovalo pre deti počas letných prázdnin tábory s bohatým programom.
Podrobnosti SD č.: 136 / 2018
Farské oznamy na august.
Oznam. Farský úrad oznámil veriacim že cez prázdniny vzhľadom na čerpanie dovoleniek v celom
dekanáte sú upravené termíny sv. omší.
Svätý Hubert.
Farnosť, mesto a poľovnícka spoločnosť Bytča, pozývali veriacich na sv. omšu ku cti sv. Huberta,
ktorá sa konala v areáli parku „ Na kaplnke“ dňa 26.8. Po omši pripravili krátky kultúrny program.
Podrobnosti SD č.: 137 / 2018
Ohlášky.
Vstup do manželstva ohlásili Kai Zantow a Petra Frolová dňa 18.8. ; Róbert Bukovan a Anna Kortišová
dňa 25.8. ; Peter Babic a Anna Lazorová , dňa 19.8.
Podrobnosti SD č .: 138 a, b, c / 2018
Deviata diecézna púť mužov
Sa konala vo Višňovom pri Žiline 2.9. Sv. omšu celebroval Prof. František Trstenský. Okrem sv. omší
boli v programe aj prednášky o športe a spiritualite.
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Podrobnosti SD č.: 139 / 2018
Dubnická mariánska púť sa konala v farskom kostole Sv. Jakuba v Dubnici dňa 7.9. Omšu celebroval
Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
Podrobnosti SD č.: 140 / 2018
Kapucín Félix
Prezentoval so svojou skupinou koncert vďaky za 60 rokov života v areáli ZŠ Štiavnik dňa 30.9.
Podrobnosti SD č.: 141 / 2018
Festival zborového spevu
Pri príležitosti 100. Výročia vzniku ČSR sa konal v Sobášnom paláci dňa 23.9. Vystúpili tu : Mužský
spevácky zbor z ČR. Zbor ILAVČAN, zbor ROSÉNKA z Rožňova pod Radhoštem ( ČR ), a Domáci zbor
GLORIA DEO z Bytče.
Podrobnosti SD č.: 142 / 2018
Farské oznamy na september.
Ohlášky: Vstup do manželstva ohlásili Zdenko Vároš a Lenka Boková , dňa 1.9. Martin Malík a Dana
Vojteková , dňa 8.9.; v ten istý deň aj Juraj Gežo a Simona Chuchútová ; Martin Mrena a Zuzana
Holičová, dňa 14.9.; Ján Rábara a Lucia Jantáková, dňa 22.9.; Juraj Bolla a Martina Kľúčiková; Lukáš
Mišejka a Viera Kmecová , dňa 29.9.; Ing. Stanislav Veľas ,PhDr. a JUDr. Jana Hlucháňová ; Ján
Rabčan a Simona Krajčiová, dňa 30.9.
Podrobnosti SD č.: 143 a, b, c / 2018
Prihlášky
Na 1.sv. prijímanie bol 7.9. dodatočný zápis detí spolu s rodičmi. Úrad upozornil veriacich , že na
katechézu prijmú len deti z našej farnosti ( Bytča, M. Bytča, Hliník a Hlboké ).
Podrobnosti SD č.: 144 / 2018
Poznávací zájazd
Farský úrad pripravil poznávací zájazd do Krakova dňa 9.9.
Podrobnosti SD č.: 145 / 2018
Pomoc v núdzi
Diecézna charita Žilina pozvala všetkých , ktorí pomáhajú, alebo chcú pomáhať núdznym vo farnosti
dekanátu Bytča na sv. omšu, prezentáciu a spoločné stretnutie s pracovníkmi a dobrovoľníkmi charity
dňa 25.9. vo farskom kostole v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 146 / 2018
Farské oznamy na október
Ohlášky : vstup do manželstva ohlásili Tomáš Grajciar a Stanislava Oráčová a ten istý deň 6.10. aj
Róbert Bátorek a Kristína Škorubová.; Matej Švábek a Kristína Gaňová, Milan Šelmek a Miroslava
Hujíková , dňa 20.10.; Tomáš Hrabovský a Barbora Kováčová, dňa 27.10.;
Podrobnosti SD č.: 147 a, b, c / 2018
Oznam.
Dňa 23.-24.11. sa uskutočnila vo farnosti Bytča príprava snúbencov na sviatosť manželstva.
Podrobnosti SD č.: 148 / 2018
Farské oznamy na november.
Prosba o pomoc.
FÚ prosil po pomoc ochotných dobrovoľníkov, ktorí by chceli tráviť voľné chvíle s našimi starkými
z Jesienky, chodiť s nimi na prechádzky mohli sa prihlásiť v sakristii alebo u pána Petra Holáša.
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Kurzy o výchove
FÚ pripravil päť kurzov pre rodičov, týkajúcich sa výchovy detí do 10 rokov. Stretnutia prebiehali vo
Farskom dome od polovice novembra v piatok.
Podrobnosti SD č.: 149 / 2018
Výstava fotografií.
Diecézna charita Žilina pozývala na výstavu fotografií a inšpiratívnych príbehov obyčajných ľudí ,
v dňoch 16.-25.11. Ďalej vyzvali veriacich , aby sa zapojili do potravinovej zbierky v predajniach TESCO
pre ľudí v núdzi v dňoch 22.-24.11.
Podrobnosti SD č.: 150 / 2018
Pastiersky list
Konferencie biskupov prečítali kňazi na Prvú adventnú nedeľu , 2.12., pri sv. omšiach namiesto
homílie. List sa niesol pod heslom „ upevnenie zväzkov lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch“.
Podrobnosti SD č.: 151 / 2018 ( 2 strany)
Koledy.
Počas vianočných sviatkov prebiehala v našej farnosti kolednícka akcia – Dobrá novina“. Deti, ktoré
mali záujem koledovať, mohli prísť do kostola na prípravné cvičenia.
Podrobnosti SD č.: 152 / 2018
Deň otvorených dverí.
Stredné odborné školy cirkevné požiadali FÚ , aby oznámili verejnosti čas , kedy budú mať Deň
otvorených dverí. Jednalo sa o školy: SOŠ Sv. Márie Goretti, SZŠ sv. Františka z Assisi; sv. Jozefa
Robotníka. Na školách vyučovali : učiteľstvo pre MŠ, vychovávateľstvo, praktická sestra, zubný
laborant, sanitár, murár, stolár, auto opravár a grafik digitálnych médií.
Podrobnosti SD č.: 153 a, b, c / 2018
Poďakovanie.
Vo všetkých farských oznamoch FÚ ďakoval za výzdobu, čistenie kostola aj okolia, za akúkoľvek
pomoc a milodary.
Rovnako blahoželali všetkým oslávencom , vyprosili im od pána Boha veľa milosti, zdravia, úspechov
a po smrti nebeské kráľovstvo.

12. kapitola

NÁVŚTEVY
Dňa 15.1.2018 navštívila mesto Bytča jej excelencia p. Enkeleda Merkuri – veľvyslankyňa Albánska.
Podrobnosti SD č. : 154 / 2018
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13. kapitola

K L U B Y, S P O L K Y , O R G A N I Z Á C I E

Rozpočet mesta na kluby a organizácie v eurách :
-

-

Požiarna služba : 10 020
Organizácie a združenia spolu : 3 410
Mestské kluby ( MsK ) : MsK Hrabovanka : 350 ; Klub chovateľov poštových holubov : 340;
Únia žien Pšurnovice : 350 ; MsK Mikšová : 350 ; Klub kresťanskej mládeže Mikšová : 350 ;
Ochotnícke divadlo : 1 000; muzeálna a galerijná spoločnosť : 340 ; MsK filatelistov : 160; MsK
Glória Deo : 1 100; Filmový klub ( Hviezdne noci ) : 2 500;
Kluby dôchodcov : JDS : 1 130; KDU : 550; Klub zdravotne postihnutých civilizačnými
chorobami : 550 ; MsK invalidných dôchodcov Hliník : 400; MsK dôchodcov Hrabové : 400;
MsK dôchodcov M. Bytča : 400; MsK dôchodcov Mikšová : 350 ;
Klub učiteľov dôchodcov ( KUD ) Bytča

KUD bol mestský klub a organizačne patril pod JDS ( Jednota dôchodcov Slovenska ). Členovia klubu
sa stretávali pravidelne každý utorok, po celý rok okrem prázdninových mesiacov ( júl, august). Počet
platiacich členov bol 46, a platili členský príspevok 5 €.
Členovia výboru: predsedníčka A. Jancová, pokladníčka : M. Beníčková, kultúrna referentka ( kultúra,
šport, zájazdy): O. Adamčíková, kronikárka : G. Uhliariková.
Schôdze a slávnostné posedenia. Všetky schôdzky boli okrem výnimiek v klubových priestoroch KD.
-

-

-

-

30.1. Výročná členská schôdza ( hodnotiaca a volebná ). Zúčastnilo sa jej 36 členov. Po
voľbách ostali vo výbore rovnakí členovia ako predtým + I. Sláviková a M. Ďurdíková –
členovia výboru. Ako každý rok prečítala znenie kroniky za rok 2017 kronikárka G. Uhliariková
6.3. slávnostná schôdza a posedenie v klube k príležitosti MDŽ. Mnohí členovia KUD boli
pozvaní na oslavu MDŽ do svojich kmeňových škôl 5.4. Boli to školy ZŠ Mieru a Predmier.
27.3. Oslava Dňa učiteľov v reštaurácii „ U Palatína „. Hosťom za MsÚ bol viceprimátor Ing. J.
Babušík , ktorý klubu prispel finančnou čiastkou. 5.4. Deň učiteľov organizovaný školou ZŠ Ul.
mieru . Podrobnosti SD č.: 155 / 2018
9.10. Slávnostné posedenie ku Dňu seniorov bolo klubových priestoroch. Okrem vážnych
prejavov si Tonka Hujíková pripravila báseň , kde citovala verše novinára a básnika Viktora
Hujíka.
28.11. účasť niektorých členov na slávnostnej akadémii z príležitosti 90. Výročia založenia
školy E. Lániho.
6.12. a 11.12. boli slávnostné predvianočné posedenia v klube a pre pozvaných členov aj
v kmeňových školách. Zaspievali si koledy a pri slávnostne vyzdobených stoloch zjedli typické
vianočné dobroty.

-
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Prednášky, básne , citáty.
-

9.1. bola prvá schôdzka v novom roku s bilanciami. T. Hujíková na jej konci citovala verše
básnika „ lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš“.
16.1. G. Uhliariková - O zvieratách hrdinoch – záchrancoch ľudských životov“.
6.2. si G. Uhliariková pripravila článok s názvom . „Deň bez mobilu „.
6.3. si T. Hujíková pripravila k MDŽ báseň „ Krása ženy“ + legenda o slovenskom národe
a jeho ľubozvučnej reči.
20.3. G. Uhliariková pripomenula prítomným osobnosť MUDr. Alojza Chúru – významného
slovenského pediatra a rodáka z Bytče.
27.3. prečítala báseň od Viktora Hujíka ku Dňu učiteľov : „ pred rokmi učila nás hlásky,
počítať, kresliť, poznať krát...
17.4. G. Uhliariková prečítala článok „ O hymnách sveta“.
11.9. Článok „ O rýchlom alebo spomalenom živote „ prečítala G. Uhliariková
18.9. G. Uhliariková článok od J. Košturiaka : „ O nenormálnej normálnosti , ktorú žijeme „
6.11. prednáška „O nechtovej mykóze a ako ju liečiť“ – G. Uhliariková
13.11. G. Uhliariková : „ Niečo o vďačnosti a zázračných slovách – prosím a ďakujem „.
27. 11. E. Rochová článok „ O histórii Mikšovej „.

Návšteva výstav.
-

9.3. Vernisáž výstavy obč. združenia Galza venovanej M. R. Štefánikovi a slovenským légiám
v Rusku.
29.9. účasť na vernisáži výstavy a osláv 90.výr. založenia spolku ovocinárov v Bytči

Besedy.
-

20.2. Danuša Strečanská – Durcová – spisovateľka zo Súľova. Beseda sa konala v Ms knižnici.
Autorka čítala úryvky zo svojich kníh.
5.6. znovu v Ms knižnici prebehlo stretnutie s Jánom Hanákom bývalým lekárom , ktorý dlhé
roky pôsobil v Bytči a okolí. Rozhovor o jeho knihe „ Na tenkom ľade“ a spomienky na Bytču.
Podrobnosti SD č.: 156 a, b, c, d / 2018

Kultúrne podujatia:
-

1.8. prehliadka ľudových umeleckých súborov ( speváckych aj tanečných ) z celého žilinského
kraja. Organizačnú časť mal na starosti KUD. Prehliadka sa konala v KD Bytča.
Podrobnosti SD č.: 157 a, b, c / 2018
13.11. členovia klubu po skupinkách navštívili miestny cintorín , aby si uctili zapálením
sviečok pamiatku na bývalých učiteľov, kolegov, ktorí pôsobili na miestnych školách.

Divadelné predstavenia.
-

20.2. v DK členovia uvideli predstavenie bratislavských umelcov pod názvom „ Chlieb
s maslom „.
9.4. sa predstavilo Radošínske naivné divadlo v hre „ To nemá chybu“.
25.10. odišli členovia klubu do Nitry, aby si pozreli mesto , ale aj predstavenie muzikálu „
Povolanie pápež“ o bývalom pápežovi Jánovi Pavlovi.
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-

5.12. navštívili naši dôchodcovia Martin. Najskôr boli v Národnom múzeu, kde si pozreli jeho
expozície a večer boli v divadle na klasickej hre „ Višňový sad“.

Výlety, zájazdy.
-

4.5. členovia KUD sa pridali k záhradkárom , ktorí to mali namierené do Poľska. S radosťou si
pozreli a takmer vykúpili ich nádherné expozície kvetov, stromčekov a doplnkov do záhrad.
22.5. čakala záujemcov jarná rozkvitnutá Viedeň. Pozreli si Schonbrun, Dóm sv. Štefana,
uličku architekta Hundertwassera a iné.
Podrobnosti SD č.: 158 a, b, c / 2018
7.6. absolvovali poznávací zájazd na Záhorie – Holíč, Skalica, Šaštín a iné miesta
Podrobnosti SD č..: 159 / 2018
6.7. sa súkromne vybrali na výlet do Košíc vlakom štyri členky

Šport, turistika.
-

19.6. si pripravili pobyt v prírode na chate MsÚ opekali. Niektorí tam išli na bicykloch, iní
autobusom alebo autom.
13.9. členovia JDS z Malej Bytče pripravili pre dôchodcov Bytčianska posedenie pri guláši
s kultúrnym programom. Organizácia podujatia bola na vysokej úrovni.

Kúpele.
-

6.2. I. Sláviková bola v kúpeľoch Štós
15.5. bola O. Adamčíková v kúpeľoch Piešťany
29.5. bolo viacero členov klubu tiež v kúpeľoch Piešťany

Oslavy narodenín.
-

22.1. oslávila svoje okrúhle narodeniny ( 70 ) G. Uhliariková
4.9. oslavovali spolu M. Beníčková a I. Salajková ( 80 )
20.11. mala B. Valíčková 70 rokov
11.12. fotila do kroniky jubilantov klubu kronikárka. 80 r.: Jancová, Beníčková a Salajková; 70
r.: Uhliariková, Valíčková, Churá( ktorá v priebehu roka zomrela ) , Podolínska
Podrobnosti SD č.: 160 / 2018

Návšteva chorých .
-

2.10. bola potešiť návštevou Štefana Harvánka v domove seniorov v Štiavniku Š. Petrusová.

Noví členovia.
-

6.3. začala do klubu chodiť Magda Bárniková , ktorá končila na gymnáziu v Bytči
29.5. prišla do klubu Anna Tvrdá, ktorá učila na ZŠ Mieru

Navždy nás opustili.
-

2.10. Vierka Gajdošová – predtým učila na ZŠ ul. mieru – mala 90 rokov.
Rovnako odišla Stazka Tisová ( 94 ) , ktorá učila na gymnáziu Bytča
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Slovenský zväz záhradkárov ( SZZ )
4.1. – predseda Ing. J. Putirka prečítal plán práce, ktorá členov v tomto roku čaká.
- oznámil že: predsedníctvo republikového výboru navrhlo udeliť Pamätný list za aktívnu prácu v SZZ
p. Elene Gajdošovej a Emílii Šukalovej. Ďalej OV udelil poďakovanie za aktivitu členom : F. Hrnko, J.
Putirka a Ing. M. Lalíková.
- prebehla hodnotiaca schôdza zväzu. Členovia si uctili pamiatku zosnulému členovi SZZ p. Mikulovi zo
Pšurnovíc. – Príprava bulletinu k 90.výr. založenia zväzu
26.3. – prebehla hodnotiaca schôdza zväzu, kde predseda oboznámil členov s budúcimi aktivitami,
predniesol program odborných prednášok : Pestovanie sliviek, Degustácia jabĺk, Vyvýšené záhony,
Rez jadrovín, Pestovanie viniča a iné.
4.5. – Poznávací a nákupný zájazd do Poľska. Členovia si pozreli krásne záhrady ( Kapias, Japonská,
Pudelek a iné . Všetkých očarili rozkvitnuté rododendrony a iné ozdobné kríky. Domov odchádzali
s plnými taškami nákupov.
Podrobnosti SD č.: 161 / 2018
31.5.- Členovia skladali už opadaný máj vo dvore Domu záhradkárov, sadili kvety do betónových
nádob, pleli burinu a iné.
Podrobnosti SD č.: 162 / 2018
2.7.- bol pracovný výbor, kde sa riešil veľký únik vody. Pokladníčka H. Gajdošová skladala účty spolku
a spolu organizovali poznávací zájazd do Nitry na výstavu ( 17.8. )
28. a 29. 7.- Sa v Bytči konala medzinárodná výstava gladiol, georgín a iných kvetov v Dome kultúry.
Výstavu organizovali Mesto Bytča, Gladiola Martin a Klub záhradkárov. Po skončení výstavy sa
vystavené kvety predávali verejnosti.
Podrobnosti SD č.: 163/ 2018
29.9. – Slávnostné otvorenie výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a všetkého, čo sa týka záhrady. Výstava
bola spojená s oslavou 90. výročia založenia ovocinárskeho spolku v Bytči – dňa 8. 12. 1928. Po
kultúrnom programe detí z MŠ sa slova ujal predseda Ing. J. Putirka, ktorý prítomných oboznámil
s históriou a vývojom spolku záhradkárov v Bytči. Nezabudol na vznik „ Prídomových organizácií,
stavbu Domu záhradkárov a mená najlepších šľachtiteľov. Všetkým aktívnym členom odovzdal „
Pamätný list.
Nasledovali predslovy hostí - predstaviteľov obvodných, okresných a krajských organizácií
a primátora mesta Bytča p. Minárčika.
Potom nasledovali vyhodnotenia najúspešnejších pestovateľov – ktorých ohodnotila nezávislá
komisia z V. Rovného.
Podrobnosti SD č.: 164 / 2018
23.11. – členovia výboru zakryli na dvore stoly, upratali ho od lístia a popálili staré konáre. Predseda
referoval o tom ako reprezentoval náš Zväz v Tepličke n./ Váhom, kde bola akcia Stretnutie
s jablkom“.
Mestský klub Jednoty dôchodcov Slovenska ( MsK JDS )
Počet členov : 109
Členovia výboru Miestnej organizácie ( Ms O): predseda : Emília Šukalová , podpredseda: Oľga
Adamčíková, tajomník : Božena Jantáková, pokladník : Judita Urbanová a člen : Oľga Škorvanová
Členovia sa stretávali pravidelne každý pondelok v klubových priestoroch DK.
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Činnosť klubu po jednotlivých mesiacoch.
Január
-

Príprava výročnej členskej schôdze
Oboznámenie s plánom aktivít v prvom polroku 2018
Oslava jubilantov: E. Kleinová a H. Gajdošová
Noví členovia : pp. Pečivová, Pečiva, Vanková, Pavúrová a Vlčková

Február
-

Fašiangové posedenie
Hodnotiaca členská schôdza prednáška o imunite
Prijatie novej členky p. A. Drbúlová

Marec
-

Slávnostné posedenie pri príležitosti MDŽ v reštaurácii Palatín spojené s kultúrnym
programom žiakov ZUŠ
Prednáška o tvorbe ikon – prednášala ich autorka Katarína Kasagrandová
Zájazd do Rajeckých Teplíc spojený s kúpaním

Apríl
-

Návšteva Radošínskeho naivného divadla
Návšteva zámku Budatín v Žiline
Oslava jubilantov : pp. Kypúsová, Jančiová, a Sopčáková

-

Zájazd do Buchlova – návšteva hradu, zámku Buchlovice a Luhačovíc
Zájazd do Poľska spojený s nákupmi
Slávnostné posedenie pri príležitosti „ Dňa matiek“, spojené s kultúrnym programom
Oslava jubilantov: pp. Kremeňová, Škorvanová
Šesťdňový liečebno-rehabilitačný pobyt v Piešťanoch v hoteli Harmónia spojený s výletom do
Čachtíc. Pobytu sa zúčastnilo 26 členov .

-

Pobyt v prírode spojený s opekaním , na chate MsÚ Bytča
Organizácia okresných športových hier seniorov v Bytči na futbalovom ihrisku
Oslava jubilantov : pp. Mazúrová, a Pavlíková
Rekreačný pobyt členov v Taliansku v meste Lignano

Máj

Jún

August
-

Krajská prehliadka speváckych a tanečných súborov v Bytči v DK
Rehabilitačno- liečebný pobyt členov v Trenčianskych Tepliciach
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September
-

Výlet do Banskej Štiavnice, kaštieľ Antol a Kremnica
Posedenie pri guláši v prírode – M. Bytča
Oslava jubilea – p. Rabárová

Október
-

Kúpanie v termálnom kúpalisku Rajecké Teplice
Výlet do Bratislavy spojený s návštevou muzikálu Mamma Mia v divadle Nová scéna
Slávnostné posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
Účasť členov na festivale zborového spevu v Sobášnom paláci Bytča. Koncert sa konal pri
príležitosti 100. Výročia vzniku Československej republiky
Oslava jubilantky : p. Chalupkovej

November
-

Kúpanie v termálnom kúpalisku Rajecké Teplice
Návšteva muzikálu Povolanie pápež v Nitre
Beseda o Jurajovi Jánošíkovi s PhDr. Jankou Kurucárovou, riaditeľkou Štátneho archívu
Účasť na krste CD skupiny BASS BAND z Bratislavy spojené s vystúpením operného speváka
M. Babjaka v Sobášnom paláci v Bytči
Účasť členov na 1.zasadnutí nového zastupiteľstva a inaugurácie primátora mesta

December
-

Mikulášske a Vianočné posedenie s rozlúčkou so starým rokom
Účasť na vianočnom koncerte operných spevákov – súrodencov Babjakovcov a G. Beláčka
spojené s krstom knihy spisovateľa M. Vároša

Podrobnosti SD č.: 165 / 2018
Klub filatelistov ( KF )

Činnosť KF v roku 2018.
Klub prezentoval svoju činnosť v Bulletine. Ten vyšiel z úsporných dôvodov tento rok iba v piatich
číslach. Ukončili v ňom seriál „ Burza v kaviarni Olympia“. Redakcia začala nový seriál k jubileu filatelie
pod názvom „ Z kláskov histórie“ . Začal sa stručným prehľadom obdobia prvej Slovenskej republiky.
Filatelisti si pripomenuli 25.výročie Slovenskej republiky v známkach.
-

9.3. – bola členská schôdza KF, kde odzneli správy o činnosti, hospodárení a návrh plánu
práce na rok 2019.
Pre spokojnosť bol opäť zvolený za predsedu KF Bytča pán Stanislav Helmeš a podpredseda
Jozef Lulák. 29.4. sa dožil okrúhlych 80.rokov p. S. Helmeš.
Spolu sa pripravili na slávnosť okolo 75.výročia založenia klubu
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-

-

Republikovým orgánom navrhli vyznamenanie ZSF ( zväz slovenských filatelistov ) I. stupňa S.
Helmešovi a Mons. Jánovi Vallovi. P. Helmešovi za riadiacu prácu klubu a vedenie krúžku
mladých filatelistov.
Klub poďakoval predstaviteľom mesta a osobitne p. primátorovi za pomoc pri propagovaní
filatelie v meste.
Pani Ing. J. Brichtovej ( Ministerstvo dopravy SR ) za dlhodobú spoluprácu v súvislosti so
sledovaním zahraničných časopisov.
Výbor KF ďakoval Dr. O. Gáťovi za korešpondenciu predkladanú zväzovým orgánom, a za
redakciu Bulletinu.
Koncom roka 2018 vyšlo 8 ročníkov a 74 čísiel bulletinu“ Bytčianska filatelia“. Predseda
redakčnej rady ( RR ) oslovil čitateľov a pripomenul im dôležité témy, ktorými sa Bulletin
zaoberal ako : 100výročie vzniku ČSR; Vznik česko-slovenskej poštovej známky; informácie
o 4 výstavách a 2 inauguráciách poštových známok.

Podrobnosti SD č.: 166 / 2018 ( Bytčianska filatelia č. 2 )
-

-

Z histórie: do roku 1890 bolo vydaných 7 918 poštových známok. V tom čase sa filatelisti
začali špecializovať. Na známkach postupne pribúdali farby, menili sa formáty a tlačové
techniky.
Nastal zber námetových súborov. Spočiatku sa zbierali zvieratá, plachetnice, železnice, autá,
lietadlá, šport a iné.
V roku 1949 si zberatelia založili samostatnú federáciu ( FIPCO ) .
V roku 1964 sa stanovy zjednotili a ustanovila sa námetová komisia FIP.
V čísle 3 Bulletinu sa venovala redakcia najmä 1150.výročiu uznania Slovanského liturgického
jazyka.

Podrobnosti SD č.: 167 / 2018
-

-

Z hľadiska propagácie čs. známky bola úspešná Celoštátna výstava čs. poštových známok
v Bytči v roku 1977. Podrobnosti SD č.:168 / 2018
Filatelisti začali vážne uvažovať o tom či – Združenie klubov filatelistov ZSF – zrušiť, alebo
ponechať. Počet členov rapídne klesá. Redakcia Bulletinu zastáva stanovisko, aby zväzový
orgán ostal. Historicky sa osvedčil, bol zárukou pre jednotlivých členov ZSF i pre kluby
filatelistov.
V žilinskej radnici sa v novembri konala výstava k 100.výročiu ukončenia 1.svetovej vojny.
Cirkevný štvrťročník Sv. Gabriel , vychádzajúci od r. 1992 obsahoval 16 článkov na tému
kresťanskej filatelie. Jeho predsedom bol Mons. J. Vallo.

Podrobnosti SD č.: 169 / 2018 ( Bytčianska filatelia č. 5 )
Dobrovoľný hasičský zbor Bytča ( DHZ )
DHZ Bytča a okolie absolvovali spolu 25 výjazdov k požiarom . Z toho Hliník – 1; Hrabové – 2;
Pšurnovice – 2; Mikšová – 1 .
Výjazdy k technickým zásahom : Bytča – 17; Hliník – 5; Hrabové – 19;
Iné výjazdy : Hliník – 1; Hrabové – 1; Mikšová – 1
Zbory absolvovali požiarne taktické cvičenia : Bytča – 2; Hliník – 1; Hrabové – 1; Z nich boli
ukážkové : Bytča 2; Hliník a Hrabové – 1;
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Zo spomínaných cvičení boli v obci : Bytča – 14; Hliník – 3; Hrabové 20 ; Pšurnovice – 2; Mikšová –
3; Mimo obce : Bytča - 7; Hliník – 6; Hrabové – 4; Mikšová – 1;
Vyhodnotenie medzi okrskovej súťaže DHZ za rok 2018: 2.m. Hliník n/ Váhom : 25 320bodov;
4.m. Hrabové : 13 430 bodov; 5.m. Bytča : 11 940 bodov; 14.m. Mikšová 2 850; 17.m. Malá
Bytča : 1 250; 19.m. Pšurnovice : 120 bodov.
Podrobnosti SD č.: 170 / 2018
Uskutočnená činnosť jednotlivých okrskov:
Bytča: účasť na hasičskej hre Plameň; účasť rozhodcov z Bytče 13; organizovanie pohárových
súťaží: 2; účasť členov na pohárových súťažiach: 7; organizovanie detskej pohárovej súťaže: 1;
bezplatné darcovstvo krvi členov : 5; odber časopisu Požiarnik 3 členovia; dozor na KSA: 11;
technická pomoc obci : 37; zasadnutie územnej organizácie DPO : 19; účasť na IMZ –
inštruktážnom školení rozhodcov: 3; organizácia MTC- miestneho taktického cvičenia: 3; hlásenie
ochrany úrody a lesov: 3.
Podrobnosti SD č.: 171 / 2018
Hliník nad Váhom: účasť na hre Plameň: 2; účasť rozhodcov a členov na územnej komisii : 13;
prebor jednotlivcov I .stupňa : 2; II. stupňa: 2; III. st. : 1; organizovanie pohárovej súťaže (PS): 6;
účasť na PS mimo okres : 11; súťaž jednotlivca ( dobrák ) : 62; účasť na pohárových súťažiach
v okrese: 73; organizovanie detskej súťaže: 4; účasť na súťaži MH ( mladí hasiči ) : 22; mimo
okresu : 17; zásah pri živelnej pohrome: 1; bezplatný odber krvi : 5; účasť pri KSA : 12; technická
pomoc obci: 5; účasť na školeniach rozhodcov: 2; organizovanie MTC ( miestnych taktických
cvičeniach ): 2.
Podrobnosti SD č.: 172 / 2018
Hrabové: Účasť na hre Plameň : 1; účasť na zasadnutí územnej komisie DHZ : 2; organizácia
a účasť na PS mimo okres: 5; v okrese: 19; organizovanie DPS : 2; účasť na súťaži MH v okrese :
21; zásah DHZ pri požiari : 2; bezplatné darcovstvo krvi : 5; účasť pri KSA : 18; technická pomoc
obci : 19; zasadnutie komisií Ú z O: 2; účasť na okrskových schôdzach : 14; organizácia MTC : 1;
hlásenia OÚL: 3.
Podrobnosti SD č.: 173 / 2018
Malá Bytča: účasť rozhodcov v oblastných a krajských komisiách: 4; organizovanie DPS : 1; účasť
v súťaži MH v okrese : 2; účasť na školeniach : 1 .
Podrobnosti SD č.: 174 / 2018
Mikšová : účasť na hre Plameň: 1; účasť rozhodcov v krajských komisiách : 3; prebor jednotlivcov
II .st. : 1; III. st.: 2; organizovanie DPS: 1; účasť na súťaži MH: 2; zásah DHZ pri živelnej pohrome:
1; Bezplatné darovanie krvi : 5; účasť v komisiách : 4; hlásenia OÚL: 4.
Podrobnosti SD č.: 175 / 2018
Pšurnovice : účasť na PS mimo okresu : 2; komisie ÚZO : 1; okrskové schôdze : 6.
Podrobnosti SD č.: 176 / 2018
Súťaž. Týždenník MY ŽN vyhlásil začiatkom leta fotografickú súťaž, kde sa mohli prihlásiť hasičské
partie zo žilinského kraja. O tom, ktorá partia hasičov zvíťazí, rozhodli čitatelia. Koncom augusta
viedla súťaž Bytča s počtom bodov 210.
Podrobnosti SD č.: 177 / 2018
Majsterka sveta – Erika Belko Čupcová. Rodáčka z Malej Bytče je súčasťou reprezentácie od roku
2014 a ako kapitánke sa jej podarilo doviesť slovenský výber až na vrchol. Pre týždenník MY ŽN
poskytla rozhovor o hasičskom športe a svojom súkromí. Momentálne študuje na Žilinskej
univerzite odbor Záchranné služby. V reprezentácii pretekajú väčšinou profesionálni hasiči.
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Hasičský šport sa skladá zo 4 disciplín , jednou kolektívnou je aj požiarny útok. Napriek tomu, že
naši hasiči nemajú také dobré podmienky na prípravu ako družstvá z iných krajín – predsa sa im
podarilo vyhrať a získať titul majstra sveta. Vzbudili tým záujem mnohých organizácií. Prijala ich
ministerka vnútra, prezident HZZ, rozdávali rozhovory médiám. Erika začala s týmto športom ,
keď mala 12 rokov v DHZ M. Bytča. Neskôr prešla do DHZ Bytča, ktorý reprezentuje dodnes.
Posledné dva roky sa zamerali na Nočnú hasičskú ligu. Aj Erikin manžel – Štefan Belko sa stal
v mužskej reprezentácii majstrom sveta.
Hasičský šport je náročný na čas a vyžaduje si neustálu prípravu a fyzickú zdatnosť.
Podrobnosti SD č.: 178 / 2018
Oprava hasičských zbrojníc. Radnica uspela v dotačnom programe Prezídia HZZ. Vďaka dotácii
začali s opravou budov hasičských zbrojníc v Hliníku a Hrabovom. Na každý projekt prispel rezort
vnútra po 30-tisíc eur a ďalších 30-tisíc platí mesto. Zbrojnice budú zateplené, opravia sa strechy,
vymenia okná a dvere. Mesto podalo žiadosť o ďalšie dotácie na vynovenie hasičských priestorov
v Pšurnoviciach, Mikšovej a V. Bytči.
Radnica uspela aj v projekte Slovenského futbalového zväzu. Ihrisko s umelým povrchom začnú
stavať v apríli v Hliníku. Bude slúžiť na futbalový tréning pre mladú generáciu.
Podrobnosti SD č.: 179 / 2018
Halová súťaž. DHZ z Hliníka usporiadali 27.1. v telocvični ZŠ Mierová v Bytči halovú hasičskú súťaž
pre kolektívy mladých hasičov. Deti súťažili v štafete dvojíc, štafete 5krát 30metrov a uzlovej
štafete. Súťažiacich prišiel pozdraviť primátor mesta a tajomníčka Územnej organizácie DPO. Deti
sa takto v zime pripravujú na letné súťaže. Táto súťaž bola prvým kolom zo série súťaží FÉNIX
a zapojilo sa do nej 19 päťčlenných kolektívov nielen z nášho regiónu, ale aj z Turca, Kysúc
a stredného Považia. V kategórii dievčat zvíťazili hasičky z DHZ Hliník a za chlapcov DHZ Pružina.
Podrobnosti SD č.: 180 / 2018
Darovanie krvi. 19.10. sa v priestoroch hasičskej zbrojnice v Bytči stretli dobrovoľní darcovia krvi
na akcii Hasičská kvapka krvi. Pre darcov bola pripravená kapustnica a víno.
Podrobnosti SD č.: 181 / 2018
Zberateľský klub GALZA Bytča
Pravidelne vydával informačný „ kvartálnik“ nielen o Bytči a okolí.
1. číslo : na titulnej strane vyzývajú členovia redakcie čitateľov na získanie informácií o soche sv.
Jána Nepomuckého, ktorá sa pôvodne nachádzala v Zámockom parku. V marci sa začala
reštaurácia kamenného stĺpa a jeho znovuosadenie na pôvodné miesto. Redakcia prosila
čitateľov, nech odovzdajú informáciu o mieste uloženia sochy.
- Redakcia tiež vyzvala čitateľov aby požičali fotografie predstaviteľov Mesta Bytča a to
richtárov, starostov ,predsedov MsNV a primátorov. Fotografie zbierali na ucelenú zbierku
predstaviteľov mesta.
- Dve smutné správy: 9.1. nás navždy opustil Fedor Salajka, člen klubu, pravidelný prispievateľ
exponátov a dodávateľ vtipných historiek zo života starej Bytče.
4.1. zomrel v Londýne Ivan Otto Schwarz vo veku 94 rokov, rodák z Bytče. Počas II. sv. vojny
slúžil v britskom kráľovskom letectve.
-

slová a frázy z bytčianska: glajbas – ceruzka, korheľ – opilec; hózntrágle – traky ; dranatý –
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nahý ; kupka – vedro.
-

Článok z pera PhDr. Martina Gácika pod názvom : „ Bytčania a Bytčiansko v r. 1918 až 1939.
Dňa 9.3. v Dome kultúry prebehla vernisáž výstavy s názvom „ Výstava čs. légií1914 – 1920.
Výstavu inštalovala Nadácia M. R. Štefánika v spolupráci so združením GALZA. Otvorenia
výstavy sa okrem iného zúčastnili aj žiaci základných škôl a Gymnázia.
- MZ schválilo z rozpočtu sumu 7470 eur „ na rekonštrukciu kamenného stĺpa a sochy sv. Jána
Nepomuckého na nádvorí zámockého areálu“.
- Rozhovor s Miloslavom Janečkom, ktorý spomína na svoje detstvo a hlavne na otca Viliama –
hlavného elektrikára v oblasti a jeden čas aj predsedu MNV v Bytči.
- V článku „ Galéria žijúcich osobností „ predstavili Jozefa Kemku. Okrem pracovných
povinností sa venuje športu , konkrétne maratónskemu behu. S behaním začal , keď mal 49
rokov. Na Majstrovstvách Slovenska v KNM skončil štvrtý vo svojej vekovej kategórii. V roku
2011 skončil druhý. Počas roka 2017 odbehol 11 maratónov po celom Slovensku a ČR. Jozef
nie je organizovaný v žiadnom klube, ale reprezentuje mesto Bytča. Rozhodcovia hovoria o J.
Kemkovi, že je jediný Bytčan, čo má vynikajúce bežecké výsledky a v Bytči ho nik neprekonal.
- Podrobnosti SD č.: 182 a, b / 2018
2. Číslo : - na titulnej strane predstavilo troch oslávencov : sú nimi : osemdesiatnik Stanislav
Helmeš, predseda filatelistov ; šesťdesiatnik : Vladimír Lulák člen zberateľského klubu Hliník
45 rokov oslávil PhDr. Martin Karásek – dopisovateľ do Galza Press.
- V článku Bytčania a Bytčiansko autor uverejnil okrem iného aj Zoznam židovských rodín
bývajúcich v Bytči, ale príslušných do iných obcí ČSR v roku 1938. Zoznam obsahoval 96 mien.
- Rozhovor s Vladimírom Lulákom, prispievateľom básní a článkov do Galza Press. V. Lulák
hovorí o tom, prečo a kedy začal písať a čo ho inšpirovalo. Je zberateľom známok (po otcovi
zdedil veľkú zbierku), zbiera poštové lístky ( kedysi sa volali korenšpodenčné ), pohľadnice
slovenských miest s ich erbmi .
- V galérii žijúcich osobností predstavili Dalibora Burandu , ktorý sa narodil v r. 1999. Po ZŠ
študoval v ZUŠ v Bytči, ktorá mu dala kvalitný základ. Dnes je študentom súkromného
konzervatória v Nitre. V Bytči sa už viackrát prezentoval ako režisér v akcii Hviezdne noci.
Divadlo v Nitre ho angažovalo v muzikáli Jesus Christ Superstar. Po maturite nastúpil Dalibor
na univerzitu v Londýne.
Podrobnosti SD č.: 183 / 2018
- V júni vydal ms. klub Muzeálnej a galerijnej spoločnosti brožúru s názvom „ Spomienky na
môjho starého tatu Ondreja Skotnického „ Spoluautorkou bola jeho najstaršia vnučka Anna
Lukačková.
Podrobnosti SD č.: 184 / 2018
3. Číslo: - informovalo : 26.8.2018 sa konali v osade Magale oslavy a pripomienka SNP ; vo
februári nafotil profesionálny fotograf J. Rabara niekoľko prímestských častí na pohľadnice (
Mikšová, M. Bytča. Pšurnovice a Hliník n./ Váhom. Vydali 500 ks. ; Zberateľský klub v Hliníku,
s muzeálnou spol. a klubom Galza vydali v októbri brožúru s názvom Akademický maliar
Ladislav Viktor Grnáč v spracovaní I. Červeňanskej – Mojžišovej.
Podrobnosti SD č.: 185 / 2018
- Pravidlá bytčianskeho jazyka: pimprlík – malý chlapec; majča – kvas do pálenice; škarnicľa –
plechovka ; hamuvac – brzdiť; loger – ostatok po káve;
Podrobnosti SD č.: 186 / 2018
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Občianske združenie Bytčania Bytčanom
OZ usporiadalo v areáli zámku 26.5. IV. Ročník festivalu folklóru, tradičných remesiel, divadla
a Bytčianskej histórie pod názvom Bytčiansky zámocký deň. Vystúpili deti z ľudového súboru ZUŠ
a detský súbor Kolárik. Predstavilo sa Divadlo zo šuplíka, kapela Pressburger Klezmer Band zahrala do
tanca. Program spestril jarmok remesiel, drevený kolotoč pre deti, dobré jedlo a pitie.
Podrobnosti SD č.: 187 / 2018
Mestský klub , škola kung fu a CVČ pozývala verejnosť na nábor nových študentov dňa 10.9.
Podrobnosti SD č.: 188 / 2018
Predajňa Vitalkafe zahájila dovoz vegánskych a bezlepkových obedových menu do Bytče.
Záujemcovia si mohli menu objednať deň vopred. Na výber boli dve jedlá a polievka do vlastných
nádob.
Podrobnosti SD č.: 189 / 2018
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14. kapitola

POLITIKA
Oznamy na verejnej tabuli mesta :
-

25.6. voľby do MZ. Oznam o počte poslancov za jednotlivé obvody. Bytča -12; ostatné m. č.
po jednom poslancovi. Oznamy o volebných okrskoch, miestnostiach . Voľby sa konali
10.11.2018. Výsledky volieb : poslanci do MZ : Ing. P. Weber, Ľ. Rybárik, M. Dudoň, Ing. J.
Babušík, S. Struhál, JUDr. M. Kulíšek, PhDr. M. Gácik, B. Šušolík, J. Kozák, P. Svetloššák, Ing. J.
Putirka, Mgr. A. Gallo, M. Frolo, Ľ. Hrobárik, J. Lovás, H. Králiková, M .L. Fujdiaková. Za
primátora mesta voliči opäť zvolili Ing. M. Minarčíka počtom hlasov 2918.

Rozpočet na politiku v eurách :
-

Všeobecne : 7 500

Komunálne voľby do Mestského zastupiteľstva a za primátora mesta sa konali 19. 9. 2018. Občania
dostali do svojich poštových schránok informácie o voľbách a rozdelenie do volebných obvodov ,
ktorých bolo 6. V schránkach sme si našli letáky niektorých kandidátov za poslancov alebo primátora.
Podrobnosti SD č.: 190 / 2018 ( 8 kusov )
Za volebný obvod č. 1 kandidovalo 30 poslancov do MZ, zvolených mohlo byť 12 z nich.
Za volebný obvod č. 2 kandidovali 3 poslanci, zvolený mohol byť 1z nich. V obvodoch č. 3 a 4
kandidoval 1 poslanec; v obvode č. 5. kandidovali traja poslanci a v obvode č. 6. boli 2. poslanci .
V obvodoch č. 2, 3, 4, 5, 6 mohol byť zvolený iba jeden poslanec.
Voľby primátora mesta. Kandidovali A. Gajdošíková ( za SNS ), J. Kozák ( nezávislý kandidát ), M.
Minárčik Ing. ( za Sociálnu demokraciu ).
Podrobnosti SD č.: 191 a, b, c, d / 2018
Výsledky : primátorom mesta Bytča sa opäť stal. Ing. Miroslav Minárčik s počtom hlasov 2918. V tlači
boli uverejnené výsledky volieb za celý žilinský kraj.
Podrobnosti SD č.: 192 / 2018
Rok zmien v kraji.
Županka Erika Jurinová je na čele ŽSK prvý rok. Za ten čas sa jej podarilo presadiť viacero zmien, ktoré
pozitívne ovplyvnili náš život. Podarilo sa :
-

Rozdeliť prvé príspevky z nadácie ŽSK a spustiť Centrum pre rodiny . Je to podpora a pomoc
rodinám v soc. ekonomickej a existenčnej núdzi.
Zvýšiť platy nepedagogickým pracovníkom a pracovníkom v soc. oblasti.
Vznikol Sociálno-ekonomický podnik pre drobné úpravy, údržbu a soc. podnikanie.
Zrovnoprávniť financovanie všetkých škôl v kraji
Zabezpečiť fungovanie ambulantných pohotovostí
Rodinné vstupné ( zvýhodnené vstupné rodinám už je v knižniciach )
Detské kútiky v nemocniciach a kultúrnych zariadeniach
Opravené cesty – realizovali sa opravy na takmer 44 km ciest a 12 mostoch

Podrobnosti SD č.: 193 / 2018
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Spor o vlastníctvo rodného domu bývalého prezidenta Jozefa Tisu . Polovicu domu vlastní mesto
Bytča a druhú polovicu Slovenský dejepisný spolok. Práve ten požiadal mesto, o odkúpenie
polovice domu. Spolok chce dom opraviť, lebo je vo veľmi zlom stave a mesto by peniaze za jeho
predaj mohlo použiť na niečo užitočné. Mnohí ( najmä novinári ) sa proti tomu búria, vraj by tam
vzniklo sídlo neonacistov. Na ich čele stojí novinár Peter Getting z Bytče. O predaji má rozhodnúť
MZ.
Podrobnosti SD č.: 194 / 2018
Smrť novinára Jána Kuciaka, ktorý pochádzal so Štiavnika a gymnázium vyštudoval v Bytči,
otriasla celým Slovenskom. Na jeho pohreb sa prišlo rozlúčiť mnoho tisíc ľudí z celého Slovenska.
Pripomenuli si ho aj študenti gymnázia v Bytči, predstavitelia mesta Žilina na Mariánskom
námestí vzniklo jedno z pietnych miest.
Podrobnosti SD č.: 195 / 2018
Oslavy SNP. Mesto Bytča spolu s politickou stranou SMER organizovali oslavy 74.výročia SNP, dňa
26.8. pred budovou MsÚ v Bytči. Podľa tradície prítomných neskôr odviezol autobus do osady
Magale, kde oslavy pokračovali.
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15. kapitola

ŠPORT
Oznamy na verejnej tabuli mesta :
-

MsÚ dal do prenájmu časť majetku mesta nájomcovi Ľ. Rašimu na prevádzkovanie
tenisového areálu pre deti.

Rozpočet mesta na šport v eurách :
-

Celkové výdavky na šport : 141 810
Dotácie na šport :
108 510
Futbalový štadión :
33 000
Ihriská v Ms. častiach :
68 180
Ms. futbalový klub Bytča : 41 500
Športový klub telesne postihnutých Bytča : 4 000
FO Hliník n / Váhom :
2 830
TJ Tatran Hrabové :
2 830
TJ Pšurnovice :
2 830
Hádzanársky klub Bytča :
27 600
TZOB – stolný tenis :
4 000
TZOB - šach :
670
Horolezecký klub Direct Bytča : 600
Tenisový klub – Benet Bytča : 1 000
Kung – Fu Bytča :
900
ASSASIN GYM Bytča :
300
Klub zjazdovej cyklistiky :
200

Futbal : muži – Bytča :
Vo futbalových súťažiach sa naši muži umiestnili v roku 2018 v IV. Lige Sever.
Zostava MFK Bytča
Brankári : M. Baláž a D. Múčka
Obrancovia : R. Daniš, M. Kocian, P.Pavlík, M. Šamaj, M. Pavlík, M. Čupec
Záložníci: M. Gajdošík, Ľ. Čikota, J. Malík, A. Sýkora, T. Pekarík, R. Mikoláš, D. Vozár, Š. Schwarz.
Útočníci : F. Gašperík, S. Sakala, J. Šimák, P. Špánik
Prišli: Pavlík, Čupec a Schwarz z dorastu; Sakala z Petrovíc, Šimák z Hlbokého.
Odišli : Gajdošík, Hrabovský, Kostelný a Drbúl.
Tréner: Ladislav Gerebenits ; jeho asistent : P. Špánik ; Manažér : J. Lasička a lekárka : J. Balážová
Podrobnosti SD č.: 196 a, b / 2018
Umiestnenie v tabuľkách : Bytča muži.
Marec : Koncom mesiaca prehrala Bytča so Stráňavami 0:5 a v tabuľke bola na 13.mieste.
Apríl: Bytča začala výhrou nad Trstenou 3:1 a posunula sa na 10.miesto; neskôr klesla na 12.m.
Podrobnosti SD č.: 197 a, b, c / 2018
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Máj: Po remíze s Diviakmi prehrala Bytča s Terchovou 3:5; v tabuľke bola na 11.mieste ; kde zostala
po prehrách s Belou , Staškovom a Makovom na 11.mieste.
Jún: Bytča remizovala s KNM 1:1 a v tabuľke bola na 12.mieste; po viacerých prehrách klesla na
14.miesto
Podrobnosti č.: 198 a, b, c, d / 2018
August : Bytča hrala v V. lige na 7.mieste po tesnej výhre s Varínom. Vysoko vyhrala s Oščadnicou 6:2
a v tabuľke postúpila na 3.miesto.
September : Bytča začala výhrou nad Skalitým 3:1 ; vysoko vyhrala nad Belou 7:2 a v tabuľke
poskočila na 1.miesto. Na ňom sa udržala do konca mesiaca.
Podrobnosti SD č.: 199 a, b, c, d / 2018
Október: začiatok mesiaca prehrala s KNM 4:0, ale vyhrala nad Strečnom 4:3 , a nad Predmierom 1:2
a stále si udržala v tabuľke 1.miesto až do konca sezóny.
Podrobnosti SD č.: 200 a, b, c / 2018
Muži Hliník a Hvozdnica.
Oba celky hrali v tejto sezóne II. triedu dospelí O b FZ Žilina.
Apríl : na začiatku remizovala Hvozdnica s Hôrkami 1 : 1 a v tabuľke bola na 8.mieste
Hliník prehral s Petrovicami 2:4 a v tabuľke bol na 11.mieste. Po výhrach si oba celky polepšili a
V tabuľke postúpili : Hvozdnica na 7.m. a Hliník na 9.m.
Podrobnosti SD č.: 201 a, b, c / 2018
Máj : v strede mesiaca prehrala Hvozdnica s Mojšom 1:0 a v tabuľke bola na 8.m. , ktoré si udržala do
konca mesiaca . Hliník prehral s Nezbudskou Lúčkou 3:1 a s Hlbokým 5 : 2 a v tabuľke
postupoval z 9. na 10.m.
Jún: prehrala Hvozdnica s Tepličkou n/Váhom 3:7a neskôr s Jablonovým 5:1 . Stále bola na 8.m.
Podrobnosti SD č.: 202 a, b, c, d / 2018
August : po úvodnom zápase vyhrala Hvozdnica so Strážou 0:1 a v tabuľke bola na 6.m., v strede
Mesiaca vyhrali s Rašovom 5:0 a postúpili na 2.m. Po neskorších prehrách skončili na 5.m.
Hliník začal hneď prehrou s Hlbokým 2:3 , neskôr s D. Polom 2 : 1 a po ďalších prehrách
Skončil na 13.m.
Podrobnosti SD č.: 203 a, b, c / 2018
September : úvod mesiaca začala Hvozdnica na 5.m. a Hliník na 12.m. Po viacerých prehrách klesli
Oba celky. Hvozdnica na 6.m. a Hliník skončil posledný – 14.m.
Podrobnosti SD č.: 204 a, b, c / 2018
Október : Oba celky začali remízou . O týždeň vyhrala Hvozdnica nad D. Polom 4 : 1 a Hliník vysoko na
Tepličkou n/Váhom 6:1.V tabuľke boli Hvozdnica na 5.m. a Hliník na 13.m. Až do konca mesiaca sa im
nedarilo a po prehrách skončila sezónu Hvozdnica na 7.m. a Hliník na poslednom 14.m.
Podrobnosti SD č.: 205 a, b, c / 2018
Muži Hrabové a Pšurnovice.
Oba celky hrali v tejto sezóne v III. triede dospelí „ B“ Oblasť FZ Žilina.
Marec : Hrabové sa umiestnilo v tabuľke na 4.m. a Pšurnovice na 7.m. z 8. účastníkov.
Za Hrabové hrali : Sedlák, Korenák, Jánošík, Gaňa, Majstrík, Hrabovský .....
Za Pšurnovice hrali: Ostrochovský, Kypús, Cabadaj, Tucík, Šúcha, Podolínsky, Macošínec....
Podrobnosti SD č.: 206 a, b / 2018
Apríl: na začiatku mesiaca prehrali Pšurnovice s Ovčiarskom 2 : 1; a Hrabové s H. Podhradím 2:1.V
tabuľke bolo Hrabové na 4.m. a Pšurnovice na poslednom 8.m.
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V druhej polovici mesiaca hralo Hrabové so Pšurnovicami a oba zápasy Hrabové prehralo. V tabuľke
bolo Hrabové stále na 4.m. a Pšurnovice si polepšili a dostali sa na 5.m. Rovnako to ostalo do konca
mesiaca.
Podrobnosti SD č.: 207 a, b / 2018
Máj : Oba celky hrali tak, že celý máj boli v tabuľke na: 4.m. –Hrabové a 5.m. – Pšurnovice
Podrobnosti SD č.: 208 a, b, / 2018
August: V tabuľke postúpili Pšurnovice na 3.m. a Hrabové kleslo na 6.m.
September: Pšurnoviciam sa darilo. V tabuľke boli na 2.m. a Hrabové kleslo na 7.m. Do konca
mesiaca postúpili Pšurnovice na 1.m. a udržali sa tam . Žiaľ Hrabové kleslo až na dno tabuľky 8.m.
Podrobnosti SD č.: 209 a, b, c / 2018
Október : Celý mesiac hrali oba celky tak, že Pšurnovice boli v tabuľke stále na 1.m. Hrabové bolo
v tabuľke posledné na 8.m.
Podrobnosti SD č.: 210 a, b, / 2018
Hádzaná – ženy.
František Garabík z MHK Bytča. Pán Garabík stále stojí prakticky za všetkými úspechmi bytčianskej
dievčenskej hádzanej. Pod jeho vedením vyrástlo množstvo slovenských reprezentantiek a ešte viac
prvoligových hráčok. Fero Garabík – ako ho Bytčania volajú hral v mladosti hádzanú za mužov aj
v najvyššej československej súťaži. Keď sa vrátil zo základnej vojenskej služby do Bytča začal hneď
zakladať družstvá mladších dorasteniek a žiačok. V roku 1986 prišiel najväčší úspech bytčianskej
hádzanej – zisk titulu dorasteneckých majsteriek Československa.
Po tomto úspechu založili družstvo žien , s ktorým hneď po prvých kolách boli na čele súťaže. Nastal
známy problém. Dievčatá si rozobrali veľké a kvalitné kluby, alebo sa vydali a tým sa ich tím rozpadol.
Napr. Majka Višňovská sa vydala a s manželom sa odsťahovala do Austrálie, kde dostala štátne
občianstvo a reprezentovala Austráliu na Olympijských hrách.
Je neuveriteľné, že prihliadnuc na podmienky v ktorých dievčatá trénujú získali dohromady 10 titulov
majsteriek Slovenska a jeden titul majsteriek ČSR. Príčina tkvie v tom, že dievčatá veľmi chcú víťaziť.
Za Bytču hrajú nielen dievčatá domáce , ale aj z okolia – Predmier, Kolárovice, Súľov, ale aj zo Žiliny,
z Považskej Bystrice alebo KNM.
Aby tieto úspechy vznikli podali pomocnú ruku rodičia P. Mičiník, I. Kostelný, A. Záhumenská, M.
Micheľ atď. Pomáhali aj tréneri ako: Z. Minarčíková, P. Bikár, J. Hanták, J. Kozák , M. Hradil , E.
Pastorková a J. Leštinová. F. Garabík vidí aj budúcnosť v jasných farbách. Začiatkom roka mali turnaj
prípraviek , ktorého sa zúčastnili hráčky 5.miest a naše ho vyhrali.
F. Garabík nastúpil na ZŠ Revolučná ( dnes Lániho ) v roku 1969, kde učil biológiu a Tv , vydržal tam až
do dôchodku. Riaditeľom bol na škole 13 rokov. Dnes má 73 rokov a hádzanú stále sleduje a pomôže
kde môže.
Podrobnosti SD č.: 211 / 2018
Obidve kategórie dorasteniek MHK Bytča vycestovali 24.2.2018 na zápasy13.kola najvyšších súťaží do
Košíc. Bytčianky jednohlasne vyhrali .Mladšie dorastenky hrali 1.ligu a vyhrali nad Košicami 19:43.
V zostave hrali : Chudovská, Rantúchová, Leštinová, Valúchová, Holincová, Chudejová, Harantová
a iné. Staršie dorastenky hrali tiež 1.ligu a vyhrali s Košicami 12:35.
2.marca hrali ml. dorastenky doma a porazili hostky 27:18; st. dorastenky remizovali s družstvom
Malacky, Stupava 27:27.
Podrobnosti SD č.: 212 / 2018
V júni Mária Holešová , rodáčka z Bytča a odchovankyňa MHK Bytča dostala ponuku na prestup
z Michaloviec ku chorvátskemu majstrovi, ktorý hrá európsku ligu. Z Bytče prestúpila do HK Slávia
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Partizánske, a Juventa Michalovce. Jej úspechy: 6-násobná majsterka SR. 4x vyhrala česko-slovenskú
interligu a 6x Slovenský pohár.
Podrobnosti SD č.: 213 / 2018
Stolný tenis.
Náš klub Bytča B hral 5.ligu a v tabuľke bol v januári na 4.m. Vo februári sa im podarilo vystúpiť na
1.m. a udržať sa tam do konca mesiaca.
Hokejbal Bytča.
16.4. hrali 12.kolo a na čele tabuľky bolo mužstvo The Smurfs ( Šmolkovia ). V zostave nastúpili :
Mareš, Fano, Placek, Bystriansky, Harciník, Pirošík, Jurovec, Čmárik a iní. Za Bytču hralo aj Hrabové.
V zostave : Kozáčik, Durišinec, Gajdoš, Žilinčík, Chladný, Kolek....
Koncom mája postúpili do semifinále Bytča Orange, Rozkvet PB , Bytča The Smurfs a Predmier.
Podrobnosti SD č.: 214 a, b, c /2018
V septembri sa hralo 1.kolo. The Smurfs vyhrali s Ovčiarskom 16:3; Orange prehralo s Rozkvetom PB
8:5; Kolárovice nad Papradnom 9:2 a Predmier nad Plevníkom 7:1.
V októbri sa darilo najmä Predmieru . Vysoko vyhral nad Papradnom 18:1; nad The Smurfs 16: 3.
V novembri hrali 8.kolo. Predmier vyhral nad Plevníkom 3:2; The Smurfs nad Ovčiarskom 10:1;
Orange nad Rozkvetom PB 5:4 a Kolárovice vysoko 11 :0 nad Papradnom.
Podrobnosti SD č.: 215 a, b, c, d / 2018
Bežecké lyžovanie.
Je samozrejme závislé od množstva napadaného snehu. V našom regióne pracuje Žilinská župa ( ŽSK )
na úprave Beskydsko-Javorníckej magistrály. Ako prvý upravili úsek Melocík – Kasárne; potom úsek
Melocík – Semeteš. ŽSK každý rok upravuje stopu z Makova až na Husárik v Čadci. Slovenská stopa sa
na Kasárňach napojí na českú. Vytvára tak prepojenie oboch republík po hrebeni Javorníkov
v celkovej dĺžke asi 60km.
Podrobnosti SD č.: 216 / 2018
Prechod Beskydsko-Javorníckou magistrálou. Perinbaba v zimnej sezóne 2018/2019 bola
vyznávačom bežkárskej turistiky celkom naklonená. Po teplých vianočných sviatkoch prišiel po rokoch
najchladnejší január sprevádzaný kalamitným množstvom snehu. Pošťastilo sa preto realizovať
8.ročník lyžiarskeho prechodu Javorníkmi. Ráno sa v reštaurácii U Melocíka zapísalo spolu 224
účastníkov, z toho 74 žien až štyroch vekových kategórií. Účastníci prišli z regiónov Žiliny , Považia,
Kysúc, Oravy, Turca, z Čiech a Poľska. Trasa bola zvlnená s výstupmi a klesaniami rôznych kategórií.
Pri hoteli Javorník sa podával horúci čaj a kotlíkový guláš. Všetci účastníci si prechod pochvaľovali.
Podrobnosti SD č.: 217 / 2018
Zjazdové lyžovanie. Bytčiansko bolo kedysi pre lyžiarov rajom.
Mohol by byť aj dnes. Podmienkou je však sneh. Ten v posledné štyri zimy chýbal. Petrovice,
Kolárovice, V. Rovné, Súľov a D. Pole. Malé lyžiarske strediská boli v minulosti na Bytčiansku takmer
v každej okolitej dedine. Posledných niekoľko zím bolo ale skoro bez snehu. Len málokde si mohli
dovoliť zasnežovať umelým snehom , mnohé strediská zanikli.
Čerenka – Kolárovice bola najvyhľadávanejším a najväčším lyžiarskym strediskom. Pre výhodnú
polohu svahu na severnom svahu kopca sa tu dalo lyžovať až do mája. Žiaľ od r. 2001 sa tu nelyžuje,
čo je mnohým lyžiarom ľúto. Miestni obyvatelia boli na stredisko hrdí a novým majiteľom pomáhali
ako sa len dalo. Okrem majiteľa malého políčka pod svahom , ktorý robil všetko preto, aby vlek
skrachoval.
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Súľov – Hradná. Kvôli nedostatku snehu nenaštartuje ani tento vlek. Je tam výborný svah so 400metrovou zjazdovkou, kde sa organizovali aj lyžiarske kurzy. Žiaľ posledné 4 zimy boli úplne bez
snehu. Dnes majú vlek na starosti hasiči, ale ani oni nemajú peniaze na ratrák a zasnežovač.
Veľké Rovné. Na pôvodnom mieste Na dolinkách skončil prakticky pred 30 rokmi, preto že stál na
súkromných pozemkoch. Ľudia nevedeli , čo by za prenájom pýtali. Dnes tam rastú už vysoké stromy.
Pod Ivorom postavil vlek miestny podnikateľ J. Posluch na svojich pozemkoch. Lenže bez snehu sa
lyžovať nedalo. Prvý vlek postavili ešte v 80-rokoch na lúke pri bytovkách.
Petrovice. Pre mnohých Bytčanov tu bol obľúbený vlek. Školy tu robili pravidelné lyžiarske kurzy
a ľudia sem dochádzali autobusmi nielen z Bytče, Žiliny, PB, ale aj z dolniakov, pretože na tomto
nenáročnom svahu sa dobre učí lyžovať. Hoci posledné 4 zimy sa tu nelyžovalo, teraz to vyzerá
nádejne. V januári spustili všetky 3 vleky. Má ich v správe občianske združenie „ Lyžiarsky klub
Petrovice“. Dlhé roky sa oň stará A. Frolo.
Podrobnosti SD č.: 218 / 2018
Cyklistika.
Mesto Bytča, klub zjazdovej cyklistiky Bytča, spoločnosť IMPA a CVČ usporiadali pre deti 1.ročník
Detských cyklo pretekov na Kaplnke v Bytči. Súťažili deti od najmenších z MŠ po najstarších školákov.
V októbri sa konalo 6.kolo Slovenského pohára v zjazde. Náš mladý tím na podujatí v Polomke sa stal
majstrom Slovenska za rok 2018. Tím KZC Bytča získal v 6.kolách dovedna 604 bodov. Okrem tímu
uspel aj 16-ročný biker Adrián Vanko. Bol najrýchlejší v kategórii kadetov a stal sa víťazom Slovenska.
Terén, skoky a výhľad sú pre mladého pretekára väčším lákadlom než vidina hodín strávených v sedle
na ceste. Zjazdom v downhille ( zjazde ) sa začal venovať v 13.tich rokoch. Adrián počas zimy lyžuje
a keď nie je sneh , aj v zime trávi hodiny na bicykli. V Bytči majú cyklisti legálne urobenú trať. Klub
z Bytče sa už zúčastnil aj zahraničných pretekov v Česku, či Slovinsku kde jazdí špička Európy.
Podrobnosti SD č.: 219 a, b, c, d / 2018
Turistika. Z celkového počtu návštevníkov ŽSK v prvých troch mesiacoch tvorili domáci, zvyšok boli
zahraniční turisti. Až o 307%sa zvýšil počet návštevníkov okresu Bytča. Celkom k nám zavítalo 3 529
záujemcov, z toho 58,4% boli Slováci. Najviac k nám chodia Česi ( 29,5% ), potom Poliaci, Nemci
,Kórejci a Maďari.
Podrobnosti SD č.: 220 / 2018
Plavčík. Technické služby mesta Bytča vyhlásili, že na mesiace júl a august príjmu plavčíka na letné
kúpalisko v Bytči. Záujemca musí mať platný preukaz záchranára.
Podrobnosti SD č.: 221 / 2018
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Juraj Jánošík. Od krstu legendami opradeného slovenského ľudového hrdinu, zbojníka Juraja
Jánošíka, uplynulo 25. januára 2018 vo štvrtok 330 rokov. Jeho príbeh prežil v ľudovej tvorbe
v podobe povestí, rozprávok a piesní. Terchovský rodák sa objavuje vo filmovom stvárnení ,
v divadelnom umení, literatúre i výtvarnom umení našich umelcov. Ako 25-ročného ho po súdnom
procese v dnešnom Liptovskom Mikuláši popravili 17.marca 1713, ale ako deň úmrtia sa uvádza 18.3.
Jeho meno nesú kotliny , skaly, jaskyne a pod. V Terchovej stojí 7,5-metrová socha z oceľového
plechu. V prieskume Inštitútu pre verejné otázky o historickom vedomí na Slovensku , ktorý sa
uskutočnil v roku 2011, zaujal Jánošík miesto v prvej desiatke osobností, ktoré sú zdrojom hrdosti na
Slovensku. Podrobnosti SD č.: 222 / 2018
Narodili sa.
5.1.2018 sa narodil Daniel Podstavek rodičom Paule a Martinovi
11.1. – „ Peter Gaňa rodičom Jane a Petrovi
14.1. – „ Dávid Frolo rodičom Eve a Jánovi
17.1. – „ Nina Paulisová rodičom Eve a Tiborovi
Podrobnosti SD č.: 223 / 2018
30.1. – „ Emka Makovcová rodičom Andrea a Michal
16.2. – „ Barbora Zajacová rodičom Andrea a Jozef
8.3.
–„Tadeáš Mišutka rodičom Petronela a Matej
19.3. – „ Pavol Balušík rodičom Monika a Peter
Podrobnosti SD č.: 224 / 2018
20. 3. – „ Jakub Potočár
12.4. – „ Kristína Ciesaríková rodičom Jana a Lukáš
18.4. – „ Sofia Kubalová rodičom Andrea a Michal
6.6.
–„Soňa Belejová rodičom Lenka a Jozef
Podrobnosti SD č.: 225 / 2018
12.7. – „ Timea Mandová rodičom Ľubica a Ľubomír
13.7. – „ Norbert Kováčik rodičom Andrea a Norbert
27.7. – „ Dorian Nergl rodičom Lucia a Matej
13.8. – „ Filip Putirka rodičom Dana a Juraj
Podrobnosti SD č.: 226 / 2018
14.8. – „ Tomáš Korček rodičom Simona a Tomáš
20.8. – „ Petra Hryzáková rodičom Radka a Peter
10.9. – „ Terézia Špániková rodičom Terézia a Ľuboš
18.9. – „ Tomáš Kocúrek rodičom Mariana a Ján
Podrobnosti SD č.: 227 / 2018
5.10. – „ Sofia Linetová rodičom Lenka a Adam
20.11. – „ Karolína Koniarová
21.11. – „ Natália Seboková
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Pšurnovice
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Hliník n./ Váhom
Hrabové
Bytča
Hvozdnica
Hvozdnica
Bytča
Hrabové
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Pšurnovice
Bytča
Bytča
Bytča
Hliník n./ Váhom
Hliník n./ Váhom

21.11. – „ Alex Chylík rodičom Barbora a Andrej
Bytča
Podrobnosti SD č.: 228 / 2018
29.11. – „ Michal Pavlík rodičom Katarína a Ivan
Bytča
3.12. – „ Rebeka Dorčiaková
Bytča
18.12. – „ Nela Mištríková rodičom Patrícii a Tomášovi
Hrabové
29.12. – „ Matej Havajič rodičom Lucia a Mladen
Bytča
Podrobnosti SD č.: 229 / 2018
Poďakovanie mladých párov za možnosť sobášiť sa v priestoroch sobášneho paláca v dňoch 8.1.
a 16.6. 2018
Podrobnosti SD č.: 230 / 2018
Opustili nás . Bytča – január 2018.
9.1. – Fedor Salajka ( 1935 ), 5.1. – Margita Danková ( 1948 ), 10.1. – Oľga Gajdošová ( 1949 ), 21.1. –
Vladimír Rástočný ( 54 rokov ), 23.1. – Melánia Milučká ( 87 ), 28.1. – Ján Kučavík ( 1924 ).
Podrobnosti SD č.: 231 a, b, c, d, e / 2018.
Február.
1.2.- Ján Kikloš ( 92 ), 7.2. – Jozef Kováčik ( 62 ), 8.2. – Marta Kulíšková ( 71 ), 10.2. – Jozef Fapšo ( 83
), 13.2. – Jozef Špánik ( 68 ),19.2.- Helena Čeperová ( 1957 ), 20.2. – Zdeno Takáč ( 1965 ), 24.2. –
Janka Bieliková ( 84 ), 26.2. – Michal Micheľ ( 1941 ), 26.2. – Barbora Košinárová ( 87 ), 28.2.- Vladimír
Palček (1940 ).
Podrobnosti SD č.: 232 a, b, c, d / 2018; Podrobnosti SD č.: 233 a, b, c / 2018.
Marec.
5.3. – Jozefína Červencová ( 1921), 12.3. – Jozefína Huboňová ( 1933 ),13.3. – Karol Malina ( 1958 ),
22.3.- Jozef Ometák ( 1951 ),25.3. – Anna Pelíšková ( 1927 ), 29.3. – Peter Moravanský ( 1964 ),
Podrobnosti SD č.: 234 a, b, c, d, e, f / 2018
Apríl.
5.4. – Pavel Kurej ( 1924 ), 7.4. – Veronika Mikulová ( 1944 ), 10.4. – Jozefína Beňáková ( 1929 ), 11.4.
– Peter Kušo ( 1976 ), Podrobnosti SD č.:235 a, b, c, d / 2018
Máj.
3.5.- Ing. Ladislav Lulák ( 1932 ), 4.5. – Karol Novotný ( 1931 ),7.5. – MUDr. Peter Kauzál ( 1949 –
zomrel v Žiline – Budatíne. V Bytči pôsobil ako ženský lekár dlhé roky ),12.5. – Jozef Šípovský ( 1933 ),
14.5. – Anna Gajdošová ( 1931 ), 14. 5. – Alojz Zajac ( 1943 ), 15.5. – Pavol Ninis ( 1941 ), 16.5. –
Mária Kováčiková ( 1932 ),17. 5. – Irena Brňáková ( 1940 ), 19.5. – Štefánia Lučanová ( 1943 ), 21.5- Milan Hajdúch ( 1948 ).
Podrobnosti SD č.: 236 a, b, c, / 2018
Podrobnosti SD č.: 237 a, b, c, / 2018
Jún.
12.6. – Karol Sabo ( 1927 ), 21.6. – Anna Košútová ( 1936 ), 22.6. – Martina Balážová ( 1978 ),
Podrobnosti SD č.: 238 a, b, c / 2018
Júl.
12. 7. – Alžbeta Štefáneková ( 1945 ), 20.7. – Mária Šubíková ( 1945 ), 26.7. – Mária Zubrická ( 1967 ),
24.7. – Karol Kalman ( 1932 ).
Podrobnosti SD č.: 239 a, b, c, d / 2018
August.
21.8. – Irena Trebulová ( 1930 ), 26.8. – Dušan Šurlak ( 1961 ).
Podrobnosti SD č.: 240 a, b / 2018
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September.
12. 9. – Miroslav Plačko ( 1976 ), 12.9. – Jozef Valášek ( 1951 ), 23.9. – Zdenka Pobijáková ( 1936 ), 25.
9. – Anastázia Tisová ( 1924 ), 26.9. – Emília Jedináková ( 1923 ), 26.9. – Viktor Kučavík ( 1925 ), 27.9.
– Viera Gajdošová ( 1928 ).
Podrobnosti SD č.: 241 a, b, c, d, / 2018; Podrobnosti SD č.: 242 a, b, c / 2018
Október.
3.10. – Ivan Kamas ( 1926 ), 3. 10. – Daniela Adamíková ( 1956 ) , 7.10. – Magdaléna Satinová ( 1945 ),
10.10. – Jozef Greguš ( 1926 ), 21.10. – Janka Urbanová ( 1967 ), 23.10. – Vilma Majtánová ( 1942 ),
25.10.- Ján Michút ( 1936 ), 30.10. – Dušan Beňo ( 1959 ).
Podrobnosti SD č.: 243 a, b, c, d / 2018 ; Podrobnosti SD č.: 244 a, b, c , d / 2018
November.
19.11. – Rudolf Pánik ( 1966 ), 20.11. – Anna Dodeková ( 1944 ), 23.11. – Kamila Bertina Mikulíková (
1942 ), 25.11. – Milan Petrovský ( 1941 ).
Podrobnosti SD č.: 245 a, b, c, d / 2018
December.
9.12. – Ján Šupolík ( 1954 ), 9.12. – Oľga Churá ( 1938 ), 19.12. – Jozefa Kucejová ( 1933 ).
Podrobnosti SD č.: 246 a, b, c / 2018
Opustili nás – Bytča Hliník.
13.1. – Ján Barčák ( 1932 ), 26.2. – Michal Micheľ ( 1932 ), 18.4. – Ing. Darina Gašpercová ( 1962 ), 8.5.
– František Litvík ( 1947 ), 9.5. – Pavol Mikulík ( 1940 ),21.6. – Stanislav Hubočianek ( 1944 ), 13.8. –
Mária Pastorková ( 1929 ), 12.9. – Ladislav Caránek ( 1945 ), 7.10. – Anna Rapšíková ( 1931 ), 30.11. –
Štefan Kurucár ( 1931 ), 16.12. – Viktor Chalúpka ( 1946 ), 23.12. – Jozef Hričovský ( 1935 ).
Podrobnosti SD č.: 247 a, b, c, d , / 2018 ; Podrobnosti SD č.: 248 a, b, c, d, / 2018 Podrobnosti
SD č.: 249 a, b, c, d / 2018
Hrabové.
11.1. – Ondrej Gaňa ( 1932 ), 18.9. – Irena Hrabovská ( 1936 ), 24.9. – Jozefína Gaňová ( 1926 ).
Podrobnosti SD č.: 250 a, b, c / 2018
Malá Bytča.
1.3. – Anna Ačjaková ( 1973 ), 9.4. – Ján Holáň ( 1968 ), 7.11. – Mária Chladná ( 1933 ), 22.11. – Juraj
Korbaš ( 1969 ). Hvozdnica : 21.3. – Veronika Jánošíková ( 1933 ).
Podrobnosti SD č.: 251 a, b, c, d / 2018
Mikšová.
20.1. – Ján Sychrovský ( 1941 ), 26.1. – Ladislav Híveš ( 1952 ), 31.5. – Veronika Holienčíková ( 1939 ),
1.11. – Miloš Papánek ( 1965 ), Mikšová – Beňov : 18.7. – Filoména Nováková ( 1933 ).
Podrobnosti SD č.: 252 a, b, c, d , e / 2018
Setechov.
10.6. – Štefan Daniš ( 1941 ).
Podrobnosti SD č.: 253 a / 2018
Pšurnovice.
10. 5. – Jozefína Marková ( 1949 ), 21.5. – Rudolf Kypús ( 1968 ), 2.12. – Mária Hranicová ( 1931 ).
Spomienka.
Rodina a najbližší smútiaci často nemôžu zabudnúť, že ich navždy opustil človek, ktorého veľmi
milovali. Preto aj po rokoch prostredníctvom novín spomínajú pri výročí ich odchodu a my
spomíname s nimi. V SD prikladám fotografiu s textom.
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2.1. 2018 sme si pripomenuli 20.výročie smrti : Anny Holákovej
z Bytče
6.1.
–„6.
–„Jána Kemku
z Bytče
18.1.
–„10.
–„Patrika Rašiho
z Bytče
30.1.
–„1.
Rudolfa Játyho
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 254 a, b, c, d / 2018
4.2.
–„1.
–„Jána Veliča
zo Pšurnovíc
18.2.
–„15.
–„Márie Nešporovej
z Bytče
23.2.
–„10.
–„Rudolfa Holiča
z Bytče
3.4.
–„6.
–„Emila Ciesaríka
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 255 a, b, c, d / 2018
20.4.
–„5.
–„Juraja Uhliarika
z Bytče
24.4.
–„2.
–„Jána Bačíka
z Bytče
8.5.
–„20.
–„Rudolfa Šebeňu
zo Pšurnovíc
23.6.
–„3.
–„Anny Bačíkovej
z Bytče
8.7.
–„1.
–„Ladislava Lučana
z Bytče
8.7.
–„1.
–„Milana Pavlíka
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 256 a, b, c, d , e / 2018
28.7.
–„1.
–„Dalibora Bondoru
z Bytče
1.8.
–„9.
–„Miroslava Knocíka
z Bytče
2.8.
–„5.
–„Jána Krajčiho
z Bytče
30.8.
–„1.
–„Milana Valchoňa
zo Pšurnovíc
Podrobnosti SD č.: 257 a, b, c, d / 2018
4.8.
–„5.
–„Pavlíny Židekovej
z Bytče
3.9.
–„3.
–„Štefana Krajčiho
z Mikšovej
21.9.
–„10.
–„Martina Hrošu
z Bytče
26.9.
–„6.
–„Anny Cedzovej
z Hvozdnice
Podrobnosti SD č.: 258 a, b, c, d / 2018
16.10.
–„1.
–„Martina Kováča
z Bytče
29.10.
–„1.
–„Anny Martinickej
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 259 a, b / 2018
Katarína Kasagrandová a jej prednášky v roku 2018. Začala v klube Jednoty dôchodcov a Klube
učiteľov dôchodcov, a v klube invalidov na tému : „ Ikony, okná do neba“. V ďalších dvoch kluboch
mala tiež prednášku : „ Bytčania Bytčanom o Bytči“. Prednáška bola zameraná na mestský a farský
erb Bytče . Obľúbenou ikonou autorky je Kristus Pantokrátor – vládca neba i zeme. Túto ikonu máme
umiestnenú nad hlavným vchodom do kostola Všetkých svätých. Jeho uprený pohľad akoby nás
pozýval aby sme prišli k nemu.
Na pozvanie Mgr. Adriany Tichej , riaditeľky Jesienky, prednášala ikonopisárka pre seniorov o Panne
Márii ustavičnej pomoci, ktorú majú zavesenú na stene v modlitebni. A napokon ju doma navštívilo
spoločenstvo mužov s p. kaplánom Petrom Olasom , ktorým predniesla dlhú prednášku o všetkých
ikonách a o bytčianskych erboch.
Podrobnosti SD č.: 260 / 2018
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dal Béla IV. Bytču a Hvozdnicu bánovi Filipovi ako náhradu za hrad Číčov
najstaršia písomná zbierka o Hrabovom
bola Bytča opäť písomne potvrdená ako majetok Nitrianskeho biskupstva
v registri vybraných pápežských desiatkov sa uvádza, že bytčiansky farár Štefan platil 12
grošov
biskup Dominik predal dedičské richtárstvo v Bytči Petrovi, synovi Damiána za 350 hrivien
denárov. V listine je prvý údaj o Bytči ako meste. Správcom bytčianskeho kostola bol Michal.
Bytča dostala výsady zemepanského mestečka.
bol richtárom Poliak Sacskowski
prvá písomná zmienka o obci Súľov – Hradná
najstaršia písomná zmienka o Mikšovej
prvá písomná zmienka o obci Beňov
približne v tom období prešla Bytča aj s panstvom do rúk Blažeja Podmanického
patrila Bytča a Hričov vdove Imreffyho Johane . Po je smrti prešla v roku 1559 do majetku
kráľovskej komory
v Bytči sa narodil Imrich Thurzo , jediný syn Juraja Thurzu ; dnešná m. č. Hliník sa volala Hlinik
a mala 27 domov; od roku 1946 sa volá Hliník nad Váhom
oženil sa Imrich Thurzo s Kristínou Nyáry z Bedegu
kňazom v našej farnosti bol Edmund Valerfanus ostrihomský kanonik , rektorom
bytčianskeho evanjelického gymnázia bol Eliáš Ladiver st.
sa začala protireformácia jezuitami ( do r. 1640 , keď protestantizmus zanikol ); posledná
písomná správa o chýrnom evanjelickom gymnáziu v Bytči
bol richtárom obce František Sexty
Juraj Eszterházy udelil cechový štatút kožušníkom ( kušnierom )
bol kňazom v našej farnosti Juraj Setlnay
obsadilo Bytču nemecké cisárske vojsko . V tom období slúžil v bytčianskom zámku aj Juraj
Jánošík, ako vojak. Bola v Bytči epidémia moru ; na podnet farára Juraja Vankoviča veriaci
dali sľub, že 6. august zasvätia sv. Františkovi ; bol reštaurovaný svadobný palác po ohni
bol kňazom v našej farnosti Štefan Juraj Ambus; od Karola VI. Dostali stolári kráľovský
cechový štatút, napísaný v slovenskom jazyku
meštianska škola v Bytči mala vyššiu organizovanosť, okrem iného sa vyučovala aj vetná
Skladba ; prišiel do Bytče regiment dragúnov a mesto ho muselo vydržiavať; bol kňazom
v našej farnosti Mikuláš Hudek a kaplánom bol páter Kozma – minorita
bol richtárom v obci Ondrej Fridrichovský
stála merica jačmeňa Fl 1,10
bol richtárom v obci Ondrej Urbanovský ; kaplánom na fare bol Andrej Packo
po požiari v r. 1764, keď zhorelo celé mesto , začali opravovať škody. Vo zvonici zhorela
nielen strecha ale i stolica zvonov. Zvony spadli na zem bez poškodenia. Panstvo ich dalo
opraviť v r. 1778 na vlastné náklady; richtárom obce bol Jozef Kašaj ; kaplánom na fare bol
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františkán Štefan Lukačovič
- opravili budovu školy, ktorá pochádzala ešte z turzovských čias ; kaplánom na fare bol Juraj
Géci
- mala Bytča 2095 obyvateľov
- bol kaplánom na fare Mikuláš Krabac ; obnovili chotár za Váhom. Mesto vzalo od panstva na
6 ročný nájom lán pri Váhu pod Klutcom. Ročné nájomné bolo 1 000 Fl.; mesto platilo za
ubytovaných Rusov ( na 1 osobu 10 Fl. ) Spolu to bolo 270,70 Fl. ; kňazom vo farnosti bol
Ladislav Sluka
- mesto prispelo furmankami a ručnou prácou na stavbu ciest do Hrabového a na moste
v Hlbokom ; opravili kaplnku Pod Kľudcom – dnes „ Na kaplnke“ ( po víchrici ju znovu pokryli )
; Bytča prispela k budovaniu stoličného domu v Predmieri ; poplatky každého druhu boli
v tomto roku chudobným vdovám a sirotám odpustené ; kňazom, rodákom z Bytče bol
Mikuláš Tiso ; kaplánom na fare v Bytči bol Ján Janáč ; richtárom obce bol Mikuláš Skotnický;
Kňazom vo farnosti bol Štefan Tvrdý
- mala obec Hliník n/ Váhom 640 obyvateľov , ktorí bývali v 106 domoch ; vypukol v Bytči veľký
oheň, ktorý spustošil západnú časť mesta ( od fary po humná“ Na Skotni“). Po ohni zadovážili
nové striekačky, sudy, vozy a pod. Mesto platilo peniaze tým, ktorí počas požiaru hasili.
Potom postavilo mesto novú faru, sypáreň, vozáreň a opravilo všetky spálené strechy a ploty;
Na oslavu príchodu biskupa Wuluma minulo mesto 74,40 Fl.- ; ako richtár končil svoje
pôsobenie Mikuláš Keblúšek- ; majiteľ Mikšovej Karol Maršovský ju založil púchovskému
obchodníkovi Františkovi Schwertnerovi za 20 000zlatých-; v tomto čase boli v Bytči dve
triviálne školy ( chlapčenská a dievčenská )
- richtárom obce bol Michal Beloň-; kaplánom na fare bol Jozef Serholec; v tomto čase sa
cestovalo poštovným dostavníkom. Na trati z Trenčína do Žiliny sa platilo cestovné na osobu
50 grajciarov. Z Bytče do Žiliny stála cesta 18 grajciarov. Cesty boli ťažko zjazdné, hrboľaté,
najmä po povodniach. Štátnu a verejnú správu krajiny prevzali Rakúske správne orgány, ktoré
hneď reformovali poštu.
- nastal veľký rozvoj remeselnej a cechovej výroby ( čižmári, kováči, debnári, krajčíri, stolári,
...ale aj výrobcovia masla, metiel apod.- ; bol richtárom obce Mikuláš Keblúšek,- ; konala sa
slávnosť novej slobody v Bytči, v súvislosti so zrušením poddanstva. Posvätili zástavu
národnej gardy. -; chotár Bytča sa rozkladal na ploche 2670 katastrálnych jutár, z čoho bolo
1494 jutár oráčin, 72 jutár lúk, 351 jutár pasienkov, 634 jutár lesov a 114 jutár neplodnej
pôdy.
- bol kaplánom na fare František Gašparík, -; v Bytči bolo zemetrasenie,-; richtárom obce sa
striedal Mikuláš Keblúšek s Jánom Fridrichovským,- ; povodeň: novú postavenú trať pretrhla
znova povodeň
- bol richtárom obce Ján Beloň.- ; Leopold Popper kúpil bytčianske panstvo , zároveň prevzal
zámok a Sobášny palác do svojej správy,-; založil prvú parnú pílu a začali stavať budovu
židovskej školy .
- založili v meste prvú zápalkáreň,-; stavali novú železničnú trať,- ; bol richtárom obce Jozef
Lemeš ,- ; založili reálnu školu
- bola v Bytči zriadená filiálka Tatra banky ako pobočky banky v Turčianskom sv. Martine,- ;
platilo sa za prevoz tovaru a osôb koňmi na železničnú stanicu 25 grajciarov vo dne a 35 v
noci, - ; v meste bola zriadená dievčenská Meštianska škola
- pripojili Beňov k Mikšovej ,- ; v zámočníckej dielni strojovne parnej píly vyrábali tovar ako :
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lesnícke mierky, značkovače dreva , kotlíky a pod
1908 - mesto vybudovalo „Na Rajčuli“ ( dnes je to Rázusova ul.) mestskú nemocnicu pre epidemické
choroby. Mala 2 miestnosti s 10 posteľami. ,- ; výroba zápalkárne bola rozšírená pre veľký
dopyt . Vlastník Reitter tu zamestnával 50 ľudí. Druhá výrobňa Reich a Steiner zamestnali
80 ľudí. - ; z Kotešovej bola preložená do Bytče výroba liehovín I. Deutscha. Vyrábali likéry,
borovičku, slivovicu a iné, ale aj nealkoholické nápoje ako sódová voda a krachelky. -;
továreň bratov Hornovcov sídlila v „ Hornej „ ulici. Spracovali zvieracie kože, zamestnávali
25 -35 robotníkov. Výrobky vyvážali do Belgicka a Poľska.
1918 - 5. 12. Prešlo maďarské vojsko cez Bytču až do Kotešovej , v bitke pri Kotešovej bojovali aj
Bytčianski dobrovoľníci, - ; vykradlo 7 lupičov pokladnicu továrne na kožu Horn. Spôsobili
škodu 45.tis korún , - ; v Bytči vznikla v decembri Telovýchovná jednota Sokol ( zakladatelia :
Dubnicay, Bíroš, Bunta ... ), - ; končil richtársku funkciu Ľudovít Holzmann a vystriedal ho
Martin Mičura. ,- ; podľa dokladov, boli majiteľmi rybárskych revírov v Bytči Jozef Paulus,
Gustáv Winter a Justín Rehák., - ; 4. 12. Prevzal vrchný strážmajster Jozef Wiel ( veliteľ
četníckej stanice ) četnícku stanicu po maďarských četníkoch. Četníci strážili mosty, železnice
a komunikácie. Bolo to nutné vzhľadom na činnosť záškodníckych maďarských bánd.
1928 - bol richtárom obce Dr. Martin Mičura, - ; 31.3. podpísal spomenutý starosta prihlášku na
elektrifikáciu mesta, - ; v meste bola založená pobočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti, ; rovnako vznikol spolok žien Živena, - ; stavala sa Meštianska škola, - ; založili v Bytči
Slovenský ovocinársky spolok , - ; začal sa vysádzať rad čerešní na Rajčuli. Žiaci meštianky
vysadili 120 ks stromčekov. , - ; obec prispela na elektrifikáciu mesta 20 000 Kč a elektrárne
vyberali od súkromných odberateľov 0,50 halierov za kubík.
1938 - 22.2. založili v meste klub filatelistov. Stretávali sa Besede pivovaru. Zakladajúci členovia boli
: G. Ganzler, Tonka, L. Gondžár, a sochár S. Bíroš, - ; Vznikol Lovecký ochranný spolok, - ;
Spolok ovocinárov registroval rozšírenie choroby sliviek ( puklice slivkovej ), - ; členovia žiadali
výbor, aby slivky okolo cesty do Kolárovíc boli vyrúbané, lebo sú veľmi napadnuté. , - ; Po
sčítaní ľudu mal okres Veľká Bytča 5939 domov, 33 470 obyvateľov. , - ; 21. 5. Bola vyhlásená
čiastočná mobilizácia všetkých branných síl ČSR a v septembri všeobecná mobilizácia. , - ;
19.10 krajský prezident rozpustil obecné zastupiteľstvá a na ich čelo sa postavil vládny
komisár. 5. 9. Boli v obecnom zastupiteľstve : starosta MUDr. M. Mičura, členovia ( J. Kroupa,
M. Fundárek, L. Deutch, J. Arleth, Š. Adamík, Š. Bíroš, F. Pokorný, Ľ. Horanský, P. Rehák a iní.
1948- - vedúcim pošty bol František Lacina ( do r. 1967 ), - ; 1.1. 1948 bola znárodnená firma „ Kov“
a . s. , jej majetok zahrnuli do národného podniku Považské strojárne PX , - ; rozpustili MNV
a ustanovili dočasnú správnu komisiu, - ; predseda Slovenského rybárskeho spolku v Bytči
JUDr. Imrich Malobický končil svoju funkciu a prevzal ju Jozef Mahdík, - ; richtársku funkciu
odovzdával Jozef Pavlík a preberal Martin Mrena, - ; do roku 1960 bola v budove Polikliniky (
vzadu ) umiestnená telefónna ústredňa. , - ; od 1. 12. sa stal veliteľom četníkov Jozef Olexa, 14. 3. Z politických dôvodov sa vzdal funkcie veliteľa DHZ Bohuslav Rehák a na jeho miesto
nastúpil Ondrej Skotnický, ale toho v septembri vymenil Ondrej Čebek.
1958 - funkciu riaditeľky pošty v meste prevzala Katarína Jankovičová ( do r. 1995 ). Pošta
dosahovala veľmi dobré výsledky so značkou „ Pošta I. stupňa kvality „, - ; bola založená
pošta v obci Súľov, - ; počasie bolo veľmi nevyspytateľné . Bolo najskôr veľmi sucho , a potom
prívalové dažde spôsobili , že sa Váh rozlial a boli záplavy. Tie zničili úrodu obilia na 61 %
a zemiakov na 74 %. , - ; Predseda JRD bol Ondrej Šamaj, podpredseda Imrich Janec (
zootechnik ). JRD vlastnilo 3 pásové a 35 kolesových traktorov, 10 nákladných áut, 2 bagre.
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1968 -

1978 -

1988 -

1998 -

1502 ks hovädzieho dobytka ( z toho 483 kráv ), 459 ošípaných, 723 oviec, a 20 500 ks
hydiny. - ; starosta mesta bol Benjamín Holánik, - ; dorastenky Bytče hrali hádzanú pod
hlavičkou „ Lokomotíva Bytča „ v I. lige , - ; družstvo hádzanej mužov vyhralo krajskú súťaž a
postúpilo do II. ligy, - ; takmer všetka poľnohospodárska pôda v Bytči bola kolektivizovaná , Do rodiny závodov Makyta sa závod v Bytči pričlenil ešte v roku 1958, keď v ňom pracovalo
440 ľudí. Ich počet sa postupne rozrástol na 625 ľudí. Od začiatku tu nastúpili kvalifikovaní
pracovníci. Vyrábali tzv. ťažkú konfekciu ( kabáty ), spočiatku len pre domáci trh, neskôr
vyvážali do zahraničia.
vedúci poštového úradu bol Ján Gabaj ( v r. 1970 zomrel ) , - ; funkciu predsedu MNV končil
Jozef Langer a prevzal ju Ivan Kamas, - ; riaditeľom školy na Ul. Mieru bol Viliam Fašang, - ;
predseda rybárskeho spolku bol Viktor Treskoň , - ; v n. p. ZVL KINEX začali vyrábať
dvojradové guličkové ložiská pre textilné stroje, ten rok sa presťahovali do nových výrobných
priestorov , - ; Predseda futbalového klubu bol Ondrej Petrovský; tajomník: J. Haranta, hosp.:
J. Pavlík,
bola vydaná nová pečiatka s textom : „ 600 rokov mestom + 1348 Bytča 1978 + dátum
používania 10. 9. 1978. Pečiatka bola čiernej farby a autorom návrhu bol akademický sochár
Stanislav Bíroš, _ ; predseda MNV bol Leopold Václavík, - ; riaditeľkou ZŽ Ul. Mieru bola Judita
Hariňová ( do r. 1990 ) , - ; počet členov Spolku filatelistov bol 49, vlastnili 150 sérií známok, Predseda rybárskeho spolku bol Ján Kočí st. , - ; rybári vo svojich súťažiach postupne klesali
z družstva A až do divízie, - ; v meste boli veľké oslavy 600. výročia udelení mestských
privilégií Bytči, - ; v meste postavili nový Dom smútku, - ; zomrel zakladajúci člen Klubu
filatelistov v Bytči Rudolf Lyžičiar a najstarší filatelista v meste lekárnik PhDr. D. Belan, - ; za
usporiadanie veľkej filatelistickej celoslovenskej výstavy získali Bytčania veľkú striebornú, 4
veľké bronzové a 6 malých bronzových medailí.
riaditeľka ZŠ ul. Mieru bola Judita Hariňová a ZŠ Revolučná bol Karol Petrus, - ; počet členov
Klubu filatelistov bol 55, - ; 9. 8. zorganizovali celoslovenskú výstavu poštovej známky
v Sobášnom paláci , - ; začali stavať sídlisko „ Na Úvaží „, - ; predseda rybárskeho spolku bol
Ing. Jaroslav Harvánek, - ; rybárska organizácia získala nový revír – uzavretú vodnú plochu
Prefa II. , v rozsahu 7 ha, - ; z dôvodu vypúšťania hydrocentrálneho kanála Hričov – Mikšová,
vylovili rybári aj vodné nádrže, - ; znečistenie rybárskych revírov na Váhu pre nedokončenú
čističku vody v Hornom Hričove, - ; veliteľom DHZ bol Jozef Daniš, - ; SZZ ( záhradkári ) dostali
od MsNV do užívania budovu s dvorom a záhradou na Ul. Konevovej ( dnes Sakalovej ). Od
ÚV SZZ v Bratislave dostali 200 000 tis. Kčs na opravy budovy, lebo tá bola v dezolátnom
stave. Predseda SZZ bol p. Rakús. Dom záhradkárov bol k dispozícii všetkým organizáciám
v Bytči ( dodnes je ). Hlavné práce na obnove sa začali 14. 5. A členovia ich robili brigádnicky.
riaditeľkou ZŠ na ul. Mieru bola Soňa Živná, - ; dostavali bytovky na sídlisku Úvažie, - ; obec
Hlboké nad Váhom sa osamostatnila od Bytče, - ; predseda spolku rybárov bol Ján Kočí ml.
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18. kapitola

POČASIE

Január.
1.1. Prvý deň bol mrazivý, teplota bola 0°C
2.1. v noci mrzlo -2 °C, bolo oblačno, hmla; cez deň 2°C , dážď , SZ vietor do 30 km/hod.
8.1. Po JZ prúdení teplého vzduchu boli v noci 3 °C a cez deň 9 °C, slnečno a bezvetrie. V celej
Európe bolo veľmi teplo na túto dobu
13.1. sa ochladilo , v noci – 6 °C a cez deň – 1°C; slnečno bezvetrie
16.1. bolo v noci – 8 °C a cez deň -1°C. Bolo slnečno, bezvetrie, jemne snežilo. Napadlo iba 8 cm
snehu.
18.1. v noci bolo -1 °C a cez deň 0°C. SHMÚ vyhlásil výstrahu II. stupňa pred silným S vetrom.
Popoludní husto snežilo , ťažký sneh. Všade samé dopravné nehody.
22.1. v noci snežilo, bolo -5 °C, cez deň -8°C , jasno a bezvetrie
29.1. bol vrchol oteplenia : noc 2 °C a deň 8°C , fúkal slabý JZ vietor, doobeda mrholilo.
Zhrnutie január:
Nočné teploty: väčšinou mrzlo, ale viac ako -8°C nebolo. Najčastejšia nočná teplota bola -5°C.
Denné teploty: najvyššia plusová denná teplota bola tiež 8°C a najnižšia 0°C. Január bol teplejší ako
sme zvyknutí.
Zrážky: snežilo od 16.-18.1. ináč pršalo , alebo mrholilo
Vietor: väčšinou bolo bezvetrie, alebo JZ či JV vietor
Výstrahy SHMÚ: 17.1. bola výstraha pred silnou poľadovicou a na druhý deň pred silným S vetrom
Rekordy: minulý rok 8.1. bolo -20°C; pred 50 rokmi bolo -15 °C a napadlo 30 cm snehu; v roku 2006
bolo 68 cm snehu ( dnes takmer žiadny ); v r. 2002- 29.1. bolo -14°C ( dnes boli 2°C).
Podrobnosti SD č.: 261 a, b, c / 2018
Podrobnosti SD č.: 262 d, e, f / 2018
Podrobnosti SD č.: 263 a, b, c, d, e, f / 2018
Február.
1.2. V noci boli 2°C a cez deň 4 °C. Na poludnie začalo pršať a pršalo celé popoludnie.
6.2. ochladenie: v noci : -11°C a cez deň -1°C, fúkal SV vietor. Na druhý deň husto snežilo. Celý
február boli v noci aj cez deň mrazy.
19.2. v noci -9 °C, ráno -10°C a cez deň 1°C. Bol nádherný slnečný deň. Nesnežilo.
25.2. v noci bolo -14 °C, ráno -12 °C a cez deň -8 °C. Snežilo len slabo zato vanul arktický ľadový
vzduch zo Sibíri. Rovnako bolo do 28.2.
Zhrnutie za február .
Nočné teploty : najnižšie : - 16°C ; najvyššie : 0°C bolo 2.2.; celý mesiac v noci mrzlo. Denné teploty :
najchladnejšie bolo 27.2. , keď sme namerali -8°C a najteplejší deň bol 14.2. s teplotou 4°C. Február
bol celkovo chladný, až na pár dní. Zrážky : prvých 5 dní pršalo. Od 15. Do konca mesiaca snežilo.
Vietor : prvých 8 dní bolo bezvetrie, ďalší týždeň fúkal S až SZ vietor. 26. Vial silný arktický vietor zo
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severného Uralu. Rekordy : 9. 2. V roku 2002 boli teploty až -20°C; 11.2. v roku 1929 bol na strednom
Slovensku mráz až -41°C. Pranostika : Na Hromnice ( 2.2. ) zimy polovice.
Podrobnosti SD č.: 264 a, b, c, d / 2018
Podrobnosti SD č.: 265 a, b, c, d / 2018
Marec.
1.3. Bol v noci silný mráz , až -16°C. cez deň bolo -5 °C. Fúkal silný vietor.
6.3. V noci privial JZ prúd vzduchu oteplenie , bolo 0°C a cez deň boli 3°C, bolo oblačno , slabo
mrholilo. Podobné počasie bolo do 15.3.
15.3. v noci boli -1°C a cez deň 9°C.
18.3. sa začalo ochladenie, ktoré trvalo do 28.3. v noci boli teploty: -3 až -8°C fúkal S vietor. Rovnaké
nočné teploty -8°C trvali do 23.3.
23.3. v noci -8°C a cez deň 7 °C, fúkal slabý SV vietor. Dni boli čoraz teplejšie.
30.3. ani v noci už nebol mráz a cez deň dosiahla teplota až 13 °C. Slabo mrholilo.
Zhrnutie za marec.
Nočné teploty: od 1. – 5. 3. Boli mrazy. Od 6. – 15.3. sa oteplilo na plusové teploty. Od 16. – 28. Sa
veľmi ochladilo . Najvyššie nočné mrazy boli -8°C. Spolu bolo 19 mrazivých nocí. Denné teploty: dní
s mínusovou teplotou bolo 6 , ostatné už boli plusové. Najteplejšie bolo 30.3. , keď sa vyšplhal
teplomer na 13°C. Od začiatkov merania bol toto najchladnejší marec. Zrážky: od 6.3. – 16.3.
mrholilo alebo pršalo. Snežilo spolu 2 dni. Vietor : väčšinou fúkal len slabý vietor, len 17. – 18.3 fúkal
silný ľadový S vietor 35 km/hod. Rekordy: v roku 1956 boli silné mrazy, že zamŕzali rieky; v marci (
18.3. ) 1963 bola taká zima a vietor , ktorý rúcal strechy a všetko, čo nebolo pripevnené. V roku 2017
bolo 28.3. teplo až 23,5°C.
Podrobnosti SD č.: 266 a, b, c, d / 2018
Apríl.
1.4vial v noci J vietor, bolo 5°C; cez deň slabo pršalo a bolo 12°C; za 24 hod. spadlo 27 mm zrážok
2. – 3. 4. Boli nočné teploty nulové, ale denné sa začali postupne dvíhať na 14°C. Slabo pršalo a fúkal J
vietor do 15 km/hod.
5.4. V noci bolo až 6°C, bola hmla a J vietor; na poludnie bolo oblačno a 16°C.
8.4. bolo v noci zase 6°C ale cez deň 18°C, fúkal veľmi silný JZ vietor 40 km / hod. v nárazoch.
12.4. v noci bolo 5 až 7°C ale cez deň sa začali 20 stupňové teploty, ktoré do konca mesiaca stále
stúpali.
16.4. bolo v noci rekordných 12°C; cez deň bolo 20°C. JV vietor v nárazoch do 50 km/ hod. prinášal
Saharský prach.
21.4. bolo v noci 2°C, cez deň bolo slnečno, jasno a veľmi sucho. Cez deň bolo 25°C. Doteraz bol
rekordne teplý apríl.
23.4. v noci bolo bezvetrie a 10°C. Celý deň bolo zamračené , konečne prišla silná búrka a SZ vietor
privial konečne prudký dážď.
25.4. v noci boli 4°C a cez deň 22°C. Napriek jednému dažďu bolo rekordne sucho a SHMÚ hlásil 4
stupeň rizika požiarov.
27.4. nastalo prudké ochladenie. V noci boli 3°C a cez deň iba 14°C. , S vietor.
30.4. v noci 11°C, a cez deň 24°C. Bolo slnečno, a v podvečer fúkal silný nárazový vietor až 60 km /
hod.
Zhrnutie za apríl.
Nočné teploty: iba jedna noc bola mínusová ( 7. 4. ), ostatné stúpali až na 12°C v dňoch 16. – 17.4.
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Denné teploty: 12 dní bolo pod 20°C a ostatné nad 20°C. Najteplejšie bolo 23.4. , keď bolo cez deň
26°C. Zrážky: pršalo iba málo. Na začiatku mesiaca iba 2 dni a potom ďalšie 2 dni okolo 10.4. Bolo
celkovo veľmi sucho, hrozili požiare. Vietor: väčšinou bolo bezvetrie, alebo fúkal J až JV vietor. 16.4.
dul rekordne teplý vietor zo Sahary. Priebežne hlásili riziko vzniku požiarov, pretože bolo veľmi sucho.
Najsilnejšie fúkal vietor 30.4. , keď dosiahol v nárazoch až 60 km / hod.
Podrobnosti SD č.: 267 a, b, c, d / 2018
Máj.
1.5.Bolo v noci 10°C a cez deň 24°C. Bolo jasno a bezvetrie.
3.5. v noci bolo 10°C, a cez deň až 28°C. Bolo horúco a dusno, slnečno. Večer len hrmelo ale nepršalo
8.5. ochladilo sa . V noci bolo 8°C, cez deň 19°C. Bolo oblačno a bezvetrie dva dni.
10.5. v noci bolo 12°C a cez deň 23°C, o 15 hod. sa spustili prudký dážď , ale trval len 15 min.
O hodinu znova husto pršalo. Zem bola konečne trochu vlhká.
15.5. začal fúkať SV vietor , ktorý trochu ochladil vzduch. V noci bolo 10°C a cez deň 15°C. Skoro
rovnako bolo 3 dni.
20.5. V noci bolo 8°C ale cez deň boli teploty nad 20°C až do konca mesiaca.
29.5. od tohto dňa ďalšie 3 dni bolo cez deň horúco, keď boli teploty od 27°C do 28°C. 28.5. bola silná
búrka a padali krúpy.
Zhrnutie za máj.
Nočné teploty: celý mesiac boli v noci plusové teploty. Najchladnejšia noc bola 21.5. =7 °C
a najteplejšia bola 30. 5. , keď bolo 16°C. Denné teploty: okrem 8. a 9. 5. Boli nad 20°C. Najteplejšie
bolo 30.-31.5. , keď bolo 28°C. Dni boli teplé a slnečné. Počet letných dní bol 10. Zrážky: do 9.5. bolo
veľmi sucho. Potom 3 dni prudko pršalo . 10.5. bol prudký lejak, pri ktorom bola zem konečne vlhká.
Za dva dni bol úhrn zrážok iba 4,3 mm. Prvých 10 dní bol úhrn zrážok 5,7 mm. Posledné tri dni husto
napršalo, ináč bol máj suchý. Celkový úhrn zrážok za máj bol 62 mm. Vietor: väčšinou bol premenlivý.
14.5. dul silný východný a nárazový vietor. Rekordy: pred 100 rokmi 21.5. snežilo a silno mrzlo.
Podrobnosti SD č.: 268 a, b, c, d / 2018
Jún.
1.6. v noci bolo 13°C a cez deň 29°C. Hrmelo , ale nepršalo
3.6. v noci bolo 14°C a cez deň 26°C. Dopoludnia husto pršalo. Pred 90 rokmi mrzlo.
5.6. v noci bolo 13°C a cez deň 25°C. Na poludnie fúkal silný SV vietor
10.6. v noci pršalo a bolo 15°C. Deň bol tropický s teplotou 30°C
14. 6. Prudko sa ochladilo . V noci bolo 9°C a cez deň fúkal slabý SZ vietor a bolo 17°C.
21.6. v noci bolo 15°C a cez deň horúco 29°C. Deň bol rekordne vysušujúci, horúci a bolo dusno.
Fúkal silný JZ vietor.
22. 6. Nastalo prudké ochladenie, keď bolo v noci 8°C a cez deň 13°C. Teploty pod 20°C trvali ďalších
5 dní. Fúkal silný S vietor v nárazoch 30 km/hod.
Zhrnutie za jún.
Nočné teploty: okrem 2 nocí boli všetky teploty nad 10°C. Najteplejšia noc bola 12.6., keď bolo 16°C.
Naopak pod 10°C bolo 5 nocí. Denné teploty: chladných dní pod 20°C bolo spolu 8 a horúci nad 30°C
bol iba jeden deň - 9.6. Zrážky: 10 dní pršalo , ostatné boli skôr suché. Dokonca 25.6. na horách okolo
Bytče snežilo. Vietor: celý mesiac bolo bezvetrie, iba 6 dní fúkal vietor. Posledné 2 dni sa zdvihol silný
JV vietor v nárazoch 30 až 50 km/hod. Rekordy: 23.6. bol najchladnejší deň od doby pozorovania ,
keď bolo v noci 8°C a cez deň 13°C.
Podrobnosti SD č.: 269 a, b, c, d / 2018
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Júl.
2.7. bola mrazivá noc, keď boli v noci iba 3°C a cez deň 19°C. Bolo bezvetrie a jasno.
3.7. začali denné teploty stúpať nad 20°C, bolo slnečno, jasno a bezvetrie
5.7. bolo v noci 12°C a cez deň 28°C, slnečno
9.7. bolo v noci 12°C a cez deň 26°C. Fúkal len slabý S vietor. SHMÚ hlásili, že je vysoké UV žiarenie,
lebo namerali 338 Dobsonových jednotiek , čo je rekordné množstvo.
12.7. v noci bolo 12°C a cez deň 21°C. Popoludní konečne spadlo 35 mm zrážok. Bolo veľmi sucho.
17.7. v noci pršalo a bolo 11°c, cez deň 23°C. Všetko je naopak – zo severu prúdi teplý vzduch. Na
poludnie začalo konečne výdatne pršať a neprestalo ani v noci.
20.7. sa začali dvíhať nočné aj denné teploty. Vzduch bol vlhký a občas pršalo. Rovnako do 23.7.
24.7. v noci bolo 16°C a cez deň 33°C. Bolo slnečno, dusno, vial prudký teplý vietor
27.7. v noci bolo 16°C, cez deň postupne 30°C. V noci bolo úplné zatmenie mesiaca, ktoré trvalo od
22,hod. do 0,10 hod.
29.7. boli noci stále teplejšie, dokonca 31.7 bolo 20°C. Cez deň stále stúpala teplota, slnko
neznesiteľne pálilo, všetko bolo suché. V posledný deň bola konečne búrka s prudkým dažďom.
Zhrnutie za júl.
Nočné teploty: prvé tri noci boli chladné až do 4.7. , keď nedosiahli teploty ani 10°C. Okrem
poslednej noci boli teploty do 20°C. Tá posledná bola tropická : 20°C. Denné teploty: prvé dva dni boli
pod 20°C. a posledné 3 dni boli teploty nad 30°C. Všetky ostatné dni sa teplota vzduchu pohybovala
okolo 20°C. 29.7. bola rekordná páľava od 30°C do 34°C. Počet tropických dní bol 7. Zrážky: mesiac
bol veľmi suchý. 12.7. do 15.7 napršalo okolo 35 mm zrážok. Pršalo ešte 17.7. celé poobedie. Za celý
mesiac pršalo iba 8 dní. Tento mesiac bolo podnormálny počet zrážok : 31 mm. Vietor: väčšinou
bolo bezvetrie. Výrazne fúkalo iba 9 dní. Rekordy: tento júl bol rekordne horúci a suchý. Bol vysoký
stupeň UV žiarenia, SHMÚ upozorňovalo ľudí , aby sa zdržovali vo vnútri.
Podrobnosti SD č.: 270 a, b, c, d / 2018
August.
1.8. V noci bolo 19 °C , ráno 20°C a cez deň 30°C, Mrholilo a bolo veľmi sucho.
3.8. v noci a ráno bolo rovnako, a cez deň stúpla denná teplota na 32°C. Bolo bezvetrie, vzduch
doslova stál. Bolo dusno. Dnešný horúci deň prekročil svojou horúčavou sto ročný rekord v celej
Európe. Na druhý deň bolo na poludnie až 34°C. Na poludnie sa spustila silná búrka z tepla.
Rovnako bolo 9 dní.
10.8. v noci bolo 18 °C, cez deň boli teploty od 30 do 33°C. Popoludní sa spustila veterná smršť
s dažďom a krúpami. Všetko to trvalo 25 minút.
14.8. v noci bolo 16°C, ráno 10°C a cez deň 25 až 29°C. Bolo polooblačno, hrmelo ale nepršalo. Stále
bolo teplo a slnečno.
20.8. v noci bolo 16°C a cez deň 31°C. Výstraha SHMÚ pred horúčavou – už bolo 19 za sebou idúcich
horúcich dní. Upozornili nás najmä pred zvýšenými hodnotami smogu v ovzduší.
22.8. v noci 16°C, cez deň 29°C. V pôde chýba 40 % vlahy. Zem vysychá a nie je schopná prijímať vodu.
25.8. ochladilo sa. V noci 14°C a cez deň 20°C. Celý deň konečne poriadne pršalo. Napršalo 23 mm
zrážok.
26.8. v noci bolo 12°C, cez deň 14°C. Fúkal S vietor . Ochladilo sa takmer o 20°C oproti minulým
dňom. Celý deň pršalo a zima bola ako v októbri. Napršalo 33 mm zrážok.
28.8. najchladnejšia augustová noc : 8°C. Cez deň bolo 23°C. V roku 1992 bolo tento deň veľmi
horúco, keď teploty vzduchu dosiahli 35°C päť dní za sebou.
31.8. bolo v noci 13°C, a cez deň 25°C. Fúkal slabý vietor, bolo oblačno.
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Zhrnutie za august:
Nočné teploty: okrem 27.a28.8. boli teploty nad 10°C. Horúce noci boli od 1.do 3.8.
Denné teploty: okrem 12.8. boli dni horúce nad 30°C. Tropických dní bolo 15. Priemerné teploty boli
22 -24°C; rekord za 140 rokov dosiahla teplota 4.8. , keď bolo 34°C.
Zrážky: pršalo iba 6 dní. 14.8. bola silná búrka s krúpami, ktorá vyvracala stromy. Úhrn zrážok
doteraz bol 92 mm. Vietor: Väčšinou bolo bezvetrie. Ak fúkal , tak slabý J vietor. 10.8. bola veterná
smršť. Rekordy: tento mesiac bolo 9 rekordných dní. 3.8. až 5.8. boli vysoké horúčavy10.8. bola
veterná smršť. 20.8. boli vysoké hodnoty smogu. Vysušená pôda.
Podrobnosti SD č.: 271 a, b, c, d, e / 2018
September.
1.9. v noci bolo 11°C, cez deň bolo 24°C.Bolo teplo, oblačno
2.9. v noci bolo 17°C a cez deň 25°C, v noci a popoludní sa spustil prudký dážď. Pršalo ďalšie 2 dni.
7.9. v noci bolo 10°C, cez deň 25°C. Bolo bezvetrie, slnečno.
12.9. v noci bolo 11°C, a deň bol veľmi teplý 27°C. Bolo jasno, bez dažďa.
16.9. v noci bolo 9°C, fúkal mierny S vietor; cez deň bolo 22 až 25°C. Bolo horúco, a bezvetrie. Bol
Medzinárodný deň Ozónovej vrstvy. U nás sa meria ozón v Poprade. Celá Európa bola bez
mráčika.
17.9. v noci bolo 11°C, cez deň bolo 24°C, čo je o 3°C viac ako by malo v tomto období byť. Všetky dni
do 23.9. boli nad 20°C.
23.9. bolo ochladenie. V noci bolo 9°C a cez deň 14°C. Bolo oblačno, fúkal silný J až JZ vietor
24.9. v noci fúkal silný SZ vietor v nárazoch 25 až 60 km /hod. Cez deň bolo 10°C na obed. Pršalo
a padali krúpy. Počasie sa počas dňa stále menilo. Na druhý deň v okolitých horách snežilo.
26.9. bol v noci a nadránom prvý prízemný mráz -1°C , cez deň bolo 14°C , slnečno
30.9. v noci a nadránom mrzlo -1°C až 0°C; cez deň bolo 15 až 20°C. Vzduch bol ľadový.
Zhrnutie za september.
Nočné teploty: Nad 10°C bolo 12 nocí. Mrznúť začalo 26.9. Denné teploty: od začiatku mesiaca boli
teploty nad 20°C, bolo ich 19. Najteplejší deň bol 19.9., keď bolo 26°C. Najchladnejší deň bol 24.9.,
keď bolo 10°C. Dostal sa k nám arktický vzduch. Zrážky: začali sa objavovať ranné hmly. Prvé 3 dni
výdatne pršalo. 24.9. husto pršalo a padali krúpy. Vietor: Väčšinou bolo bezvetrie. 24.9. podalo SHMÚ
výstrahu pred silným SZ vetrom. Rekordy: prvé dni v mesiaci padali rekordy čo sa týkalo dažďa. 21.9.
bolo v roku 1997 ráno iba -3,4°C. Pozoruhodnosti: čoraz častejšie je Európa bez mrakov. Tento
mesiac bolo 110 dní slnečného svitu. Pranostika: „ Po sv. Matúši ( 21.9.) čapicu na uši.“
Podrobnosti SD č.: 272 a, b, c, d / 2018
Október.
1.10. v noci boli 3°C; cez deň 15°C. Nadránom bola hmla a fúkal slabý J až JV vietor 20 km/hod.
2.10. v noci bolo 6°C, ráno pršalo, fúkal nárazový S vietor. Cez deň bolo 12°C.
4.10. v noci boli 2 až 1°C, bolo bezvetrie. Cez deň bolo 13 až 15°C.
5.10. začalo sa Babie leto, keď cez deň vystúpili teploty na 20°C, ktoré trvali do 17.10. Dni boli
teplotne nadpriemerné.
18.10. začalo sa ochladzovať. V noci bolo 5°C a cez deň 18°C. V celej Európe bolo veľmi sucho a bez
mráčika.
21.10. v noci bolo 7°C, fúkal S vietor 20 km/ hod. Cez deň bolo zamračené, popoludní pršalo. V roku
1961 bolo tento deň 26,6°C a naopak v roku 1972 bolo -12,0°C.
22.10 skončilo sa „Babie leto“. Nočné teploty boli okolo 2až0°C , cez deň bolo 14 až 15°C. Bolo
slnečno ale vzduch bol veľmi chladný. Rovnako bolo do 26.10.
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24.10. začali sa dažde , ktoré trvali 6 dní. V noci a ráno bolo 5°C a cez deň 10°C.
29.10. noc bola teplá 12°C, pršalo. Cez deň bolo 16 až 20°C. Pranostika na tento deň hovorí
o mrazoch. „ Na Šimona Judy – mrznú v poli všetky hrudy“.
31.10. v noci bolo až 8°C a cez deň 17°C. Bolo slnečno a teplo.
Zhrnutie na október.
Nočné teploty: väčšina nocí bola veľmi teplá na toto obdobie. 0°C bolo iba 2krát. Denné teploty: iba
2 dni bola teplota pod 10°C; naopak 9 dní dosiahla teplota nad 20°C. Zrážky: 11 dní pršalo, ostatné
dni boli bez zrážok. Mesiac bol veľmi suchý. Vietor: 15 dní fúkal vietor rôznych smerov. Ostatné dni
bolo bezvetrie. Mimoriadne silný nárazový vietor fúkal 30.10. Hmly: od 1.do 12.10. boli sústavné
ranné hmly. „Babie leto“: trvalo od 5.do22.10. Rekordy: celý mesiac bol rekordne teplý. Najteplejšie
bolo od 9.10 do 17.10. Denné teploty boli v tom čase nad 20 až 23°C.
Podrobnosti SD č.: 273 a, b, c, d / 2018
November.
1.11. v noci bolo 2 až 6°C. Cez deň 14 až 18°C. Bolo slnečno, slabý JV vietor. V našom okolí bolo
najteplejšie na Slovensku. Ešte 14 dní dosahovali denné teploty nad 10°C.
14.11. v noci boli 3°C , cez deň 9°C. Bolo polojasno a fúkal S vietor do 25 km / hod.
16.11. v noci bol prvý mráz tento rok , bolo -3°C. Cez deň bolo 6°C, bolo bezvetrie. Mrazivé boli ďalšie
4 noci. 20.11. slabo snežilo.
22.11. v noci bolo 0°C, hmla a poľadovica. Cez deň bolo 4°C. Pranostika hovorí , že „ sv. Cecília
nezakrýva polia snehom“ . Ďalšie 4 dni boli bez mrazov a snehu.
27.11. v noci bol mráz -3°C, snežilo, padal dážď so snehom. Aj cez deň mrzlo -2°C. Nočné mrazy boli
čoraz silnejšie
30.11. v noci bolo-11°C, cez deň -3°C. Fúkal silný S až SV vietor.
Zhrnutie za november.
Nočné teploty: od 1.do 15. Boli noci bez mrazu. Najteplejšie boli 2. a3.11. , bolo až 8°C. Chladný
vzduch od S sa zmenil na Arktický posledné novembrové dni. Denné teploty: 19 dní bolo bez mrazu,
ostatné mrzlo. Najteplejšie dni ( nad 10°C ) boli od 1.do 13.11. Iba 4 dni cez deň mrzlo. Od 2.do 7.11.
bolo tak teplo, že v skleníku stále kvitli a dorastali paradajky a papriky. Zrážky: 9 dní striedavo pršalo
alebo snežilo. Ostatné dni boli bez zrážok. Vietor: SHMÚ hlásilo, že najteplejší deň na Slovensku bol
práve v Bytči, kde privial JV vietor teplo až 18°C. 14 dní bolo bezvetrie. Výstrahy SHMÚ: pred vetrom
a poľadovicou vystríhali 19.11. Pred šmykom a poľadovicou vystríhali na Katarínu 25.11. Pred silným
SV vetrom a zrážkami vystríhali 26.11.
Podrobnosti SD č.: 274 a, b, c, d / 2018
December.
1.12. v noci bolo -6°C, cez deň -3°C. Slabo snežilo, bola poľadovica a hmla. Rovnaké boli ďalšie 3 dni.
Oteplilo sa iba na 1 deň a potom mrazy pokračovali
13.12. bolo Lucie a dni sa skracovali. V noci bolo -9°C a cez deň -2°C.
14.12. najsilnejší nočný mráz -10°C, cez deň bolo -3°C. Bola hmla a poľadovica, cez deň slnečno.
20.12. oteplilo sa. V noci bolo -2°C cez deň bez mrazu 1°C. Popoludní snežilo. Rovnako bolo do konca
mesiaca.
24.12. na Štedrý deň pršalo , nebol mráz ale hmla.
26.12. na 2. Sviatok vianočný v noci mrzlo -3°C. Pranostika hovorí, že Vianoce sú lepšie treskúce ako
Tečúce. Bola hmla, dážď , odmäk. Na horách okolo Bytče bol silný vietor.
31.12. v noci bolo 0°C a cez deň 2°C. Fúkal slabý SZ vietor .

78

Zhrnutie za december.
Nočné teploty: 23 nocí bola mrazivá , čo bola väčšina. Denné teploty: Iba 9 dní bolo mrazivých.
Zrážky: 21 dní väčšinou pršalo , snehu napadalo iba málo. 10.12. padali s dažďom aj krúpy. Vietor: 14
dní fúkal vietor, ostatné dni bolo bezvetrie. Pranostika: na sv. Mikuláša vyšla, lebo hovorí, že je celá
zima naša. Skutočne bolo mrazivo cez noc aj deň.
Podrobnosti SD č.: 275 a, b, c, d, e / 2018
Zhrnutie za celý rok.
Teploty: vo februári boli najnižšie teploty s mrazmi -14°C, ktoré prešli do marcových mrazov -16°C.
Január bol teplejší ako má byť, ale bolo v ňom 5 arktických dní. Jarné 3 mesiace boli teplé dni aj noci ,
iba výnimočne v noci mrzlo. Májové teploty sa vyšplhali k tropickým 28°C a v júni 30°C a viac. V júli
boli nočné teploty až 20°C , čo trvalo 3 dni. Najteplejší deň bol 24.7. , keď bolo 33°C. V auguste bolo
teplých nocí 10 a dní 15 s teplotami nad 30°C. Leto bolo opäť mimoriadne horúce, padali
niekoľkoročné rekordy. Až 34 dní za sebou teplota vystúpila nad 30°C. Jeseň. September mal iba 1
noc prízemný mráz -1°C. Noci boli teplé okolo 10°C a dní nad 20°C bolo 19. Takmer rovnako to bolo
v októbri. V novembri mrzlo až koncom mesiaca 28.11. -11°C bola arktická noc. Mrazivé dni boli iba 4,
ostatné boli bez mrazov. December bola mrazivá noc okolo 6.12. , keď bolo -10°C.V prvej polovici
mesiaca boli dni s mrazmi do 19.12., ostatné dni nemrzlo. Zima bola málo chladná, zato jar a leto boli
horúce až tropické.
Zrážky: v januári a februári bolo len málo zrážok, takmer nesnežilo. V marci snežilo 2 dni , ináč husto
pršalo. Apríl a máj bolo veľmi sucho. V júni pršalo , dokonca 25.6. snežilo. Júl: pršalo v búrkach len 5
dní a to výdatne. V auguste 14.8. padali krúpy a 7 dní z mesiaca pršalo. Ináč bol mesiac veľmi suchý,
bez dažďa. September začal úhrnom zrážok 92 mm ( za celý august a pol septembra). Ani v októbri
nepršalo. November: na začiatku pršalo, potom padal dážď so snehom. V decembri snežilo, ale sneh
sa neudržal. Zrážky boli rozložené veľmi nerovnomerne. Väčšinou nepršalo a bolo extrémne sucho.
Klimatológovia varujú, že takýto ráz počasia na našom území bude čoraz častejší.
Vietor: V januári a februári bolo väčšinou bezvetrie, alebo fúkal S až SZ vietor. V marci bola 18.3.
víchrica. V apríli bol vietor premenlivý, viac SZ. Máj : 14.5. dul silný V vietor v nárazoch 30-35 km /
hod. V júni bol vietor premenlivý, často boli búrky z tepla. V júli sa prudko zmenil vietor zo S na južný
za 1 deň. V auguste vial príjemný , teplý J vietor. V septembri bolo väčšinou bezvetrie. V októbri sa
striedali dni bez vetra s prudkým SZ vetrom. V novembri fúkal teplý JV vietor , ktorý sa zmenil na
mierny JZ vietor.
Výstrahy SHMÚ: na jar a v lete vystríhali pred extrémnymi horúčavami a smogom. Radili nám , aby
sme boli doma, alebo vo vnútri a veľa pili. V zime varovali pred poľadovicou ( každý deň) a pred
hmlou. Pred vysokým UV žiarením až 338 Dobsonových jednotiek. Výstraha pred požiarmi v apríli
a auguste pre mimoriadne sucho.
Rekordy: prekonávalo počasie v každom ročnom období. Od suchej jari a leta, cez príliš teplú jeseň
a zimu. V januári bolo teplo ako v marci. Koncom februára fúkal niekoľko dní silný nárazový vietor.
Rovnako v apríli bol JZ 40 km/hod. 16.4. privial vietor prach zo Sahary. V novembri kvitli púpavy,
sedmokrásky a fialky. Na Martina ( 11.11.)kvitli ruže a pučali ovocné stromy.
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SKRATKY

PODĽA

ABECEDY

AED - Automatický externý defibrilátor
A. j. - anglický jazyk
amb. - ambulancia
a.s. - akciová spoločnosť
Bc.
- bakalár ( vysokoškolský titul )
biling. - bilingválna, e, y
BRO - Biologicky rozložiteľný odpad
CD
- zvukový nosič
CŠPP - Centrum špeciálnej poradenskej pedagogiky
CVČ - Centrum voľného času
Čs.
- československá, é. Ý
ČSR
- Československá republika
DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor
DK
- Dom kultúry
DPS
- Detská pohárová súťaž
EHP
- Európske hospodárske projekty
el.
- elektrická , é, ý
FK
- futbalový klub
Fl.
- florén ( stredoveké platidlo )
FÚ
- Farský úrad
HZZ
- Hasičský záchranný zbor
IMZ
- inštruktážne školenie záchranárov
Ing.
- inžinier ( vysokoškolský titul )
JDS
- Jednota dôchodcov Slovenska
Kč.
- Koruna československá
KD
- Kultúrny dom
KDU - Klub dôchodcov učiteľov
KF
- Klub filatelistov
KKS
- Krajské kultúrne stredisko
KNM - Kysucké Nové Mesto
KSA
- Kultúrne a spoločenské akcie
KZC
- Klub zjazdovej cyklistiky
LDO - Literárny odbor ( v ZUŠ )
LSSP - Lekárska služba prvej pomoci
m.
- miesto ( umiestnenie )
m. č. - mestská časť
MDŽ - Medzinárodný deň žien
MFK - Mestský futbalový klub
Mgr. - magister ( vysokoškolský titul )
MH
- Mladí hasiči
MHK - Mestský hádzanársky klub
MK
- miestne komunikácie
MNV - Miestny národný výbor ( názov z minulého režimu )
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ms.
- mestská, é, ý
MsK - Mestský klub
MsNV - Mestský národný výbor ( názov z minulého režimu )
MS
- Majstrovstvá Slovenska
MsO - Miestna organizácia
MTC - Miestne taktické cvičenie ( hasiči )
Nj
- nemecký jazyk
OÚ
- Okresný úrad
OÚL - Ochrana úrody a lesov
odb. - odbor
odd. - oddelenie
ped. - pedagóg; pedagogický, á, é
PX
- Považská Bystrica ( Štátna poznávacia značka )
PŠ
- Praktická škola
RTG - röntgen
RVPS - Regionálna veterinárna a potravinová správa
SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav
Sj
- Slovenský jazyk
SPP - Slovenský plynárenský podnik
spol. - spoločnosť, spoločenstvo
SŠI
- Spojená škola internátna
sv.
- svätý, á, é
SVP - Slovenský vodohospodársky podnik
SZZ
- Slovenský zväz záhradkárov
ŠI
- Školský internát
ŠJ
- školská jedáleň
šk.
- školský , á, é
ŠKD - Školský klub detí
ŠPP - Škola poradenskej pedagogiky
ŠÚ
- Školský úrad
TJ
- Telovýchovná jednota
TSMB - Technické služby mesta Bytča
uč.
- učiteľ, učebne
ÚV. - Ústredný výbor
ÚZK - Územná komisia ( hasiči )
ÚZO - Územná organizácia
VŠ
- Vysoká škola
výr. - výročie
VZN - Všeobecné záväzné nariadenie
ZŠ
- Základná škola
ZŠI - Základná škola internátna
ZUŠ - Základná umelecká škola
ŽP
- Životné prostredie
ŽSK - Žilinský samosprávny kraj
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike. Pozostáva
z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, správ jednotlivých inštitúcií a z fotografií.
Kronikársky zápis za rok 2018 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.

Kronikársky zápis bol vypracovaný za kalendárny rok 2018 dňa :............................
Prerokovaný a schválený dňa : .................................uznesením: ............................

........................................
Prednostka MsÚ
Ing. Alžbeta Kramarová

.............................
Kronikárka mesta
Mgr. Gabriela Uhliariková

82

......................................
Primátor MsÚ
Ing. Miroslav Minárčik

OBSAH

Názov kapitoly:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Číslo strany:

Samospráva mesta
Štátna správa
Priemysel, obchod, podnikanie
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Výstavba
Doprava
Životné prostredie
Zdravotníctvo
Školstvo
Kultúra
Cirkev
Návštevy
Kluby, spolky, organizácie
Politika
Šport
Ľudia medzi nami
Jubilejné retrospektívy
Počasie
Skratky podľa abecedy
Prehlásenie
Obsah

1 - 8
9 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19
20 - 22
23 - 25
26 - 37
38 - 41
42 - 46
46
47 - 57
58 - 59
60 - 64
65 - 68
69 - 72
73 - 79
80 - 81
82
83

83

