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I. kapitola 
 
 
 
 

S A M O S P R Á V A        M E S T A      
 
 
 

Tabuľa informácií.   
 
              MsÚ prostredníctvom informačnej tabule oboznámil priebežne obyvateľov so 
všetkými dôležitými faktami , ktoré sa týkali mesta. Vybrala som iba niektoré z nich. 

- Doplnky k VZN o priestupkoch. Konkrétne sa jednalo o použití zábavnej 
pyrotechniky na verejných priestranstvách. Spomínanú pyrotechniku zakázali 
používať vo všetkých dňoch roka okrem 24. XII. a 1. I. pod hrozbou pokuty 1000,- Sk. 
Kontrolu a sankcie dostala na starosť Mestská polícia ( MsP ). 

- Hlavná kontrolórka Dr. Drahuša Múdra zverejnila svoj návrh plánu na kontrolnú 
činnosť za I. a neskôr II. polrok. 

- Výzva pre záujemcov o sociálne byty. Hovorilo sa o podmienkach na ich získanie. 
- Poslanci prijali nový názov slepej uličky , ktorá sa nachádza medzi ulicami F. Kráľa 

a Kvetnou. Ulicu nazvali Záhradná. 
- Pravidelne boli uverejňované výpisy o dochádzke, hlasovaní a o uzneseniach 

poslancov na Mestských zastupiteľstvách ( MZ ). 
- Program o hospodárení a sociálnom rozvoji mesta na roky 2007 – 2013.  
- Oznámenie o dražbe. Jej predmetom boli byty a spoločné priestory na ulici Lúčnej 

a bytový dom 1009 ( s 8 bytmi ). Dražba prebehla 18. III. 07   
- Informácia Colného úradu ( CO ) v Žiline o zásielkach fyzických a právnických osôb 

do zahraničia. Reč bola o ich balení, vyplňovaní tlačív a podobne.   
- Mesto ponúklo občanom možnosť stať sa doručovateľom povolávacích rozkazov 

v čase vojnového konfliktu.  
- Mesto pravidelne oznamovalo všetky termíny konania MZ.    
 
Zasadnutia MZ.    
 

MZ zasadalo tento rok 9 krát, z toho 2 zasadnutia boli mimoriadne. 
 
Zasadnutia z 25. I. 07 sa zúčastnilo 17 poslancov. Programom prvého rokovania bol návrh 
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 07 a oboznámenie komisií s rozpočtom mesta na rok 
2007. 
Poslanci schválili:  činnosť komisií: 1) grantová – predseda M. Filek + 4 členovia 
                                                          2) pre čerpanie fondov u EÚ – predseda P. Weber + 5 
členov 
                                                           3) na ochranu verejných záujmov   
- Ing. Jána Melocíka za zástupcu primátora mesta  
- úpravu rozpočtu mesta tak, že zvýšili jednotlivé položky z opráv komunikácií na :  

- Územný plán                                        100 000,-   
- Štúdie , projekty                                   1 000 000,-   
- Rekonštrukcia ZŚ E. Lániho                100 000,-  
- 80. výročie osláv DHZ Hrabové          30 000,-   
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- Opravy požiarnej zbrojnice Hrabové    100 000,-  
- Nákup rýb rybárskym zväzom              30 000,-   
- oslavy a 2 000,- Sk na komerčné účely. Poplatky sa zvýšili na energie, kúrenie, 

zvýšenie poplatkov na prenájom Domu kultúry ( DK ) vo výške 500,- Sk na rodinné 
osvetlenie ... 

- Zmena nájomcu nebytových priestorov Tribúny mesta z p. Talafu na Jána Bagina. 
- Predĺženie zatváracích hodín v Caffe Bar Hrabové do 03,00hod., s podmienkou, že 

nebudú sťažnosti občanov na hluk. 
- Predloženie správy o činnosti futbalového odd. FO Kinex. Podrobnosti zo správy 

predkladám v kapitole šport. 
- Bezplatný prenájom celého športového areálu na letný hudobný festival Rock stone. 

K tomu bezplatné zabezpečenie smetných nádob a hasičského vozidla s obsluhou. 
- Podanie projektu „ Bezpečné mesto „ – kamerový a monitorovací systém v Bytči ( 

jeho I. etapa ). 
- Dotácia vo výške 15 000,- MC Šťastná rodina na akciu „ Šiškobál“. V dotácii bolo 

zahrnuté divadlo z Bratislavy, nákup šišiek, nápojov, ceny pre deti, tombola 
a propagácia. 

MZ vzalo na vedomie:   
- správu o kontrolnej činnosti, v nej prehľad o nesplnených uzneseniach    
MZ ukladá: predloženie správ o činnosti všetkých športových a iných klubov, MsP, Ms 
knižnice a Referátu kultúry.   
MZ neschválilo:   
- kúpenie prístroja na testovanie alkoholu v krvi pre MsP   
- žiadosť o odpustenie nedoplatkov DHZ v Bytči za spotrebovanú energiu v roku 2004  
- zvýšenie dotácie Klubu dôchodcov učiteľov ( KDU ) a Klubu telesne postihnutých 

o 10 000,- Sk. Poslanci pre budúcnosť odporučili klubom , aby svoje finančné 
požiadavky podali cez granty mesta.  

MZ odporučilo:   
- mestským klubom, školským zariadeniam, organizáciám a iným, aby s dostatočným 

predstihom požiadali o bezplatný nájom Domu kultúry.  
- Zastúpenie predstaviteľov MZ vo výbore FO Kinex, pretože mesto klubu poskytuje 

veľké finančné dotácie a chce ich kontrolovať.  
- MsÚ oddelenie výstavby schválilo 22. I. 07 Stavebné povolenie firme HANT PX na 

stavbu výrobného areálu TRW – 1. etapa. Rozhodnutie malo formu verejnej 
vyhlášky. Podrobnosti SD č.: 1 / 2007 ( 4 strany )  

Podrobnosti SD č.: 2 / 2007 ( 12 strán zápisnice )  
 
Mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 22.II. 07 sa zúčastnilo 17 poslancov, ktorí 
prerokovali  
Voľbu členov MR, stanovisko firmy SASIA, CVĆ Štiavnik, delegovanie zástupcov 
Mesta do Rád škôl.  
MZ schválilo:  
- zvolenie členov MR v zložení: Ing. J. Melocík, Ing. P. Weber, Ing. O. Skotnický, 

Ing. A. Kramarová a Ing. J. Holíncová   
- presunutie fin. prostriedkov na výstavbu spojovacej chodby ZŚ Lániho z peňazí 

určených na opravu chodníkov mesta. Škole sa poskytlo 337 600,- Sk.  
- Splátkový kalendár za prenájom súkromného CVĆ v Štiavniku takto: do 15. III.  – 

441 000,-; do 29. VI. – 259 000,- Sk.  
- MZ najskôr odvolalo doterajších zástupcov Mesta v Radách škôl a potom schválilo 

týchto: ZŠ Ul. Mieru  - Mgr. M. Petrus ; E. Lániho – Ing. A. Kramarová  a J. Raždík; 
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CVČ – Ing. Skotnický ; MŠ Dostojevského – B. Chúpek ; MŠ Hurbanova – M. Zátek 
; MŠ Hrabové – Ľ. Hrobárik ; MŠ M. Bytča – A. Vlčíková ; MŠ Hliník – M. Frolo ; 
Gymnázium – MUDr. V. Tvrdý ; ŠZIŠ – Ing. P. Weber.  

- Vedúcich kontrolných skupín na preventívne protipožiarne kontroly mesta a jeho 
častí takto: DHZ Bytča : B. Nagy, J. Petrovský, M. Gärtner, P. Jursík  

                        DHZ Malá Bytča: J. Malobický, J. Kolek  
                        DHZ Pšurnovice: R.a M. Mikula, R. Golier  
                        DHZ Mikšová: J. Pánik, J. Kolek, J. Pitlík   
                        DHZ Hliník : R. a J. Šutara, F. Gácik   
                        DHZ Hrabové: L. Gaňa ( st. ), P. Hrabovský  

MZ vzalo na vedomie:  
- stanovisko firmy SASIA z Dubnice nad Váhom ( dodávateľ stavebných prác na škole 

Lániho ). Firma potvrdila, že neodstúpi od zmluvy, ktorú uzatvorila s riaditeľom 
spomínanej školy.  

- Pridelenie peňazí vo výške 437 600,- Sk na odstránenie havarijného stavu spojovacej 
chodby s jedálňou spomínanej školy  

MZ uložilo:  
- Právnikovi mesta JUDr. Antonovi Školkovi vykonať analýzu spomínanej  zmluvy 

firmy SASIA a školy na Lániho ulici.   
Podrobnosti SD č.: 3 / 2007 ( 8 strán zápisnice )  
 
Zasadnutia MZ zo dňa 18. IV. 2007 sa zúčastnilo 17 poslancov, ktorí rokovali o: záverečnom 
účte za r. 2006, správe komisie výstavby, návrhu VZN Mesta a o grantovom systéme.  
 
MZ schválilo:  

- kúpenie nehnuteľnosti do svojho majetku od Stredoslovenskej energetiky a.s. za cenu 
3 900 000,- Sk. Jednalo sa o objekt bývalej materskej školy na Rázusovej ulici.  

- Zobratie úveru od DEXIA banky vo výške 3 600 000,- Sk na kúpenie spomínaného 
objektu. Podrobnosti o dražbe SD č.: 4 / 2007  

- Zvýšenie poplatkov od účastníkov KTR na 180,- Sk mesačne.  
- Vymáhanie nedoplatkov za nájom od I. Fujaka  
- Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok p. A. Martinkovej v Pšurnoviciach na 

zriadenie skládky palivového dreva.   
- Prenájom priestorov na Štadióne na zriadenie skladu potrieb pre akvaristiku p. Karin 

Fuljerovej ( 500,- Sk / m2 na rok ).  
- Prenájom nebytových priestorov na garáž pre osobné vozidlo v budove ZŠ Hliník 

Mgr. Paprskárovej a F. Garabíkovi za 500,- Sk/ mes.  
- Uzatvorenie nájomnej zmluvy o nebytových priestoroch v Jesienke s firmou Kinex , 

podľa ktorej bude mesto platiť nájom 800,-Sk + DPH/ m2 na rok. Zvýšenie nájmu 
v tej istej budove predajni ASTEL na 1 100,- Sk/ m2 na rok. Uzatvorenie novej 
nájomnej zmluvy s firmou DASING ( predajňa nábytku).  

- Zrušenie nájomnej zmluvy na časť pozemku pod predajnou bunkou na Ul. Mieru.  
- Vypracovanie právnej analýzy zmluvy o nájme medzi Mestom a Gymnáziom  
- Prenajatie stĺpu verejného osvetlenia v Mikšovej na antény, ktoré šíria internet vo 

výške 100,- Sk/ mes.  
- Pridelenie peňazí škole na Ul. Mieru ( 700 000,- Sk) za prenájom CVČ Štiavnik. 

Škola využila peniaze na mzdy nepedagogických pracovníkov ( 70 000,-) a výmenu 
okien za plastové ( 630 000,- ).  

- Úprava svahu na Kollárovskej ceste za 15 000,- Sk, ktorú urobili TS Mesta.  
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- Kladné stanovisko na zmenu vodného zdroja Hliník a na prepojenie nádrže vody 
Bytča na SeVaK Kotešová  

- Zmena rozhodnutia o stavbe vodovodu na Pšurnovickej ulici. Podrobnosti SD č.: 5/ 
2007( 2 strany)  

- Vydať kladné stanovisko na výstavbu predajne spoločnosti ALDI s tým, že 
spoločnosť neskôr zriadi kruhovú križovatku a autobusovú zastávku pre cestujúcich 
a zároveň pre zákazníkov predajne.  

- Pomenovanie pre novovzniknutú ulicu na mieste kde bolo dlhé roky záhradníctvo „           
U Hájka“ a kde teraz stoja nové rodinné domy. Nová ulica dostala meno Záhradná.  
Podrobnosti SD č.: 6 / 2007   

- predĺžiť ubytovanie v Jesienke J. Balážovi a R. Zauškovi do konca roka.  
- Poskytnutie peňazí Domu dôchodcov v Žiline na zdvíhacie zariadenie vo výške 

10 000,-Sk. V domove sú umiestnení aj obyvatelia Bytče. 
- Zaregistrovanie do Mestských klubov: Kung – fu školu Lam, Spoločenstvo 

kresťanských rodín z M. Bytče, Spoločenstvo kresťanskej mládeže tiež z M. Bytče.  
- Pridelenie 1- izbového bytu v Jesienke p. Eve Pánikovej    
- Zníženie výdavkov na energie S. Chládekovej, ktorá býva v Jesienke. Bola dlho 

v nemocnici a energiu neodoberala.  
- Okruh úkonov zástupcu primátora: sledovanie a koordinácia fondov z EÚ, 

medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy z poľským Opocznom . 
- Schválila za zapisovateľa komisie Čerpania národných podpôr zo štrukturálnych 

fondov EÚ Ing. A. Kotešovského. Komisia dostala za úlohu vypracovať plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013.  

MZ neschválilo:  
- žiadosť KMGS o nadštandardný finančný príspevok na roky 2007 – 2009  
- ubytovanie J. Sučanského v Jesienke, pretože nespĺňal podmienky na ubytovanie.  
- Vydať kladné stanovisko na predaj pozemkov v Hliníku – vodný zdroj Bytča  
- Vyasfaltovanie priestorov, ktoré používajú holubári na košovanie – suma 150 000,-  
- Prenájom a budov na umiestnenie reklamných panelov na križovatke ulíc 1. mája 

a mierovej, v Hliníku, na čerpacej stanici a na dome na ul. 1. mája.  
- Pridelenie parkovacieho miesta pre osobné auto V. Dankovi na sídlisku.  
- Podanie návrhu na exekúciu S. Šušlíkovej ( lebo nie je poberateľkou sociálnych 

dávok) a spoločnosti JAPE, lebo je nedobytná.  
MZ vzalo na vedomie:  
- stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania 

a k záverečnému účtu  
- správu o činnosti KTR  
- uvoľnenie časti priestorov pod Jesienkou firme ASTEL ( predajňa elektroniky – J. 

Búšfy).  
- Stanovisko firmy TERRATEST Žilina, ktorá urobila hydrogeologický prieskum 

vodného zdroja v Hliníku.  
- Všetky správy o činnosti klubov a organizácií za rok 2006   

      MZ zrušilo:  
- uznesenie z roku 2006 o schválení predaja pozemku pod bytovým domom ( pri 

štadióne) za symbolickú 1,-Sk/ m2 firme INVESTEX GROUP Zvolen. Firma do 
konca roka 2007 nenašla záujemcu na realizáciu stavby.   

      MZ poverilo: 
- primátora mesta Ing. Korca, aby jednal so spoločnosťou HTC Holding Bratislava 

o možnosti odkúpenia 20% podielu majetku Kinex v budove Jesienky.  
Podrobnosti SD č.: 7 / 2007 ( 32 strán zápisnice + 2 strany prílohy ) 
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Zasadnutia MZ zo dňa 21. V. 07 sa zúčastnilo 17 poslancov, ktorí rokovali o: valnom 
zhromaždení KTR, žiadostiach a o návšteve z družobného Opoczna. 
MZ schválilo:  

- premiestnenie hlavnej stanice KTR z ulice Radlinského ( zo súkromného domu P. 
Babica) do objektu MsÚ a jej digitalizácie v cene 1 000 000,-. Zabezpečenie vkladov 
jej spoločníkov takto: Mesto Bytča 502 000,-; Ing. P. Babic 373 000,- a V. Bachorík 
125 000,- Sk.  

- Ručenie mesta zmenkou, ktoré vyžaduje DEXIA banka vo výške 3 600 000,- Sk.  
- Predaj pozemku v Bytči pod výstavbu 8 – bytového domu pri štadióne, pod 

podmienkou, že predaj bude urobený verejnou ponukou. Podrobnosti SD č.: 8/ 07  
MZ neschválilo:   

- odpredaj časti parcely pri Gymnáziu firme BENET LTC . Na parcele sú teraz 
tenisové kurty. MZ naopak poveruje primátora jednať s riaditeľmi gymnázia a školy 
na Lániho ulici, aby sa spomínaný pozemok využil pre potreby žiakov oboch škôl. 

MZ vzalo na vedomie:  
- informácie o návšteve zástupcov mesta Opoczno v dňoch 25. V. – 27. V. 07 

a slávnostný podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci našich miest.  
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2007. Podrobnosti 

SD č.: 9 / 07   
Podrobnosti SD č.: 10 / 2007 ( 9 strán zápisnice )  
 
Zasadnutia MZ zo dňa 13. VI. 07 sa zúčastnilo 16 poslancov, ktorí rokovali o : plnení 
predošlých uznesení, rozpočte mesta, správe komisie správy majetku mesta, zmene územného 
plánu, doplnení Štatútu Mesta a o žiadostiach.  
MZ schválilo:  

- plnenie rozpočtu za I. polrok 2007 a plán kontrolnej činnosti  
- úpravu rozpočtu mesta ( + 362 000,- Sk )  
- finančnú dotáciu 3 000,- korún Radovi Martovičovi ( postihnutému športovcovi, 

ktorý reprezentuje mesto v športových súťažiach. ) Peniaze boli použité na 
rehabilitačný kurz.  

- Odpustilo pohľadávku k mestu nebohému Š. Šušlíkovi.  
- Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok za reštauráciou U Palatína spoločnosti 

Peter a Pavol vo výške 30,- Sk / m2 na rok.  
- Predaj časti pozemku na ulici Hollého spoločnosti Drevoindustria Súľov vo výške 

400,- Sk / m2.   
- Členov delegácie, ktorí sa 30. VI až 1. VII. Zúčastnili v Opoczne na Workshope 

o cestovnom ruchu (P.Korec,J. Melocík, O. Skotnický, P. Weber, P. Sakala, 
M.Petrus, J.Bušfy, J.Mekiňa, W. Oszczeda, Ľ.Hrobárik a M.Frolo.)  

- Prenájom nebytových priestorov na prízemí Jesienky J. Bušfymu ( predajňa 
elektroniky ASTEL ) za cenu 500,- Sk / m2 na rok    

- Integrovaný systém odpadového hospodárstva, ku ktorému vypracuje MsÚ viac 
alternatív pri výbere pozemkov.  

- Vypracovanie novej súťaže projekčných návrhov na športovú tribúnu   
- Prenájom časti pozemkov na stavbu predajne potravín v Hliníku firme LUTOBY za 

cenu 500,- Sk/ m2 na rok   
- Obnovenie vodorovného značenia na uliciach 1. mája, Lombardiniho, Mičurovej 

a Mieru.   
- Vypracovanie projektu na výmenu okien na budovách školy na Ul. Mieru.   
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- Ponuku firmy INPLAN – ing. J. Staško – na úpravu exteriérov za Domom kultúry 
v cene 19 700,- Sk. V tejto súvislosti MZ odporučilo predstavenstvu mesta , aby 
oslovilo vlastníkov vedľajších pozemkov, nech sa k úprave vyjadria a spolupracujú.  

- Zmena štatútu o odvolávacích konaniach orgánov mesta. Príčina : Národná rada SR 
schválila zákon týkajúci sa tejto otázky.   

- VZN mesta ( č. 3/ 2007 ) , v ktorom sa hovorí o čistote, ochrane zelene a verejných 
priestranstiev na území mesta. Jedným z nariadení je aj zrušenie zákazu používať 
alkohol na verejnosti, a prevádzka protialkoholickej izby.  

- Pridelenie peňazí J.Holáňovi z Hliníka ( 3 x za mesiac ) na cestovné do Považskej 
Bystrice, kde je z rozhodnutia súdu umiestnená jeho dcéra v detskom charitatívnom 
dome. Holáň je sociálny prípad a nemá na cestovné. 

- Predĺženie ubytovania v Jesienke manželom Martinickým, Z. Justrovej a B. Dižovej. 
Schválilo žiadosť o ubytovanie v Jesienke A. Kováčikovej.   

- Neverejné rokovanie o pridelení nájomných bytov na Treskoňovej ul. 
- Podanie žiadosti Splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport. Žiadosť sa týkala 

poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu viacúčelového detského ihriska 
v meste.  

MZ neschválilo:   
- znížiť poplatok za cestovné detí ZUŠ na muzikál do Bratislavy   
- žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi ( farnosť Bytča) o odkúpenie Domu smútku 

v Hliníku za symbolickú cenu.  
- Pridelenie financií na rekonštrukciu sociálnych zariadení v škole na Ulici mieru vo 

výške 1 milión korún. Mesto nemá voľné peniaze a odporučilo škole predložiť 
projekt do rozpočtu na budúci rok.  

- Ponuku bratislavskej firmy , ktorá inštaluje nové verejné osvetlenie. Stálo by nás to 
12 817 507,- Sk . Miesto toho poslanci navrhli namontovať na existujúce lampy 
úsporné žiarivky.   

- Odpredaj mestského pozemku na Ul. Hollého I. Starovskému na vybudovanie hotela 
a reštaurácie.  

- Realizácia novej vstupnej brány do športového areálu podľa projektu Ing. Mravca.  
- Finančnú dotáciu P. Kulíškovi na výsadbu zelene na Ul. Červeňanského   
- Zníženie nájomného za garážovanie osobného auta Paprskárovi.   

MZ vzalo na vedomie:  
- plnenie uznesení za I. štvrťrok 07; informácie komisie pre čerpanie peňazí zo 

štrukturálnych fondov EÚ.   
- Ponuku Ing. Micheľa  na vybudovanie športovej haly na území mesta. Mesto už má 

vypracovanú projektovú dokumentáciu v hodnote 215 602,- korún na stavbu „ 
Prestrešenie hádzanárskeho ihriska“. Poslanci odporučili mestu zistiť a číselne 
prehodnotiť podmienky využitia predloženého návrhu.    

- Predložený zoznam nových adries pracovníkov MsÚ pre elektronickú poštu. Nové 
adresy zrýchlia písomnú komunikáciu a vybavovanie bežnej korenšpodencie.  

MZ uložilo:  
- právnikovi mesta, aby preskúmal a navrhol postup na odstúpenie od zmluvy medzi 

Mestom a spoločnosťou DOSS Žilina ( ktorá mala na škole Ul. Mieru urobiť 
rekonštrukciu energetických zdrojov). V tejto súvislosti má primátor mesta zverejniť 
cez internet záujem mesta o nový projekt.   

- Zverejniť každú novú platnú zmluvu uzavretú Mestom do 10 dní na verejnej tabuli.  
- Predložiť MZ analýzu počtu prenájmov na škole Ul. Mieru a vyčísliť príjmy za ne.   

Podrobnosti SD č.: 11 / 2007 ( 16 strán zápisnice + 8 strán uznesení )    
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Mimoriadneho zasadnutia MZ , ktoré sa konalo 4. VII. 07 sa zúčastnilo 14 poslancov. 
Rokovali o odpredaji pozemkov a zmene doplnku územného plánu.   
MZ schválilo:   

- odpredaj pozemkov v meste R. Saláškovi za cenu 2 400,- Sk / m2 . Jednou 
z podmienok  bola výstavba 8 – bytového domu do 2 rokov od predaja.   

- Zmenu doplnku územného plánu na rozšírenie výstavby plôch priemyselnej výroby. 
Ide o lokalitu „Rudé“ – oproti BILLE . 

- Odkúpenie pozemku Mestom od M. Mudrákovej v Hliníku na stavbu mestskej 
komunikácie.  

- Použiť časť peňazí z rozpočtu vo výške 400 000,- Sk na likvidáciu škôd na majetku 
mesta spôsobených víchricou.  

- Doplniť riešenie parkovania áut a stavbu detského ihriska na sídlisku Úvažie.  
MZ poverilo:  

- odborných pracovníkov MsÚ, aby našli lokality a možnosti na hromadnú 
a individuálnu výstavbu domov, na budovanie ciest a chodníkov a nového osvetlenia.  

Podrobnosti SD č.: 12 / 2007 ( 8 strán zápisnice )   
 
Zasadnutia MZ zo dňa 3. IX. 07 sa zúčastnilo 16 poslancov, ktorí rokovali o : rozpočte Mesta, 
správach komisií, žiadostiach občanov .  
MZ vzalo na vedomie:  

- správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení a plnení rozpočtu mesta 
- správu o činnosti referátu kultúry  
- informáciu o tom, že Jednota slovenskej mládeže je právnym nástupcom Kanadskej 

slovenskej ligy. Táto bola nájomcom priestorov domu č. 35 v Bytči ( rodný dom Dr. 
Tisu).  

- Informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s Mgr. M. Takáčom riaditeľom 
CVČ v Bytči. Vedením CVČ bola dočasne poverená M. Hlavoňová.  

MZ schválilo:  
- zriadenie turistickej informačnej kancelárie v priestoroch Domu kultúry. Činnosť 

kancelárie vykonávala p. Beníčková ( pracovníčka DK ) a jej náplňou práce bolo 
informovať záujemcov o meste a okolí.  

- Presun peňazí z výsadby zelene na opravu budovy škôlky v Mikšovej, ktorej 
priestory začalo využívať CVČ .  

- Vypracovať projektovú dokumentáciu( Ing. Arch. P. Gajdošíková ) na rekonštrukciu 
a zariadenie Domu sociálnych služieb a Domu dôchodcov na Rázusovej ulici ( 
v priestoroch bývalej škôlky). Oba domovy majú mať kapacitu 30 osôb. Realizovaná 
bude prístavba I. poschodia, výdaj stravy, práčovňa a pod.  

- Finančný dar občanom, ktorí utrpeli škody na majetku pri veternej smršti 21. VI. 07, 
takto:  

1. D. Slotíková    suma vo výške :     5 000,- 
2. E. Dudeková                                  13 200,-  
3. A.Čička                                          1 000,-  
4. D. Bučo                                          15 000,-  
5. R. Ivanka                                        15 000,-  
6. Mgr. E. Bednárová                         50 000,-  
- prenájom pozemkov firme SeVak vo Veľkej a Malej Bytči vo výmere 297 m2 za   
252Sk / m2. Firma na pozemkoch postavila čističku vody pre celý okres Bytča.  
- Predaj časti pozemkov v Hrabovom ( 8 564 m2 ) Národnej diaľničnej spoločnosti . 

Mesto získalo predajom spolu 2 358 772 ,- Sk.  



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 8 

- Prenájom verejného priestranstva M. Lokajovi na stánok s ovocím. Nájom vo výške 
3 000,- Sk / mesiac.  

- Kúpenie pozemku cca 112 m2  pod prístupovú cestu od M. Calaja. Jednalo sa 
o pozemok časti „Močariská“.  

- Oprava zatekania dažďovej vody do bytovky na Družstevnej ulici. Opravu urobili TS 
mesta.  

- Navýšenie rozpočtu na opravu dlažby na Námestí SR ( 181 000,- )  
- Obhliadka športovej haly pri Ostrave ( ČR ) – 5 poslancov MZ  
- Zriadenie parkovacej plochy pred budovou DK  
- Kladné stanovisko k umiestneniu prípojky plynovodu, vodovodu a iných na parcelu 

k rodinnému domu J. Katrušíka    
- Pridelenie sociálneho bytu na Treskoňovej ulici D. Tretinárovej  
- Postup pri riešení sťažnosti M. Pokornej na hluk a rušenie nočného pokoja 

z pohostinstiev Bristol Café, Mezannine a Volans. MsP bude častejšie hliadkovať v 
ich okolí a všetci majitelia boli upozornení, že sú povinní dodržiavať určený čas 
prevádzky alebo vybudovať protihlukovú stenu.  

- Propagáciu mesta v rámci Matúšovho kráľovstva   
- Oslovenie odbornej organizácie, ktorá vypracuje koncepciu tepelnej energetiky 

mesta.  
- Prenájom časti štadióna na usporiadanie športových hier spoločnosťou Kinex ( nájom 

za 40 000,- Sk ).  
MZ neschválilo:  

- Žiadosť B. Galanskej na odkúpenie 2- izbového mestského bytu do osobného 
vlastníctva za sumu 350 000,- Sk. MZ požadovalo trhovú cenu.  

- Žiadosť telesne postihnutých športovcov z klubu Kinex Bytča na poskytnutie 
finančnej dotácie vo výške 250 až 300 000,- Sk. MZ presunulo žiadosť do obdobia 
tvorby nového rozpočtu.  

- Žiadosť o zavedenie plynu na náklady mesta p. Mudrákovi z Hliníka.  
- Návrh vytvoriť nové prechody pre chodcov na uliciach 1. mája a Mičurovej. MZ 

určilo obnovu už existujúcich prechodov.  
- Návrh na umiestnenie nového dopravného značenia na námestí, ktorý predložil 

náčelník MsP P. Majstrík. MZ schválilo osadenie dopravnej značky jednosmerka  na 
Treskoňovej ulici.  

Podrobnosti SD č.: 13 / 2007 ( 19 strán zápisnice + 8 strán uznesení )  
 
Mimoriadneho zasadnutia MZ zo dňa 7.IX. 07 sa zúčastnilo 15 poslancov, ktorí rokovali 
o návrhu úpravy rozpočtu, a žiadosti CVČ Bytča.  
MZ schválilo:  

- rozpočtové opatrenia v príjmovej  a výdavkovej časti  + 7 937 000,- Sk ( podrobnosti 
viď. príloha SD )  

- prenájom priestorov pre CVČ v malej i veľkej telocvični školy na Ul. Mieru pre 
činnosť krúžkov CVČ. Riaditeľka CVČ žiadala MZ, aby právne upravilo prenájom 
priestorov mestských rozpočtových organizácií.  

Podrobnosti SD č.: 14 / 2007 ( 3 strany zápisnice + príloha 3 strany rozpočtu )  
 
Zasadnutia MZ zo dňa 6. XI. 07 sa zúčastnilo 15 poslancov, ktorí rokovali o: rozpočte, 
správach komisií, VZN, výsledkoch kontroly.  
MZ vzalo na vedomie:  

- správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení a rozpočtu  
- pretrvávajúci záujem B. Galanskej o kúpenie bytu  
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- výsledky energetického auditu verejného osvetlenia ( v tomto zmysle odporučilo MZ 
úsporné opatrenia TS mesta )  

- správu hlavnej kontrolórky o kontrole dotácií na šport a poplatkov za telocvične 
v škole na Ul. Mieru  

- správu o činnosti školstva za rok 2006 / 2007  
MZ neschválilo:  

- žiadosť J. Motyčíka o zriadenie komisie, ktorá by sa zaoberala spolunažívaním 
obyvateľov Jesienky a rušením nočného pokoja   

- predĺženie ubytovania B. Dižovej v Jesienke. Pani zrekonštruovala byt ( hoci jej 
nepatril ) a teraz sa domáha peňazí za rekonštrukciu   

- umiestnenie antény na príjem internetu na budovu škôlky v Hliníku M. Belkovi. MZ 
mu odporučilo, aby sa dohodol s energetickými závodmi, aby mu tie dovolili dať 
anténu na stĺp verejného osvetlenia   

- ponuku firmy ASTOR Slovakia z Bratislavy na prezentáciu Bytče v cestovnom 
lexikóne SR 2008 / 09. Prezentácia bola príliš drahá.   

- Predaj parciel a pozemkov: manželom Keblúškovcom – trvalý trávnik ; pozemok pri 
obchvate mesta p. Naim Mazraukovi ; lesný pozemok a trávnatý porast spoločnosti 
FOREST ; pozemok pod kotolňou Gymnáziu Bytča.  

- Žiadosť MUDr. Z. Grnáčovej o vrátenie obrazu do rodinnej zbierky. Jednalo sa 
o obrazy Zámok v lete a Zimná záhrada, ktoré sú majetkom mesta. Poslanci rozhodli, 
že ak pani Grnáčová predloží potvrdenie o vlastníctve oboch obrazov, je MZ ochotné 
sa jej žiadosťou zaoberať.  

- Žiadosť o finančný príspevok Matici slovenskej na podporu projektu „ Mapa povestí 
Slovenska“.  

Podrobnosti SD č.: 15 / 2007 ( 14 strán zápisnice + 7 strán uznesení )  
 
Podrobnejšie o niektorých otázkach zo života mesta a práce MsÚ.  
 
Kronika mesta.  
            MsÚ rozoslal žiadosť všetkým organizáciám, klubom, závodom a úradom 
v meste aby  poskytli  materiály o svojej činnosti kronikárke mesta. V žiadosti sa uvádza, 
že kronikársky zápis bude plnohodnotnejší, ak použije uvedené informácie. V žiadosti 
bol uverejnený aj kontakt na kronikárku a termín odovzdania údajov do 15. IV. 08.  
Podrobnosti SD č.: 16 / 2007  
Predaj auta. Mesto vo februári ponúklo predaj osobného auta Favorit 135.  
V MsRozhlase opísali vozidlo ako nepojazdné, v zlom technickom stave. Napriek tomu 
ho mesto ponúkalo na predaj, cena dohodou.  
Varovný signál. MsÚ vopred oznámil, že 9.II. 07 bude v meste pravidelné 
preskúšavanie systému varovania obyvateľstva. Siréna znela 2- minútovým stálym 
tónom bez opakovania.  
Predaj bytov. Mesto prostredníctvom pravidelného hlásenia a plagátov ponúkalo 
záujemcom byty v 8 – bytovej jednotke na Ul. Sakalovej ( oproti štadiónu ). Cena za m2 
bola 21 790,- Sk / bez DPH a 25 930 ,- Sk s DPH. Bytovku začali stavať v máji 
a skončili v decembri. Na spomínaných plagátoch boli uvedené fakty o bytoch.. Napr.: 2- 
izbový byt stál 1 349 403,- Sk. Okrem ceny uverejnili úžitkovú plochu, opis bytu, 
pôdorys a fotografiu bytovky.  
Podrobnosti SD č.: 17 / 2007   
Voľba mestskej rady ( MR ). 25. januára boli v MZ ťahanice o kandidatúru v MR. 
Zástupcom primátora sa stal na druhý pokus poslanec Ján Melocík. Na zložení MR sa 
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však poslanci MZ pri prvom zasadnutí nedohodli. Odhlasovali iba zloženie grantovej 
komisie a komisie pre európske fondy. Až okolo 20. II. konečne zvolili MR takto:  

1. P.Weber a J. Holincová za KDH  
2. O. Skotnický za SNS ( vládna strana )  
3. J. Melocík za HZDS ( vládna strana )   
4. A. Kramarová – nezávislá. 
5. za vládnu stranu SMER nebol zvolený nikto   

Pri pomernom zastúpení zvolili až 2 zo 4 poslancov z politickej strany KDH a iba jedného 
z SNS. V bytčianskom MZ je však 6 nezávislých poslancov ( ako ďaleko sú nezávislí, to 
posúdi čas a ich rozhodnutia). Ani jeden z novozvolených poslancov MR nebol v minulom 
období poslancom MZ , nemajú teda žiadne skúsenosti v riadení mesta. 
Podrobnosti SD č.: 18 a, b / 2007 ( správa z tlače )  
Grantový systém. Začiatkom roka oznámilo MZ, že Mesto Bytča  na rok 2007 vyčlenilo zo 
svojho rozpočtu finančnú čiastku 350 000,- Sk na podporu aktivít obyvateľov v oblasti športu, 
kultúry, sociálnych vecí a vzdelávania formou grantov. Uzávierka II. kola bola 15. III. Všetci 
záujemcovia o poskytnutie peňazí sa mohli stretnúť 27. II. na informačnom stretnutí, ktoré sa 
konalo v budove MsÚ.  
Podrobnosti SD č.: 19 / 2007  
TV – Patriot. V nedeľu 18. III. 07 bol hosťom regionálnej TV – Patriot náš primátor Ing. P. 
Korec. V rozhovore hovoril najmä o rekonštrukcii svadobného paláca, o novom Dome 
kultúry, o novom americkom investorovi , ktorí v meste zamestnáva okolo 700 ľudí, čo 
vplýva na jeho nezamestnanosť. Mnohí Bytčania pracujú na výstavbe diaľnice. Ing. Korec má 
názor, že pre mesto je lepšie, keď sa u nás usadí malá a nie veľká firma. Mnoho firiem užíva 
staršie budovy v meste, ktoré dáva do poriadku. Ďalší investor v Bytči je z Nemecka. Jeho 
činnosť súvisí aj s bytovou výstavbou.  
                     Mesto má tento rok 22 miliónový úver. Čiastočne ho spláca z predaja mestského 
majetku a z projektov štrukturálnych fondov EÚ. Prvoradá je ale rekonštrukcia škôl v meste 
a budovanie športovej haly. Pre seniorov mesto kúpilo od Energetických závodov budovu 
starej škôlky, ktorú prebuduje na hospic pre nemobilných starých ľudí.  
Anketa. Redaktori novín MY ŽN sa v marci pýtali primátorov miest nášho kraja na akých 
autách sa vozia. Náš primátor odpovedal, že nemá vlastné služobné vozidlo. Na služobné 
cesty používa auto, ktoré zároveň slúži v prípade potreby aj ostatným zamestnancom MsÚ. 
Mesto má české auto Škoda Octavia SLX. P. Korec je primátorom už tretie volebné obdobie 
od roku 1998 a spomínané auto kúpil úrad o rok neskôr za 769 230,- Sk. Jeho súčasná účtovná 
hodnota je 0 korún. MsÚ má zamestnaného aj šoféra, ktorý vozí zamestnancov na služobné 
cesty. Podľa informácií hlavnej kontrolórky stojí mesačná prevádzka auta daňových 
poplatníkov 5 859 ,- Sk, z toho pohonné hmoty stoja 3 700,- Sk / mesačne.  
Podrobnosti SD č.: 20 / 2007  
Zmena Územného plánu (ÚPM) mesta. V prvých dňoch marca oznámil  MsÚ verejnosti, že 
sa začala prerokovávať zmena ÚP mesta. Úrad požiadal Samosprávny kraj ( SK ) , právnické 
a fyzické osoby o vyjadrenie stanoviska do 30 dní od doručenia oznámenia. S detailmi ÚPM 
sme sa mohli oboznámiť na verejnej tabuli mesta alebo na Odd. výstavby MsÚ.  Na druhej 
strane oznamu bol uverejnený zoznam zainteresovaných strán. Je v ňom spolu 28 organizácií 
a osôb. Čiže zmeniť ÚPM nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.  
Podrobnosti SD č.: 21 / 2007 ( oznam )  
Areál zámku. MsÚ prijal rozhodnutie, že od 1. V. 07 sa bude zamykať areál Národnej 
kultúrnej pamiatky – Zámok , aby sa tým chránila parková úpravy a iné hodnoty. Zamykanie 
a odomykanie brán vykonávala služba Obvodného úradu večer od 22,oo hod. do rána 6,oo 
hod. Počas dňa bol prechod cez areál zámku verejnosti voľne prístupný. V areály je 
inštalovaný trvalý zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej 
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obsluhy. Obyvatelia zámku mali sem umožnený prístup aj v nočných hodinách cez bránu od 
Petrovičky. 
Podrobnosti SD č.: 22 / 2007  
Pozvánka. Komisia pre čerpanie zo štrukturálnych fondov EÚ nás pozvala na verejné 
zasadnutie , ktoré sa konalo dňa 3. V. 07. Predmetom zasadnutia bol  Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Mesta a prezentácia ÚPM.  
Predaj majetku mesta. Mesto Bytča uverejnilo inzerciu na verejné ponukové konanie na 
odpredaj pozemku v majetku mesta do 29. VI. 07. Predmetom ponuky bol stavebný pozemok 
o výmere 1062 m2 ( oproti futbalovému štadiónu ). Na pozemku začali stavať 8 – bytový 
dom. Bližšie informácie sme sa dozvedeli z informačnej tabule MsÚ a na odd. Správy 
majetku mesta u Ing. Kotešovského.  
Podrobnosti SD č.: 23 / 2007  
Slávnostný podpis. MZ schválilo na svojom májovom zasadnutí pokračovanie spolupráce 
s družobným mestom Opoczno v Poľsku. 25. V. 07 v Dome kultúry primátori miest P. Korec 
a Jan Wieruszewski  podpísali nový dohovor medzi našimi mestami. Zástupcovia poľského 
mesta prejavili veľký záujem o spoluprácu s nami v oblasti školstva a mládeže formou 
výmenných stretnutí sa detí najmä počas prázdnin. Pri slávnostnom podpisovaní bola 
prítomná aj riaditeľka Mestskej a okresnej knižnice v Opoczne p. Bozena Swiatek – Mazur, 
ktorá navštívila aj priestory našej knižnice. Pani riaditeľka sa zaujímala aj o možnosti 
cestovného ruchu. Zástupcovia nášho mesta dostali v tejto súvislosti pozvanie zúčastniť sa na 
medzinárodnom stretnutí delegácií Českej republiky, Litvy, Holandska a Poľska, ktoré sa 
uskutočnilo v júni 2007.   
Podrobnosti SD č.: 24 / 2007  
Kúpalisko. Zamestnanci mesta nás všetkých pozvali na otvorenie letného kúpaliska, ktoré 
začalo tento rok fungovať od 9. júna. Kúpalisko ponúklo zľavy pre deti a dôchodcov, ktorí za 
jeho návštevu platili 30,- Sk. Normálne bolo vstupné pre dospelých 50,- Sk. Kúpalisko je 
tento rok vynovené, čisté, má nové kabínky, nasiate trávniky a vyhrievanú vodu v bazéne.  
Modernizácia železničnej trate. Mesto Žilina oznámilo v júni  Bytčanom, že od 29. XI. 07 
územnosprávne konanie k modernizácii železničnej trati v úseku Považská Teplá – Žilina. 
Opravou sa zrýchlila rýchlosť vlakov na 160 km / hod. Ústne jednanie k predloženej otázke sa 
konalo v mestskej knižnici v Bytči 22. VI. 07. Do júna sa k otázke vyjadrilo 50 rôznych 
úradov a organizácií. Okrem mestských, obvodných a krajských, to boli pamiatkový, letecký, 
Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, pre životné prostredie, vodohospodári a pod.  
Podrobnosti SD č.: 25 / 2007 ( 1 strana oznamu + 2 listy prílohy ) 
Problém s káblovou televíziou. Začiatkom novembra zasadalo MZ, na ktorom rozvírila 
hladinu otázka KTR. Predošlým konateľom KTR bol P. Babic. Mesto bolo 51 % vlastníkom 
káblovky. Konateľ a spoločník v jednej osobe P. Babic do novembra nesplnil termín 
presunutia hlavnej stanice na miesto, ktoré mu ešte v lete určil MsÚ a s ktorým súhlasil. Babic 
žiadal od mesta preplatiť náklady za elektrinu od roku 1999 dodnes, čo sa so spiatočnou 
platnosťou nedá. Požiadavku na preplatenie mal fakturovať vždy v danom období. Problém je 
v tom, že technika sa neuveriteľne rýchlo hýbe vpred. Do káblovky treba stále investovať na 
jej obnovu. Babicova hra o čas jej neprospieva. 
                          Druhým problémom boli paraboly, ktoré nám posielali z Ameriky. Tam je 
čakacia doba podania až 12 – 14 týždňov. Celkové náklady na vyhrievané paraboly dosiahli 
výšku pol milióna korún.  
Podrobnosti SD č.: 26 / 2007  
Splátky. MsÚ nám oznámil, že 12. XII. bola zrušená možnosť platiť poplatky cez SIPO ( cez 
banky a účty ). Za komunálny odpad, za psa, drobný stavebný odpad a iné splátky sme museli 
začať chodiť osobne platiť do pokladne MsÚ.  
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M E S T S K Á      P O L Í C I A     
 
 

              V meste a jeho častiach pracovalo tento rok 8 príslušníkov Mestskej polície ( MsP ). 
Od 1. IX. 07 M. Čaniga ukončil pracovnú činnosť na vlastnú žiadosť. Na jeho miesto nastúpil 
J. Repkovský, ktorý k nám prešiel z pracoviska  MsP v Žiline. Menovaný má trvalý pobyt 
v Bytči.  
              V roku 2007 príslušníci MsP zaznamenali celkom 2036 priestupkov. Z nich 1534 
bolo riešených pokutou a 251 riešili dohovorom.    

- Dopravných priestupkov bolo 1333, z nich 1154 vyriešili blokovou pokutou. Policajti 
vybrali spolu na pokutách 263 300,- Sk.  

- V oblasti podnikania uložili iba 1 pokutu ( 500,- Sk ) 
- Priestupkov spôsobených pod vplyvom alkoholu alebo toxikománie bolo zistených 

31. Z nich vybrali 24 pokút. 5 previnilcov odovzdali Policajnému zboru SR; 2 
Obvodnému úradu v Žiline. Pokuty za tieto priestupky boli vo výške 13 600,- Sk.  

- Proti verejnému poriadku bolo 47 priestupkov, z nich 31 bolo pokutovaných ( 
10 600,- Sk ) a 7 odovzdaných Obvodnému úradu v Žiline.  

- Proti VZN mesta bolo zistených 506 priestupkov, z nich bolo pokutovaných 282; 
dohováraním riešili 145; jedného previnilca odovzdali Policajnému zboru SR; 17 
Obvodnému úradu v Žiline. Spolu vybrali za pokuty 64 400,- Sk. V oblasti 
priestupkov proti VZN išlo o :  

• Ochrana zelene a čistoty mesta ( 292 priestupkov ) 
• Znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ( 17 priest.)  
• Útek psa ( 154 priest. ) 
• Komunálny a drobný stavebný odpad ( 29 priest. )  
• Čas predaja a prevádzky – jeho porušenie ( 14 priest. )  
- Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Bolo ich 35.  
- Priestupky proti majetku ( krádeže ) , zaevidovali ich 71 z nich 13 bolo 

pokutovaných; 10 posunutých ďalej PZ SR  a 5 vinníkov odovzdali na Obvodný úrad 
v Žiline.  

    Medzi iné priestupky patrili :  
• Proti stavebnému zákonu ( 3 )  
• Proti zákonu o vodách  ( 1 )  
• Proti banskému zákonu ( 1 )  

Spolu naši policajti v meste uložili tento rok blokových pokút za priestupky 372 800,- Sk. 
       Ďalej uvediem počet priestupkov podľa miesta, kde boli vykonané:  
Bytča                      1948 
Hrabové                  18  
Mikšová – Beňov   12  
Malá Bytča             7  
Pšurnovice              14  
Hliník                      37   
      Počet priestupkov podľa trvalého bydliska vinníkov:  
Bytča                             577  
Hrabové                         33  
Mikšová – Beňov           17  
Malá Bytča                     20  
Pšurnovice                      39  
Hliník                              60  
Ostatní z okresu Bytča    524  



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 13 

Bývajúci mimo okresu Bytča   642  
Nezistený trvalý pobyt             124  
          Zaznamenané skutky so znakom trestného činu ( podozrivé, alebo zadržané osoby ) :  
Názov trest. činu:                                                  Počet podozrivých:     Počet zadržaných :  
Prechovávanie omamných látok                                          1                            2  
Krádež                                                                                  1                            1  
Krádež vlámaním                                                                 4                            2  
Ukradnuté auto                                                                     1                            0  
Poškodenie cudzej veci                                                        1                            0  
Nebezpečné vyhrážanie sa                                                   3                            3  
Výtržníctvo                                                                          7                            8   
Prejav rasizmu                                                                      2                            0  
Spolu                                                                                   20                           16  
            Na útvar PZ SR boli príslušníkmi MsP predvedené 2 osoby na zistenie totožnosti, 18 
osôb odovzdaných pre iné vyšetrovanie, proti 13 osobám boli použité donucovacie 
prostriedky. V 1 prípade použili policajti zbraň ako varovný výstrel. Stalo sa to pri vlámaní , 
keď prenasledovali zlodejov.   
             MsP našla a zadržala 3 nezvestné maloleté deti, našli 1 auto, ktoré bolo ukradnuté 
v Novom Meste nad Váhom, príslušníci polície doručili 10 poštových zásielok z Okresného 
súdu, 1 z Okresnej prokuratúry a 5 od súdnych exekútorov.  
             Projekty MsP. Podaním projektu „ Prevencia kriminality zameraná na deti a mládež“ 
získala MsP na rok 2007 dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 150 000,- Sk. Za peniaze si 
kúpili Notebook, Dataprojektor, Premietacie plátno, Videokameru a digitálny fotoaparát. 
V rámci projektu zorganizovali príslušníci MsP tieto akcie:  

• Dopravnú súťaž na oboch školách s účasťou 50 žiakov I. stupňa ZŠ. Za odmenu 
dostali víťazi cyklistické prilby, reflexné pásky na odev a svetlá na bicykle.  

• Výtvarnú súťaž pod názvom „Protispoločenská činnosť očami detí“. 10 najlepších 
prác odmenili cenami. Pred súťažou kúpili školám výtvarný materiál. Najlepšie práce 
boli vystavené v priestoroch Domu kultúry.  

• Lektorské prednášky pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému „ Šikanovanie a vandalstvo“.  
• V rámci dopravnej výchovy kúpili deťom v MŠ pexeso s dopravnou tematikou, perá, 

kľúčenky s erbom mesta.  
Spolupráca s PZ SR spočívala v pravidelných pracovných stretnutiach, spoločnom 
postupe hliadok MsP a PZ , v spoločných kontrolách v miestnych pohostinstvách a na 
verejných priestranstvách, v spoločných dopravných akciách . MsP bola v neustálom 
telefonickom kontakte aj s Okresným odd. PZ v Žiline, ktorému naši policajti 
pomáhali pri zákrokoch proti zvlášť nebezpečným páchateľom, pri zabezpečovaní stôp 
trestných činov a pri spoločnom pátraní po hľadaných osobách.  

           Spolupráca s hasičmi a zdravotníkmi. Konkrétne sa jednalo o Hasičský a záchranný 
zbor a o organizácie  zdravotníckej služby. Policajti pomáhali pri zisťovaní, likvidácii 
a hlásení požiarov, pri dopravných nehodách, pri náhlom zhoršení sa stavu ľudí v uliciach 
mesta alebo na námestí.  
           Spolupráca so Železničnou políciou, ktorej pomohli pri pátraní po páchateľoch 
trestného činu, priestupkov a odcudzených veciach v našom obvode.  
           Súťaže. Príslušníci MsP v Bytči sa v rámci výcviku zúčastnili na dvoch streleckých 
súťažiach o Pohár primátora Dolného Kubína a Čadce.  
Podrobnosti SD č.: 27 / 2007 ( 11 strán správy )  
           Oznam. MsP dala vyhlásiť začiatkom marca, že na území mesta sa čoraz častejšie 
vyskytuje poškodzovanie zelene vodičmi motorových vozidiel, ktorí si zvykli zaparkovať 
svoje autá mimo parkovacích plôch, priamo na trávnikoch. MsP vyzvala občanov, aby 
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nahlásili každý takýto priestupok na ich čísle 159. Tam , kde nepomohlo ani dohováranie, ani 
pokuty, rozhodli sa umiestniť obrovské balvany. Takže teraz po celom meste v zákrutách 
alebo uprostred trávnikov stoja velikánske skaly. Tie bránia vodičom, aby odbočili na trávnik 
a robili v ňom koľaje. S balvanov majú obrovskú radosť naše najmenšie deti, ktoré na ne lezú 
a zoskakujú z nich.  
              Krivé obvinenie. Stalo sa módou podľa návodu nejedného televízneho vysielania 
obviniť políciu  z toho, že nespratníka fyzicky napadla. 14. IX. Pred krčmou ( Bývalá 
Hološka) sa pobili švagrovia. Policajtom, ktorí hliadkovali neďaleko sa bitka zdala vážna, 
pretože poškodený Marián S. ležal na zemi a jeho švagor do neho kopal, keď zasiahla polícia. 
Na jej zásah sa obaja svorne vrhli na policajtov a obvinili ich, že o nič nešlo a že ich zásah 
nebol potrebný. Pretože M. S. zaútočil na policajta, predviedli ho na policajnú stanicu. Po 
prepustení zavolal na štátnu políciu , kde obvinil mestských policajtov, že ho napadli a zlomili 
mu rebro. Policajti z PZ SR mu privolali zdravotnú pomoc. Ale pretože napadol aj ich ( kopal 
do ich zariadenia, napádal aj policajta aj zdravotníka) nasadili mu putá. Náčelník MsP P. 
Majstrík tvrdil, že ak aj došlo k ujme na zdraví, bolo to následkom bitky oboch švagrov.  
Podrobnosti SD č.: 28 / 2007 ( foto a článok z tlače ) .   
 
D o m o v   d ô ch o d c o v  ( DD ) a D o m   s o c i á l n y ch  s l u ž i e b ( DSS) 
v Hrabovom.  
 
             Oba domovy sídlia v tej istej budove a patria pod Žilinský samosprávny kraj, ktorý 
ich financoval tento rok vo výške 6 673 000,- Sk.  Pracuje v nich 19 zamestnancov.  
V roku 2007 požiadalo o umiestnenie 9 občanov. Prijatých bolo 11 nových obyvateľov. Tento 
rok zomrelo 8 a na vlastnú žiadosť odišli 2 obyvatelia. Kapacita zariadenia je 31 + 1 krízové 
lôžko. Všetky miesta boli tento rok obsadené. 
             Vekové skupiny klientov  zariadenia: do 59 rokov – 1; od 60 do 74 rokov – 12 ; od 75 
do 89 – 18; O klientov sa staralo 9 pracovníkov , z toho 1 referentka pre zdravotnú službu, 3 
zdravotné sestry, 4 sanitári a 1 opatrovateľka.  
              Skladba klientov podľa ich mobility: 14 mobilných, 7 imobilných a 10 ťažko 
mobilných.  
              Skladba klientov podľa diagnózy: ťažkosti z trávením ( 11 ), so srdcom ( 24 ), stavy 
po úrazoch ( 8 ) , kožné choroby ( 8 ), neurologické ( 8 ), diabetes ( 5 ), mentálna retardácia ( 
5 ),  dýchacie cesty ( 5 ), cievne ochorenia ( 7 ), očné ( 7 ).... 
              Počas roka bolo na budovách urobených 28 opráv ( vymenený bol nábytok, nové 
sociálne zariadenia, vymaľované izby ... ). Zariadenie zamestnáva aj 1 údržbára, ktorý je cez 
zimu zároveň kuričom a jedného šoféra. Riaditeľkou bola tento rok Iveta Medveďová. Správu 
pre kroniku pripravila J. Kocembová.  
Podrobnosti SD č.: 29 / 2007 ( 4 strany správy )   

 
M A T R I K A 

 
Zo štatistiky MsÚ odd. Matrika som vybrala tieto údaje:  

• Počet narodených             118                   chlapci  54           dievčatá  64    
• Počet prisťahovaných       109                   muži     47            ženy       62     
• Počet odsťahovaných       111                    muži     61             ženy      50  
• Sobášov                             62              spolu s prímestskými časťami   83   
• Počet úmrtí pre mesto 66 z toho : muži  29 ; ženy  36; a 1 dieťa do 1 roka.  
• Zosnulých bolo aj s prímestskými časťami   120  muži  56; ženy  64   

            Sobáše boli :   Cirkevné  34       civilné  26 a  s cudzincom  2  
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Podklady z evidencie občanov mi poskytla pani Kulíšková.  
Podrobnosti SD č.: 30 a, b, c / 2007   
Sobáše. Čoraz viac mladých ľudí sa dnes do svadby nehrnie. To ale neznamená, že žijú 
v celibáte, alebo že ostávajú sami. Väčšinou hovoria: „ ešte sa mi nechce vydávať“. „ 
S priateľom žijeme šťastne už 9 rokov, papier mi k tomu nechýba“: povedala 32 – ročná 
mladá žena. Pri výskumoch demografi skonštatovali, že len malé percento mladých ľudí sa 
nemieni zosobášiť nikdy.  
              Pri sčítaní ľudu  v roku 2001 každá 6 – ta osoba žila sama. Najviac bolo vtedy 
slobodných ľudí do 34 rokov a ovdovelí muži a ženy nad 70 rokov. Dnes sa zvýšil podiel 
slobodných mužov o 118 % a žien o 72 %.  
              V roku 2001 bolo vydatých žien vo veku 20 – 24 rokov iba 27 %. Desať rokov 
predtým tvorila táto skupina 60 %. Dnes pokračuje trend zvyšovania sa rokov pri sobáši. 
Mladí to odôvodňujú vlastnou sebarealizáciou; vzdelávaním sa; budovaním kariéry; hmotným 
zabezpečením sa a pod.  Prierez stúpania veku pri sobáši:  
r. 1975    -    24  rokov    
r. 2000    -    26  rokov   
r. 2004    -    28  rokov   
r. 2006    -    29  rokov   
V súvislosti s tým sa zvyšuje aj vek žien pri prvom pôrode :   
r. 1975    -    22    
r. 2000    -    24   
r. 2003    -    25   
r. 2006    -    26   
V skutočnosti poznám mladé mamičky ( moje nevesty nevynímajúc) , ktoré svoje prvé dieťa 
porodili až po 30 – tke.  
Počet rozvodov má tiež stúpajúci trend. Hoci človek by povedal, keď sa sobášia vo vyššom 
veku, že sú vyzretejší a zodpovední. Pritom väčšia rozvodovosť nie je len v západných 
krajinách, ale aj v takej kresťansky založenej krajine, ako je Slovensko, kde cirkev rozvod 
striktne odmieta.  
Štatistika rozvodovosti na Slovensku hovorí:  
            Rok:                              celkový počet rozvodov:   

1990 8 867  
2000 9273  
2001 9 817  
2002 10 960  
2003 10 716  
2004 10 889  
2005 11 553   

Podrobnosti SD č.: 31 a, b / 2007   
 

Ú r a d   p r á c e,  s o c i á l n y ch  v e c í  a    r o d i n y           
 
 
Za detašované pracovisko v Bytči, ktoré sídli v Zámku č. 104, mi informácie vypracovala 
JUDr. Anna Gerová – vedúca pracoviska.   
                                                        Počet poberateľov:          vyplatená čiastka:   
Dávky v hmotnej núdzi                   348                                  6 295 846,-  
Náhradné výživné                            9                                      109 252 ,-  
Štátne sociálne dávky                      2610                                 40 688 351 ,-  
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Príspevky telesne postihnutým        728                                   10 637 625 ,-  
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie : 324  
Miera nezamestnanosti                                        6, 38 %  
Počet náhradných rodín je 5. Jedná sa o prípady kedy rodičia nechcú alebo nemôžu 
zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a toto je potom zverené do pestúnskej 
starostlivosti fyzickej osoby.  
Podrobnosti SD č.: 32 / 2007  
 
K Ľ Ú Č   -   D o m    s o c i á l n y ch   s l u ž i e b v Bytči,  pre deti a dospelých. DSS je 
vlastne občianske združenie, ktorého predsedníčkou  je PaeDr. Jozefa Lobotková. Od jeho 
vzniku v roku 2001 pomáha ťažko zdravotne postihnutým občanom bez rozdielu veku. DSS 
poskytuje nevyhnutnú starostlivosť ( strava, bývanie, zaopatrenie) ,a inú starostlivosť ( 
výchovu, poradenstvo , kultúru, rehabilitačnú a rekreačnú činnosť ).  
                      Denný pobyt. V roku 2007 poskytli starostlivosť 8 dospelým klientom 
s mentálnym a kombinovaným postihnutím z okresu Bytča. Zamestnanci sa zamerali najmä 
na rozvoj ich pracovných , sociálnych zručností a na to, aby sa vedeli sami obslúžiť.  
                     Celoročný pobyt pre deti. Ubytované tu boli deti s viacnásobným postihom 
s nariadenou ústavnou  starostlivosťou z celého obvodu Bytča. Jednalo sa o 8 detí. 
Zamestnanci sa u nich zamerali na rozvoj a zlepšenie hrubej a jemnej motoriky, komunikácie, 
na vývoj hry a na to, aby sa vedeli sami obslúžiť.  
                      Celoročný pobyt pre seniorov. Starali sa o 11 seniorov s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Žiaľ dvaja im tento rok zomreli. Zamestnanci sa zamerali najmä na uspokojenie 
ich biologických, psychických, sociálnych a náboženských potrieb.  
                       Komplexnú starostlivosť tento rok zabezpečovalo  v DSS 25 zamestnancov, 
z toho 8 opatrovateliek, 7 vychovávateliek, 2 pomocné vychovávateľky, 2 kuchárky, 2 
upratovačky, 1 rehabilitačná asistentka, 1 sociálny pracovník, 1 ekonómka a 1 údržbár.  
                       Aktivity, ktoré poskytli svojim klientom nad rámec služieb: 

- účasť na vystúpení umelcov „ Klaun a kúzelník“ prostredníctvom Fondu doktora 
Klauna   

- týždenný pobyt na chate v Kotešovej   
- výchovný a rekreačný letný tábor v horskom hoteli Akademik v Západných Tatrách  
- vystúpenie detí divadelného krúžku ZŠ Hvozdnica   
- Mikulášska besiedka a karneval pre deti   
- Vianočná besiedka s vystúpením detí ZUŠ v Bytči   
- Jednodňové výlety detí do okolia mesta   

Podrobnosti o práci DSS pre mňa vypracovala sociálna pracovníčka Z. Gabrišová.  
Podrobnosti SD č.: 33 / 2007 ( správa DSS )   
                        Dotácie pre postihnuté deti. ŽSK organizuje každý rok výchovné a rekreačné 
tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Využíva pri tom dotáciu Ministerstva práce 
a sociálnych vecí SR. Tento rok určili pre celý kraj sumu 350- tis. Sk. Peniaze sa využili pre 
deti umiestnené v zariadeniach s celoročným pobytom, pretože si vyžadujú špeciálnu 
starostlivosť. Deti z týchto zariadení odchádzajú na víkendy, sviatky a prázdniny k svojim 
rodičom.   
                      DSS v Bytči dostalo zo spomínanej čiastky 20 – tis. korún. Použili ich 
v septembri  na rekreáciu detí v Tatrách – v hoteli Akademik, ktorý sa nachádza v Račkovej 
doline.  
Podrobnosti SD č.: 34 / 2007   
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II. k a p i t o l a 
 
 
 
 

Š T Á T N A      S P R Á V A    
 
 
 

Úrad práce a sociálnych vecí.   
 
 
 
              Nezamestnanosť. Napriek tomu, že u nás je ešte nezamestnanosť, niektoré firmy 
nemajú dostatok zamestnancov. Týka sa to špecificky niektorých odvetví výroby. Napríklad 
i keď u nás vládne stavebný boom , naši stavbári sú na západe a u nás nemá na stavbách kto 
robiť. O oprave rodinných domov ani nehovorím. Zohnať na ňu remeselníka je takmer 
nemožné. Ak ho aj nájdete je neschopný ( tí dobrí sú vonku ) a navyše nevie, čo by si za prácu 
pýtal – cíti, že nemá konkurenciu.  Podobne je to aj v automobilovom priemysle, kde už tiež 
narazili na strop kádrových možností.  
                 Naša krajina zažíva prudký rozvoj a je čoraz väčší nedostatok voľných ľudí 
s vhodnou „ tržnou“ kvalifikáciou. Už dnes vláda vážne rozmýšľa komu v budúcnosti otvorí 
náš pracovný trh. O pár rokov sa totiž môže stať, že u nás budú pracovať ľudia z Ázie 
a Afriky. 
                Najmarkantnejšie je to už teraz v zdravotníctve. Na poliklinike v Bytči sa otvorili 
nové ambulancie, takže nemusíme chodiť za odbornými lekármi do Žiliny. Lenže pre 
nedostatok lekárov sa znova zatvárajú. Naši lekári sú v zahraničí , zaplnia ich miesta lekári 
z Ukrajiny alebo z Afriky?  
                Naša tlač uverejnila v júni článok o tom, čo je trhová kvalifikácia. Ide v nej 
o kvalifikáciu na nové stroje a technológie v akomkoľvek odbore. Dôležité je , aby pracovník 
ovládal jazyk, bol priebojný, tvorivý a mal pracovné skúsenosti. Najhľadanejšie sú profesie 
v automobilovom priemysle ( inžinieri, technológovia, nákupcovia ... ), v stavebníctve ( 
murár, tesár, zvárač, vodič ... ), v hotelierstve ( recepčná, kuchár, čašník, barman, chyžná... ), 
a v zdravotníctve takmer akýkoľvek lekár.  
Podrobnosti SD č.: 35 / 2007   
               Prieskum. Podľa prieskumu najviac opýtaných  ( 50 % ) si najviac váži prácu 
lekára, učiteľa ( 16 % ) , zdravotnej sestry ( 7 % ) , hasiča, remeselníka, kňaza ( 4% ) a potom 
sú ostatné povolania. Žiaľ ani zdravotníci ani učitelia nie sú u nás finančne docenení.   
              Manažéri, ktorí majú platy siahajúce až do neba, sú morálne docenení menej ako 
upratovačky ( 1,3 % ), čo ma síce príjemne prekvapilo, ale viem , že to nepomôže ani 
učiteľom ani lekárom. Novinárov morálne ocenili na 0,1 %, čo tiež o niečom svedčí.  
              Burza práce. S veľkým záujmom verejnosti sa stretla Medzinárodná burza práce, 
ktorá sa konala začiatkom marca v Žiline. Zorganizovalo ju niekoľko organizácií a úradov. 
Záujemcovia dostali príležitosť zamestnať sa od zástupcov automobilového, strojárskeho, 
textilného a elektrotechnického priemyslu. Prezentovali sa aj odvetvia ako stavebníctvo, 
zdravotníctvo, poľnohospodárstvo ale aj sezónne práce v hoteloch a rekreačné služby. Na 
burze ponúkali prácu aj zástupcovia armády, telekomunikácií a iní. 68 zamestnávateľov 
ponúkalo približne 2 700 voľných pracovných príležitostí. 
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              Ponuky práce. Uvediem niektoré ponuky práce z Regionálnych novín . 
• Automobilový priemysel – firmy: COMPEL, GLOB – METAL, ZVL – Martin, Žilina 

– KIA, FRANKE, ALUMA, GALIMEX, TRITON, Poprad – EDYMAX, firmy 
z Bardejova, Bratislavy a z Českej republiky.  

• Obchodné firmy. Všetky obchodné reťazce ponúkali prácu po celý rok.  
• Potravinárske a poľnohospodárske firmy: KAPPA ( Bytča ), GREEN ( Žilina ), 

brigády na poliach cez študentský a iný servis v ČR, kaviarne. 
• Zdravotníctvo : zdravotné sestry a opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku.  
• Vodiči: Dopravný podnik Žilina, Medzinárodná prepravná spoločnosť a iné   

O tom, že o prácu v našom regióne nie je núdza, svedčí to, že len v jednom čísle MY 
ŽN z 26. II. 07 uverejnili 93 ponúk rôznych zamestnaní v našom okolí, na Slovensku 
alebo v zahraničí.  

Podrobnosti SD č.: 36 a, b, c / 2007  
            Ponuky práce, odvysielané z mestského rozhlasu v Bytči.  

• Stavebníctvo : firma AS a P z Brna hľadala tesára a šalovača, firma KAPPA v ČR 
zamestnala robotníkov v automobilke, potravinárstve a elektrotechnickej výrobe, JMS 
potrebovala pomocných robotníkov, zváračov, tesárov a murárov. Veľa iných 
stavebných firiem ponúkalo prácu v Bytči a okolí. 

• Poľnohospodárstvo: ČR – brigády na chmeľnice, zber jabĺk a marhúľ...  
                                       Dunajská Lúčna – brigádnikov na zber ovocia, traktoristu,  

                                              Skladníka, údržbára   
                                             EKOFIT v Bytči – záhradnícke a brigádnické práce    
                                              Liptov – zemiaková brigáda 
                                              Kvetinárstvo Jochymová – predaj a aranžovanie kvetov  

• Firma SODEX v Bytči hľadala kuchára a pomocného kuchára do svojej závodnej 
kuchyne   

• Firma ASIO v Bytči hľadala 4 pracovníkov do výroby plastov. Zamerali sa na výrobu 
bazénov, čistiarní odpadových vôd a iných vodohospodárskych výrobkov. Ponúkali 
70,- Sk / hod. Požadovali. Znalosť čítania technických výkresov, vyučených stolárov, 
strojárov, zváračov a pod. Podrobnosti SD č.: 37 / 2007  

      Pomoc mladým nezamestnaným. Od minulého roka začalo Občianske združenie 
VOKA organizovať podporu a pomoc mladým nezamestnaným ľuďom do 30 rokov vo 
vidieckych oblastiach Slovenska a Poľska. Do projektu patrí aj okres Bytča, kde poskytujú 
záujemcom malé pôžičky do 30 tis.,- Sk začínajúcim mladým podnikateľom. Podporujú 
certifikačné kurzy, pomáhajú im hľadať si zamestnanie. V žilinskom kraji pracujú 4 úzko 
špecializovaní poradcovia . VOKA sídli v Banskej Bystrici a uzavrela dohodu aj s naším 
úradom práce.  
       Finančné príspevky. Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou 
štát pokrýva výdavky nevyhnutné pre potreby novorodenca. Doteraz existovali rozdiely 
vo vyplácaní príspevkov. Kým naše prvorodičky dostali pri narodení svojho dieťaťa 
15 460,- Sk, mamičky, ktoré už deti doma mali dostali iba 4 460,- Sk na novorodenca. Pri 
narodení viacerých detí naraz sa príspevok násobil ich počtom.  
       Príspevok, ktorému sa ľudovo hovorí „ na kočík“ alebo „pôrodné“ využije každá 
rodina naozaj na kúpenie kočíka, plienok a iného vybavenia pre bábätko. Mamičky 
s výškou príspevku nie sú spokojné, ale sú zaň vďačné.  
Podrobnosti SD č.: 38 / 2007  
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B A N K Y 
 
              Pôžičky. V našej spoločnosti sa objavil niekoľko rokov dozadu nový fenomén  - 
pôžičky. Nejedná sa o pôžičky v banke, ale od súkromníkov. Ich výzvy na nás útočia zo 
všetkých strán nielen cez médiá, ale nachádzame ich aj vo svojich poštových schránkach, 
vo forme letákov, ktoré nám sľubujú hory – doly a samé výhody. Tí z nás, ktorí sú 
natoľko naivní, že im naleteli, dopadnú väčšinou veľmi zle.  
               Stalo sa to aj istej daniele z Bytče, ktorá uzatvorila úverovú zmluvu s istou 
žilinskou spoločnosťou poskytujúcou pôžičky. Podmienky zmluvy boli také tvrdé, že ich 
nedokázala splniť a prišla o byt. Pôvodne si požičala 150 – tis. korún a firma od nej po 
čase požadovala štvornásobok v úrokoch. Pretože túto úžeru nebola schopná splatiť, ocitla 
sa vo februári s malou dcérkou na ulici. Prechodne ich prichýlili v DSS , kým si nenašla 
iný domov. Je smutné, že sa pani neobrátila na právnika pred uzavretím zmluvy. Ten by 
jej jasne povedal, že zmluva je pre ňu nevýhodná a de jure je neplatná.  
              Pretože takýchto prípadov je na Slovensku čoraz viac, minister spravodlivosti 
začal zasahovať a koncom roka sa 4 exekútori dostali pred súd a do väzenia.  
Podrobnosti SD č.: 39 / 2007  
              Zavedenie eura. Celý tento rok sa o inom ani nehovorí a nepíše ako o zavedení 
eura na Slovensku od 1. I. 2009. Všetci sa bojíme najmä toho , že sa zvýšia ceny za 
všetko, že nastane zdražovanie. Vláda nás upokojuje , že  zapojí všetky mechanizmy, aby 
sa to nestalo. Lenže obchodníci už koncom tohto roka začali ceny tovarov zvyšovať. 
Banky a sporiteľne, uverejnili oznam, že naše peniaze prevedú na euro bez poplatkov. 
Týka sa to nielen účtov, ale aj vkladov, úverov, lízingu, podielových fondov a iných 
produktov.  
              Čo sa týka firiem už 52 % začalo s prípravou prechodu na euro. Celoštátna 
kampaň pre súkromné osoby sa začne až začiatkom budúceho roka. Obavy zo zavedenia 
eura majú najmä  starší ľudia a ľudia s nižším vzdelaním. 45 % Slovákov by chcelo radšej 
počkať a 22 % hovorí, že čím skôr, tým lepšie. Najviac s eurom súhlasia mladí od 18 – 29 
rokov, vysokoškolsky vzdelaní, obyvatelia miest. Euroskeptici sú ľudia nad 60 rokov, 
s nižším vzdelaním, obyvatelia obcí a malých miest. Odrádza ich aj to , že Česi sa za 
eurom neženú.  
               Analytici tvrdia, že ak by sme čakali, náklady by boli vyššie ako prínosy, koruna 
by sa oslabila. To by vyvolalo inflačné tlaky.    
               Fondy z EÚ. Už v máji začali do SR prúdiť peniaze z fondov EÚ. Jednalo sa 
zhruba o 385 miliárd Sk. ŽSK chce využiť tieto peniaze na komerčné i nekomerčné 
projekty, na kultúru a vzdelávanie. 
               V Bytči spracované projekty predkladajú záujemcovia na MsÚ prednostovi p. Ľ. 
Gunišovi. Usiluje sa o to, aby projekty spĺňali požiadavky EÚ, pričom niektoré majú 20 až 
300 stranovú dokumentáciu. Potom ako prejde projekt byrokratickým kolotočom, treba 
čakať na jeho schválenie 3 mesiace. Ak je projekt v Bratislave schválený, žiadateľ si po 
podpise zmluvy môže požadovať jeho preplatenie. To môže trvať ďalšie 3 mesiace.  
               Do mája 2007 putovalo z EÚ do ŽSK 250 mil. Sk. Tie sa minuli na zvyšovanie 
kvalifikácie ľudí, obce si opravili cesty. Do škôl a zdravotných zariadení prišlo 227 mil. 
Sk, ktoré využili na dostavbu operačnej sály v nemocnici, a pre polikliniky. Na 
poľnohospodárstvo získal ŽSK 550 mil. Sk.  
Podrobnosti SD č.: 40 / 2007   
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K a t a s t e r 
 

             V rámci usporiadania vlastníctva pozemkov v SR  nariadil začiatkom septembra 
Krajský úrad v Žiline, všetkým katastrálnym úradom vypracovanie Registra obnovenej 
evidencie pozemkov v danom katastri. Tak musel urobiť s pozemkami v katastrálnom 
území Veľká Bytča aj náš katastrálny úrad. Schválený register sa stal  verejnou listinou 
a je podkladom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  
             Obsahom registra sa stali údaje o:  
- parcelách ( číslo, výmera, druh pozemku ) 
- zoznam vlastníkov parcely ( meno, adresa , rodné číslo, vlastnícky podiel ) 
- zákres pôvodnej nehnuteľnosti do katastrálnej mapy   
            V Bytči uverejnili register v dňoch od 17. IX. Do 17. X. 07. Námietky mohli 
občania podať osobne alebo písomne na katastrálnom úrade v Bytči. Správu pre mestský 
rozhlas vypracovala Ing. M. Kružliaková, riaditeľka Správy katastra v Bytči.  
Podrobnosti SD č.: 41 / 2007  
             Správa katastra pomocou informačnej tabule MsÚ postupne uverejňovala 
evidenciu o katastrálnom rozdelení obcí Hliník nad Váhom a Štiavnik, aj s kópiou 
katastrálnej mapy.  
 

P o š t a 
 

             Pošta v Bytči ponúkala tento rok niekoľko nových služieb. Jednou z nich bolo aj 
rýchle doručenie zásielky, poistenie zásielok proti strate alebo poškodeniu. Zásielku 
poslanú 1. triedou dostane adresát už na druhý deň od poslania. Pošta telefonicky oznámi 
príchod balíka.  
             Zákazník tiež môže využiť platby na účet. S peňažným poukazom U sa hotovosť 
pripíše na účet už na druhý pracovný deň od zaplatenia.  
             Väčšina z nás využíva platbu svojich účtov cez SIPO. Ak si túto formu platby 
zariadime vo svojej banke, prebiehajú platby automaticky. Podotýkam, že služby pošty sú 
také drahé, že málokto, kto nemusí jej služby nevyužíva. Poplatky si radšej platíme cez 
banku, alebo osobne, namiesto pohľadníc k sviatkom píšeme SMS správy, alebo pošleme 
i – maily. Namiesto odoslania balíka poštou bude pomaly výhodnejšie odniesť ho osobne. 
             Spomínala som už ponuky pôžičiek. Aj pošta bola jednou z organizácií, ktoré ich 
ponúkali pod názvom „ Dostupná pôžička“.  Tvrdili, že netreba mať na pošte účet a ani 
ručiteľa. Pošta lákala na pôžičky aj cenami do 10 – tis. korún a pri vylosovaní sme mohli 
dostať milión.  
Podrobnosti SD č.: 42 / 2007 
 

M o b i l n í   o p e r á t o r i 
 
              Tento rok oslávili mobilní operátori na Slovensku 10 rokov svojej pôsobnosti 
u nás. V januári v roku 1997 začal pôsobiť Euro Tel i Globtel . Obaja operátori vyhrali 
verejnú medzinárodnú súťaž , ktorú vypísalo vtedajšie Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií . Územie celého Slovenska pokryli svojim signálom v priebehu 18 
mesiacov. V roku 2002 sa Globtel premenoval na Orange a dosiahol miliónteho 
zákazníka. V roku 2005 sa aj firma Euro Tel premenovala na T - mobile . O tom koľko 
Slovákov má mobil svedčia čísla, ktoré hovoria, že Globtel získal v roku 2005 2 mil. 400 
– tis. zákazníkov a T- Mobile tiež prekročil číslo 2 milióny. V SD uvádzam akým 
vývojom prešli obaja operátori u nás.  
Podrobnosti SD č.: 43 / 2007  
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P o v o d i e    V á h u 
 
            Podnik Povodie Váhu, vodné dielo Hričov nám v lete oznámilo, že bude vypúšťať 
vodu z Hričovskej priehrady. Voda tiekla prietokom 50 m3 / sek. Pracovníci vodného 
diela nás tiež upozornili, aby sme sa preto nezdržiavali pri starom koryte Váhu v záujme 
vlastnej bezpečnosti.  
 

P l y n á r i 
 
            Od septembra prešla vo vláde vyhláška, podľa ktorej od nového roka, budeme 
platiť za plyn podľa nadmorskej výšky, v ktorej sa naše mesto nachádza. Na nové tarify sa 
začal pripravovať aj plynárenský podnik, o čom svojich zákazníkov do konca roka 
informoval.  
            Nová vyhláška v praxi znamenala, že obyvatelia obcí vo vyšších nadmorských 
výškach ušetria za plyn najmä pri kúrení. Naopak obce v nížinách v porovnaní 
s minulosťou zaplatia za plyn viac.  
            Bytča leží v nadmorskej výške 308 metrov nad morom. Ak teda priemerná 
domácnosť v Bytči ročne spáli 3000 kubíkov plynu zaplatí zaň asi 43 500,- Sk. Od nového 
roka za rovnaké množstvo zaplatí o 2 500,- Sk menej. Čím je obec vyššie položená, tým 
menej budú odberatelia v nej platiť za plyn. Bytča je v žilinskom kraji najnižšie, preto 
najmenej ušetrí.  
Podrobnosti SD č.: 44 / 2007  
 

P o l i c a j n ý   z b o r   SR 
 
 
             Vlámanie. Polícia pátrala po neznámom páchateľovi, ktorý sa 23. V. 07 vlámal 
v Bytči na Ul. Sakalovej do osobného auta. Ukradol z neho pánsku kabelu s dokladmi 
a finančnou hotovosťou 2 000,- Sk, 5 000,- Kč , 950 euro a 800 dolárov.  
              Nezvestné deti.  Dňa 22. V. 07 večer oznámil na odd. polície E. Kišoň 
nezvestnosť svojich 3 maloletých detí. Stratila sa 14 – ročná Erika, 15 – roč. Robert  a 12 
– roč. Branislav. Deti naposledy videl na námestí p. Šípovský ( učiteľ na špeciálnej škole) 
Hľadané deti evidentne utiekli z domu. Do ich hľadania bolo zapojených niekoľko 
desiatok policajtov so služobnými psami. Tie našli deti po niekoľkých minútach po 
ohlásení pod mostom kanála. Boli v dobrom zdravotnom stave, nejavili známky požitia 
alkoholu ani omamných látok. Polícia začala stíhať ich 37 – roč. matku Annu pre prečin 
ohrozenia mravnej výchovy. Obaja rodičia sú alkoholici, o deti sa nestarajú. Sociálni 
pracovníci ich chceli umiestniť do diagnostického ústavu, čo bola príčina ich úteku. 
Rodine už dlho štát poskytuje sociálne dávky, ktoré za nich poberá mesto a to platí za nich 
všetky poplatky, ináč by ich rodičia prepili.  
Podrobnosti SD č.: 45 a, b / 2007   
                Nezvestní. Od večera 23. VII. 07 bol nezvestný 28 – roč. Miroslav Klacko 
z Bytče. Po telefonáte neznámou osobou odišiel z chaty V Kolároviciach. Do konca roka 
po ňom nebolo ani stopy.  
Podrobnosti SD č.: 46 / 2007  
                Od 27. IX. 07 hľadala polícia 13 – roč. Mariána Vríčana, chovanca Detského 
domova. V uvedený deň odišiel do školy, kam už nedošiel. Odišiel bez dokladov a peňazí 
a až do konca roka sa neozval. 
Podrobnosti SD č. 47 / 2007   
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                Lúpež. Žilinskí policajti odhalili zvláštnu fingovanú lúpež. 13. V. 07 oznámila 
čašníčka z herne lúpežné prepadnutie. Tvrdila, že k nej pristúpil neznámy zamaskovaný 
muž a namieril na ňu pištoľ. Potom od nej žiadal obsah bezpečnostnej schránky. 
Vyšetrovateľom povedala, že zlodejovi dala 5 300 korún. Polícia začala okamžité pátranie 
a onedlho zistila, že páchateľom je 21 – roč. manžel čašníčky a že celé prepadnutie spolu 
naplánovali, aby zakryli schodok v tržbe.  
                  Ukradnuté drevo. V auguste neznámy páchateľ vyrezal v lese na 
katastrálnom území Bytče dva smreky a štyri borovice. Lesnému spoločenstvu tak 
spôsobil škodu za 12 – tis. korún.  
                   Havária. 27. VIII. 07 sa viezla pop ceste z Bytče do Považskej Bystrice 50 – 
roč. žena na motorke. Počas jazdy prešla predným kolesom po hrane na kraji cesty. 
Dostala balans a spadla. Utrpela ľahké zranenie a skončila v nemocnici. Horšie než 
zranenie pre ňu bolo, že jej policajti namerali 0,94 %o alkoholu v krvi.  
                    Podvody.  Dôchodca z Bytče prišiel 12. IX. o 12 – tis. korún. Zazvonil 
u neho doma údajný vodič kamiónu a tvrdil, že sa mu pokazil a potrebuje požičať na 
opravu. Ako zálohu dal podvodník 82 – roč. starcovi kabelu, v ktorej mali byť doláre. 
Starý pán išiel z banky vybrať peniaze a dal ich vodičovi. Ten sľúbil , že po oprave 
kamiónu spolu vymenia doláre a dlžobu mu zaplatí. Keď starček kabelu otvoril, neboli 
v nej žiadne doláre. Spomínaný dôchodca nebol v našom okolí prvou obeťou podvodu 
s rovnakým scenárom. 
                   11. XII. 07 vpustila 85 – roč. dôchodkyňa do svojho rodinného domu v Bytči 
„ pracovníčku sociálneho úradu“. Tá si vyžiadala občiansky preukaz a v čase nepozornosti 
starenke ukradla úspory vo výške 15 – tis. korún.  
                   Hladinu nášho pokojného mestečka rozvírila správa, ktorá sa šírila zo 
všetkých médií a negatívne preslávila Bytču a jej faru. Katolíckemu farárovi P. Trnkovi ( 
54 ), ktorého rakúska polícia zatkla v máji za údajný pokus predať falošné obrazy, hrozil 
okrem dlhoročného väzenia aj cirkevný trest. Tlač uviedla, že podľa rakúskej polície riadil 
spomínaný farár skupinu Slovákov a Rakúšanov. Všetci spolu chceli v rakúsku predať 12 
obrazov. Medzi nimi boli aj falzifikáty slávnych francúzskych impresionistov. Keby sa im 
to podarilo, boli by zarobili 540 mil. Sk.  
                     Vydieranie. Vydieraním 11 – roč. chlapca získal dlhé mesiace peniaze 21 – 
roč. Martin z Bytče. Keď chlapec už doma nenašiel peniaze, zobral mame obrúčku 
a prsteň. Spolu dal vydieračovi asi 20 – tis. korún. 30. novembra znovu telefonicky žiadal 
páchateľ 9 800 ,- Sk, pod hrozbou, že ináč chlapca dobije. Čakal ho na autobusovom 
nástupišti v Bytči. Dočkal sa ale policajtov, ktorí ho hneď zatkli.  
                    Cudzinci. V našom regióne rastie počet cudzincov pracujúcich u nás bez 
povolenia. Kontroly cudzineckej polície a inšpektorov práce odhalili, veľký počet 
nelegálne pracujúcich Kórejcov, Vietnamcov a Ukrajincov. Pri bezpečnostnej akcii 
začiatkom novembra vyhostili 27 ľudí.  
                      Pasy. Neohlásenie straty alebo krádeže pasu sa stalo priestupkom, za ktorý 
môžeme zaplatiť až 10 000,- Sk pokutu. Rovnaká pokuta hrozí rodičovi, ktorý neodovzdá 
pas dieťaťa zvereného do opatery druhému rodičovi. Pasy s platnosťou 10 rokov budú 
mať už deti od 13 rokov. Deti od 5 – 13 rokov majú pasy platné iba 5 rokov. Za ich 
vystavenie sa už platí suma 500,- korún.  
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S e v e r o s l o v e n s k é    v o d á r n e    a    k a n a l i z á c i e ( SeVak ).    
 

           Firma oznámila verejnosti , že 11. XII. bude prerušená dodávka pitnej vody 
z verejného vodovodu. Dôvodom prerušenia bola nutná oprava vodovodného potrubia 
a armatúr na uliciach Rázusovej a Popoliške.  
Podrobnosti SD č.: 48 / 2007  
 
Správy   
- 1.I. – za trištvrte roka mimoriadne narástol Hrubý domáci produkt ( HDP ). Stalo sa 

tak vďaka automobilovému a elektrotechnickému priemyslu. Koruna sa výrazne 
posilnila. Začiatkom roka bola inflácia 2,1 %.  

- Miera nezamestnanosti klesla na 9, 45 %. V 32 okresoch Slovenska ( medzi ne patrí aj 
ten náš ) klesla miera nezamestnanosti. Najmenšia nezamestnanosť je práve 
v žilinskom kraji.  

- 20. II. boli stiahnutí všetci naši vojaci slúžiaci v Kuvajte a v Iraku. Veľmi nás to 
všetkých potešilo. Robia tak takmer všetky európske štáty. Američania naopak svoje 
misie posilňujú. Aj chlapci z Bytče sú účastníkmi misií v Afganistane, na Golanských 
výšinách, v Kosove, v Afrike a inde.  

- V marci posilnila naša koruna voči euru na 35,44 Sk / euro. O pozícii našej koruny sa 
píše nielen u nás doma ale v celom svete. Slovenská koruna posilnila svoje pozície 
vďaka silnejšej ekonomike a vzrastajúcemu záujmu zahraničných investorov. Koncom 
marca bola 32,71 Sk / euro a 24,66 Sk / dolár.  

- 1. IX. sa zvýšil rodičovský príspevok z 4 450 na 4 550 Sk/ mesačne. Jednorazový 
príspevok pri narodení prvého dieťaťa stúpol o 4 560,- Sk.  

- Začiatkom júna sa Bytča čudným spôsobom zviditeľnila na Slovensku. Za 630 – ročnú 
existenciu nášho starého mesta sme nedali toľko možností médiám realizovať sa na 
našej pôde ako teraz.  

o Najskôr to bola kauza stávkovej kancelárie Formula s bytčianskymi 
protagonistami, ktorá napokon zanikla dostratena.  

o  potom policajti naháňali po cestách necestách 3 deti neporiadnej matky Hany 
Kišoňovej. 

o  Napokon prišlo niečo, čo nemá obdoby. Začiatkom júna pobehovali po Bytči 
reportéri s kamerami a s mikrofónmi rôznych televíznych a iných redakcií. 
Chceli si nafilmovať mesto, ale najmä kostol a faru. Ľudia sa konečne 
dozvedeli, kam sa podel stratený farár Pavol Trnka. Vysvitlo, že bol zadržaný 
rakúskou políciou ako vodca falšovateľskej skupiny obrazov. 11. VI. Bol farár 
opäť doma a tvrdil, že o žiadnom falšovaní nemôže byť ani reči. 
Inkriminované obrazy niesol na ohodnotenie. Jeho vyšetrovanie prebiehalo na 
slobode, čo mnohých ľudí pobúrilo a iní si uľahčene vydýchli.  

Podrobnosti SD č.: 49 / 2007  (P. Bologa – článok z internetu )  
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III. kapitola 
 
 

 
P R I E M Y S E L ,    O B CH O D,    S L U Ž B Y 

 
 
 

M A K Y T A 
 
 
 
                Koniec spolupráce. Začiatkom roka uverejnilo generálne riaditeľstvo Makyty 
oznam, že spoločnosť EYBL z Rakúska ( s ktorou dlhé roky spolupracovali ),ukončila 
s firmou Makyta spoluprácu. Novým obchodným partnerom sa stala spoločnosť BENTEX. 
Spolu sa zameriavajú na textilné výrobky pre automobilový priemysel. Firma ponúkla 
dostatok pracovných príležitostí pre krajčírky a šičky. Riaditeľská rad potvrdila a 7.III.07 
schválila návrh na zmenu týkajúcu sa oboch obchodných partnerov. Konštatovala aj to, že 
odbyt je stabilný aj na konfekciu aj na autosedačky. Stabilizácia odbytu umožnila aj 
priemerný rast platov zamestnancov, ktorý v roku 2007 prekročil hranicu 12 000,- Sk. Za prvé 
dva mesiace dosiahol odbyt 101 mil. Sk.  
               V závode Bytča bolo plnenie ročného plánu nižšie ako v minulých rokoch.  
                Kolektívna zmluva. V marci vedenie spolu s odbormi vypracovalo podmienky 
kolektívnej zmluvy. 7. III. 07 schválili náklady v závodnom stravovaní. Nová cena stravného 
lístka bola 26,- Sk / na osobu  a deň. Na spomínanej porade schválili vyplácanie cestovného 
podľa jednotlivých pásiem na 10 000,- Sk / na osobu ročne. V oboch prípadoch závod Makyta 
poskytol finančné dotácie svojim zamestnancom. V SD uvádzam podrobnosti z mesačníka 
Tvorivosť, kde sú uverejnené výsledky z marcovej riaditeľskej rady, nové mzdové predpisy, 
vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy apod.  
Podrobnosti SD č.: 50 a / 2007 ( Tvorivosť č. 1 )  
               Najlepší zamestnanci. Za IV .štvrťrok r. 2006 vyhodnotilo generálne riaditeľstvo 
15 najlepších spomedzi svojich zamestnancov zo všetkých výrobných závodov. Ja som 
vybrala iba našich z Bytče:  

- najlepší majster : Emília Gardiánová 
- najlepšia krajčírka : Helena Tabačková  
- najlepší zamestnanec obslužnej činnosti: Anna Šimánková ( lepiareň )  
         Kontrola.  Aj tento rok sa uplatňovala vo všetkých závodoch dôsledná kontrola. 

 Pre nedodržanie detailov v kontrolnej dokumentácii bolo napríklad vrátené do firmy 601 ks 
sukní na prežehlenie. 
Podrobnosti SD č.: 50 b / 2007 ( Tvorivosť č. 1 )  
               Burza práce. Aj podnik Makyta sa vo februári zúčastnil s ponukami  práce na Burze 
práce, ktorá sa konala v OZETE Trenčín 21. II. 07. Na spomínanej burze sa okrem iných 
zúčastnil aj námestník gen. riad. Ivan Dlugoš ( Bytčan ). Na základe výsledkov takých búrz sa 
potom robia pohovory so záujemcami o prácu v Makyte.  
               Generálne riaditeľstvo dostalo pozvánku aj na Medzinárodnú burzu práce, ktorá sa 
konala v Žiline 23. III. 07. Podnik tu prezentoval svoje pracovné možnosti aj v závode Bytča.  
              Vzdelávanie. Podnik v rámci zdokonalenia odbornej, riadiacej a jazykovej prípravy 
zamestnancov predložil plán vzdelávania sa na rok 2007. Plán zahŕňal externé, odborné 
a jazykové vzdelávanie a interné vzdelávanie vyplývajúce zo zákona. Projekt TRENDY 
financovala EÚ. Okrem EÚ podporovalo podnik aj Ministerstvo práce a soc. vecí. Konkrétne 
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sa jednalo o tzv. Metodické dni, externé školenie pre účtovníkov, školenie zameranie na 
získavanie fondov z EÚ. Vo februári prebehli školenia vodičov, zamestnancov kotolní a prvej 
pomoci.  
               Pracovné úrazy. Pri bilancovaní podnik konštatoval, že v roku 2006 boli spolu 4 
pracovné úrazy. Je to menej ako v predošlý rok. Najviac pracovných úrazov bolo 
v prevádzkach Púchov a v Bytči ( zhodne po dva ). Aby k nim nedochádzalo, robili 
bezpečnostní technici častejšie kontroly na všetkých pracovných úsekoch.  
              Nadácia Makyty. Nadácia koncom roka 2006 rozdelila zo svojich účtov spolu  
130 000,- Sk na štipendiá študentom, podporu vyučovania cudzích jazykov pre študentov detí 
zamestnancov a tým zamestnancom, ktorí sa bez vlastného pričinenia dostali do ohrozenia 
života alebo majetku.  
              Náplňou mesačníka Tvorivosť č. 1 boli aj články o zmenách pri zdaňovaní 
fyzických osôb, o úspechoch pri práci, o tom, ako pomáhajú dôchodcovia svojmu podniku, 
o pracovnom poriadku. A napokon tam bola inzertná služba čitateľom.  
Podrobnosti SD č.: 51 / 2007 ( Tvorivosť č. 1 )  
               Deň matiek. V mesačníku Tvorivosť č. 2 sa v májovom čísle prihovoril gen. riad. 
Ing. Vidoman svojim zamestnankyniam pri príležitosti sviatku Dňa matiek a zablahoželal im. 
Pri tejto príležitosti vedenie podniku venovalo ženám poukážku na nákup tovaru v obchodnej 
sieti Makyta v hodnote 500,- Sk.  
               Podnikový zámer. Za mesiac marec nesplnil podnikový zámer závod Bytča o 1 643 
tis. korún a za apríl o 88 tis. korún. Odzrkadlilo sa to na dennom výkone pracovníka, ktorý 
klesol o 8 %, čo sa zas prejavilo na ich zárobkoch. Celkový odbyt dosiahli závody Makyta za 
prvé 4 mesiace 192 mil. korún. Vo všetkých závodoch pracuje spolu 2055 zamestnancov. Od 
1. IV. Schválilo vedenie zvýšenie platov úkolovým pracovníkom v závislosti od ich výkonov.  
               Neúspechy. Neviem, čo sa v závode Bytča dialo, ale nielenže neplní svoje výrobné 
úlohy ale má neustále reklamácie svojich výrobkov. Za prvé 4 mesiace odovzdali783 ks 
výrobkov, z toho 770 ks bolo chybných. Príčinou okrem výrobných chýb bolo aj nešetrné 
zaobchádzanie s výrobkami ( špinavé, pokrčené ).  
               Mesačník Tvorivosť vo svojom 2. čísle oboznámil pracovníkov s: termínmi 
dovoleniek, tarifnými platmi, starostlivosti o zdravie, valnom zhromaždení, rekondičnými 
pobytmi. Personálny riad. Dlugoš hovoril o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku.  
               Školenie. 7. mája prebehlo v závode Bytča školenie  na obsluhu cutterov 
a mechaniky. Zamestnancov preškoľoval servisný technik z Prostějova( ČR). Zamestnanci sa 
zdokonalili v obsluhe, údržbe a odstraňovaní porúch v cutteroch – zariadení na výrez 
materiálu v strihárni.  
               17. mája mali v Bytči školenie v rámci Metodických dní zamestnancov stredného 
manažmentu ( majstri, technici kontroly, vedúci prevádzok... ).  
                Konferencia. 18. IV. Sa v Púchove konala výročná Konferencia OZ. Zúčastnilo sa 
jej 47 delegátov a 10 hostí , celé vedenie spoločnosti, riaditelia závodov. Za Bytču riaditeľ 
Dalibor Majerčík, členovia závodných výborov OZ a úsekoví dôverníci. Všetci spolu 
prerokovali Kolektívnu zmluvu a správu o činnosti závodov a organizácie OZ. 12 
zamestnancov prevzalo z rúk gen. riad. odmeny za vynikajúcu prácu. Najlepší z Bytče za rok 
2006 boli:  

- najlepší majster : Jana Bambuchová   
- najlepšia krajčírka : Jana Žilinčárová    
- najlepší pracovník obslužnej činnosti : Ladislav Taška   

Podrobnosti SD č.: 52 / 2007 ( Tvorivosť č. 2 )  
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               Pokles objednávok. Dopad otvorenia sa zahraničnému trhu z Ázie na náš odevný 
trh bol výrazne negatívny. Naše odevné závody zaznamenali silný pokles objednávok. Žiaľ 
najväčšou mierou sa na sklze a neplnení požiadaviek podieľal náš odevný závod v Bytči. 
V Bytči sa robila prevažne konfekcia. Závod v Bytči zaznamenal začiatkom roka pád 
z najlepšieho na najhorší v akciovej spoločnosti. Samozrejme, že sa tento stav odzrkadlil aj na 
výplatách zamestnancov. Boli také nízke, že mnohí kvalitní zamestnanci odišli z podniku. 
Zmenilo sa aj zloženie vadenia závodu. Z funkcie riaditeľa odišiel  v júli D. Majerčík.  
               Akciová spol. Makyta, zrekonštruovala aj svoju obchodnú sieť. V malých mestách 
zrušili svoje predajne a zvážili, v ktorých nákupných centrách budú ešte predávať svoje 
výrobky.  
               Za 6 mesiacov závod Bytča vyrobil 125 535 ks tovaru v hodnote 76 677 000,- Sk. 
Spolu to bolo 122 ks fazón. Za jún mali sklz vo výrobe o viac ako 8 000 ks výrobkov.  
               Aj mesačník č. 3 informoval svojich zamestnancov o aktualitách v závodoch. 
               Brigádnici. Aj v Bytči pomáhali v letných mesiacoch brigádnici. Okrem pomocných 
prác vo výrobe , čistili kanalizáciu, upratovali sklady, čistili vozíky v strihárni, čistili 
a natierali soc. Zariadenia a upratali nádvorie závodu.  
Podrobnosti SD č.: 53 / 2007 ( Tvorivosť č. 3 )  
               Schopný manažment. V októbri prehlásil gen. riad. firmy Makyta že spoločnosť má 
viac objednávok, ako sú schopní splniť a preto rozmýšľa nad rozšírením výroby. Celý systém 
spoločnosti sa vedenie rozhodlo ozdraviť. Rozhodli sa napodobniť západnú priemyselnú 
filozofiu. Úspech Makyty zaručí spolupráca so svetovými značkami. Až 80 % výrobkov 
Makyty predstavuje šitie odevov. Riaditeľ vidí budúcnosť aj v malých odevných podnikoch 
a vo vývoji na ktorý Slovensko peniaze nemá. Zahraniční investori naopak u nás hľadajú 
historickú skúsenosť v profesii. Dnes zamestnáva podnik skoro 13 tis. zamestnancov , z toho 
¾ tvoria šičky a manuálni pracovníci.  
Podrobnosti SD č.: 54 / 2007 ( článok )   
               Ponuky práce. 16. IV. 07 závod Bytča avizoval, že prijme do zamestnania ihneď 
krajčírky a 2 mužov na obsluhu strojového zariadenia. Podmienkou bolo ovládanie základov 
počítačovej techniky. Ďalej prijímali dôchodkyne do podlepovacej dielne.  
               Po celý rok priebežne ponúkali prácu pre výrobný závod v Žiline. Jednalo sa aj 
o prácu doma pre automobilku. Ďalej hľadali strihačov na stroji cutter, krajčírky, šičky 
a skladníkov.  
               Predajná akcia. 16.VI. sa v areáli závodu uskutočnila predajná akcia tovaru Makyta 
za veľmi výhodné ceny.   
Podrobnosti SD č.: 55 / 2007  
               Pre vyučené krajčírky a šičky predložila firma BENTEX po celý rok ponuku na 
prácu. Firma má už dlhodobú tradíciu vo výrobe autosedačiek. Od mája otvorili novú 
prevádzku v Žiline a ponúkali záujemkyniam z Bytče dovoz autobusom do práce. 
               Domáci trh. V septembri sa gen. riad. podarilo zabezpečiť vyšší odbyt , ako boli 
výrobné kapacity. Preto vedenie zmenilo stratégiu a znížilo výrobu pre domáci a český trh. 
Tento krok súvisí s ostrou konkurenciou nadnárodných obchodných reťazcov, ktorý dodáva 
na náš a na český trh lacné výrobky z Číny. Pri reorganizácii počítali s rastom priemerného 
zárobku o 8 %. Vedenie sa zameralo na väčší prísun mladých pracovníkov z radov rodinných 
príslušníkov.  
                Závod Bytča za september znova nesplnil plán výroby. Závodu chýba viac ako 10 
zamestnancov do výroby. Za 9 mesiacov vyrobili  176 532 ks výrobkov, v sériách to bolo 177 
ks fazón, ale mali sklz stále o 5 500 ks výrobkov. Veľmi zlé svetlo vrhali na náš závod aj 
reklamácie. Len za august bolo vrátených 236 ks dámskych sák a sukní.  
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               Nový stroj. V októbri uviedli do prevádzky nový stroj „ gombíkovačku“ – ktorý 
prišíval gombíky do kríža, čo talianske trh vyžaduje od svojich výrobkov. Nový stroj si 
poradil s prišívaním gombíkov aj na tie najjemnejšie materiály.  
               Rekvalifikácia. Po celý rok prebiehalo preškoľovanie zamestnancov . Dôraz kládli 
najmä na odbor šička, kde sa zdokonaľovali najmä mladé dievčatá a ženy vo svojom 
odbornom raste. Kurz dotovala EÚ a Ministerstvo práce SR.  
               Výberové konanie. V októbri spoločnosť Makyta vypísala výberové konanie na 
pracovné pozície:  

- referent pre export ( taliansky jazyk ) 
- technológ špecialista ( taliansky jazyk )  
- krajčírky, šičky a mechanik 
Pri prvých dvoch spomínaných profesiách požadovali minimálne stredoškolské vzdelanie, 
znalosť práce s počítačom a inými potrebami technológov.  

Podrobnosti SD č.: 56 / 2007 ( Tvorivosť č. 4 )  
               Posledný mesačník Tvorivosť bol venovaný najmä Vianociam a bilancovaniu práce 
za rok 2007. Gen. riad. Vidoman pripomenul vo svojom prejave 68 rokov existencie firmy 
Makyta, jej postupné prestavovanie, ale najmä prispôsobovanie sa vonkajším podmienkam. 
Vedenie celý rok denne bojovalo o pracovné zákazky pre svojich zamestnancov. Všetkým 
zaželal veľa sily a odhodlania do ďalšej práce v roku 2008. Pre všetkých mal veľké želanie, 
aby si firma udržala zákazníkov s takými zvučnými menami ako je Prado, Rena Lange, Max 
Man a ďalšie.  
               Ekonomické odd. zverejnilo doplnok ku Kolektívnej zmluve, v ktorom sa hovorí 
u úhrade nákladov na cestovné do a zo zamestnania pre dochádzajúcich zamestnancov, 
u ktorých priemerný mesačný zárobok nepresahuje 12 tis. korún.  
              Koncom roka bolo prostredníctvom Nadácie Makyta obdarovaných 19 detí 
zamestnancov ( aj z Bytče ) . Spolu tento rok minula Nadácia 165 tis. korún.  
Podrobnosti SD č.: 57 / 2007 ( Tvorivosť č. 6 )  
 
 

S L U Ž B Y 
 
 
Cestovná kancelária VIATOUR.  
 
                  Stále sídlila na Ul. Treskoňovej a ponúkala mnoho zaujímavých zájazdov. Jej 
pracovníčka p. Kremeňová mi povedala, že k moru cestuje čoraz viac ľudí. S pracovnými 
príležitosťami stúpa v našom kraji aj kúpna sila obyvateľstva. Pri kúpe dovolenky sa klienti 
už neriadia iba podľa ceny zájazdu. Na začiatku roka  mali cestovky predaných toľko 
zájazdov, ako za celú minulú sezónu. Mnohí klienti nakupujú dovolenky už v novembri 
a decembri, pretože na jar sú už zájazdy beznádejne obsadené.  
                  Mnohí zákazníci radi riskujú a kupujú si tzv. „ last minit“. Počítajú s tým, že 
v niektorej destinácii sa uvoľní miesto a oni tak zaplatia oveľa menej , ako by si ho kupovali 
v riadnom termíne. Ja som tak ušetrila vyše 6000,- Sk na zájazd do Egypta. Konal sa v októbri 
a ja som si ho kúpila v septembri.  
                  Tradičné ciele cestovateľov sú: Chorvátsko, Taliansko, Grécko , Egypt 
a v poslednej dobe je veľmi obľúbené znova Bulharsko. Chorvátsko patrí medzi 
najobľúbenejšie zahraničné destinácie. Pri jeho výbere rozhoduje pomerne blízka vzdialenosť, 
výborná diaľničná sieť, čisté more a pomerne nízke ceny.  Po Chorvátsku hneď nasleduje 
Grécko, ktoré pomaly ale isto vytláča Bulharsko. Dnešní mladí sú prekvapení, pretože si 
myslia, že my starší máme Bulharska z čias komunizmu plné zuby. Nechápu, že mnohí z nás 
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tam chodili, keď boli ešte mladí, prežili sme tam fantastickú dovolenku a z nostalgiou sa tam 
opäť vraciame. Nehovoriac o tom, že dnešné Bulharsko ( aspoň jeho pobrežie ) je už úplne 
inde ako bolo pred 30 rokmi. Sú tam iné hotely, iné pláže, iné služby, ale čisté more im ostalo.  
Ďalšou destináciou, ktorú naši objavili je Turecko. Môžem potvrdiť, že hoci sme tam išli 
s počiatočnou nedôverou, vrátili sme sa unesení. V Turecku je najviac antických pamiatok 
hneď po Grécku a Taliansku. 
                V cestovnej kancelárii mi povedali, že v tesnom závese za spomínanými 
destináciami je Španielsko a Egypt. Turisti sa do Egypta hrnú už desaťročia a v poslednej 
dobe čoraz viac. Na raste hotelových komplexov to tam aj vidno. Pre mňa ako milovníka 
krásnych záhrad a kvetov to bol raj na zemi. O archeologických skvostoch ani nehovorím.  
                A napokon ďalšou africkou destináciou je Tunisko. Tiež som ho celé prešla, 
hľadajúc antické pamiatky a bola som spokojná. Čo však mnohým z nás vadí v posledných 
spomínaných krajinách sú smeti a neporiadok v uliciach miest a na vidieku.  
                 Cestovná kancelária aby  zaplnila najmä poznávacie zájazdy, musí sa spojiť 
s inými kanceláriami na Slovensku i v Čechách. 
Podrobnosti SD č.: 58 a, b / 2007  
 
 
 

F I R M Y 
 
 
P o č í t a č e. Od 1. X. 07 otvorila spoločnosť MANECO na námestí v pasáži predajňu 
a servisné stredisko počítačov a ostatnej výpočtovej techniky. Okrem počítačov ponúkali aj 
registračné pokladne, ekonomický softwer, predajné systémy, tlačiarne, kopírovacie stroje, 
skener, poradenstvo a zaškoľovanie. Počas celého roka pozývala firma záujemcov na 
zaujímavé akcie predaja ale aj na poradenskú službu , ktorú poskytovali odborní zamestnanci.  
Podrobnosti SD č.: 59 a, b / 2007  
                        Firma DEZET ponúkala v decembri služby v oblasti informačných technológií, 
realizácie počítačových sietí a pokladničných systémov. Sídlo mali na Ul. Lániho v budove 
Pošty. Tá istá firma mala svoju predajňu a internetovú čitáreň ZET – COM. Pred Vianocami 
mali výpredaj. So zľavou ponúkali notebooky, počítačové zostavy, USB kľúče a pamäťové 
karty. Pracovníci predajne poskytovali odborné poradenstvo a servis niektorých druhov 
elektroniky.  
Podrobnosti SD č.: 60 a, b / 2007  
                      Internet. Firma Slovak Telekom od 1. VI. uvádzala pod značkou T – Com 
rovnaké ceny programov 4 G internetu Turbo pre zákazníkov s pevnou linkou i bez nej. 
Bližšie informácie nám poskytli vo firme Telekomu v budove pošty.  
Podrobnosti SD č.: 61 a / 2007  
                      Mobilný operátor.  Tento rok začal na Slovensku pracovať nový mobilný 
operátor Telefónika O2 Slovakia. Hneď na začiatku roka sme si našli v počtových schránkach 
letáčiky, ktoré nás informovali o podobnostiach napojenia sa na tohto operátora.  
Podrobnosti SD č.: 61 b / 2007  
                      SMS. Počet vianočných SMS z roka na rok stúpa. Ľudia si už neposielajú drahé 
vianočné pohľadnice za drahé poštovné. Radšej pošlú SMS správu. Tento rok ich bolo o 28 
mil. viac ako vlani. Mobilný operátor ORANGE ich narátal 19. mil. ; T – mobile – 11. mil. 
a nový operátor O2 ich mal SMS správ 1,1 milióna. Spolu sme všetci pred Vianocami odoslali 
31 mil. SMS správ. Tu nie sú započítané mailové správy, ktoré sme si posielali cez internet.  
                     Umenie. Firma GRAFTRANS ( Andrea Pauerová ) vo februári oznámila 
verejnosti, že otvára svoju kanceláriu na Námestí SR, kde ponúkali na objednávku: maľovanie 
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obrazov, portrétov, nástenných malieb, maľbu na kameň, umelecké a úžitkové predmety, 
kvetináče, fontánky a iné.  
Podrobnosti SD č.: 62 / 2007  
                     Palivo – uhlie. KOS-  Kysucká obchodná spoločnosť, oznámila, že od 18. VII. 
07 otvára na železničnej stanici v Bytči – Hrabovom uhoľné sklady. Ponúkali na predaj hnedé 
a čierne uhlie; koks; rôzne druhy piesku a štrku. Ponúkli aj rozvoz do domu. Tento rok stálo 
uhlie: hnedé – 335,- Sk / q ; čierne – 464,- Sk/ q . Ostatné podrobnosti uvádzam v SD.  
Podrobnosti SD č.: 63 a, b, c / 2007 
                     Súkromná firma v Bytči ponúkala v novembri na predaj palivové drevo: 
ihličnaté stromy – 390,- Sk/ za PM ( priestorový meter ) ; listnaté stromy – 990,- Sk / PM . 
                     Brikety. Firma Petex – Petrovice ponúkala Bytčanom na predaj drevené brikety. 
Cena za 1 kg bola 4,80 Sk. Brikety boli balené vo vreciach po 20 kg. Záujemcovia o ne ich 
používali najmä na kúrenie v krboch , ale aj kachliach, sporákoch a kotloch.  
                     Stavebniny. Firma BLACHOTRAPEZ sídliaca v Bytči – Hrabovom ponúkala 
predaj strešnej krytiny a iných materiálov potrebných na stavbu striech.  
                     Firma ASIO sídliaca v areáli firmy Kinex, vyrábala a predávala bazény 
a vodohospodárske výrobky. Firma hľadala v máji pracovníkov mužov na prácu s ručným 
náradím pri výrobe plastov. Hľadali vyučených stolárov, strojárov a zváračov plastov.  
                    Záhrada. Záhradníctvo EKOFIT v Kotešovej nás všetkých pozývalo v máji na 
výstavu rododendronov a azaliek do svojej okrasnej škôlky. Výstava bola predajná.  
Podrobnosti SD č.: 64 / 2007  
                     Firma Záhrada s.r.o. v Bytči – kvetinárstvo sídlila na Ul. F. Kráľa mala predajňu 
pri reštaurácii U Adamíka na mostíku od 12. VI. ponúkala výpredaj všetkých letničiek za 
akciové ceny. V októbri takto ponúkali nepredané chryzantémy za cenu 50,- Sk / ks.  
                     Firma Helada – záhradkárske potreby ponúkala v novembri zemiaky na 
uskladnenie v cene 850,- Sk / q.  
                     Kraj čírstvo. Krajčírsky salón na Námestí SR  ponúkal v lete výpredaj 
spoločenských šiat a látok za znížené ceny, pretože končil so svojou prevádzkou. Ešte 
v januári ponúkali ušitie alebo požičanie spoločenských šiat.  
                     Firma Golem  sídliaca v priestoroch Pošty pozývala v júni verejnosť na výpredaj 
vybraného druhu pracovného oblečenia za akciové ceny. Človek by ani neveril, koľko také 
obyčajné montérky teraz stoja.  
                      Iné firmy.  Firma Prover so sídlom v Bytči – Hrabové nás v septembri pozývala 
do svojej novootvorenej predajne. Ponúkali spojovací materiál, široký sortiment šróbov, 
skrutiek, kotiev, pántov, úchytiek a pod. Do konca októbra ponúkali tovar s 10 % zľavou.  
                     Spoločnosť Generali ( poisťovňa ) tiež uviedla do prevádzky novú kanceláriu na 
Námestí SR ( v areáli pekárne Mira) . Ponúkali poistenie: cestovné, úrazové, životné. 
Poistenie motorového vozidla, majetku a pod.  
Podrobnosti SD č.: 65 / 2007   
                     Firma Technometal hľadala do zamestnania v máji pracovníkov na obsluhu linky 
povrchovej úpravy a na práce v dielňach kovovýroby. Záujemcovia museli byť kvalifikovaní.  
                     Liehovar – pálenica v Bytči Hliníku včas oznámila, že záujemcovia o pálenie 
ovocia v sezóne 2007 / 08 sa môžu od 15. X. začať zapisovať do poradovníka. 
                     Automobilka -  KIA MOTORS. Závod KIA slávnostne otvorili koncom apríla 
v Tepličke nad Váhom. Spomínam to preto, že v závode pracuje  veľa Bytčanov. Slávnostné 
otvorenie prebehlo za prítomnosti slovenskej politickej špičky, kórejských manažérov 
a predsedu predstavenstva KIA MOTORS.   
                     Od decembra sa v závode vyrobilo viac ako 30 tis. ks modelov, čo je 700 áut 
denne. Objednávky sú ale dvojnásobne vyššie ako výroba. Závod mal v októbri zamestnaných 
2 300 ľudí, čo je pre náš región ohromná pracovná príležitosť. Do konca roka 2007 už 
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vyrábali 3 varianty karosérie KIA CEED. Zároveň rozšírili investície do výroby motorov na 
Slovensku v spolupráci so závodom HYUNDAY v ČR. Závod sa stal výkladnou skriňou 
nových automobilových technológií. V novembri pripravili expanziu na obrovský ruský trh.  
Podrobnosti SD č.: 66 / 2007  
                      Popper Fest. Tento rok vypukol 15. IX. 07. Už IX. ročník pivných slávností sa 
tradične začal v areáli pivovaru. Sprievodné akcie znovu prilákali mnoho divákov. Patrila 
medzi ne ochutnávka piva so zábavným programom, detské i pivárske súťaže. Na slávnosti aj 
teraz vystúpili mnohí známi interpreti populárnej i ľudovej hudby so svojimi kapelami. 
Podrobnosti SD č.: 67 / 2007  
                       Stredoslovenská energetika ( SSE ). V septembri nám oznámili, že z dôvodu 
plánovaných prác na elektrickom zariadení bude dňa 11. IX. na Pšurnovickej ulici prerušená 
na 2 hodiny dodávka el. energie. 7. VIII. Bolo to isté na Hlinickej ceste, 19. VI. na Plavárni 
a 16. V. na Švecovej ulici. 
Podrobnosti SD č.: 68 a, b / 2007   
                       SSE vyhlásila súťaž pod názvom „ Energia pre náš život“. Projekt bol určený 
všetkým rodinám , ktoré mali záujem prejsť na akumulačné kúrenie. Rodine, ktorá sa zapojila 
do súťaže a bola vyžrebovaná, darovali SSE 100 tis,- Sk na nákup kvalitnej akumulačnej pece 
 
 alebo kotla. Firma prijímala prihlášky v budove MsÚ do 10. VI.  
Podrobnosti SD č.: 68 c / 2007  
                   Severoslovenská vodárenská spoločnosť- SeVaK nám vo februári oznámila, že 
z dôvodov poruchy na vodovodnom potrubí bude 21. II. prerušená dodávka pitnej vody na 
uliciach F. Kráľa, Hlinickej a Rázusovej.  
                   V auguste z rovnakých príčin bola prerušená dodávka vody  na uliciach SNP, 
Dostojevského, Okružná, Kvetná a znovu na ul. F. Kráľa.  
Podrobnosti SD č.: 69 a, b / 2007  
                    Predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ( SOPK ) v Žiline 
a ŽSK podpísali 4. VI. dodatok o rozšírení spolupráce. Týmto krokom špecifikovali oblasti 
spolupráce konkrétne: výstavba európskych diaľnic v našom kraji, vzdelávanie- stredné 
odborné školstvo, cestovný ruch, rozšírenie informácií na web stránke o hoteloch, národných 
parkoch, mestách a obciach kraja a pod.  
Podrobnosti SD č.: 70 / 2007  
                    Priemyselný park. V Bytči oproti nástupisku sa buduje nový priemyselný park. 
Jeho súčasťou má byť závod na výrobu plastových súčiastok do automobilov pre firmy : 
Peugeot, KIA, BMW a americkej spoločnosti TRW. V areáli tohto parku má v budúcnosti 
stáť aj obchodné centrum TESCO. Priemyselný park má rozlohu 12 hektárov.  
Podrobnosti SD č.: 71 / 2007  
 

O B C H O D Y 
 
Automobily. Auto centrum Minárik sídliace v Žiline a v Bytči aj tento rok ponúkalo celý rok 
na predaj autá českej výroby Škoda. Pri ich kúpe ponúkali množstvo zaujímavých služieb:  

- žrebovanie o atraktívne ceny 
- servisné prehliadky za znížené ceny 
- nové auto Škoda Fabia sedan len za 264 900,- Sk 
- koncom roka otvorilo centrum novú klampiarsku a lakovaciu dielňu 

Podrobnosti SD č.: 72 a, b, c / 2007  
                      Predajňa PH PNEU ( Braňo Hvorečný ) ponúkala po celý rok predaj pneumatík 
všetkých značiek, druhov a rozmerov a to na všetky druhy áut. Novootvorená predajňa sídlila 
na Ul. 1. mája ( oproti polícii).   



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 31 

                     Autosúčiastky. Novootvorená predajňa súčiastok do áut Rajčula na Hlinkovej 
ulici pozývala zákazníkov na nákup náhradných dielov na všetky druhy motorových vozidiel. 
Predávali aj oleje, filtre, brzdové segmenty, poťahy na sedačky, autobatérie a iný tovar pre 
motoristov. 
Podrobnosti SD č.: 73 a, b / 2007  
                     Honda. Vo svojich poštových schránkach neustále nachádzame reklamné 
letáčiky. Okrem iných tam bol aj leták na kúpu auta Honda Accord a Civic. V SD prikladám 
leták ako ilustráciu jedného z mnohých druhov áut, ktoré behajú po našich cestách. 
Podrobnosti SD č.: 74 / 2007  
                     Skútre. Predajňa skútrov a štvorkoliek na Hurbanovej ul. nám oznámila, že 
rozšírila ponuku skútrov a doplnkov k nim. Predajňa zabezpečila pre zákazníkov aj servis 
a garančné prehliadky. V júni dopredávali skútre YAMASAKY za znížené ceny, lebo si 
doplnili tovar o nové značky.  
 
                     Predajňa Moto – cyklo – servis majiteľa M. Alakšu, oznámila, že sa začiatkom 
roka presťahovala na Radlinského ul. vedľa rieky. Ponúkali okrem detských, horských 
a trekingových bicyklov aj špeciálne bicykle poháňané elektromotorom. Ďalej ponúkali 
kolieskové korčule pre deti i dospelých, rozprávkové trojkolky pre najmenšie deti, prilby, 
chrániče, tenisové rakety a loptičky, a iný športový tovar.  
Podrobnosti SD č.: 75 / 2007  
                    Kovový odpad – šrot. Firma DAMIX. V marci sa uskutočnil výkup železného 
šrotu ( pece, kotly, radiátory ), farebných kovov ( meď, hliník, mosadz, nerez ... ). Pracovníci 
firmy prišli k nám domov pre uvedený šrot. Stačilo nám len nahlásiť, že ho máme v dňoch 24. 
III. a 27. VII. 07. Za tovar platili hneď v hotovosti.  
                   DV METAL so sídlom v Žiline mal pobočku v Bytči – Hrabovom. Tiež 
vykupovali farebné kovy. Za poskytnutý šrot tiež platili v hotovosti. Zabezpečili jeho odvoz 
vlastnou dopravou a pridali paličské práce.  
Podrobnosti SD č.: 76 a, b / 2007  
                   Stavebniny. Strechy. Predajňa Strechy, spojovací a kotviaci materiál mala sídlo 
pri rieke na Sakalovej ul.. Pozývali na nákup strešnej krytiny, strešných okien, okapov, spojov 
a kotviaceho materiálu ( klince, šrauby, hmoždenky) tmelov, lepidiel a pod. Firma 
zabezpečovala aj postavenie novej a opravu starej strechy.  
                   Plastové okná. Z obrovskej ponuky predaja a montáže plastových okien som 
vybrala 2 predajne sídliace v meste. 
                   SLOVAKTUAL so sídlom na námestí ponúkali okrem tradičných plastových 
okien aj novinku 5 – 6 komorový profil tesnenia s vlepeným sklom.  
                   OKNOPLAST so sídlom na Sakalovej ul. pri rieke sa predstavila ako popredný 
predajca a výrobca plastových okien. Svojich zákazníkov mali po celej Európe. Mali aj 
prestížny certifikát kvality. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že ponúkali kvalitnú a 
rýchlu prácu.  
Podrobnosti SD č.: 77 a, b, c / 2007  
                    Kvety. Kvety – Jochymová ( na Kollárovej ul.), okrem širšieho sortimentu 
živých i umelých kvetov a doplnkov k nim ponúkala začiatkom roka voľné pracovné miesto 
aranžérke kvetov. 
                     Predajňa kvetov Agromin ( sídliaca tiež na Kollárovej ul. ponúkala široký 
sortiment záhradkárskych potrieb. Boli to semená, hnojivá, postreky, ochranné fólie, 
kvetináče a náradie pre prácu v záhrade. V októbri začali s predajom ovocných stromčekov 
a kríkov s drobným ovocím. Zákazníkom veľmi erudovane poradil  pán Erhart ( učiteľ na 
dôchodku z Kotešovej ).  
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                     V kvetinárstvach mi povedali, že najviac kvetov predajú ku Dňu žien ( 8.III. ) na 
sv. Valentína ( 14. II. ) a pri známych menách ako Mária, Anna a pod. Z kvetov predali 
najviac ruží a viazaných kytíc. Po revolúcii sa dosť kupovali kvety k Valentínovi, ale dnes sa 
ľudia znovu vracajú k u nás tradičným sviatkom. Preto sa zas kupuje veľa kvetov k MDŽ a ku 
Dňu matiek. 
                    Sklenárstvo RAMGLASS sídliace na Sakalovej ul. ponúkalo počas celého roka 
svoje služby ako rámovanie obrazov, zasklievanie okien. Okrem toho brúsili a vŕtali sklo.  
                    Domácnosť.  
                    Parketové štúdio JAMONT, sídliace pri BILLE na Hviezdoslavovej ul. ponúkalo 
v novembri akciu. Za každých 3000 korún nákupu dostal zákazník 500 korunový poukaz na 
nákup kobercov. Predajňa ponúkala nielen predaj, dopravu, montáž ale aj servis. Ponúkali 
parkety, plávajúce podlahy, koberce a doplnky do bytu. Ďalej predávali veľkoplošné drevené 
podlahy ( dub, buk ) a laminátové podlahy všetkého druhu.  
                    Nábytok Amaltea sídlil na ul. 1. mája ( bývalý Dom kultúry). Ponúkali na predaj 
obývacie steny ( 4 999,- Sk ), pohovky, kuchynské linky, váľandy, hojdacie kreslá, 
samostatné postele, stoly a stoličky, ale aj paplóny, vankúše a pod.  
                   Kúpeľňové štúdio. Na Ul. S. Sakalovej otvorili v júni novú predajňu, v ktorej sme 
našli pestrý výber tovaru. Predávali keramické dlaždice, obklady, sprchovacie kúty, nábytok 
do kúpeľne, zrkadlá, vane, batérie a mnoho doplnkov do kúpeľní.  
Podrobnosti SD č.: 78 a, b / 2007  
                   Predajňa nábytku Jonex na Ul. Štefánikovej ( oproti zámku ) ponúkala v novembri 
Vianočný výpredaj. Ponúkali zľavy : sedacie súpravy – 25 %, postele – 20 % ceny.  
                   Odevy a hračky. V predajni Odevy a hračky v Pasáži na Námestí SR ponúkali po 
celý rok všetky druhy odevov za zaujímavé akcie. Predávali bielizeň, tričká, rifle, bundy, 
tepláky, plavky a pod. Vo februári a marci mali totálny výpredaj zimného tovaru so zľavou – 
30 % z ceny.  V auguste bol zas letný výpredaj dámskeho, pánskeho a detského tovaru. So 
zľavou ponúkali dámske tričká len za 91,- Sk, pánske tielka za 84,- Sk,  a iné.  
                   Evelyn móda ( Pradeniaková ) – bola malá predajňa hneď na začiatku Rázusovej 
ulice. Predajnička bola otvorená v októbri a ponúkala veľmi atraktívne a kvalitné oblečenie. 
Prevažne to boli dámske blúzky, sukne, tričká a pod. Mňa zaujalo aj to, že na ulici pod jej 
oknami bola vždy vkusná kvetinová výzdoba.  
                  QUELLE. Pobočku tejto známej značky sme našli od augusta na Malobatčianskej 
ul. č. 72. Zákazníci tu mohli nielenže priamo nakúpiť, ale aj objednať si tovar, bez 
telefonických a poštových poplatkov. K dispozícii mali aktuálne katalógy.  
                   BEJBY. Predajňa sídlila oproti požiarnej zbrojnici na Ul. 1. mája. Ponúkali 
prevažne oblečenie pre deti od veku 0 až do 15. rokov. Mamičky si pre deti mohli vybrať 
dupačky, čiapky, pančucháče, mikiny, tričká, bundy ale aj deky, plienky a pod.  
                  Spodná bielizeň. Predajňa bola špecializovaná , ako jej názov naznačuje, na 
spodnú bielizeň. Sídlila v budove bývalého kina na Hviezdoslavovej ul. Vo februári ohlásila 
totálny výpredaj svojho tovaru za výhodné ceny.  
                 Predajňa Maximo so sídlom na Treskoňovej ul. ponúkala akciový tovar textilu, 
spodnej bielizne, odevných doplnkov a obuvi pre ženy, mužov a deti. V marci vyhlásili akciu, 
v ktorej bola zľava – 20 až – 50 % z ceny. Za nákup viac ako 400 korún možnosť byť 
vylosovaný a získať značkový televízor.  
                 Svadobný salón. V novembri prvýkrát privítal svojich zákazníkov svadobný salón 
IVANA so sídlom v Kominárskom dome ( oproti cintorínu ). Majiteľka Ivana Bodzanová 
ponúkala požičanie svadobných šiat, spoločenských šiat, pánskych oblekov a detských 
slávnostných šiat na birmovku a prvé sv. prijímanie.  
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                 Salón ďalej ponúkal služby ako video natáčanie obradov, svadobné oznámenia, 
košieľky pre deti na krst a sviečky na sv. prijímanie. 
Podrobnosti SD č.: 79 / 2007  
                Predajná akcia. Farské pastoračné centrum sa na počudovanie staralo aj o predaj 
starého textilu. 24. I. 07 ponúkli Bytčanom predajnú akciu textilu, obuvi a spotrebného tovaru 
zameranú najmä na zimné oblečenie a športové potreby. Hoci leták oznamoval dobrú kvalitu 
tovar smrdel potuchlinou a bol evidentne obnosený a horší ako ponúkali Second handy.  
                Predajňa „ 39“ sídliaca v bývalom Kultúrnom dome ponúkala po celý rok široký 
sortiment tovaru ( pomerne lacno ). Dalo sa tam kúpiť detské , pánske i dámske oblečenie, 
obuv, ponožky, slnečné okuliare, kozmetika , hračky a iné.  
               Predajňa Molet móda oznámila v októbri svojim zákazníkom, že sa presťahovala 
z podchodu na Námestí SR do Pasáže tiež na námestí. Predajňa ponúkala oblečenie väčších 
rozmerov pre moletnejšie dámy a pánov.  
Podrobnosti SD č.: 80 a, b, c, d, e / 2007  
Firma Rostar oznámila vo februári svojim zákazníkom, že jej predajňa Elektro a svietidlá sa 
presťahovala z ulice Sakalovej na Hviezdoslavovu ( pri bývalom kine ). Predajňa ponúkala 
široký sortiment elektrospotrebičov a svietidiel rôzneho druhu. 
                 Galantéria mala svoju predajňu v pasáži na námestí. V auguste rušila svoj obchod 
a preto ponúkali výpredaj všetkého svojho tovaru.  
                 Živé húsatá a káčatá ponúkal M. Lehocký z Topoľčian prostredníctvom Ms 
rozhlasu od marca do júna našim obyvateľom.  Zvieratká boli len 3 – dňové a majiteľ ponúkal 
dovoz až domov. 
                 PYRO –BUM sídli pri rieke a je predajňou, ktorej tovar nás koncom roka privádza 
do zúfalstva. Od 23. XI. Ponúkali zábavnú pyrotechniku. V meste už fungujú viac ako 9 
rokov.  
Podrobnosti SD č.: 81 a, b / 2007  
                 Papiernictvo Školáčik sídlilo v budove bývalého kina. V auguste pozývalo 
všetkých školákov a ich rodičov na nákup školských a kancelárskych potrieb. Okrem toho si 
v predajni mohli malé parádnice kúpiť ozdobné sponky do vlasov a čelenky. Pre deti tu 
ponúkali  hračky, pre dospelých kopírovacie a viazačské služby.  
                 Second Hand je predajňa s použitým tovarom. Často je tam ale tovar úplne nový 
z predajní, ktoré ho nevedia predať. Oblečenie sa k nám nosí na kilá z celej Európy, u nás ho 
v Second Handoch vytriedia, vyperú a vyžehlia. Niekto sa v týchto predajniach oblečie od 
hlavy po päty, niekto tam zablúdi iba občas a nevie si nič vybrať a niekto nad ich tovarom 
ohŕňa nos. Stáli zákazníci si  ale nevedia vynachváliť, že tu často natrafia na značkový tovar, 
ktorý by inde stál tisícky korún. Plusom je aj to, že oblečenie odtiaľto nenájdete na každej 
druhej žene, ktorú stretnete na ulici. U detí je tu ešte jedna výhoda. Dieťa z oblečenia rýchlo 
vyrastie a rodičom ho potom nie je ľúto vyhodiť, veď stálo iba pár korún.  
                 Slniečko je Second Hand, ktorý sa špecializuje na tovar pre deti. Sídlil na 
Mičurovej ulici pri zmrzline Jadran. Pravidelne oznamuje výpredaj tovaru, najmä keď sa mení 
ročné obdobie a majiteľ nechce, aby mu tam tovar ostal na sklade. V marci napr. mohli 
rodičia kúpiť zimné bundy deťom len za 20 až 50,- Sk; kojenecký tovar so zľavou 50 %. 
V máji mali mikiny a pulóvre len za 10,- korún. V júni rozšírili svoj tovar aj o dámsky 
a pánsky. V októbri ponúkali okrem oblečenia aj doplnky ako opasky, kabelky a obuv 
a hračky pre deti.  
                  Mravček je tiež Second Hand s detským oblečením. Otvorili ho koncom roka 
a sídlil na sídlisku v budove potravín. Ponúkal detské značkové oblečenie.  
Podrobnosti SD č.: 82 a, b / 2007 
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                   Súkromní pestovatelia ponúkali po celý rok produkty zo svojich záhrad a polí. 
V závislosti od ročnej doby a pestovateľskej sezóny  ponúkali : v marci – orechy . 199,- 
Sk/kg; mak : 95,- Sk / kg; mletá červená paprika 25,- Sk / kg ; med : 120,- Sk / kg. V júni 
jahody po 45 – 60,- Sk / kg; čerešne 50,- Sk/kg ; fazuľu 100,- Sk / kg . Na jeseň zemiaky 8 – 
10 ,- Sk / kg; hrozno 25,- Sk / kg a jablká 15,- Sk / kg. Pred Vianocami vianočné oplátky 15,- 
Sk a iné.  
                  Súkromný podnikateľ K. Mičušík ( Veľkoobchod s ovocím a zeleninou Hliník ) 
začal na jeseň s predajom neskorej hlávkovej kapusty na zimné uskladnenie po 65,- Sk / kg. 
Kúpenú kapustu si zákazník mohol dať hneď dať porezať do plastových vriec a odniesť 
domov na ďalšie spracovanie do sudov.  
                   Podrobnosti SD č.: 83 a, b / 2007  
                   Večierka. 8. X. 07 otvorili novú Večierku na Sídlisku vedľa knižnice.  Otvorené 
v nej mali aj v sobotu a nedeľu od 7,oo – 22,oo hod.  
                   Pizzerie. 9. VII. Otvorili novú pizzeriu Lunario v krásne opravenom 
„Kominárskom dome“ (oproti cintorínu) na Mičurovej ulici. Pizzeria ponúkala chutnú pizzu 
aj na telefonickú objednávku. 
                  Felicita. Koncom októbra otvorili ďalšiu novú pizzeriu na námestí pod názvom 
Felicita.  
Podrobnosti SD č.: 84 / 2007   
 Vianočný predaj.  

- mäsiarstvo p. Balalovej na námestí začínalo od 14. decembra predaj Vianočných 
kaprov za 99,- Sk/ kg.  

- To isté ponúkala aj predajňa Helada so záhradkárskymi potrebami oproti poliklinike 
a na bývalej tržnici.  

- Pred Vianocami ponúkali všetky predajne kvetov okrem umelých aj živé vianočné 
stromčeky.  

- Predajňa MINIMA pozývala na nákup hračiek, vianoč. ozdôb, umelých stromčekov, 
silvestrovského tovaru ( masky, konfety, klobúčiky... ). Predajňa sídlila na námestí .  

Reštaurácie.  
- podnikateľ M. Sklenár  pozýval 14. IX.  na príjemné posedenie do novej pivnice „Pod 

bránou“ na námestí.  
- Podnikateľ Marciš zas pozýval do svojej vinárne v prechodnej uličke z námestia na 

Rázusovu ulicu. Pre zákazníkov ponúkali nielen kvalitné víno a pivo, ale aj 
nealkoholické nápoje.  

           Predajňa obuvi a koženej galantérie IRIS pozývala v novembri do novootvorenej 
           prevádzky. Ponúkali bohatý výber kvalitnej koženej obuvi v rôznych farbách.  
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IV. kapitola 
 
 

 
P O Ľ NO H O S P O D Á R S T V O     A      L E S N É     H O S P O D Á R S T V O 

 
 
 
Predaj ošípaných. Začiatkom februára začalo poľnohospodárske družstvo v Predmieri 
ponúkať záujemcom z Bytče možnosť kúpiť si ošípané vo váhe 130 kg . 1kg stál 45,- Sk . 
ponúkali aj odstavčatá za 90,- Sk / kg. Ľudia bývajúci v rodinných domoch si radi kúpili 
prasiatko, ktoré si dochovajú a po zabíjačke majú ešte dlho vlastné zásoby domáceho 
kvalitného mäsa , výrobkov z neho a tuku. Dokonca aj obyvatelia sídlisk si kupujú už 
rozporciované prasatá, ktoré si dajú zamraziť. Väčšinou sa viacerí zložia na jedno veľké 
prasa.  
Podrobnosti SD č.: 85 / 2007 
Lesné spoločenstvo( LS). Pretože mnohí Bytčania sú členmi Lesného spoločenstva Štiavnik, 
aj ich sa týkal oznam v rozhlase, že sa majú zúčastniť volieb do orgánov LS na volebné 
obdobie 2007 – 2011. voľby sa konali v kultúrnom dome v Štiavniku.  
Podrobnosti SD č.: 86 / 2007  
Urbárske spoločenstvo v Predmieri  oznámilo začiatkom novembra  Bytčanom - 
podielnikom , že v dňoch 16. a 17. XI. Sa v kancelárii v Predmieri budú vyplácať podiely 
z lesov za rok 2007. Podielnici sa museli preukázať občianskym preukazom.  
Nová odroda. Eliáš Blaško z Bytče vyšľachtil svoju novú odrodu broskyne. Dal jej meno po 
svojej bývalej manželke – volá sa teda Kamka.  Z ministerstva pôdohospodárstva 30. III. 
šľachtiteľské osvedčenie. Pán Blaško má 82 rokov, je skúsený ovocinár a úplný fanatik na 
broskyne. O spomínanú novú odrodu sa usiloval až 50 rokov. Ročne pracuje až s tisíckou 
stromov. Broskyne považuje za najzdravšie ovocie medzi ovocím.   
              Pán Blaško tvrdí, že prvé broskyne priniesol z Komárna do Bytče v roku 1928 jeho 
starý otec – pltník. Keď v roku 1964 začal pestovať americkú odrodu „ Alexanderku“, ľudia 
sa chodili pýtať, čo sú to za gule. Broskyne nepoznali.  
              Certifikát, ktorý dostal p. Blaško, ho oprávňuje svoju odrodu Kamka obchodne 
využívať.  
Podrobnosti SD č.: 87 / 2007  
Furmanská súťaž. Chovatelia koní Bytča – Pšurnovice usporiadali pre milovníkov koní 
a širokú verejnosť V. ročník Furmanskej súťaže . v nej účastníci prezentovali svoju zručnosť 
v ovládaní konských záprahov. Súťaž sa aj tento rok konala pod záštitou primátora mesta 
a uskutočnila sa v Pšurnoviciach 11. augusta.  
              Všetka sláva sa začala o 10,oo hod. predpoludním propagačnou jazdou súťažiacich 
záprahov cez celú dedinu. O 11,oo hod. už porota hodnotila celkový vzhľad súťažiacich 
záprahov a o pol hodinu sa začala hlavná súťaž v zručnosti na prekážkovej dráhe. 1. kolo bolo 
v kluse, 2. kolo v cvale a v 3. kole bola práca s drevom + silák.  O 16,oo sa začala divácka 
súťaž. Záverom všetkých súťaží bol spoločný nástup záprahov a voľná zábava. 
Podrobnosti SD č.: 88 / 2007  
Motocykel v lese. Čoraz častejšie rušia ticho našich lesov jazdci na terénnych motocykloch.  
Už z diaľky je počuť rachot ich silných motorov a cítiť zápach výfukových plynov. Preto 
začali konečne ochranári biť na poplach. Ministerstvo pôdohosp. A Životného prostredia  sa 
snažia uzákoniť, aby motorky z lesov zmizli. Od septembra platí zákaz vjazdu a státia 
v lesoch. Strážovské vrchy okolo nás sú chránené územie a polícia má veľmi ťažkú úlohu 
vinníka chytiť na takom veľkom území. Navyše niektoré hotely požičiavajú svojim 
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rekreantom štvorkolky na jazdu po teréne. Vyrušujú zver, ničia pôdu, ktorá sa eróziou zosúva, 
a likvidujú vzácne rastliny na horských lúkach. 
                    Od septembra teda vyšiel zákon, podľa ktorého nielen autá a motorky ale ani 
bicykle  a konské záprahy do lesa nepatria. Lepšie povedané musia sa pohybovať iba po 
miestach im určených.  
Správy:  

- 9. I. boli konečne schválené fondy z EÚ pre naše poľnohospodárstvo. Až 70 % z nich 
je priamych platieb. 

- V júli nás všetkých hospodári upozornili, že tento rok bude nedostatok obilia a preto 
bude jeho cena vyššia. Doteraz sme ho kupovali ( pre hydinu ) za 350 Sk / q. Od 
jesene stálo už 800 a viac Sk / q.  
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V. kapitola 
 

 
 

V Ý S T A V B A 
 

 
 
 
MsÚ odbor výstavby udelil pre tento rok 66 stavebných povolení. Z uvedeného počtu bolo 
drobných stavieb 47. Udržiavacích stavieb a stavebných úprav ( opravy budov ) bolo 35. 
Povolení na asanáciu bolo 5 a 33 rozkopových povolení na opravy chodníkov. Územných 
rozhodnutí bolo tento rok spolu 20 a skolaudovali celkom 63 stavieb.  
Informačná tabuľa MsÚ. V tejto kapitole som z nej vybrala všetky informácie, týkajúce sa 
výstavby. MsÚ informoval o:  

- verejnou vyhláškou uverejnil mená majiteľov pozemkov pod diaľnicou D1. Jednalo sa 
o 72 majiteľov z malej Bytče. V zozname boli aj čísla parciel.  

- Predĺženie platnosti stavebného povolenia na úpravu Pšurnovického potoka.  
- Rozhodnutie o umiestnení stavby“ skladová hala a administratívna budova firmy 

AGIS  
- Stavebné povolenie na výrobný areál firmy TRW  
- Predaj mestských pozemkov pod stavbu 8 – bytového domu ( pri futbalovom ihrisku ) 
- V máji vyhlásil úrad verejnú súťaž na rekonštrukciu vstupnej brány do športového 

areálu. Termín odovzdania prihlášky bol do 18. V.  
Oddelenie výstavby MsÚ informovalo aj prostredníctvom Ms rozhlasu o :  

- realitná kancelária MM reality vykupuje rodinné domy a pozemky na území mesta 
Bytča. Úhradu ponúkali v hotovosti.  

- Termín začiatku prerokúvania doplnku Územného plánu mesta. Na verejnom rokovaní 
dňa 12. IV. urobili odborníci výklad o stavebnom zákone a o Územnom pláne mesta. 
Podrobnosti SD č.: 89 / 2007  

- 16. mája sa od rána začali práce na frézovaní a asfaltovaní ulice S. Sakalovej Od 
zámku smerom ku štadiónu ). Vstupy na túto ulicu so 4 iných ulíc boli preto 
obmedzené.  

TESCO. Stavebný úrad vydal pre spoločnosť Tesco v júli územné rozhodnutie. Podľa neho 
mohlo Tesco začať stavať v areáli priemyselnej zóny ( oproti autobusovej stanice). Do júla tu 
už vyrástol závod firmy TRW, ktorý bude vyrábať komponenty pre automobilové závody. 
Spomínané Tesco bude v Bytči fungovať ako malý supermarket s predajnou plochou 
1 000m2. Ambíciou obchodu je poskytnúť rýchly servis na každodenný nákup.  
Podrobnosti SD č.: 90 / 2007 
Šetrenie energií formou stavebných úprav. Pretože ceny za energie stále stúpajú, každý z nás 
sa snaží hospodáriť tak, aby na nich čo najviac ušetril. V máji sme dostali vyúčtovanie 
nákladov  za minulý rok . Až polovica pohyblivej časti vyúčtovania tvorili náklady na 
vykurovanie ( teplá voda 30 %, studená voda 11 %, odvoz odpadu 5 % ). Najviac sme 
zaplatili za teplo na vykurovanie bytov a rodinných domov. Pred 5 rokmi stál 1 GJ ( Gigajaul) 
tepla o 100 korún menej ako dnes. Pri zateplení domu je predpoklad , že ušetríme  až 40 % 
nákladov na teplo. Mnohí z nás pred zateplením vymieňajú okná za plastové, čím sme ušetrili 
až 20 % nákladov na teplo.  Odborníci odporúčajú aj reguláciu tepelných rozvodov a montáž 
termostatických rozvodov. Bytový dom s takto upravenými rozvodmi a meračmi mal o 211 – 
tis. korún nižšie náklady na teplo, ako rovnaký dom bez nich.  
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Stavebný materiál. Trh so stavebným materiálom je vyčerpaný. Stavby zaznamenali 
obrovský rast. Len v Bytči sú dvaja veľkí predajcovia stavebnín. Tento rok sa aj v našom 
meste vo veľkom stavia. Nie sú to len nové rodinné domy , ale aj prestavba starých domov. 
Odborníci predpokladajú , že budúci rok zavládne v tomto úplné šialenstvo, pretože v roku 
2009 máme prejsť na európsku menu. Ceny sa budú zaokrúhľovať smerom nahor, a preto sa 
každý snaží nakupovať teraz a za slovenské koruny. Cena tehly stúpla už teraz behom roka 
z 50 na 80 Sk/ za kus. Za 100 kg cementu dnes zaplatíme 400 korún.  
                        Dopyt po stavebnom materiály je ale sezónny. Začiatkom roka sa predávajú 
komodity, ktoré na stavbe idú do zeme ( do základov). V lete je hlad po hrubom stavebnom 
materiály, na jeseň zas najviac predávajú strešné krytiny a fasádne materiály. V menších 
stavebninách je čakacia doba 6 týždňov, kým sa objednávka vybaví. Preto sa stavbári 
zásobujú vopred, aby mohli plynule stavať.  
                        Rast cien stavebných materiálov spôsobili okrem dopytu, aj vyššie ceny za 
energie, za pohonné látky a nedostatok pracovných síl. Veľa sa teraz u nás stavia aj fabrík 
a obchodných domov. Naši predajcovia sa sťažujú na postup poľských firiem, ktoré u nás vo 
veľkom nakupujú a nemajú problém zaplatiť v hotovosti.  
PPP projekty. V tejto skratke sa ukrýva možnosť , pri ktorej regióny , mestá a ministerstvo 
výstavby bude môcť stavať školy, nemocnice, domovy dôchodcov, čističky odpadových vôd, 
sociálne byty a diaľnice. Primátori miest môžu využiť stavbu na dlh cez súkromno – verejné 
partnerstvá označované ako PPP projekty. Spomínané stavby postaví súkromná firma, ktorá 
zoženie na ne peniaze. Ministerstvo alebo samospráva bude stavbu splácať podľa dohody 3 až 
20 rokov.  
                 Podľa mňa tu hrozí reálna možnosť, že súkromný partner si v postavenej budove 
môže realizovať okrem toho na čo bola určená, aj svoje komerčné ciele. Vyššie územné celky 
už teraz počítajú napríklad s opravami ciest či zlepšením siete nemocníc. Vláda koncom roka 
PPP projekty schválila. V SD prikladám článok s dennej tlače, v ktorom sa hovorí 
o podrobnostiach využitia spomínaných projektov.  
Podrobnosti SD č.: 91 / 2007 
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VI. kapitola 
 
 
 

D O P R A V A 
 
 
 
Informa čná tabuľa:  

- v júli vyšlo územné rozhodnutie o modernizácii železničnej trate aj na úseku 
patriacom k Bytči. Rýchlosť trate sa tak mala zvýšiť až na 160 km / hod.  

Správne parkovanie. MsÚ a MsP priebežne vyzývali občanov mesta, aby správne parkovali 
svoje autá. Čoraz častejšie sa vyskytuje poškodenie zelene mesta bezohľadnými vodičmi, 
ktorí na nej parkujú alebo po nej prechádzajú. Keďže dvojčlenná hliadka policajtov nie je 
schopná všetky prípady dokumentovať, vyzvala polícia  občanov, aby takéto prípady ohlásili. 
Mesto sa zaviazalo, že tam kde nie je dostatok miesta na parkovanie  dobuduje a rozšíri ho zo 
svojho rozpočtu. 
Petícia. Cesta, ktorá vedie z Bytče do Kotešovej poza umelý kanál váhu, je často od jari do 
jesene využívaná korčuliarmi na kolieskových korčuliach a cyklistami. Po ceste , ktorá 
oficiálne ani neexistuje si skracuje svoju trať aj mnoho motoristov, ktorí obchádzajú 
frekventovanú križovatku pri cintoríne.  
               Skupina korčuliarov preto 11. VI. iniciovala  petíciu za vylúčenie dopravy z tejto 
cesty. Povodie Váhu a. s. im bolo ochotné vyhovieť. Stroskotalo to však na obci Kotešová , 
pretože jej obyvatelia mali obavu, že takto zanikne možnosť prístupu k ich pozemkom 
a nehnuteľnostiam, ktoré sú pri tejto ceste. Okrem toho, tadiaľ Urbárske spoločenstvo 
Kotešová dováža drevo zo svojich lesov. Jeden z organizátorov petície J, Macek uviedol, že 
dali jasne najavo ľuďom z Kotešovej, že oni budú mať výnimku. Spomínané úzka cesta ani 
nemala byť cestou . Vznikla zo zvyškov betónu, ktorý zostal zo stavby kanála a mala slúžiť na 
jeho údržbu.  
               Prednosta MsÚ Ľ. Guniš  potvrdil, že Mesto oslovilo najmä štátnu políciu a obec 
Kotešová. Práve na ich stanovisku ale iniciatíva stroskotala, napriek tomu, že cesta je z väčšej 
časti v katastri obce Bytča. Organizátori petície sa rozhodli, že sa o vylúčenie dopravy zo 
spomínanej cesty budú aj naďalej usilovať.  
Podrobnosti SD č.: 93 / 2007 
Križovatka.  Téma kruhovej križovatky pri cintoríne sa v Bytči omieľa už 30 rokov. Stavebné 
povolenie mohlo nadobudnúť platnosť v septembri na podnet väčšiny motoristov. Celý 
problém sa zase skončil na obyvateľoch križovatky. Tí požadujú protihlukové steny 
a kompletnú výmenu okien za plastové na svojich domoch. Investor nemôže vyhovieť ich 
požiadavke, pretože podľa meraní intenzita hluku nepresiahla povolenú hranicu.  
                Primátor mesta je optimista a verí, že sa s prestavbou začne. Hovorí, že tá 
križovatka je v katastrofálnom stave a jej prestavba by výrazne zvýšila bezpečnosť našich 
motoristov i chodcov. Úrad dokonca ponúkol  na domoch výmenu okien zo strany cesty, oni 
však tvrdohlavo trvali na všetkých oknách.  V neďalekej mestskej časti Hliník žije pri ceste 
tisíce ľudí  a rušná premávka im komplikuje život. Investor má už vybraného dodávateľa. 
Náklady by predstavovali  12 mil. Sk a realizovať ba sa dali za 2 mesiace. 
               Obchvatom mesta diaľnicou D1 sa dopravné pomery zmenili a spomínaná cesta 
stratila štatút cesty II. triedy a stala sa mestskou komunikáciou, čím o ňu stratili cestári 
záujem.  Mesto sa však nevzdáva a bojuje ďalej.  
Podrobnosti SD č.: 94 / 2007 
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Večerné spoje autobusov. Mnohí ľudia z Bytče, ktorí pracujú v Žiline používajú na návrat 
domov z práce večerné spoje. Sťažovali sa napr. zdravotné sestry pracujúce v nemocnici v 
Žiline, ktorým sa končí služba o 20,oo hod. Na autobus do Bytče dobiehajú na najbližšiu 
zastávku na Bernolákovej ulici. Ledva ho dobehnú a navyše je vždy preplnený, pretože je to 
ten menší autobus. Na podnet MsÚ v Bytči pracovníčka SAD Žilina tvrdila, že večerné spoje 
nie sú plné. Vedenie SAD chce ale v budúcnosti práve tieto večerné spoje zmeniť tak, že 
vymení autobus za ten väčší.  
Zmena trasy autobusov. Cestujúcim, najmä dochádzajúcim zamestnancom nemocnice sa 
nepáčilo, že niektoré autobusy si pričinením vodičov svojvoľne menia trasu. Jednalo sa najmä 
o spoje na Bytču cez Ovčiarsko a na Rajec. Aby sa vodiči vyhli svetelnej križovatke pri Tescu 
v Žiline, najmä v čase dopravnej špičky, menia smer svojich trás.  
Spolupráca dopravcov s krajským úradom. Na pravidelnej preprave cestujúcich sa podieľala 
aj verejná autobusová doprava. V roku 2007 autobusy SAD- ky vykonali asi 25 mil. km. Je to 
adekvátne tomu, keby sme 623 – krát omotali tie cesty okolo zeme. Samozrejme, že tu nejde 
iba o spoje Bytča – Žilina a späť.  
Podrobnosti SD č.: 95 / 2007 
Diaľnica. O projekte PPP schválenom vládou  píšem v kapitole Výstavba. V SD prikladám 
mapu, na ktorej sú zvýraznené chýbajúce úseky na diaľnici D1 Bratislava – Košice. Súvisle je 
postavená z Bratislavy do Považskej Bystrice, kde sa pre obštrukcie obyvateľov mesta 
zastavila. Úseky za P. Bystricou okolo Bytče sú už v prevádzke a naši vodiči ich s radosťou 
užívajú. Na niektoré úseky sa využili peniaze z európskych fondov a na niektoré zo štátneho 
rozpočtu. Formou PPP sa bude realizovať 95 km diaľnic. V SD prikladám tabuľku, ktorá 
hovorí o tom, ktoré úseky, sú rozostavané, ktoré sú hotové a ktoré treba ešte len postaviť.  
Podrobnosti SD č.: 96 / 2007 
               Od konca júna dali do prevádzky plný profil diaľnice Vrtižer – Hričovské Podhradie 
( cez Bytču ). Výstavbu tohto úseku začali v septembri 2004 a stála 6,122 miliardy korún. 
Dokončiť na ňom treba už len oplotenie, vysadiť vegetáciu a opraviť cesty vedúce k diaľnici. 
Koncom júna teda otvorili úsek v dĺžke 13 km, ktorý je plnohodnotný oboma smermi. Úsek 
pred Žilinou odovzdali pred koncom tohto roka, ale jeho úplné dokončenie bude až v roku 
2008.  
Svietenie áut. Začiatkom roka sa Slovensko stalo 14. krajinou EÚ, v ktorej musia autá svietiť 
po celý rok. Povinné svietenie má znížiť počet smrteľných nehôd a zrážok áut. Okrem tohto 
zákona nesmú na diaľnici ísť autá s konštrukčnou rýchlosťou menšou ako 70 km / hod. 
Neustále svietenie vodiči na peniazoch nepocítia, pretože cesta z Bratislavy do Košíc za 
stáleho svietenia ich vyjde v prepočte iba 14 korún. Horšie to už bude so zábudlivými 
šoférmi, keď svoje odstavené  autá nechajú v garáži zasvietené celú noc. 
Podrobnosti SD č.: 97 / 2007 
Reflexné samolepky. Chodci a cyklisti sú v cestnej premávke najzraniteľnejší. Často dôjde 
k tragédii aj preto, že vodič zbadá chodca alebo cyklistu na poslednú chvíľu, keď je už 
neskoro.  Pomôcť by mohli reflexné samolepky alebo oblečenie, ktoré zvyšujú viditeľnosť 
účastníka cestnej premávky. V marci sa začal celoštátny projekt pod názvom „Vidieť a byť 
videný“. Spomínané reflexné pásky už vidia vodiči zo vzdialenosti 200 m, aj pri zlej 
viditeľnosti alebo v noci. Chodec v tmavom oblečení bez takejto pásky je zbadaný len z 18 m 
pred autom.  
                   Najohrozenejšie sú deti a seniori. Preto aj na Bytčiansku pracovníci polície urobili 
viacero akcií na školách a v kluboch seniorov. V tejto súvislosti oslovili aj farské úrady. Počas 
prezentačných akcií rozdávali policajti reflexné pásky. Verejnosť ale vedela, že kto má o ne 
záujem, môže si ich kúpiť.  
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                  V roku 2006 sa stalo na našich cestách 62 033 dopravných nehôd, pri ktorých 
zomrelo 579 ľudí. V našom kraji bolo 216 nehôd, na ktoré doplatilo životom 79 osôb. Je to 
druhý najvyšší počet na Slovensku , hneď po Bratislave. 
Podrobnosti SD č.: 98 / 2007 
Dopravné nehody.  

- 10. júna sa takmer tragicky skončila nehoda pre 6 – ročného chlapca v Pšurnoviciach. 
Chlapec pri odbočení na hlavnú cestu nedal prednosť autu, ktorého 53 – roč. šofér už 
nestačil zabrzdiť. Pri páde z bicykla sa chlapec ťažko zranil. Okamžite ho 
hospitalizovali. Zrážku našťastie prežil.  

- V piatok 13. júla mnohí vodiči dávali kvôli dátumu oveľa väčší pozor na cestách ako 
inokedy. Aj policajti vystríhali všetkých účastníkov cestnej premávky  pred týmto 
čiernym dátumom. Vlani 13. januára bolo na cestách 189 nehôd a 13. októbra až 222 
nehôd, pri ktorých zahynulo 5 ľudí.  

- V žilinskom kraji je veľa obcí, v ktorých sa obyvatelia sťažujú na veľkú rýchlosť, 
ktorou autá cez ne chodia.  V Bytči to MsÚ vyriešil v spolupráci s dopravnou políciou 
tak, že na mnohých uliciach zabudovali tzv. retardéry, ktoré spomaľujú rozbehnuté 
autá. Retardéry sa vôbec nepozdávajú cestárom, ktorým komplikujú zimnú údržbu 
ciest.  

- Na starej ceste zo Žiliny do Bytče ( cez Kotešovú ) sa veľmi zhustila doprava a preto 
tu pribúda dopravných nehôd. Prechádzajú tadiaľ najmä kamióny, čo doteraz nikdy 
nebolo. Dopravný inšpektorát odklonil všetky trasy práve na túto cestu. Príčinou boli 
opravy ciest v meste Žilina. Keby pustili všetky autá smerujúce na Bratislavu cez 
TZV, Rondel bola by z toho dopravná katastrofa. Začiatkom októbra sa to zlepšilo, 
pretože doprava bola znovu presmerovaná a rozdelená na dva smery.   
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VII. kapitola 
 
 
 

Ž I V O T N É    P R O S T R E D I E 
 
 
 
               MsÚ odbor životného prostredia tento rok povolil 10 výrubov starých stromov a na 
svojich zasadnutiach riešil 56 prípadov malých zdrojov znečistenia ŽP. 
                Separovaný zber. V prvých dňoch nového roka rozniesli pracovníci MsÚ  do 
poštových schránok obyvateľov mesta harmonogramy o vývoze triedeného odpadu v meste. 
Podrobnosti SD č.: 99 / 2007  
                Aj tento rok mesto rozmiestnilo v marci a v októbri v uliciach veľkokapacitné 
kontajnery. Zakázali nám do nich ukladať elektrospotrebiče ( chladničky, práčky, televízory 
a elektrické sporáky ), staré pneumatiky, autobatérie a akumulátory. Uvedený odpad sme mali 
uložiť čo najbližšie ku kontajneru nerozobratý. Pracovníci firmy ho vzali zvlášť.  
               MsÚ nás informoval, že 16. IV. v rámci odvozu triedeného odpadu zabezpečili aj 
odvoz opotrebovaných autobatérií a akumulátorov. V ozname odzneli pokyny kde a kedy 
majú byť batérie uložené.  
               Zakáľačky. Január a február sú u nás mesiace zakáľačiek ošípaných. Pri tejto 
príležitosti súkromní chovatelia ošípaných hundrali na nové nariadenia veterinárov. 
Nariadenia určite súviseli s príkazmi z EÚ. Regionálna  veterinárna a potravinová správa ( 
RVPS) v Žiline začiatkom februára oznámila chovateľom ošípaných v súvislosti so 
zakáľačkami tieto opatrenia( vyvesené v informačnej tabuli MsÚ ):  

- Ošípané možno zabíjať pre domácu spotrebu, ak toto bolo vopred nahlásené RVPS 
aspoň 1 deň vopred ( pred zakáľačkou ).  

- Chovateľ môže zakáľačku nahlásiť telefonicky alebo písomne.  
- Pri preberaní ohlásenia budú pracovníci RVPS informovať chovateľa, či má alebo 

nemá odobrať vzorku na vyšetrenie trichinol, kvôli ktorej sú tieto opatrenia spravené 
Podrobnosti SD č.: 100 / 2007  
                 Medvede.  Pretože táto zimná sezóna bola v porovnaní s minulou poriadne teplá, 
medvede už začiatkom marca vyliezali zo svojich brlohov. Boli hladné a agresívne. 
Pracovníci národného parku Malá Fatra nás preto upozornili, aby sme radšej do lesov v tomto 
období nechodili, čím sa vyhneme stretom s medveďmi.  
                Úhyn rýb. Na milé prekvapenie našich rybárov nebol počas júlových extrémnych 
horúčav nahlásený nijaký úhyn rýb. Potvrdili mi to pracovníci  Slovenského rybárskeho zväzu 
( SRZ ). Začiatkom  leta vyzvali Bytčanov, aby si pozorne všímali zmeny a kvalitu vody 
v korytách našich riek. Vysoké teploty vzduchu zohrievajú aj vodu v rieke, ktorá sa vyšplhala 
až na 24 °C, čo je už kritická teplota vody, pretože pri nej klesá obsah kyslíka a ryby hynú. 
V tečúcich vodách je riziko prehriatia vody nižšie ako v stojacich.  
                 Úhyn rýb môžu mať na svedomí aj ľudia, ktorí vypúšťajú priamo do rieky obsah 
žumpy, ktorý je vysoko toxický. Aby takéto niečo nenastalo, sú pracovníci SRZ spolu so 
Slovenským inšpektorátom ŽP v pohotovosti 24 hodín denne. Ohlásiť úhyn rýb je 
povinnosťou každého občana. 
                Tento rok v našom kraji zaznamenali 4 prípady väčšieho úhynu rýb. Ich príčinu sa 
podarilo objasniť. Ak je pôvodcom udalosti podnikateľ alebo právnická osoba dostane pokutu 
až do výšky 5 mil. korún. Ak ide o občana a škoda nie je vysoká, rieši to obvodný úrad 
v priestupkovom konaní. 
Podrobnosti SD č.: 101 / 2007  
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                   Žiarenie. Vysielač signálu mobilných operátorov, ktorý je umiestnený na streche 
bytovky na Okružnej ulici, robí tamojším obyvateľom starosti. Takmer 200 ľudí so 
spomínanej bytovky a ďalší z okolitých domov sa obávali nežiaducich vplyvov na svoje 
zdravie. Najviac sa báli elektromagnetického žiarenia. Stanicu uviedli do prevádzky v r. 1997. 
Štátny zdravotnícky úrad urobil merania elmag. Poľa a ubezpečil obyvateľov, že úroveň 
žiarenia vyhovuje požiadavkám vyhlášky o ochrane zdravia. Firma( Orange), ktorej 
zariadenie patrí sa odvoláva na to, že obyvatelia bytovky pred 10 rokmi s jeho inštaláciou 
súhlasili. Lenže obyvatelia tvrdia, že so zmluvou súhlasili iba na 5 rokov. Nikto im ďalšiu 
zmluvu na predĺženie nepredložil. Firma im len oznámila, že im prispieva na opravy ich 
bytovky. Naopak v r. 2003 im na streche pribudol ešte aj zosilňovač signálu, ktorý zaberá ¾ 
strechy. Zástupcovia firmy tvrdia, že elmag. Žiarenie z neho je oveľa nižšie ako stanovujú 
normy EÚ. Obyvatelia bytovky, ktorých sa nikto na nič nepýtal, boli pobúrení a žiadali 
stretnutie so zástupcami firmy.  
Podrobnosti SD č.: 102 / 2007 
                     Rizikové výrobky. Čoraz častejšie čítame a počujeme z médií to, že v našich 
obchodoch sa vyskytujú výrobky, ktoré sú nášmu zdraviu škodlivé ba nebezpečné. Len za 
prvých 8 mesiacov tohto roka našli v európskych krajinách vyše 1000 druhov škodlivých 
výrobkov. Najčastejšie z nich sú žiaľ hračky ( až 29 % ) , ktoré ohrozujú naše deti rizikom 
zadusenia sa a nebezpečnými chemickými nátermi.  
                   Ďalej sú to motorky a autá s rizikom zranenia sa a napokon elektrospotrebiče 
s rizikom elektrického šoku alebo požiaru. Slovensko sa v poradí množstva škodlivých 
výrobkov v obchodnej  sieti umiestnilo na 6. mieste. Pôvodom týchto výrobkov  je Čína ( 47 
% ) a 30 európskych krajín.  
                   Úspora energie. Žilinský kraj sa stal 26. X. iniciátorom výzvy pod názvom Dni 
úspory energie. Vyzvali spotrebiteľov k tomu, aby počas víkendu vypli všetky elektrické 
spotrebiče z pohotovostného režimu. Organizátori výzvy nás presviedčali, že naše spotrebiče 
nie sú celkom vypnuté ak na nich svieti kontrolka pohotovostného režimu. Pretože práve 
vtedy pohltia spotrebiče 10 % celkovej spotreby energie v domácnosti. Vypočítali, že ak by 
obyvatelia Nemecka vypínali el. spotrebiče každú noc, ich krajina by mohla odstaviť jednu 
jadrovú elektráreň. Vyzývatelia nás upozornili, že toto bola len jedna z možností ako ušetriť 
el. energiu.  
                  Huby a medvede. Tento rok je pre jedných i druhých veľmi úrodný. Hubári 
s veľkým nadšením nosia z lesov plné košíky zdravých húb. Najmä v októbri bolo na huby 
ideálne počasie, v ktorom rástli nielen dubáky, ale aj  pôvabnice fialové ( na Bytčiansku ich 
voláme splávky ) a vatovce obrovské.  Obe huby sú výborné na polievku, sušenie a zaváranie.  
                   Mnohí hubári z dedín v okolí Žiliny sa sťažovali, že je v ich horách viac 
medveďov ako v dedine túlavých mačiek. V okolí Bytče ich výskyt zatiaľ nehlásili, ale ak sa 
budú rozmnožovať takýmto tempom ako doposiaľ, objavia sa aj tu. Hubári a medvede idú za 
rovnakým úlovkom – za hubami. Huby by sa v národnom parku zbierať nemali, ale to žiaľ 
hubári nechcú a medvede nemusia rešpektovať. Tento rok dostali poľovníci v Malej Fatre 
povolenie na odstrel 8 medveďov. Z toho 6 bolo v rámci regulácie a 2 boli ochranné. Podľa 
posledného sčítania žilo v našom kraji tento rok 35 medveďov.  
                 Nelegálna ťažba. Firma 3 M Trans plánovala v novembri v obci Kotešová ťažiť 
štrk. Pritom odobrala bez povolenia Slovenskému pozemkovému fondu ( SPF ) ornú pôdu 
z pozemkov nad ťažbou i vedľa. Niektoré pozemky sú z katastra Bytče. Spomínané pozemky 
boli už v minulosti doslova vydrancované a ornica sa na svoje pôvodné miesto nevrátila.                      
                 Šéf SPF p. Hoferica uviedol, že v prípade pozemkov v Bytči, bola ťažba riadne 
povolená obvodným banským úradom v Prievidzi. S ťažbou súhlasil aj Stavebný úrad v Bytči. 
Primátor sa s ťažobnou firmou dohodol, na opätovnom zasypaní jám. Firma síce jamy 
zasypala, ale pozemky už nie sú vhodné na poľnohospodárske využitie. M. Minarčík s odboru 
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výstavby si myslí, že to je preto, že sa v ťažbe bude ešte pokračovať. Zmluva s naším mestom 
je totiž podpísaná do roku 2016. MsÚ napriek tomu upozornil Firmu Slovštrk, aby pozemky 
dali do poriadku, ak už na nich prestali ťažiť.  
                    Určenie ochranných pásiem. OÚ ŽP v Žiline požiadal SeVaK ako 
prevádzkovateľa vodného zdroja v Bytči – studňa Hliník, aby určil Ochranné pásma 
vodárenského zdroja. Toto určenie bolo potrebné pre 3 príčiny. Prvé bolo prevádzkové 
a ekonomické hľadisko, druhé nové majetkoprávne vzťahy a tretie boli zmeny v legislatíve. 
V apríli určil Obvodný úrad ŽP ochranné pásmo studňa Hliník. Proti jeho rozhodnutiu sa 
postavili zainteresovaní Bytčania M. Kmecíková, M. Badík a D. Behríková.  Odbor 
hydrogeológie preto nariadil ústne konanie v Bytči na 4. X.. Oznam o tom bol zverejnený na  
tabuli MsÚ so zoznamom, o tom, ktorým osobám bolo oznámenie osobne doručené.  
Podrobnosti SD č.: 103 / 2007  
                  Vianočné stromčeky. Aj vianočné stromčeky ako napokon všetko, podliehajú 
móde. Tento rok sú viac v móde živé ako umelé. Kupujú ich najmä bohatší ľudia a rodiny 
s malými deťmi. Stromčeky putujú na náš trh zo špeciálnych fariem. Za 2 m vysoký stromček 
sme zaplatili 200,- Sk, ale za Kaukazskú jedľu 1000,- Sk.  
                  Čo sa týka výzdoby, čoraz menej sa stromček zdobí ligotavými ozdobami. V móde 
sú prírodné materiály, rôzne mašle, retiazky urobené zo slamy. Vôbec slamené figúrky a iné 
ozdoby so slamy a šúpolia sú veľmi žiadané.   
                  Nariadenie. MsÚ odbor ŽP nám pred nadchádzajúcou zimou  oznámil, že podľa 
VZN mesta, v ktorom sa hovorí o čistote, ochrane zelene a o udržiavaní verejných 
priestranstiev budú v zimnom období, ak napadne sneh, uzavreté chodníky na niektorých 
uliciach. Ostatné chodníky sú obyvatelia povinní čistiť od snehu a ľadu a ináč udržiavať.  
                   Napokon sme zistili, že nariadenie nebolo treba dodržať, pretože túto zimu sneh 
nenapadol a poľadovica tiež takmer nebola pre mimoriadne miernu zimu.  
                  Tabuľa informácií. V nej sme sa dočítali o:  

- začatí stavby vodovodu na Pšurnovickej ulici 
- rekonštrukcii starej skládky odpadu  Bytča – Mikšová firmou T + T Žilina. Kapacitu 

skládky zvýšili o cca 155 000m3.  
- Povolení ťažby štrku firme Slovštrk, s podmienkou, že po ukončení ťažby, firma 

upraví pozemky pre poľnohospodárske využitie  
- Zmene termínov na vývoz odpadu v meste a mestských častiach 
- Obvodný úrad ŽP určil ochranné pásma vodárenského zdroja v katastrálnom území 

Bytča a ako sa o ne treba starať 
- 26. III. oznámil MsÚ verejnosti termín verejného prerokovania Územného plánu 

mesta 
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VIII. kapitola 
 

 
 

 
Z D R A V O T N Í C T V O 

 
 
 
 
               Fajčenie. Nie je nijakým tajomstvom, že fajčenie ohrozuje zdravie človeka 
a skracuje mu život. Niektorí si pri odvykaní pomáhajú tabletkami, náplasťami alebo 
žuvačkami. Nepotrebujem k tomu psychológa, aby mi bolo jasné že najpodstatnejšia je pevná 
vôľa a silná motivácia.  
               Voľakedy fajčiari ani netušili o hrozivých zdravotných rizikách , ktoré cigarety 
spôsobujú. A dnes , hoci ich poznajú, napriek tomu ich podceňujú. Milióny fajčiacich ľudí 
predstavujú asi 35 % populácie v jednotlivých štátoch. Aj okolo nás fajčia väčšinou chudobní 
ľudia, ktorí majú nízke príjmy, čo im fajčenie ešte komplikuje. Napriek osvete, počet 
fajčiarov neklesá. Aj keď mne sa zdá, že na uliciach vidím čoraz menej fajčiarov. Napríklad 
vo filmoch alebo v TV reláciách vôbec fajčiarov nevidno. Je to dobrý príklad, keď idoly 
našich mladých nefajčia. V rodine je to tak isto. Dieťa nefajčiarov spravidla nesiahne po 
cigarete. 
                 Lekári tiež bijú na poplach. Je len málo chorôb, ktoré nespôsobilo fajčenie. Hoci to 
fajčiari neustále počúvajú, neodradí ich to rovnako ako ich neodradí ani zdražovanie cigariet.  
                 Záchranári. Krajské operačné stredisko ( KOS ) začalo od marca zastrešovať  
záchranársky systém v celom kraji. Stredisko slúži takmer 700 tisíc obyvateľom. KOS začalo 
používať systém, ktorý je schopný identifikovať a lokalizovať volajúceho. Okrem telefónneho 
čísla sa na ich displeji zobrazí aj jeho meno a poloha, kde sa nachádza. Toto vylepšenie má 
zabrániť zneužívaniu tiesňového volania. Tiesňové linky sú určené len pre stavy ohrozenia. 
Linka 112 je krytá zákonom, čo znamená, že ten kto ju zneužije môže dostať pokutu až 50 
tisíc korún.  
Podrobnosti SD č.: 104 / 2007 
                 Plastická chirurgia. Od apríla mali aj Bytčania možnosť  navštíviť súkromné 
zdravotné pracovisko Krankas v Žiline. Jednalo sa o novootvorenú ambulanciu plastickej 
chirurgie. Na čele pracoviska bol odborník – plastický chirurg MUDr. L. Slobodník.  
                 V ambulancii vykonávali klasické operácie odstávajúcich uší, deformácie nosa, 
ovisnutej kože, liposupciu, úpravu prsníkov, materské znamienka a iné. Okrem estetickej 
chirurgie liečili aj vrodené ochorenia a deformácie, alebo deformácie po úrazoch.  
                 Estetické zákroky vyhľadávajú najmä ženy a rekonštrukcie zase viac muži, pretože 
väčšina z nich utrpela úrazy , ktoré treba korigovať.  
                 Poliklinika v Byt či. Patrí  od 1. I. 2003 do zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, spolu 
s ďalšími 10 zdravotnými zariadeniami. Prvoradým záujmom pracovníkov ŽSK bola najmä 
spokojnosť a vyššia kvalita života obyvateľov kraja. ŽSK získal z fondov EÚ 170 mil. korún 
na zlepšenie našich zdravotníckych zariadení.  
                 Transformácia polikliniky formou odštátňovania jednotlivých ambulancií 
prebiehala ešte i tento rok. Škoda len, že konateľka nemôže zohnať na naše pracovisko viac 
lekárov. Mnohé oddelenia, kde pracujú dôchodcovia, by potrebovali novú krv. Tej však niet. 
Vytiekla nám do zahraničia.  
Podrobnosti SD č.: 105 / 2007  
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                    Oznam. Prostredníctvom rozhlasu oznámili zdravotníci Bytčanom, že kto chce 
privolať lekársku službu prvej pomoci pre dospelých a pre deti môže použiť telefónne číslo, 
ktoré uverejnili.  
                    Ťažko chorí pacienti. Mladý Jozef  z Malej Bytče, potrebuje na to, aby prežil 3x 
do týždňa cestovať do Žiliny na dialýzu. Tvrdil, že lekári a personál sú tam výborní, ale 
prostredie je hrozné. V čakárni po dialýze sedia na studených tvrdých stoličkách. Sedieť na 
nich so zvýšenou teplotou a fyzicky oslabený je náročné. Z Bytče s ním dochádzajú za 
rovnakým cieľom ďalší 2 pacienti a aj oni musia prekonať rovnakú tortúru. Tá sa ešte zhorší 
v sanitke, ktorá ich vezie domov. Je stará, rozheganá a smrdí v nej benzín.  
                    Po sťažnostiach pacientov sanitky vymenili. Zamestnanci polikliniky na 
Vlčincoch o ktorej bola reč, hovorili na adresu sedačiek, že slušní pacienti  doplácajú na 
vandalov, ktorí čalúnené a látkové lavičky úplne zničili, okopávajú steny, píšu po dverách, 
žiarovka na chodbe vydrží 3 dni a potom ju ukradnú. Miznú aj poklopy na WC a kohútiky 
z vodovodov. Kvôli takýmto „tiežpacientom“ musia ťažko chorí na ľadviny sedieť na 
studených , kovových ale nezničiteľných sedadlách.  
Podrobnosti SD č.: 106 / 2007 
                    Očkovanie. V apríli sa začal Európsky imunitný týždeň. Vďaka očkovaniu 
a prevencii sa niektoré detské choroby úplne vykorenili ( napr. pravé kiahne ). Na Slovensku 
sa povinné očkovanie detí robí už viac ako 50 rokov. Vďaka tomu už ani deťom v Bytči 
nehrozí detská obrna, záškrt, tetanus a iné zákerné choroby. Odkedy sa v roku 1998 zaviedlo 
povinné očkovanie dojčiat proti žltačke typu B, výrazne poklesla chorobnosť na vírusovú 
hepatitídu typu B – žltačku.  
                   Našich maličkých dnes očkujú aj proti tuberkulóze, čiernemu kašľu, osýpkam, 
ružienke a mumpsu. Čoraz populárnejšie je očkovanie proti chrípke najmä u rizikových 
pacientov ako sú cukrovkári, srdciari, astmatici alebo alergici ).  
                  Boj laboratórií.  Firma Alpha medical ( finančná skupina Penta ) sa usilovala na 
severnom Slovensku rozbehnúť sieť svojich laboratórií. Vytvorili tak konkurenciu už 
existujúcim laboratóriám. Podľa I. Bajtošovej ( lekárky z biochemického laboratória v Bytči ) 
na základe zmluvy s jednotlivými zdravotníckymi strediskami, sa zváža biochemický materiál 
od Martina až po Považskú Bystricu do Ružomberka. Dopláca na to samozrejme pacient. 
Odobratá krv má byť totiž spracovaná do 1 hodiny, ale skutočnosť je taká, že to niekedy trvá 
až 3 – 4 hodiny, kým sa do laboratória v Ružomberku dostane. Mne osobne sa stalo, že sa 
moja vzorka a výsledky stratili a chceli mi znovu krv odoberať. Lenže mám problém so 
žilami a nie vždy sa odber podarí.  
                  Stáva sa aj to, že kvôli pichnutiu do prsta ( vyšetrenie netrvá ani 10 minút) musí 
pacient bežať do Žiliny, napriek tomu, že v Bytči je dobre zabehnuté laboratórium 
s odborníkmi.  
                  Firma sa samozrejme bránila a argumentovala, ako len vedela. Často to bolo proti 
zdravému rozumu, hlavne že zarobia peniaze.  
Podrobnosti SD č.: 107 / 2007  
                 Poliklinika bez bariér. Nová prístavba polikliniky je veľmi dobre prispôsobená na 
bezbariérový vstup invalidných vozíkov a pre mamičky s kočíkmi. Tie sú potom na hornej 
plošine pri vstupe do budovy ešte chránené pred zlým počasím.  
                 Spočiatku visel na dverách zákaz vstupu do budovy s kočíkom a s bicyklom. Na 
sťažnosti matiek sa zákaz zrušil a dnes pohodlne môžu vojsť do budovy s kočíkom a dieťa 
z neho vybrať až dnu.  
                Správca budovy nás ale upozornil, že tu nastal problém s dodržiavaním hygieny. 
Najmä na jeseň a v zime, kedy s kočíkom prinesú dnu aj blato. 
Podrobnosti SD č.: 108 / 2007  
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                 Vplyv počasia na naše zdravie. Táto nešťastná zima ( január, február ) sa skôr 
podobá jeseni alebo jari. Zdravotný stav ľudí na to samozrejme reaguje zníženou imunitou. 
V mrazoch by sa vírusom nedarilo, ale v tomto vlhkom a miernom počasí sa množia jedna 
radosť. Uprostred zimy je už telo oslabené, ani ovocie nemá v sebe toľko vitamínov. Hmlisté 
počasie ubližuje najmä astmatikom, atmosférické zmeny zas ohrozujú kardiakov ( ľudí 
chorých na srdce ), zmena teploty škodí diabetikom. Na prudké zmeny teploty zas reagujú 
ľudia s nízkym tlakom krvi. O psychike nás všetkých ani nehovorím. Všetci sme malátni, 
podráždení, unavení a niektorí často trpia migrénou.  
                Chrípka. Napriek tomu, 12. I. ešte lekári tvrdili, že chrípková epidémia nehrozí, že 
pacientov s respiračnými chorobami nie je veľa. Možno to bolo aj preto, že čoraz viac ľudí sa 
dáva zaočkovať proti chrípke.  
                V týždni od 22. I. sa chorobnosť v okrese Žilina zvýšila o 5 %. Predstavuje to 1 640 
chorých na 100 – tis. obyvateľov. Postihnutí boli najmä starí ľudia a deti. V okrese Bytča 
zaznamenali naopak pokles o 0,9 % čo je 1 050 na 100 – tis. obyvateľov.  Vo vekovej skupine 
nad 60 rokov narástla chorobnosť až o 41,7 %.  V porovnaní s rovnakým obdobím minulého 
roka ( keď bola zima a mráz ) máme teraz 3x toľko pacientov, chorých na chrípku. Na 
Bytčiansku bolo o 576 chorých menej ako tento rok.  
                12. II. bola chrípková epidémia v Žilinskom kraji rozbehnutá naplno. Začiatkom 
februára sa chorobnosť zvýšila o 30 % , následkom čoho boli mnohé školy zatvorené. Na 
gymnáziu v Bytči chýbali asi 20 % študentov, čo bolo dosť málo na to, aby zatvorili školu 
a vyhlásili chrípkové prázdniny. Uistila ma o tom pani riaditeľka E. Školková. Podobne boli 
na tom aj obe základné školy.  
                Jeseň. Od 1. X. nás lekári upozorňovali na to, že čas jesennej chrípky je tu a preto sa 
treba dať zaočkovať. Tento rok bolo očkovanie pre pacientov zdravotne postihnutých 
zadarmo. Situácia z minulého roka , keď vakcína nikde nebola, sa teraz nezopakovala. 
Vakcína stojí 189,.- Sk, ale pacienti, ktorí prídu do lekárne s lekárskym predpisom ju mali 
zadarmo.  
                Interrupcie.  Po dlhotrvajúcich bojoch politických strán medzi sebou, boli napokon 
zákonodarcami povolené  niektoré interrupcie. Napr. interrupcia z genetických dôvodov po 
12. týždni tehotenstva, keď sa zistí chyba plodu.  Kedy a ako vykonajú lekári potrat záležalo 
na nich a na riaditeľovi nemocnice. Od nich podľa zákona záležalo aj to, či je interrupcia ešte 
možná aj po 24. týždni tehotenstva.  
               Poisťovňa. Všeobecná zdravotná poisťovňa v Bytči ( VšZP ) v snahe vyjsť v ústrety 
svojim poistencom, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu na poslednú chvíľu, 
oznámila, že bude mať otvorenú svoju pobočku v Bytči aj v dňoch pracovného pokoja ( 
v sobotu 29. IX. a v nedeľu 30. IX. ). Zamestnanci VšZP ochotne odpovedali na otázky 
klientov a pomohli im vyplniť prihlášky. Kancelária pobočky poisťovne sa nachádzala 
v budove starej polikliniky na II. poschodí.  
                Deň narcisov. Už po 11 – ty krát sa celé Slovensko rozžiarilo žltou farbou narcisov. 
Aj v našom meste sme v piatok 13. IV. stretávali v uliciach mladých ľudí ( z gymnázia ) , 
ktorí nás oslovili v mene Ligy proti rakovine s prosbou o pomoc . Mali sme na vedomí, že 
pomáhame často svojim príbuzným, priateľom, známym , ktorých táto zákerná choroba 
postihla.  
               Deň belasého motýľa., je dňom ľudí, ktorí trpia svalovou dystrofiou. Toto 
ochorenie spôsobuje postupné ochabnutie svalov a vedie až  k životu na invalidnom vozíku. 
Pacient je pritom odkázaný na dýchacie prístroje.  Verejná zbierka pre chorých postihnutých 
touto chorobou bola v Bytči 8. júna pred predajňou BILLA.  
               Biela pastelka je zas zbierka pre zrakovo postihnutých. 26. IX. ponúkali aj v našom 
meste dobrovoľníci bielu pastelku za ľubovoľnú cenu. Biela pastelka je celoslovenská zbierka 
, ktorú už 6 rokov organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do zbierky sme 
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mohli prispieť až do 31. decembra zaslaním darcovskej SMS v hodnote 30 korún. Výťažok zo 
zbierky použili na financovanie  kurzov a aktivít, na ktorých si nevidiaci osvojujú nové 
zručnosti a samostatnosť.  
Podrobnosti SD č.: 109 a, b, c / 2007  
                  Slovenský červený kríž. ( SČK ), pobočka v Bytči pozýval dobrovoľných darcov 
25. V. a 19. X. na odber krvi do Mestskej knižnice na sídlisku. Darcovia si mali priniesť 
kartičku poistenca a občianska preukaz.  
                  SČK Malá Bytča pozýval záujemcov na zájazd do Poľska 17. X. Bol to nákupný 
zájazd do poľskej Jablonky, ktorá je známa obrovským výberom kvetov, stromčekov a iných 
rastlín. 
                 Jánskeho plaketa. 10. XII. sa v Žiline dostalo verejné ocenenie  dobrovoľným 
darcom krvi z celého kraja. Územný spolok SČK udelil jánskeho plakety 310 darcom , medzi 
nimi boli aj Bytčania.  
                 Podľa vyjadrenia vedúcej lekárky Národnej transfúznej služby ( NTS ) , 
zaznamenali jej pracovníci o 500 darcov viac ako minulý rok. Tento rok navštívilo NTS 11 – 
tis. darcov. Využili aj mobilnú odberovú jednotku, kde odobrali krv viac ako 1000 darcom. V 
Bytči urobila jednotka odber 16. XI. v knižnici.   Počas Študentskej kvapky krvi mali viac ako 
500 darcov, z čoho 300 bolo prvodarcov.  
                 V SD uvádzam zoznam odmenených darcov krvi za mesto Bytča a jeho časti. 
Okrem darcov uvedených v zozname svoju krv darovali napr. Peter Hozdek ( 10 x ), Janka 
Burandová  a Jiří Pištek  obaja z Bytče ( 20 x ).  
                 Zoznam darcov krvi za rok 2007 v Bytči.  
Zlatá plaketa : ( dostali 800,- Sk ) – 6 darcov : J. Buranda, P. Hrivo, J. Hulín, R. Varhaník ( 
všetci z Bytče) a Ľ. Dujčík z Hrabového 
Strieborná plaketa: ( 500,- Sk ) – 5 darcov : I. Durnek, Z. Křenek, M. Majtán, J. Slaninka a M. 
Drevenák ( všetci z Bytče ).  
Bronzová plaketa:  ( 400,- Sk ) – 14 darcov : J. Ačjaková, M. Dudoň, V. Danko, I. Hrabošová, 
P. Mičian, Ľ. Masaryk, D. Maliar, J. Gál, A. Smetanová z Bytče; V. Fundárek, M. Frývald 
a Š. Majtán z Hrabového; R. Gulaša z Pšurnovíc a M. Jakubíková z Hliníka.  
Podrobnosti SD č.: 110 a, b / 2007  
                 Regionálna veterinárna správa ( RVS ) požiadala 14. III. predstaviteľov všetkých 
obcí v kraji, aby s ňou spolupracovali.  Spolupráca sa týkala zabíjania zvierat pre súkromnú 
potrebu. RVS žiadala MsÚ v Bytči o informácie o chovateľoch hovädzieho dobytka. Medzi 
informáciami napr. bolo, že chovateľ je povinný najmenej 1 deň pred zabíjačkou ohlásiť ju na 
RVS v Žiline. Pri nahlasovaní museli uviesť svoje meno, adresu, okres, vek zvieraťa, dátum 
zabíjačky a pod.  
Podrobnosti SD č.: 111 / 2007 
                Očkovanie. MVDr. Ľ. Nehaj oznámil chovateľom psov a mačiek, že bude v Bytči 
očkovať proti besnote 23. V. vo svojej ordinácii. Poplatok za vakcínu bol 150,- Sk.  
                Hromadnú vakcináciu proti besnote a iným chorobám psov a mačiek vykonal 16. 
VI. aj MVDr. Zachara . Očkoval na troch miestach ( pri Bille, na Ul. mieru a na plavárni ) 
Podrobnosti SD č.: 112 a, b / 2007 
                Viróza. Príčinou premenlivého počasia a veľkých výkyvov teplôt v májových 
dňoch, mali ľudia zvláštnu virózu. Prejavovala sa výraznými bolesťami hrdla a vysokými 
teplotami.   
                Prieskum pôrodníc. Časopis Mama a ja, ktorý vychádza pre mladé rodiny 
a zaoberá sa najmä starostlivosťou o dieťa od jeho počatia po dospievanie, uverejnil 
prieskum. V augustovom čísle sa podrobne zaoberal pôrodnicami v Žilinskom kraji. Mňa 
zaujímala Žilinská pôrodnica, pretože tam chodí rodiť prevažná väčšina našich žien. Všetky 
fakty z prieskumu môžem potvrdiť z prvej ruky, pretože moja nevesta rodila tento rok v júni. 
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       Prieskum sa zameral na :  
1.) tehotenstvo . V Žiline bežali pre budúce mamičky kurzy 2x do týždňa. V rámci nich 

absolvovali teóriu, cvičenia, prezreli si pôrodnícke odd. a odd. šestonedelia. Kurz trval 
1 mesiac.    

2.) pôrod. Do pôrodnej sály môže mamičku sprevádzať maximálne 1 osoba ( poplatok 
1000 korún ). Akceptujú manžela, priateľku, či kohokoľvek z rodiny. Doprovod musí 
byť ale úplne zdravý. Môže prísť s pacientkou k pôrodu a ostať tam po pôrode ešte 2 
hodiny. Hneď po príchode ponúkajú rodičke epidurálnu injekciu  na tlmenie silných 
bolestí. Injekcia stojí 2000,- Sk. Miestnosť, kde matka trávi prvé chvíle pred pôrodom  
nie je spoločná pre všetky rodičky. Žena v nej môže použiť posteľ, sprchu , vaňu 
a veľké lopty.             
V Žiline sa rodí v ľahu  na pôrodnom stole. Priemerný počet pôrodov je tu za rok 1470 
( 65 % ). Cisárskym rezom sa tu rodí v priemere asi 20 % detí.  

3.) bábätko. Po pôrode mamičke ukážu bábätko hneď , potom ho vyšetria, zmerajú 
a oblečú. Novorodenec je striedavo s matkou a na termolôžku. Ak nie sú žiadne 
komplikácie, je dieťa s matkou na izbe od prvej chvíle ako ich tam premiestnia. Vo 
všetkých izbách je poruke vanička a prebaľovací pult pre dieťa. Sociálne zariadenie je 
spoločné pre všetky rodičky.  

4.) dojčenie. V Žiline poskytujú kvalifikované poradenstvo vyškolených sestier, písomné 
materiály. Deti vážia raz za deň. Na oddelení sú k dispozícii ručné aj elektrické 
odsávačky, alebo deti dokrmujú odstriekaným materským mliekom z mliečnej banky. 
Z tejto nemocnice odchádza 98 % plne dojčených detí 

5.) začiatok šestonedelia. V nemocnici , ak nenastanú komplikácie , ostáva matka 
s dieťaťom 4 – 5 dní. Návštevy príbuzných sú možné kedykoľvek a môžu ísť priamo 
na izbu alebo do spoločenskej návštevnej miestnosti. Okrem spomínaných majú pre 
solventnejšie matky aj apartmán s vlastným hygienickým zariadením, televízorom, 
chladničkou, mikrovlnnou rúrou a napojením na internet. Cena za apartmán je 2000,- 
Sk.  

Podrobnosti SD č.: 113 / 2007  
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IX. kapitola 
 

 
 
 

Š K O L S T V O 
 
 

 
 
               Informa čná tabuľa MsÚ. Nás oboznámila s faktami, týkajúcimi sa školstva.  
-  Začiatkom októbra oznámili, že sa bude konať výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ 
v Pšurnoviciach. Termín odovzdania prihlášok bol do 19. X.  
-  Začiatkom novembra zas oznámili výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ v Bytči. 
Termín odovzdania prihlášok bol do 26. XI.  

  Reforma školstva. Učitelia ich zažili už celú kopu a nie každá priniesla pozitíva.  
Slovensko sa stalo výkonným ekonomickým prostredím do ktorého prichádza čoraz viac 
zahraničných investorov.  Tí si žiadajú kvalifikovaných zamestnancov. Ich nedostatok sa 
netýka len špecializovaných profesií ale aj bežných  robotníckych povolaní. Tu je na vine 
zánik kvalitného učňovského školstva po revolúcii.  
              Tento rok odborníci začali pracovať na nových osnovách . Ich cieľom bolo, aby 
z nich vypadlo všetky zbytočné informácie. Ich obsah sa zredukoval a do popredia sa dostáva 
prax a rozhodnutie učiteľa, čo je v učive pre žiaka podstatné.  
              Konferencia. Na Žilinskej univerzite  v septembri usporiadatelia Národnej služby 
pre elektronickú spoluprácu škôl usporiadali konferenciu pre riaditeľov a zástupcov 
základných a stredných škôl. Názov konferencie bol „ Opäť v škole, opäť s etwiningom“.  
              Zmyslom podujatia ( ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia všetkých škôl z Bytče ), 
bolo zvýšiť počítačové a jazykové schopnosti učiteľov a žiakov. Išlo tiež o to, aby bol počítač 
súčasťou vyučovania, aby učitelia používali nové metódy výuky a viac trénovali cudzí jazyk. 
              Konferencia bola súčasťou celoslovenskej akcie a organizovaná bola z Bruselu.  
Prítomných na nej bolo 130 riaditeľov z rôznych škôl z celého Slovenska.  
Podrobnosti SD č.: 114 / 2007  
             Jazyky na školách. Začiatkom októbra vyhlásil minister školstva ( J. Mikolaj ) , že 
v priebehu 3 rokov musia ZŠ zabezpečiť povinnú výučbu cudzieho jazyka od 3. triedy. Druhý 
jazyk má byť povinný od 6. triedy v priebehu 8. rokov. Riaditelia škôl sa búria, pretože nie 
všetky školy majú kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov ( najmä na dedinách ). Na ZŠ 
Ul. mieru u nás takýto problém nemajú , pretože tam sa učí anglický jazyk od 3. triedy už 
niekoľko rokov. Dokonca na tejto škole učia cudzí jazyk už od 1. triedy nepovinne.  
              Najvyhľadávanejší je u rodičov i žiakov jednoznačne anglický jazyk.  
              Správa o školských zariadeniach v meste.  
Mesto je zriaďovateľom 12 škol. Zariadení. Z toho :  

1.) 8 je bez právnej subjektivity  -  6 MŠ a 2 škol. Jedálne 
2.) 4 s právnou subjektivitou  - 2 ZŠ, ZUŠ a CVČ  

Školské jedálne. 
V meste sú 2 , ale varia v nich pre širokú žiacku a učiteľskú klientelu:  

1.) Školská jedáleň pri ZŠ na Ul. mieru – pripravuje stravu pre svoju školu, pre MŠ ( 
Dostojevského, Hrabové, Hliník, Pšurnovice a :M. Bytča; pre dôchodcov 
a dodávateľsky pre Hvozdnicu a Hlboké 

- počet zamestnancov je 15 ( kuchárky + 1 šofér ) 
- mesačne sa tu stravovalo v priemere 690 stravníkov 
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- počet vydaných jedál 94 672 z toho žiackych – 84 536  
2.) Školská jedáleň pri ZŠ E. Lániho – pripravovala stravu pre svoju školu, gymnázium 

a MŠ Hurbanovu 
- počet zamestnancov bol 9  
- priemerný mesačný počet stravníkov bol 543 
- počet vydaných jedál bol 92 172  z toho žiackych – 80 320  
Čerpanie z rozpočtu mesta pre školstvo na rok 2007 ( v tis. korunách ):  
Škola :                                        ZUŠ     CVČ      ŠKD      MŠ + ŠÚ      ŠJ        Spolu:  
Príspevok mesta                         5820     3782      1315      15 479        4110      30506 
Z MŠ SR                                      -           362         -            350               -           712 
Ostatné príspevky                       792       522        143         625             752       2 840   
Platy zamestnancov školstva      4 266    2177      992         8154           2565     24 503 
                               Najväčšie prevádzkové náklady boli za:  
Plyn a teplo                                 236        -            -             938             161 
Vybavenie interiérov                   10         37          5             233             -    
Výpočtová technika                     39        115         -              36              -  
Pomôcky, knihy, učebnice           51        317        18            252            -  
Údržba budov                               -            -           -              1645          110 
Sociálny fond                               37         18          3             68              20  
Výdavky celkom                          6 615    4669    1458       16454          4862       34 058 
Podrobnosti SD č.: 115 / 2007 
 

Materské školy – MŠ 
 
Hlavným cieľom MŠ je príprava detí na vyučovanie v základných školách. 
1.) údaje o počte detí a tried:  
Názov MŠ :                        počet tried      počet detí    počet predškolákov   náklady na 1.ž. 
Bytča – Dostojevského          6                     140                      52                   40 823  
Bytča – Hurbanova                6                     130                      50                   42 075  
Hrabové                                 1                      24                        10                   63 583  
Hliník                                     2                      37                        10                   35 000 
Pšurnovice                              1                     26                         15                   43 045  
M. Bytča                                 1                     20                         8                     47 736  
2.) údaje o počte zamestnancov :  
Názov MŠ:                                                pedagogickí                     ostatní 
Bytča – Dostojevského                                   11                               4 + 1 sezónny ( kurič )  
Bytča – Hurbanova                                         11                               3 + 2 sezónny  
Hrabové                                                           2                                 1 + 1  
Hliník                                                               3                                 3  
Pšurnovice                                                       2                                  2  
M. Bytča                                                          2                                 1   
Sezónny zamestnanec znamená, že počas roka je údržbár a cez zimu je aj kurič. 
3.)Vzdelávanie pedagogických pracovníkov: kvalifikovanosť v MŠ je 100 %. Okrem toho 
učiteľky absolvovali počas roka tieto školenia a kurzy:   
- cyklické vzdelávanie poriadané Metodickým centrom v Banskej Bystrici 
- školenie , ako rozvíjať grafologické zručnosti               30 zamestnancov   

      -     komunikácia                                                                   5          -  „  -   
- počítačový kurz                                                               30       -  „  -   
- hudobný a pohybový kurz                                               30       -  „  -  
- predškolská výchova                                                       7         -  „  -  
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- autizmus ( prejavy, diagnostika, terapia )                       5  zamestnancov   
- príprava vedúcich pracovníkov                                       1        -  „  -  
- zvyšovanie kvalifikácie                                                   2       -  „  -  
4.)Prezentácia MŠ na verejnosti : Všetky MŠ vystúpili s kultúrnym programom v rámci     
akadémie „ Na krídlach radosti „; zapojili sa do výtvarných súťaží ( Dúha, Vesmír očami 
detí ), literárnych súťaží : Mám básničku na jazýčku, Rapotavá straka; športových súťaží. 
Navštívili divadelné predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline, v Dome kultúry v Bytči, 
ZUŠ. Všetky deti absolvovali plavecký výcvik. Mnohé navštevovali tieto krúžky: 
počítačový, spevácky, hru na flautu, turistický , anglického jazyka a šikovných rúk. Obe 
MŠ v Bytči majú vytvorené vlastné webové stránky.  
5.) Projekty:  
     Škola podporujúca zdravie                 všetky MŠ 
     Rozvoj čitateľskej gramotnosti           všetky MŠ  
     Adamko hravo – zdravo                      MŠ Pšurnovice, Hrabové  
     Zdravý úsmev                                      MŠ Hurbanova, Dostojevského  
     Kvalitnejšie ŽP                                    MŠ Hliník  
6.) V priestorových a materiálnych podmienkach boli všetky MŠ vynovené takto:  
- MŠ Dostojevského – oprava strechy, maľovanie interiéru, výmena kotla a radiátorov, 

pribudlo 11 nových stolov a 30 ležadiel.  
- MŠ Hurbanova – výmena batérií v umyvárňach, pribudlo 45 nových ležadiel.  
- MŠ M: Bytča – rekonštrukcia umyvární a nové ležadlá  
- MŠ Hrabové - oprava strechy , výmena podláh, maľovanie stien a nové ležadlá.  
- MŠ Pšurnovice – výmena podláh, oprava oplotenia, nové ležadlá a nový počítač 

s tlačiarňou  do riaditeľne 
- MŠ Hliník – oprava strechy a komína, nová omietka v kotolni, výsadba okrasných 

drevín v areáli škôlky 
7.) Finančné zabezpečenie. Finančné príspevky od štátu a od rodičov použili na nové 
učebné pomôcky, detský nábytok, hračky a metodické pomôcky.  
Konkrétne čerpanie financií na opravy a údržbu: Dostojevského : 103 000,-; Hurbanova: 
499 100,-; Hrabové: 385 000,- Hliník: 63 000,- ; Pšurnovice: 126 000,- ; M. Bytča: 
270 000,- ; Mikšová: 199 000,- ; Spolu vynaložil MsÚ na všetky opravy MŠ 1 mil. 645 
tis. korún.  
Podrobnosti SD č.: 116 a, b, c / 2007  
            Akadémia. Deti a učiteľky zo všetkých MŠ v Bytči a prímestských častí 
zorganizovali 19. VI. v Dome kultúry akadémiu pod názvom „Na krídlach radosti“. 
Na krídlach radosti poleťte s nami, piesňami, tancami otvorte brány – znelo motto III. roč. 
akadémie detí materských škôl.  
            Deti pre nás zatancovali moderné i ľudové tance, zaspievali piesne a zarecitovali 
mnoho básničiek. O tom, že sú z nich malí športovci, predviedli v športových ukážkach. 
Záver akadémie patril deťom zo špeciálnej školy. Všetci, ktorí sme sedeli v hľadisku sme 
nadšene tlieskali našim malým deťúrencom, ktorým očká len tak svietili nadšením.  
Podrobnosti SD č.: 117 a, b / 2007  
            Začiatok školského roka. 3. IX. od rána vysielali médiá relácie venované škole, 
žiakom, rodičom. Prvý deň v škole neunikol dospelej verejnosti. Aj polícia v našom meste 
posilnila svojimi členmi všetky križovatky a frekventované cesty. Už v auguste vyzývali 
rodičov, aby svoje deti naučili chodiť bezpečne cez cestu a križovatku a aby si na seba 
dávali pozor.  
             Zápis do škôlky. Riaditeľstvo MŠ na Hurbanovej ulici ( pri pošte ) pozvalo 
rodičov na zápis detí. Konal sa v dňoch od 5. do 30. marca. Rodičia museli priniesť 
vyplnenú prihlášku potvrdenú detským lekárom. Pri vyššom záujme , boli uprednostnené 
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tie deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku, ďalej tie deti, ktoré dovŕšili 5 rok svojho 
života a deti s trvalým pobytom v Bytči. Deti mladšie ako 3 roky prijali len v prípade 
voľných miest. Aby mali deti a rodičia lepšiu predstavu o tom , čo ich v škôlke čaká 
pripravili 14. III. pre nich zamestnanci Deň otvorených dverí.  Deti prvýkrát uvideli 
priestory, do ktorých budú denne chodiť. Stretli sa s pani učiteľkami i ostatnými 
zamestnancami. Spoznali hry, aktivity detí a dostali malý darček na povzbudenie.  
                  Aj riaditeľstvo druhej škôlky na sídlisku ponúkalo rodičom detí zápis 
v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.  
                  Zábava. Rodičovská rada škôlky na Dostojevského ulici ( Sídlisko ) pripravila 
pre svojich učiteľov , pre rodičov a príbuzných detí ale aj širokú verejnosť na 10 . II. 
spoločenské posedenie v Dome kultúry. Pri hudbe M. Papánka sa všetci dobre zabavili 
a spoznali navzájom.  
                 Karneval. 26. II. bol dňom, keď sa fašiangové obdobie končí. Aj deti zo škôlky 
na sídlisku ho ukončili karnevalom. Pestro vyobliekané princezničky, zvieratká, šaškovia, 
indiáni a iné masky premenili sálu v Dome kultúry na rozprávkovú krajinu hýriacu 
farbami a veselým smiechom. Okrem prípravy masiek rodičia napiekli deťom  a ich 
učiteľkám koláčiky, slané a sladké pečivo.  
Podrobnosti SD č.: 118 / 2007  
                Recitačná súťaž. 19. III. pripravili učiteľky MŠ v Hliníku recitačnú súťaž pod 
názvom „Mám básničku na jazýčku“ . Všetky deti sa na súťaž poctivo pripravili a ani raz 
sa nepomýlili. Riaditeľka p. Eva Drábiková mi povedala, že sa im podarilo vyhrať peniaze 
, ktoré použijú na projekt obnovenia a skrášlenia záhrady , uprostred ktorej škôlka stojí. 
Ochotní rodičia ostrihali nové a vyrezali staré stromy. Postupne pre svoje deti vybudovali 
areál s preliezačkami a hojdačkami.  
                Výberové konanie. MsÚ v Bytči vyhlásil v júli výberové konanie  na obsadenie 
miesta riaditeľka škôlky v Hliníku.  Požiadavky na splnenie výberového konania 
uverejnili na verejnej tabuli pred úradom. Na ozname nechýbali ani podrobnosti o tom, 
aké doklady musia záujemcovia  predložiť. Termín podania prihlášky bol do 31. VIII.  
Podrobnosti SD č.: 119 / 2007 
 

Základné školy. 
 
Prehľad o počte žiakov škôl a výške financií na 1 žiaka.  
 Rok                         obe ZŠ                   pridelené peniaze                príspevok na žiaka 
2003                         1580                      28 129                                 17 803 
2004                         1535                      31 987                                 20 838  
2005                         1509                      30 149                                 22 630  
2006                         1459                      37 372                                 25 614  
2007                         1445                      41 690                                 28 851  
Údaje boli platné vždy do 30. VI. bežného roka. Financie sú zaznamenané v tisíckach 
korún.  
Podrobnosti SD č.: 120 / 2007 ( komentár )  
Čerpanie rozpočtu:  
Príjem MŠ SR ( v tis. Sk )           ZŠ mieru                     ZŠ Lániho               spolu 
              -                                      26 511                         18 089                    44 600  
Mzdové náklady                           20 857                         13 698                    34 555  
Najväčšie výdavky 
Energie                                         679                              192 
Plyn a teplo                                  913                              379  
Vybavenie internetom                 120                               221   
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Učebné pomôcky                         253                              286  
Údržba budov                              2 103                            810  

                                               ZŠ mieru                           ZŠ Lániho  
Stravovanie                            175                                    70  
Sociálny fond                         131                                    73  
Dávky v hmotnej núdzi          65                                      40  
Uviedla som len tie najväčšie výdavky.  
Podrobnosti SD č.: 121 / 2007 ( komentár )  

 
Základná škola na Ul. Eliáša Lániho 

 
1.) prehľad o počte žiakov a tried:  

Počet tried celkom   bol      25  z toho na I. stupni – 10  a na II. stupni – 11  
Počet žiakov                        606                220                        386  
Počet odd. ŠKD                   2                  v nich bolo 66 detí    
Počet ž. zapísaných do 1. roč.         54  
Počet ž. vychádzajúcich z 9. roč.    88 
Počet prijatých do škôl                    91  
Školskú dochádzku ukončilo          94 
Škola má dislokované pracovisko v Hliníku.  

2.) prehľad o počte zamestnancov:  
pedagogických bolo 46      a ostatných 9 

3.) aktivity, prezentácie školy na verejnosti:  
Škola organizovala akcie pre rodičov ako Vianočná besiedka, Deň na podporu výučby 
cudzích jazykov, zájazd do Wiedne 
Súťaže:  

- v regionálnom kole sa deti zúčastnili na : matematickej, geografickej a biblickej 
olympiáde; na pytagoriáde; dopravnej súťaži;  Mladý génius ; Hviezdoslavov Kubín; 
zo športových súťaží to boli: stolný tenis, streľba zo vzduchovky; basketbal, futbal 
a cezpoľný beh. 

- V krajskom kole získali v kategórii hádzaná dievčat 1. miesto 
- V celoslovenskom kole v súťaži Klokan získali 2 ž. titul najlepší riešiteľ Slovenska ( 

matematika).  V hádzanej dievčat skončili na 3. mieste. 
- Medzinárodné súťaže: v súťaži Excel internacional solver získali 3 žiačky titul 

vynikajúci riešiteľ 
3.) Projekty: Európsky týždeň boja proti rasizmu, SMS v škole, Čitateľská gramotnosť  

a iné.  
Podrobnosti SD č.: 122 / 2007  
             Deň otvorených dverí. 18. I. otvorila škola svoje brány dokorán, aby cez ne mohli 
vstúpiť rodičia a široká verejnosť. Vedenie a učiteľský zbor ponúkli záujemcom dopoludnia 
účasť na vyučovacích hodinách v ľubovoľnej triede, mohli si prezrieť priestory školy a spýtať 
sa na organizáciu vyučovania.  Popoludní mohli vidieť činnosť detí v školskom klube. 
              Na druhý deň škola pozvala deti z MŠ – budúcich školákov na zábavné a poučné 
dopoludnie pod názvom „ Prechádzka školským kráľovstvom“. Pre deti to boli chvíle plné 
smiechu, hier, zábavy, pesničiek a hádaniek.  
              Zápis. V dňoch 22. a 23. I. sa v škole zastavovali rodičia so svojimi budúcimi 
prváčikmi, aby ich tu mohli prihlásiť do školy.  
Podrobnosti SD č.: 123 / 2007 
              Ples. Aj tento rok pripravilo rodičovské združenie ples pre učiteľov , rodičov a pre 
všetkých, ktorí sa chceli zabaviť. Tento rok to bolo v penzióne ROYAL v Hliníku dňa 17. II. 
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Do tanca všetkým vyhrával K. Ruman. Pri chutnom občerstvení a večeri sa plesajúci zabávali 
až do rána.  
                Dopravná súťaž. Deti z oboch škôl absolvovali v novembri dopravnú súťaž. 
Organizovala ju mestská polícia v rámci projektu Prevencia kriminality. Z oboch škôl 
súťažilo 25 ž. Súťaž bola zameraná najmä na deti a mládež. Náčelník P. Majstrík sa chcel 
presvedčiť, ako deti poznajú a v praxi používajú pravidlá cestnej premávky. Sledovali ako sa 
správajú na ceste , ako riešia dopravné situácie, dopravné značky a či majú ich bicykle 
základné vybavenie. Vyvrcholením akcie bola jazda zručnosti na bicykli.  
               Všetky družstvá ohodnotili policajti vecnými cenami. Deti dostali prilby, chrániče, 
reflexné pásky či zadné blikacie svetlá na bicykel. Náčelník polície bol s vedomosťami detí 
spokojný, horšie to bolo s jazdou zručnosti.  Všetci dospelí zúčastnení dúfali, že v budúcnosti 
bude na cestách čo najmenej kolízií medzi motoristami a deťmi na bicykloch.  
Podrobnosti SD č.: 124 / 2007  
 

Základná škola na Ulici mieru. 
 
1.) prehľad o počte žiakov a tried:  
Počet tried celkom                              35              I. stupeň: 16         II. stupeň: 19  
Počet žiakov celkom                           846                366                       480  
Oddelenia v ŠKD                               5                 148   
Počet detí I. roč.                                 96 
Počet deviatakov                                87  
Počet vychádzajúcich zo školy           5  
Počet ž. prijatých do škôl                   92  
Škola má dislokované pracovisko v Pšurnoviciach.  
2.) prehľad o počte zamestnancov: pedagogických – 55         ostatní – 14  
3.) projekty: Detská didaktika očami malých pozorovateľov,  Škola budúcnosti,  Otvorená 
škola, zriadenie webovej stránky ( www.zsmieru.sk; a www.skolahrou.sk ); Európska jar 07; 
Inovačná didaktika pomocou webu; Multimediálne rozprávky a príbehy; Indiánsky rok ( 
spracované spolu s elektronickým časopisom pre deti Fifík); Čitateľská gramotnosť; Krajina 
za školou ( spolupráca so školou Jílové pri Prahe) 
4.) súťaže: 
Regionálne kolo: Štúrov Zvolen  - 3. miesto  
Okresné kolá: pytagoriáda, matematická a geografická olympiáda ; olympiáda v cudzích 
jazykoch; Hviezdoslavov Kubín; Slávik Slovenska; Sudokiáda; literárne a športové súťaže; 
Najkrajšie Vianoce.  
Krajské kolá: Hviezdoslavov Kubín  - 3. miesto 
                      Vybíjaná                       - 4. miesto  
                      Vajanského Martin       - 3. miesto  
Celoštátne kolá: Rapid šach – 1. miesto  
                           Športové majstrovstvá detí a mládeže – 2. miesto  
                           Konto Orange – 3. miesto  
Podrobnosti SD č.: 125 / 2007  
Podrobnosti SD č.: 126 a, b, c / 2007  
                   Ples. Plesy na mierovej sú veľmi obľúbené a vyhľadávané. Rodičovská rada spolu 
s vedením školy aj tento rok pripravila ples pre verejnosť. Konal sa 27. I. v telocvični školy. 
Prítomných zabávala živá hudba a výhercovia získali hodnotné ceny z tomboly. Plesu sa 
zúčastnili aj zástupcovia týždenníka MY ŽN , ktorí za svoje noviny prispeli do tomboly 
celoročným predplatným. Predplatné získala pôvabná mladá dáma zo Súľova K. Ďurajková.  
Podrobnosti SD č.: 127 / 2007  
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                   Deň učiteľov. Z príležitosti narodenia J. A. Komenského  - učiteľa národov 
pripravilo riaditeľstvo školy a odborový zväz 30. III. slávnostné posedenie . V reštaurácii Gól 
sa stretli nielen pedagogickí pracovníci školy, ale aj všetci tí, ktorí sa o chod školy starajú ( 
upratovačky, údržbár, kurič, administratívni zamestnanci ). S dojatím a s vďačnosťou prijali 
pozvanie aj bývalí učitelia školy, dnes už dôchodcovia, na ktorých vedenie nikdy nezabúda.  
Podrobnosti SD č.: 128 / 2007  
                  Reprezentantka. Výbornou žiačkou školy je Zuzka Hromcová, o ktorej podrobne 
píšem v kapitole Ľudia medzi nami. Zuzka navštevuje školský krúžok Hlavolamáreň, ktorý 
vedie jej mama Katka, ktorá na škole učí matematiku a fyziku . Otec Richard učí informatiku. 
Zuzka má byť po kom nadaná. Zuzkina babka Lydka bola na škole dlhé roky zamestnaná 
v kancelárii.  
                  Zuzka prináša škole i sebe ceny so všetkých súťaží matematického charakteru, na 
ktoré ju škola pošle. Nie sú to iba regionálne súťaže, ale aj krajské alebo celoštátne. Vo 
februári boli v Žiline Majstrovstvá Slovenska v riešení Sudoku, odkiaľ si priniesla ďalšiu 
cenu. 
                  NUDAKAZ.  Detský divadelný súbor Nudakaz mal 11. III. slávnostný deň. 
V premiére deti po prvý raz vystúpili pred verejnosťou s detským muzikálom Princezná je 
smutná. Pre veľký úspech museli opakovať svoje predstavenie aj 15. IV. a 3. VI. v Dome 
kultúry. Súbor prezentoval svoje vystúpenie takto: „ Čujte, čujte! Sedliaci i panstvo! Starí 
a tiež mladí! Muži ba i ženy! Princezná Filoména je smutná! Kto z vás by vedel žartom , 
piesňou , tancom, či akýmkoľvek fígľom našu krásnu princeznú rozveseliť, nech sa ihneď na 
zámok poberá! Komu sa kumšt tento vydarí a princeznú Filoménu k veselosti či k smiechu 
privedie, tomu veľká odmena pripadne!“ 
                  Muzikál A. Čobeja spracovala vedúca súboru učiteľka Ivana Lukácsová, ktorá sa 
malým hercom venuje na škole už  štvrtý rok. Návrhy a realizáciu kostýmov zvládli členovia 
súboru spolu so svojimi rodičmi. Technicky spolupracoval učiteľ Janko Ciesarík  a T. Lukács 
( Ivanin manžel ).  
Podrobnosti SD č.: 129 a, b / 2007   
                  Výstava. Škola spolu s Materským centrom pripravili pre verejnosť predajnú 
výstavu  tematicky zameranú na Veľkonočné sviatky. Výstava sa niesla pod názvom 
Znovuzrodenie Veľkonočných zvykov a tradícií. Akcia sa uskutočnila 2. IV. v priestoroch 
školy. Organizátori si pozvali hostí, ktorí záujemcom predviedli zdobenie kraslíc, pletenie 
korbáčov, košíkov, otĺkanie píšťaliek, paličkovanie čipky, výrobu bábik so šúpolia, zdobenie 
medovníkov a iné zručnosti.  
                   Okrem spomínaných aktivít pripravili aj predajnú výstavu jarných kvetov 
a dekorácií pre potešenie oka a inšpiráciu.  
Podrobnosti SD č.: 130 / 2007  
                  Slávik Slovenska sa tento rok konal začiatkom mája v Dome kultúry.  
Z okresného kola si priniesli ceny aj 2 žiačky školy. Karolínka Majková získala 2. miesto. 
Sľubná speváčka navštevuje 3.A triedu a okrem spevu sa venuje aj hre na akordeón a tancu.  
                  Simonka Tichá získala 3. miesto. Simonka sa venuje spevu už druhý rok. Rada 
spieva nielen ľudové piesne ale venuje sa aj pop – spevu.  
                  Obe dievčatá pripravila na súťaž učiteľka spevu Mgr. Anna Holíncová. 
                 Súťaž v rétorike – Štúrov Zvolen. Na krajskom kole, ktoré usporiadal ŽSK si 
škola obhájila 1. miesto z okresného kola. Školu reprezentovali Oliver Roch ( s úryvkom 
z knihy Malý princ ) a Kristína Bárdyová ( Danka a Janka). Úroveň súťaže bola veľmi vysoká 
a konkurencia veľká. Napriek tomu získala Kristínka 1. miesto a postúpila do celoštátneho 
kola vo Zvolene.  
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                  Cieľom súťaže bolo najmä to, aby deti získali kladný vzťah k slovenskému jazyku, 
k hovorenému slovu a aby sa nebáli vystupovať na verejnosti.  
Podrobnosti SD č.: 131 / 2007 
                  Zabudnuté rozprávky. Pol roka pracovali žiaci 2.B, 3.C a 8.A na projekte 
Stratené rozprávky, ktorý finančne podporilo konto Orange. Cieľom projektu bolo nájsť 
zabudnuté rozprávky z bytčianskeho regiónu. Aby sa to deťom podarilo okrem iného si 
pozvali starých rodičov na besedu do školy. Spoznávali ich životné príbehy, spomienky na 
mladosť a rozprávky, ktoré im ako deťom rozprávali ich rodičia a starí rodičia. Koordinátormi 
projektu na škole boli učitelia M. Petrus a Ľ. Gabajová.  
                   Na záver deti nahrali získané rozprávky na CD nosič v slovenskom a anglickom 
jazyku. K tomu ešte vytvorili príbalovú knižočku s rozprávkami a omaľovánkami. Aby to 
všetko dosiahli museli najskôr navštíviť Bábkové divadlo v Žiline /( aby sa inšpirovali), 
mestskú knižnicu, vyhľadávali mnoho historických fotografií starej Bytče. Sami si vytvorili 
bábkové divadielko so všetkým , čo k tomu patrí. Do svojho projektu zapojili nielen svojich 
blízkych, ale aj širokú verejnosť. Svoje CD predstavili na autogramiáde 30.V. , ktorá sa 
konala na zámockom nádvorí. 
Podrobnosti SD č.: 132 a, b  / 2007  
                   Moje najkrajšie prázdniny . Slovenská agentúra cestovného ruchu pripravila 
v septembri projekt pre žiakov 5. ročníkov ZŠ. Názov projektu bol „ Moje najkrajšie 
prázdniny na Slovensku“. Cieľom akcie bolo podporiť cestovný ruch na Slovensku, 
vyzdvihnúť jeho dôležitosť a rozšíriť si vedomosti o svojej vlasti.  
                   Projekt mal 2 časti. Do prvej , súťažnej a kreatívnej sa zapojili všetky piate triedy. 
Na škole zvíťazila práca z 5. B triedy. Bola to tímová práca pod vedením učiteľky slovenčiny 
Šudovej. Táto práca sa umiestnila na 1. mieste v kraji.  
                  28. IX. pokračovala druhá časť projektu v Šamoríne , kde deti predviedli svoje 
vedomosti a športovú zdatnosť. Tu sa deti stretli so známymi osobnosťami kultúrneho života. 
V tejto druhej časti súťažilo 8 škôl z celého Slovenska. Naši napokon obsadili krásne 2. 
miesto. Okrem iného získali materiál na výtvarnú výchovu za 10 000 korún a mnoho iných 
osobných cien.  
                  Rozprávkovo. S unikátnym projektom sa v celoštátnej súťaži pod garanciou ceny 
STV a Slovak Telekomu umiestnili naši žiaci. Za projekt Rozprávkovo získali 3. miesto 
druháci a tretiaci pod vedením Ľuby Gabajovej. Cenu získali ako najmladší v konkurencii 
vyšších ročníkov.  
                  Na škole je bežné, že už žiaci 1. ročníka pracujú s počítačom. Deti to baví. 
Tentoraz ich ale zaujalo najmä to, že mali po celom Bytčiansku pozbierať zabudnuté 
rozprávky. Tie potom prepísali, nahrali a vydali knižku a CD nosič. Všetky sú uverejnené aj 
na internetovej stránke školy. Ich súčasťou sú aj pôvodné nahrávky, na ktorých sú hlasy ľudí, 
ktorí ich deťom porozprávali. Napokon ich sami deti preložili do anglického jazyka.  
                  Medzi rozprávkami priamo z Bytče a okolia sú O vílach ( z Tancovej ); 
O chudobnom dievčati ( zo Štiavnika); Richtárova česť ( z Plevníka); Mátoha, Rozprávka 
o lesoch a Jablká sú priamo z Bytče.  
                  Deti bavilo aj to, že na hodinách čítania nahrávali, na výtvarnej výchove kreslili 
ilustrácie. Keď prišli na návštevu študenti zo Žilinskej univerzity, boli nadšení, ako tieto malé 
deti ovládajú prácu s počítačom. 
                    Ľuba Gabajová pracuje na škole 10 rokov a od začiatku vymýšľa pre deti nové 
formy vyučovania. Rada zapája do vyučovacieho procesu aj rodiny detí a tie pristupujú 
k učivu veľmi aktívne.  Je potom samozrejmé, že jej tretiaci ovládajú históriu mesta oveľa 
lepšie ako my dospelí.  
Podrobnosti SD č.: 133 a, b, c / 2007  
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                    Ocenenie. Vedenie školy potešilo, keď 6. XI. dostali list od firmy Slovak 
Telekom. V liste stál oznam, že Mgr. Ľubica Gabajová bola úspešná v súťaži pre učiteľov 
„Cena Slovak Telekomu 2007 „. Ľuba si potom išla prevziať cenu na slávnostné vyhlásenie 
výsledkov do Pálfyho paláca v Bratislave z rúk tajomníka Ministerstva školstva 
a predstaviteľov Telekomu.  
Podrobnosti SD č.: 133 d / 2007  
                    Beseda. Všetci deviataci sa zúčastnili besedy s príslušníkmi policajného zboru, 
ktorá mala názov „ Právne vedomie žiaka“. Na besede sa dozvedeli veľa užitočného o tom, čo 
by mali v praxi vedieť o svojich právach a povinnostiach.  
                    Vianočný program. Pred Vianocami 12. decembra boli deti vyobliekané 
a vzrušené v očakávaní veľkej udalosti. Predstavili sa totiž v telocvični školy svojim rodinám, 
známym a širokej verejnosti Vianočným programom. Program si nacvičili sami len za malej 
pomoci svojich učiteľov.  
Podrobnosti SD č.: 134 / 2007  

 
Špeciálna základná škola internátna ( ŠZŠI ) 

 
                 Sídli na ulici Mičurovej č. 364. Vedie ju riaditeľka Mgr. Anna Ďurajková, 
zástupkyňa Danuša Strečanská, hospodárka Anna Pinčíková a vedúca školskej jedálne Elena 
Kalužná.  
                 Škola mala v šk. roku 2006 / 07  12 tried, 1 odd. ŠKD a 3 odd. žiakov ubytovaných 
v školskom internáte. Počet všetkých žiakov bol 117, z toho 24 detí bývalo v internáte. Počet 
zamestnancov bol 20. Z nich boli pedagogickí 15 a ostatní 4. Internát mal svojich 6 
zamestnancov.  
                 Počas celého šk. roka sa ped. Zamestnanci zúčastnili cyklického vzdelávania 
v oblasti grafomotorických zručností, managmentu, marketingu, autistického výcviku, štúdie 
Aspergerovho syndrómu, informačných technológií, pracovných a právnych vzťahov a iných 
odborných školení. Riaditeľka školy sa zúčastnila na 2 medzinárodných konferenciách 
o postihnutých deťoch.  

1.) Aktivity žiakov. 
- Európsky deň rodiny 
- Európsky týždeň boja proti drogám, fajčeniu  
- Deň zeme, besedy ku Dňu vody 
- Stretnutie s Mikulášom, Vianočný koncert a besiedka 
- Karneval, výlety, návštevy divadla v Bytči, Žiline 
- Návštevy Mestskej knižnice 
- Beh Terryho Foxa, turistika do Vrátnej doliny  
                        2.)Prezentácia školy v regióne i mimo neho:  
- XII. ročník Regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska 
- Recitačná súťaž Otvorené srdcia v P. Bystrici  
- Prezentácia na Divadelnej Šuji  
- Prehliadka moderného tanca v Žiline  
- Výtvarné súťaže ( získali 17 cien a čestných uznaní ) 
- Športové hry mentálne postihnutých v Žiline ( 21 diplomov ) 
- Ľudová tvorivosť a mesiac detskej tvorby v Bratislave, dielo tvojich rúk 

v Topoľčanoch 
Škola sa zapojila celkom do 14 výtvarných súťaží, výstav, prehliadok.  

3.)Projekty. Škola získala finančnú podporu 50 000 korún v projekte Otvorená škola 
a 56 000 korún za projekt Zdravá škola.  



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 59 

4.) Priestorové a materiálne vybavenie školy. V školskom roku boli škole pridelené financie 
vo výške 8 982 000,- Sk so štátneho rozpočtu. Z toho na platy učiteľov minuli 4 555 000,- Sk 
, na energie 747 000,- Sk, na materiál 538 000,- Sk, na údržbu budov 77 000,- Sk. Na 
rekonštrukciu internátu , vysadenie trávnika na ihrisku okrem toho minuli z kapitálových 
výdavkov 2 145 000,- Sk. Okrem toho sa 20 detí zúčastnilo na medzinárodnom projekte vo 
Švajčiarku.   
 Tento rok ešte dostali darcovské príspevky z rôznych organizácií vo výške115 984,- Sk.  
           Vyučovanie prebiehalo v 2 budovách . Pracovné vyučovanie bolo v dielňach,na šk. 
pozemku a v šk. cvičnej kuchyni.  Telesná výchova sa učila vo vlastnej telocvični a na 
mestskom štadióne. Napriek tomu vedenie školy nie je spokojné s vybavenosťou.  Triedy sú 
malé, chýbajú relaxačné a oddychové miestnosti, chýba veľa špeciálnych pomôcok. Škola 
nemá prepojenie s internátom a cez staré okná uniká v zime  teplo.  
5.) Výsledky v príprave na budúce povolanie.    
Dochádzku v šk. roku ukončilo spolu 14 ž. Pokračovať budú v školách takto:  

- 1ž. bude pokračovať v Odbornom učilišti( OU ) – odbor záhradník  
- 5 ž. v OU  - odbor murár , stavbár  
- 2 ž. v OU  - odbor stavebný zámočník   
- 1 ž. v OU  - odbor maliar , natierač   
- 4 ž. v OU  - odbor predavač a pomocný robotník v sklade   
- 1 ž. v OU  - odbor potravinárska výroba ( cukrárka )   
- 1 ž. nepôjde ďalej študovať , ostáva doma   

Podrobnosti SD č.: 135 / 2007  
                 Športové hry. 24. V. žiaci súťažili v športových hrách, ktoré majú už 
niekoľkoročnú tradíciu. V tomto krajskom kole zvíťazili celkom v 10 disciplínach. Celé 
súťaženie sa nieslo v duchu fair – play. Malí športovci si okrem zážitkov odniesli aj diplomy 
a balíčky s upomienkovými predmetmi a sladkosťami. Hra mali dynamická priebeh bez 
komplikácií a zranení.  
Podrobnosti SD č.: 136 / 2007  
 

Základná umelecká škola. 
 
V škole študovalo 530 detí a mladých ľudí. Štúdium ukončilo 45 ž.  
Na škole pôsobilo 14 interných , 11 externých  a 3 nepedagogickí pracovníci.  
Škola sa na verejnosti prezentovala stále. Boli to verejné  žiacke i učiteľské koncerty ( 9 ), 
verejné koncerty pre školy ( 5 ) , verejné tanečné koncerty a celovečerné vystúpenia ( 7 ), 
výchovné koncerty pre všetky typy škôl ( 12 ). Napokon to boli verejné vystúpenia spojené 
s inými kultúrnymi akciami ( 9 ).  
Výtvarný odbor sa predviedol 4 výstavami.  
Súťaže a festivaly:  

- Čarovná flauta – 3. miesto  
- Regionálna klavírna súťaž  - 2. m.  
- Nitrianska lutna ( celoštátna súťaž ) – 2. m.  
- Vokálna jar ( celoštátna súťaž ) – strieborné pásmo  
- Husľová súťaž – 4.m.  
- Organová súťaž – 2. m.    
- Festival akordeónov – 2. m.  
- Výtvarné alternatívy – hlavná cena za projekt  
- Farebné sny a Maľovaná ZUŠ – diplomy  
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Priestorové vybavenie.  
Škola používa na individuálne vyučovanie 14 učební a na kolektívne 8 učební. Výtvarný 
a tanečný odbor nemajú priestory, v ktorých by mohli prezentovať výsledky svojej práce.  
Podrobnosti SD č. 137 / 2007  
             Výstava. Výtvarný odbor pripravil pre verejnosť v Svadobnom paláci výstavu 
žiackych prác. Vernisáž výstavy bola 10. V.  a vidieť sme ju mohli do 18. V.  
Podrobnosti SD č.: 138 / 2007  
             Tanečné vystúpenie. V sobotu 9. VI. sa predstavil v Dome kultúry tanečný odbor 
s predstavením „ Perníková chalúpka“. Deti nás potešili klasickým rozprávkovým príbehom 
v netradičnom spracovaní. Spomínanú kreáciu uviedli tí najmenší tanečníci v kompozícii „ 7 a 
viac trpaslíkov“.  
              Zápis. Začiatkom júna sa konal zápis detí na túto školu. Každý odbor si určil 
podmienky prijatia, o ktorých boli záujemcovia včas informovaní. V hudobnom odbore to 
bolo až 10 hudobných nástrojov.  Podrobnosti v SD.  
Podrobnosti SD č.: 139 a, b , c / 2007  
              Vianočný koncert. Žiaci a pedagógovia školy nás pobavili na svojich 3 vianočných 
koncertoch. Prvý sa konal 13. XII: a predviedli sa v ňom tanečníci pod vedením M. 
Zagátovej. Druhý  14. XII. patril tanečnému večeru tanečníkov pod vedením M. Búšfyovej 
a tretí 19. XII. bol vianočný koncert hudobného, tanečného a dramatického odboru spolu. 
Všetky koncerty odzneli v Dome kultúry.  
Podrobnosti SD č.: 140 / 2007   
              Divadielko. Deti z dramatického odboru sa predviedli verejnosti 20. XII. 
dramatizáciou rozprávky „ Rozprávanie o Pampúšikovi“. Šikovné deti sa nedali zahanbiť na 
domácej pôde v koncertnej sále ZUŠ.  
Podrobnosti SD č.:  141 / 2007  
             Koncert.  Okrem štátnej ZUŠ existuje v Bytči aj umelecká škola súkromná pod 
názvom Yamaha. Je to elokované pracovisko žilinskej školy, v ktorej vedú deti učiteľky A. 
Holíncová a D. Ciesaríková. 25. V. sa žiaci spomínanej školy  predstavili verejnosti  v Dome 
kultúry koncertom, v ktorom  zahrali 16 skladieb. Deti spievali, hrali na keyboard a gitaru 
klasické ale aj moderné skladby rôznych hudobných skupín.  
Podrobnosti SD č.: 142 a, b / 2007  
 

Centrum  voľného  času  ( CVČ ) 
 

1.) Prehľad o záujmových krúžkoch ( ďalej len kr. )  
Por. Č.                 názov kr.                                    počet kr.               počet členov kr.  

1.                   výpočtová technika                      3                           24  
2.                  internet                                          1                           27    
3.                  tvorivé dielne                                1                           9   

      4.                  divadielko Kvak                            1                           9   
      5.                  tanečný kr.                                     4                           35   
      6.                  anglický jazyk                               15                         156   
      7.                  turistický kr.                                  1                           7         
      8.                  pohybové hry                                 2                           24   
      9.                  korčuľovanie                                 1                            6  
      10.                športové hry                                   4                           64   
      11.                futbal                                              5                           80   
      12.                kondičná kulturistika                     1                            14    
      13.                stolný tenis                                     1                            7  
      14.                tenis                                                3                            23   
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Por. Č.                názov kr.                                   počet kr.           počet členov kr.   
15.                      karate                                          1                      14   
16.                      Kung – fu                                    1                      18   
Spolu:                                                                     45                    517  

2.) Zóna voľného času :  
Por. č.                 názov krúžku:                         počet kr.               počet členov kr.  
1.                        Florbal                                      1                           20  
2.                        Počítače                                    2                           32   
3.                        Tanečný kr.                              1                           18   
4.                        Športový kr.                              2                           36   
5.                        Turistický kr.                            1                            23  
6.                        Šikovné ruky                             2                           29   
Spolu:                                                                   9                          158  
Vo svojom voľnom čase navštevovalo krúžky spolu 675 detí.  
Pracovníci CVČ počas roka doplnili krúžky o nové. Postupne pribudli tieto kr.: Mladý 
krížovkár, redaktor, Slovenčina na dlani,  Strojopis hravo, Hra na flautu,  6 druhov tanca, 
Fotografovanie, Nemecký jazyk, Grafomotorika a iné. Verejnosť sa o tom dozvedela 
z hlásenia mestského rozhlasu.  

3.) Prehľad zamestnancov :  
Na činnosti CVČ sa podieľalo 6 pedagogických a na skrátený úväzok 17 externých 
zamestnancov. Začiatkom septembra odstúpil z funkcie riaditeľa CVČ Mgr. Miroslav Takáč 
a vedením CVČ bola poverená Mgr. Mária Hlavoňová.  

4.) Prázdninová činnosť:  
Deti sa aj počas prázdnin stretávali v krúžkoch. Počas letných prázdnin fungoval pre deti tzv. 
Mestský tábor Dúha a letný tábor v Pružine.  

5.) Príležitostná činnosť:  
CVČ počas celého šk. roka organizovalo na mestskej a regionálnej úrovni športové súťaže, 
olympiády, recitačné, spevácke a iné súťaže. Spolu sa týchto súťaží zúčastnilo 5 229 detí 
a mladých ľudí z celého Bytčianska.  
         CVČ čerpalo z finančného rozpočtu mesta  4 669 000,- Sk. Minuli ich na internet, 
cestovné, poštovné, nájom, súťaže, knihy a učebné pomôcky, výpočtovú techniku a iné.  
Podrobnosti SD č.: 143 a, b ,c / 2007  
Podrobnejšie o niektorých akciách CVČ. 
           Výstava. Pracovníci CVČ pre nás pripravili vo svojich priestoroch v Klubovni hier 
Výstavu prác z drôtu a iného materiálu. Deti vystavovali svoje výrobky, ktoré urobili 
v krúžkoch šikovných rúk a tvorivých dielňach. Výstava  ukázala koľko tvorivosti a dobrých 
nápadov sa v deťoch skrýva. Návštevníci si sami mohli vyskúšať prácu s drôtom. Tí 
šikovnejší si mohli vyrobiť aj vlastný šperk.  
Podrobnosti SD č.: 144 / 2007  
            Karneval. CVČ v spolupráci so ŠKD na mierovej ul. pripravili pre najmenších 
školákov detský karneval. Deti poobliekané v krásnych a nápaditých maskách sa 1. februára 
v telocvični školy dobre zabavili, zasúťažili si a niektoré si odniesli aj zaujímavé ceny 
z tomboly. O karneval malo záujem veľa detí , ale aj ich rodinných príslušníkov.  
            Letné tábory. Pracovníci CVČ usporiadali pre deti 3 letné tábory.  

- Mestský tábor Dúha začal pracovať hneď od druhého dňa prázdnin a pôsobil v meste 
v priestoroch CVČ.  

- Mestský športový tábor pôsobil tiež v meste ale deti po celý čas zápolili na rôznych 
športoviskách.  

- Letný tábor v Pružine, zaujal najmä deti, ktoré majú radi pobyt v prírode.  
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Deti zamestnaných rodičov radi navštevovali tieto tábory, pretože v nich bola vždy pripravená 
zaujímavá činnosť, veľa pohybu, zábavy a dobrodružstiev.  
Podrobnosti SD č.: 145 / 2007  
                  Exhibícia. Škola Kung – fu predviedla 20. VII. V Dome kultúry exhibíciu 
z príležitosti opätovnej návštevy veľmajstra Kung- fu Lam Čung Singa z Hongkongu. 
Veľmajster sa v Bytči zastavil v rámci svojho európskeho turné na pozvanie učiteľa J. 
Hrankaya. Prítomní diváci mohli uvidieť bojové zostavy staré stáročia, ukážky sebaobrany 
a tradičné čínske zbrane.  
Podrobnosti SD č.: 146 / 2007  
                 Šarkaniáda. CVČ pripravilo 31. X. pre všetky deti z Bytče hravú akciu, pri ktorej 
deti púšťali šarkana. Súčasťou akcie bola súťaž, pri ktorej porota hodnotila len vlastnoručne 
vyrobené šarkany. Hodnotili ich krásu a schopnosť najlepšieho letu.  Pretože sa počasie 
vydarilo , nemuseli sa deti uchýliť k náhradnému programu.  
Podrobnosti SD č.: 147 / 2007  
                Stretnutie s Mikulášom. Deti a ich rodičia naplnili 5. XII. Dom kultúry, kde sa 
zúčastnili na slávnostnom programe. Jeho súčasťou bolo divadelné predstavenie pod názvom 
Dubkáčik a Budkáčik, tanečné vystúpenie detí tanečných krúžkov. Potom sa rozsvietili očká 
malým deťom, ktoré vlastnoručne obdaroval sv. Mikuláš. Napokon si na detskej diskotéke 
všetci spolu zatancovali. 
 

Gymnázium v Bytči. 
 
             1.) Gymnázium sídlilo na Štefánikovej ulici č. 219 a jeho zriaďovateľom bol ŽSK. 
Riaditeľkou školy bola stále H. Školková, zástupkyňou pre pedagogickú činnosť bola A. 
Horváthová, zástupkyňou pre technickú a ekonomickú činnosť bola V. Behríková, výchovnou 
poradkyňou bola RNDr. M. Bárniková. O činnosť školy sa starala 11 členná Rada školy 
z radov rodičov, žiakov, zástupcov MsÚ, a zamestnancov.  
Počet tried bol 8 a žiakov v nich 250; počet tried 8 – roč. gymnázia bol tiež 8 a počet žiakov 
v nich bol 228.  Spolu teda navštevovalo v šk. roku 2006 / 07 školu 480 študentov.  
             2.) Maturitné skúšky ( MS ). Externá časť MS sa robila z Anglického a Nemeckého 
jazyka a Matematiky. Z angličtiny maturovalo 62 ž. ; z nemčiny 27 ž. ; a z matematiky 36 ž. 
Písomnú formu internej časti absolvovalo 87 ž.  
Žiaci ešte maturovali aj z biológie ( 13 ); dejepisu ( 38 ); fyziky ( 4 ) ; geológie ( 16 ); chémie 
( 6 ); informatiky ( 12 ) a z náuky o spoločnosti ( 57 ).             
Počet ž. ktorí sa rozhodli ďalej študovať na vysokých školách  a boli na ne prijatí bolo 86. 7 
žiakov sa rozhodlo ďalej neštudovať a radšej nastúpili do práce.  
             3.) Údaje o zamestnancoch: Na škole učilo 32 pedagogických a 9 nepedagogických 
zamestnancov. Zamestnanci sa v priebehu roka zúčastnili rôznych seminárov, prednášok 
a školení. Absolvovali špeciálne, cyklické a odborné semináre na Žilinskej univerzite, 
v Pedagogickom centre v Bratislave, Trenčíne , ale aj v zahraničí v ČR a v Nemecku.     
             4. ) Záujmové krúžky navštevovali ž. vo svojom voľnom čase. Spolu ich bolo 12 , 
z toho 5 internetových. Deti ale mali záujem aj o chémiu, športové kr. filmové umenie 
a podobne.    
             5. ) Prezentácia školy na verejnosti . Žiaci sa zúčastňovali viacerých súťaží, kde 
obsadili popredné miesta.  

- Štúrov Zvolen – 1. m. obsadil J. Boko v krajskom i celoštátnom kole   
- Hviezdoslavov Kubín  - 3 ž. obsadili 2. m. a jeden 3. m. v krajskom kole    
- Stredoškolská odborná činnosť ( SOČ ) – dve 1. m. v krajskom kole a 5. m. 

v celoštátnom kole   
- Geografická súťaž – 3. m. v krajskom kole  
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- Olympiáda v Nemeckom jazyku – 2. m. a 3. m. v krajskom kole 
- Kalokagatia ( športová súťaž ) 3. m. v regionálnom kole  
- Vystúpenie ž. III. roč. v TV Patriot. Študenti predviedli pod vedením PaeDr. Knapovej 

zaujímavé pokusy z chémie  
- Školský časopis AHOY získal ocenenie v celoštátnej súťaži šk. časopisov   
- Úspešná účasť v matematickej súťaži Génius Bytčianskej kotliny  
- Študenti publikovali články v regionálnej tlači  
- Fórum pedagogiky – celoslovenská prehliadka učebných pomôcok – získali cenu za 

pomôcku na chémiu  
- V súťaži festival vedy a techniky študentov získali ako cenu zájazd do Nemecka   
6.) Besedy, poradenstvo: študenti absolvovali: S tebou o tebe, Čas dospievania ( pre 

dievčatá ), servis o pomaturitnom štúdiu, profesijná orientácia. Všetky spomínané 
akcie koordinovala Dr. Bárniková.   

7.) Prevencia sociálnych a patologických javov mládeže. Projekt koordinovala J. 
Horváthová. Študenti sa zúčastnili:  

- 17. X.  Biela pastelka – V. roč. verejnej zbierky  
- 21. XI. – Svetový deň mlieka   
- 31. V. a 21. XI. Deň nefajčiarov a Deň bez tabaku   
- Apríl – Deň narcisov ( pomoc pri finančnej zbierke )   
- Svetový deň boja proti drogám trávia študenti i učitelia už tradične v prírode, kde 

športujú a súťažia   
- Drogy – 13 komnata – výtvarná súťaž   
- Prečo som na svete rád – výtvarná súťaž  
- Kriminalita mládeže – beseda s príslušníkmi policajného zboru zo Žiliny  
- Ukážky policajnej kynológie   
8.) Projekty:  
- GEW ( Global education week ) získali žiaci jedni 1. m. a dve 3. m. Projekt spočíval  

v odoslaní slohových prác, esejí a kresieb  
- Kurz počítačovej gramotnosti  pre seniorov ( základy práce na počítači )  
- Šanca pre nezamestnané ženy ( kurz, v ktorom sa ženy z celého regiónu naučili 

základom práce na počítači ) 
- E – twinning ( spolupráca škôl rôzneho stupňa so Žilinskou univerzitou )  
- Školiace centrum infovek ( základy práce s počítačom pre učiteľov )  
- Prvák – maturant ( spolupráca nastupujúcich ž. s odchádzajúcimi )  
9.) Spolupráca s rodičmi a verejnosťou . Škola pripravila množstvo skupinových 

a individuálnych akcií. Zorganizovali prednášky, besedy, diskusie. O výsledkoch 
svojich žiakov informovali rodičov nielen cez žiacku knižku, ale aj pomocou 
internetu. Pravidelne pozývali rodičov na rodičovské združenia, Dni otvorených dverí, 
stužkové slávnosti, školské plesy, športové turnaje, na odovzdávanie maturitných  
vysvedčení a na iné akcie.  

10.) – zahraničné zájazdy Londýn, Paríž, Viedeň, Oswienčim   
       -  exkurzie: Orava, planetárium v Žiari nad Hronom, jadrová elektráreň v Jaslovských  

     Bohuniciach, Žilinská technická univerzita ( 2 x ), Štátny archív v Bytči, okresná  
                 knižnica v Bytči, Okresný súd v Žiline, väznica Ilava, Krajská  knižnica v Žiline,  
                 Slovenské národné múzeum v Martine     
             -  beseda o Kanade  s Ing. Šmulíkovou    
             -  beseda: Ži a nechaj žiť ( tolerancia a empatia )   
             -  návštevy divadelných predstavení v Žiline a v Martine   
             -  mnoho výtvarných a športových akcií a súťaží     
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11.) Údaje o priestorovom vybavení.  Škola okrem učební vlastní : telocvičňu, 
posilňovňu,, šatne, špeciálne učebne informatiky, fyziky, chémie, biológie a cudzích 
jazykov, tenisový kurt.  

12.) Vedenie školy mi prezradilo svoje silné i slabé stránky školy. Medzi silné 
považujú : polohu školy, jej dobrú povesť, atmosféru, vzťahy žiakov a učiteľov, 
kvality učiteľov, podporu rodičov, vybavenosť školy, umelú lezeckú stenu, 
vyučovanie cudzích jazykov, zapájanie sa do projektov, úspešnosť prijatia 
absolventov na vysoké školy a rekonštrukciu šk. jedálne.  

                        Medzi slabé stránky patria: vonkajší vzhľad školy, strecha v havarijnom stave, 
staré okná, nedostatok odborných učební, starý nábytok, chýba vlastné ihrisko 
a multimediálna učebňa.  
Podrobnosti SD č.: 148 / 2007  
Niektoré akcie opíšem podrobnejšie.  
              Súťaž v rétorike. O tejto súťaži pod názvom Štúrov Zvolen som už písala v škole na 
Ul. mieru. V máji sa tejto súťaže zúčastnili aj študenti Gymnázia. Predseda krajskej poroty 
Vincent Tkáč sa vyjadril, že jeho osobne zaujal víťaz stredoškolskej kategórie Tomáš Boko 
z Bytča s témou  Ako rozprávajú slovenskí stredoškoláci. Tomáš vo svojom  príspevku 
v plnej nahote odhalil zvláštnosť jazyka týchto mladých ľudí, používanie slangu až argotu 
a podceňovanie spisovnej slovenčiny. Aj svoje vystúpenie na súťaži začal týmto zvláštnym 
jazykom, v ktorom dominovala počítačová angličtina.  
Podrobnosti SD č.: 149 / 2007  
              Ples. Príďte všetci naši priatelia a priaznivci, neseďte doma pri peci! 17. februára 
v sobotu odložte všetku robotu. Skvelé vínko piť, spievať a tancovať budeme, na školské časy 
zaspomíname, aj tombolu vylosujeme! Takýmito slovami pozývalo na svoj tohtoročný VII. 
Reprezentačný ples Gymnázium v Bytči.  
Podrobnosti SD č.: 150 / 2007  
             Jazykové kurzy. Od 6. IX. otvorila škola jazykové kurzy pre verejnosť. Navštevovali 
ich začiatočníci , aj pokročilí. Jednalo sa najmä o kurzy anglického a nemeckého jazyka.  
             Deň otvorených dverí. 13. XI. sa stal Dňom otvorených dverí pre rodičov, 
potenciálnych žiakov a verejnosť. Záujemcovia sa stretli s vedením školy, jej pedagógmi 
a študentmi. Škola ponúkla v rámci testovania rôzne didaktické hry a tvorivé dielne.  
Podrobnosti SD č.: 151 / 2007  
 

Materské centrum ( MC ) – Šťastná rodina 
 
               MC vyvíjalo bohatú a sústavnú činnosť ako doplnok využitia voľného času pre deti 
a ich rodičov. Sídlilo v novej budove ZŠ na Ul. mieru. Žiaľ vo veľmi stiesnených priestoroch.  
               „Šiškobál „. 2. februára v telocvični školy pripravili pre deti tzv.“ Šiškobál spojený 
s karnevalom. Deti a ich rodičov čakal kultúrny program: interaktívne divadlo O psíčkovi 
a mačičke, rôzne súťaže so zaujímavými cenami pre víťazov. Porote sa veľmi ťažko vyberala 
tá najkrajšia maska. Všetkým prítomným sa podávali sladké šišky s čajom.  
                Výpredaj. MC pripravilo 21. III. pre verejnosť výpredaj oblečenia a obuvi z druhej 
ruky . Akcia sa uskutočnila v učebni výtvarnej výchovy školy. MC si aj takýmto spôsobom 
zarába na svoju činnosť.  
                Prednáška. V spolupráci Československou poisťovňou  pripravili prednášku na 
tému „ Postarajte sa o budúcnosť vašich detí „. Prednášku si záujemcovia vypočuli 24. IV. 
Kým rodičia počúvali, o ich deti sa postarali pracovníci MC.  
Podrobnosti SD č.: 152 / 2007  
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               Hurá prázdniny  – V. ročník. 30. VI. sa začala v areáli ZŠ. Na Ul. mieru veľká 
a veselá akcia. Všetky školopovinné deti oslávili koniec šk. roka a začiatok prázdnin. MC 
pripravilo deťom súťaže, predajné stánky s občerstvením, skákací hrad, tombolu. Okrem toho 
všetci výhercovia súťaží dostali vecné odmeny. V očiach detí zažiarila radosť a dobrá nálada.  
Podrobnosti SD č.: 153 / 2007  
                  Mikulášska ochutnávka. 8. decembra pripravilo MC pre nás všetkých na starom 
trhovisku ochutnávku. S chuťou sme si pochutnali na zabíjačkových špecialitách, medzi 
ktorými nechýbala tradičná kapustnica. Medzi deti zavítal sv. Mikuláš so sladkými darčekmi. 
Aby bola zábava dokonalá, hrala nám do rytmu folklórna skupina Rovňan.  
                  Beseda. MC v spolupráci s občianskym združením Návrat pripravili prednášku 
s besedou na tému Náhradná rodinná starostlivosť. Stretnutie sprevádzalo premietanie filmu „ 
Z magických rokov“. Akcia sa uskutočnila 12. XI. v priestoroch MC.  
 

Súkromná jazyková škola. 
 
                 Škola ponúkala na vysokej úrovni výuku cudzích jazykov, cudzincov, ktorí sa 
chceli naučiť po slovensky, preklady a tlmočenie pre podniky i organizácie. Učebne 
a kancelária sídlili na Ul. S. Bíroša ( stará tržnica). Školu založila Simonka Salajková.  
                 V šk. roku 2007 / 08 ponúkali od 30. júna jazykové kurzy pre dospelých, deti 
a mládež. Kurzy boli celoročné, konverzačné, príprava na maturitu, pracovné pohovory 
v cudzom jazyku a doučovanie. Škola tiež ponúkala víkendové, individuálne a podnikové 
jazykové kurzy. Tie boli zamerané na jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, 
španielsky a ruský. Vstúpiť do nich mohli už deti od 5 rokov.  
                 Prázdninové konverzačné kurzy boli zamerané najmä na anglický a nemecký jazyk.  
V septembri škola ponúkala špeciálne kurzy nemeckého jazyka pre maturantov 
a začiatočníkov, a kurzy ruského jazyka pre začiatočníkov s ruskou lektorkou.  
Podrobnosti SD č.: 154 / 2007  
 

Autoškola. 
 
               V meste fungovali tento rok 3 autoškoly.  
1.) Škola Ľ. Líška sídlila na Hviezdoslavovej  ulici v budove bývalého kina. Ponúkali od 
začiatku roka vodičské kurzy na osobný a nákladný automobil so zľavou pre študentov.  
       Od 2.III. rozšírili svoju ponuku aj o kurz na ťažký a ľahký motocykel. Počas výcviku 
požičiavali uchádzačom odbornú literatúru.  Výcvik mohli splácať na splátky s počiatočným 
vkladom  1000,- korún, ktorý sa v novembri zvýšili na 3000,-Sk.  Autoškola propagovala 
svoje kurzy aj cez mest. rozhlas počas celého roka.            
2. ) Autoškola Rastislav Škvaridlo so sídlom na Ul. Štúrovej 331 otvorila od 5. I. kurz na 
získanie vodičského preukazu na osobný automobil skupiny „ B „. Tiež ponúkali učebné 
pomôcky zadarmo.  
3.)  Autoškola Hílek je najväčšia na Slovensku. Vo februári oznámila, že od 20. III. otvára 
svoju pobočku aj v Bytči. Ponúkali kurzy na vodičské preukazy typu A, B, C, E a výrazné 
zľavy.  Pre náš región vybavoval prihlášky do školy p. Michálek v Štiavniku.  
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X. kapitola 
 
 
 
 

K U L T Ú R A 
 
 
 

 
 
                  Správa Referátu kultúry ( RK ). Referát pod vedením Márie Beníčkovej 
organizuje svoje samostatné podujatia, ale spolupracuje aj s klubmi, školami a inými 
organizáciami. 
Práca mestských klubov spadá tiež do činnosti RK. 
Január: Od začiatku mesiaca sa pravidelne začali schádzať členovia klubov takto:  

- Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti KMGS ) – každý prvý pondelok v mesiaci  
- Klub dôchodcov učiteľov ( KDU ) – každý utorok   
- Klub zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami ( ZPCCH ) – každú prvú stredu 

v mesiaci  
- Klub zdravotne ťažko postihnutých ( ZŤP ) – každú druhú stredu v mesiaci  
- Klub dôchodcov Jednota ( KDJ ) – každý štvrtok  
- Klub filatelistov – každý posledný piatok v mesiaci  
- Organizácia chovateľov poštových holubov ( ZCHPH ) – nepravidelne  
- Tento mesiac uskutočnili hasiči a záhradkári svoje plesy 
- Divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla . Sedem hlavných hriechov  
- ZUŠ – dve tanečné predstavenia pre deti MŠ – Perníková chalúpka  

Február: Gymnázium a MŠ Dostojevského mali svoje plesy 
- MŠ Dostojevského karneval pre deti a rodičov 
- Turnaje v šachu – nedeľné dopoludnia  
- KMGS – valné zhromaždenie 

Marec:  slávnostné zasadnutie krajského výboru Jednoty dôchodcov  
- Divadelné predstavenie Slovenského komorného divadla z Martina pod názvom 1 + 1 

= 3  
- Výročná členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu  
- Stretnutie primátora mesta so starostami obcí okresu  
- Zasadnutie komisie Správy majetku  
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- Stretnutie klubu horolezcov Direct Bytča 
- Dva koncerty ž. ZUŠ ( hudobného a tanečného odboru) pre ž. II. stupňa ZŠ 

a gymnázia.  
Apríl: tri divadelné predstavenia súboru Nudakaz pre deti MŠ , ŠZŠI a pre verejnosť. Hra   
      mala názov Princezná je smutná. Predstavenie malo veľký ohlas a úspech.  
- Regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín a Zorničkin slávik. Bol to v poradí už 

XIII. Ročník, na ktorom sa predstavili deti zo ŠZŠI  recitáciami básní a spievaním 
piesní.  

- Divadelné centrum z Martina predviedlo v anglickom znení predstavenie pre ž. ZŠ 
Lániho ul.  

- Ďalšie dve predstavenia Radošínskeho naivného divadla s hrou Sedem hlavných 
hriechov. ( Jeho opakovanie si vydobyli Bytčania, ktorí sa na prvé predstavenie 
nedostali.  

- Tanečný koncert pre verejnosť – vystúpili ž. ZUŠ  
            Evanjelickí veriaci zo Súľova a z Bytče mali v klubových priestoroch služby božie.  

- Športový majáles mestského hádzanárskeho klubu.  
Máj : Slávnostný obed pre deti , ktoré mali prvé sv. prijímanie. Usporiadala farnosť Bytča.   
- Koncert skupiny Moravanka k príležitosti Dňa matiek – pripravilo mesto  
- Prírodovedné výchovné a vzdelávacie predstavenie pre ž. ZŠ Lániho pod názvom 

Virtuálny svet.  
- Akadémia pre rodičov a verejnosť – pripravila MŠ Hurbanova  
- Slávnostné podpísanie zmluvy medzi mestom Bytča a Opocznom  
- Koncert tanečného odboru ZUŠ pre verejnosť a dva koncerty pre ž. základných škôl  
- Súkromná ZUŠ dva verejné koncerty pre obe školy  
- Divadelné predstavenie divadla ACTORES z Rožňavy pre ž. ŠZŠI a Gymnázia.  
- Miroslav Donutil – Cestou necestou ( známy a populárny český herec )  
Jún : slávnostný obed pre kňazov a animátorov z príležitosti birmovania usporiadala  
      farnosť Bytča .  
- Slávnostné vyhodnotenie okresných olympiád – CVČ  
- Slávnostné vyhodnotenie matematickej súťaže Génius bytčianskej kotliny – 

usporiadalo gymnázium  
- Program z príležitosti MDD pre deti svojich zamestnancov usporiadal Kinex 
- III. ročník akadémie všetkých MŠ na Bytčiansku pod názvom „Na krídlach radosti“  
- Zasadnutie mestskej organizácie Komunistickej strany  
Júl: exhibícia mestského klubu Slovenskej asociácie Kung – fu pre verejnosť  
August: zasadnutie komisie Fondu národného majetku  
- stretnutie s riaditeľkami MŠ – usporiadal Odbor školstva MsÚ  

     September : XXIV. Dni filatelie Slovenska pri príležitosti 150. výročia založenia Pošty  
            v Bytči. Koncert, výstava – podrobnosti v kapitole Kluby  

- koncert ľudovej piesne pre ž. gymnázia  
- divadelné predstavenie nacvičené ž. ZŠ Lániho pod názvom O Marhuľke a vĺčkovi.  
Október : divadelné predstavenie súboru Nudakaz pre ž. ZŠ Ul. mieru  
- výstava ovocia , zeleniny a kvetov usporiadal Zväz záhradkárov  
- koncert skupiny Javorinka pri príležitosti Mesiaca úcty k starším usporiadalo mesto  
- koncert  českej skupiny Ivana Mládka a jeho hostí usporiadalo mesto  
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- tri vystúpenia folklórneho súboru Mladosť  pre deti ZŠ UL. mieru  
November: divadelné predstavenie Komorného divadla z Martina pod názvom Vrecko  
      plné peňazí   
- Majstrovstvá okresu v šachu. Celodenný turnaj usporiadalo mesto a CVČ  
- Folklórny súbor Rovňan – vystúpenie pri príležitosti 60. výročia vzniku súboru  

      -    Prednáška o Indii pre verejnosť – Otmar Hudzík  
     -      Šachový turnaj okresu dospelí  

- Dve stužkové slávnosti ž. gymnázia  
December : stretnutie so sv. Mikulášom – CVČ  

     -      stretnutie so sv. Mikulášom pre deti zamestnancov Kinexu  
- vianočné koncerty hudobného a tanečného odboru ZUŠ  
- koncert Honzu Nedvěda – českého folkového speváka a hudobníka  
- Okresný šachový turnaj dospelých  
- Vianočná besiedka všetkých detí MŠ a ZŠ 
- Vianočný koncert pre verejnosť na ktorom Dr. Berger spieval skladby Gejzu Dusíka  
- Protidrogový koncert skupiny A4A pre ž. gymnázia a Lániho 
Okrem spomínaných podujatí pravidelne usporiadali v priestoroch DK: 
- zasadnutia MZ  
- nácvik svojich predstavení detské divadelné súbory všetkých škôl  
- od októbra každú stredu sa konal kurz kubánskeho tanca Salsa   
- nepravidelne sa stretávali členovia horolezeckého klubu a chovatelia poštových 

holubov 
 
Mestské časti – kultúrna činnosť  
 
Kultúrny dom ( KD ) – Mikšová:  
 
- zábavy – fašiangová, hasičská a katarínska  
- športové hry pre deti z príležitosti MDD spojené s detskou diskotékou  
- mikulášske posedenie pre deti  
- vianočná besiedka  
  
KD – Malá Bytča :  
 
- dva karnevaly: jeden len pre deti MŠ a druhý pre všetky deti z dediny  
- fašiangová  zábava usporiadaná hasičmi  
- športové hry pre deti cez jarné prázdniny  
- Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek 
- Majáles – organizovala ho Spoločnosť kresťanských rodín  
- Malobytčianske zlaté tágo – pravidelné akcie Spoločnosti kresťanskej mládeže  
- Športové hry pri príležitosti osláv SNP  
- V KD sa pravidelne stretávali členovia klubov a zväzov a deti CVČ  
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KD  -  Hrabové :  
 
- verejná schôdza občanov k otázke vykupovania pozemkov pod diaľnicu D1  
- výročná členská schôdza TJ Tatran Hrabové 
- karneval detí MŠ  
- ples rodičov detí MŠ  
- fašiangová zábava  

      -      verejná schôdza poslancov s občanmi  
- pravidelné schôdza klubov 
- oslavy založenia dychovej hudby Hrabovanka – 60. výročie  
- zábavy: katarínska, silvestrovská, mládežnícka  
- pravidelne 2x za týždeň sa konal nácvik kapely Hrabovanka  
 
KD  -  Hliník nad Váhom :  
 
- pravidelné stretnutia členov klubov  
- karneval detí z MŠ  
- výročná členská schôdza Slovenského červeného kríža  ( SČK )  
- oslavy Dňa matiek  
- zábava organizovaná hasičmi  
 
KD  -  Pšurnovice :  
 
- ples  SČK  
- karneval všetkých detí z dediny  
- stretnutia osamelých občanov  
- oslavy Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším  
- slávnostné stretnutie jubilantov  
- Mikulášske posedenie – všetky deti z dediny  
- Pravidelné schôdze členov Únie žien Slovenska, SČK, Lesného spoločenstva   
- Posedenie s darcami krvi   
- Pravidelný nácvik vystúpení speváckeho súboru žien   
- Telocvik žien – pravidelné stretnutia  

Okrem spomínaných akcií , všetky KD využívali občania dedín na rodinné oslavy a kary.  
Podrobnosti SD č.: 155 / 2007  
               Salsa. Pokračovanie úspešného kurzu kubánskeho tanca Salsa z minulého roka sa 
začalo 2. I. v Dome kultúry.  
Podrobnosti SD č.: 156 / 2007  
              Radošínske naivné divadlo. MsÚ pripravil pre Bytčanov  23. I. predstavenie 
divadla. Všetci sme boli nadšení ich vystúpením. Je to na Slovensku veľmi známe a vôbec nie  
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naivné divadlo. Aj Sedem hlavných hriechov bolo poznačených smiechom cez slzy s hlbokým 
filozofickým podtextom. 
              Pretože umelci mali v januári obrovský úspech a Bytčania sa takmer pobili 
o vstupenky, mesto ich opäť pozvalo na ďalšie vystúpenie. Ďalší diváci si prišli pozrieť 
Sedem hlavných hriechov 22. IV. a boli rovnako nadšení ako tí, ktorí ho videli začiatkom 
roka.  
Podrobnosti SD č.: 157 / 2007   
             Slovník slovenského jazyka. Začiatkom roka vyšiel po 50 rokoch prvý zväzok 
nového slovníka slovenského jazyka. Určite bude veľmi užitočný pre učiteľov, žiakov a aj pre 
mňa kronikárku. Prvý zväzok obsahuje slová od A po G a je v ňom zachytených 30 293 slov. 
Rozšírili ho najmä o prevzaté slová z iných jazykov, o odvodeniny jestvujúcich slov a o nové 
významy starších slov. Jazykovedci na ňom pracovali 10 rokov.  
Podrobnosti SD č.: 158 / 2007  
               Múzeá. Klesajúcu návštevnosť múzeí a galérií na Slovensku sa snažilo Ministerstvo 
kultúry SR zvýšiť bezplatným vstupom žiakov a študentov do vybraných kultúrnych 
inštitúcií, každý prvý piatok v mesiaci. Všetci naši učitelia spolu so žiakmi využili túto 
možnosť návštevou múzeí v Žilinskom kraji ale aj v kraji Banskobystrickom.  
               MDŽ.  Z príležitosti medzinárodného sviatku žien nechala  8. III. politická 
organizácia KSS v Bytči odvysielať blahoželanie všetkým ženám v meste. Spomenuli si na 
ženy – nositeľky života a preto želali všetkým babičkám, matkám, manželkám, veľa šťastia 
a lásky od svojich blízkych 
Podrobnosti SD č.: 159 / 2007  
                Komédia. 17. III. bola sála DK nabitá. Všetci, ktorí sme sa rozhodli pozrieť si 
bláznivú komédiu 1 + 1 = 3 v podaní 8 hercov Komorného divadla v Martine sme boli 
vrcholne spokojní. Komédia  bola ozaj bláznivá a herci nás svojou bravúrnosťou rozosmiali 
k slzám, pretože autor hry Ray Cooney ponúkol záplavu gagov, situačnej a textovej komiky. 
Navyše herci často úžasne improvizovali.  
Podrobnosti SD č.: 160 a, b, c / 2007  
                Detský muzikál. O tom, že nie len profesionálni divadelníci pre nás môžu pripraviť 
pútavý zážitok, nás presvedčili  naše deti zo súboru Nudakaz. 15. IV. sa nám predstavili 
s muzikálom Princezná je smutná. Diváci ocenili šikovnosť nielen detí ale aj ich režisérky 
učiteľky Ivany  Lukácsovej.  
Podrobnosti SD č.: 161/ 2007  
                Deň matiek. Aj MsÚ prispel svojou hrivnou k blahoželaniam ženám – matkám. 
Pripravili pre ne koncert obľúbenej hudobnej skupiny Moravanka pod vedením Jána Slabáka.  
Deň matiek oslávili 13. V. v Dome kultúry plnom do posledného miesta.  
                Thurzovci.  Juraj Thurzo urobil pre kultúrny rozkvet nášho mesta vo svojich časoch 
veľmi veľa, preto nás všetkých zaujalo, že jeho kosti  našli konečne pokoj. Takmer 400 rokov 
neboli dôstojne pochovaní 4 členovia rodiny Thurzovcov. To, čo z kostí niekdajších pánov  
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Bytče a Oravy ostalo, uložili 18. V. slávnostne späť do rodinnej hrobky na Oravskom hrade. 
Juraj Thurzo dokázal svojím intelektom, plnou angažovanosťou a organizačnými 
schopnosťami obohatiť uhorský spoločenský a cirkevný život na prelome 16. a 17. storočia.  
                V Uhorsku mal aj hospodársky vplyv. Vlastnil okrem Bytčianskeho aj Oravské 
a Lietavské panstvo. Vrcholom jeho životnej kariéry bola jeho voľba za uhorského palatína 
v decembri 1609. Palatín bol po panovníkovi prvý muž v krajine z rozsiahlou politickou, 
vojenskou , finančnou a súdnou mocou.  
Podrobnosti SD č.: 163 / 2007  
                Cestou necestou. Posledný májový deň sme so smiechom tlieskali známemu 
českému hercovi, u nás veľmi populárnemu Miroslavovi Donutilovi. Vo svojom predstavení, 
ktoré pomenoval Cestou necestou nás plnohodnotne zabavil, rozosmial a donútil zamyslieť sa. 
v Dome kultúry nebolo ani 1 miesto voľné.  
Podrobnosti SD č.: 164 / 2007   
                 Deň detí. V budove mestskej knižnice sídli kozmetická firma Oriflame. Jej 
pracovníci usporiadali 1. júna pre deti a ich rodičov kultúrne podujatie pred budovou 
knižnice. Na svoje si prišli všetky prítomné deti, ktoré boli odmenené sladkosťami.  
                 Festival drotárstva má svoju 18. ročnú tradíciu. Doteraz sa konal vždy 
v Budatínskom hrade, lenže ten je v rekonštrukcii, a preto tento rok organizátori rozhodli, 
umiestniť festival do Sobášneho paláca v Bytči. Pre Bytču je to prvý raz. 
                 Všetko sa začalo vernisážou dvoch výstav 8. VI. pod názvom Premeny drôtu 
a Strieborné šperky R. Biskupskej. Obe výstavy boli sprievodnými akciami. Hlavným cieľom 
organizátorov bolo predstaviť súčasnú tvorbu umeleckých remeselníkov, dizajnérov 
a výtvarníkov pracujúcich s drôtom.  
                9. a 10. VI. známi drotárski majstri zo Slovenska a z Čiech predvádzali svoju 
zručnosť pri zhotovovaní misiek z drôtu v rámci tvorivých dielní. L. Fapšo viedol školu 
drôtovania, v ktorej sa mohli záujemcovia naučiť prvé krôčiky práce s drôtom.  Najmenších 
čakal detský kútik 
Podrobnosti SD č.: 165 / 2007  
               Televízia Patriot ( TV Patriot ). Začiatkom júna som si v týždenníku MY ŽN 
prečítala rozhovor s riaditeľom regionálnej televízie Patriot p. K. Slaninkom. V spomínanej 
TV nejeden Bytčan prezentoval svoje názory, predviedol svoje aktivity a pracovné zameranie. 
Na obrazovke sme neraz videli Bytčanov, ktorí hovorili o práci svojich klubov alebo 
organizácií.  
               Ešte donedávna TV Patriot vysielala len pre Žilinu a jej bezprostredné okolie. Ale 
začiatkom roka 2007 začala pokrývať najprv Žilinský kraj a potom celé severné Slovensko. 
Keď získali satelitnú licenciu mohli sa na ich vysielanie pozerať nielen na celom Slovensku , 
ale aj v Čechách. 
               Jej základná programová ponuka pozostáva najmä z hudby, filmov a spravodajstva. 
Nás zaujímajú najmä tie správy, kde sa často hovorí o našom meste. Najmä naši mladí diváci  
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reagujú na ich vysielanie telefonátmi alebo e – mailom. Súčasťou programu je aj predpoveď 
počasia, správy z regiónov a rozhovory s ľuďmi, čo pre našu oblasť niečo robia.  
Podrobnosti SD č.: 166 / 2007  
               Dejiny územia Žilinského kraja. MY ŽN uverejnili v júni článok v ktorom sa 
hovorili aj o tom, pod aké vlastnícke vzťahy patrila voľakedy Bytča. Opäť sa začínajú 
používať názvy ako župa, župan a stolica. Od 11. storočia ( st. ) to boli nižšie správne 
jednotky kráľovstva. Od 13. st. sa kráľovská župa zmenila na šľachtickú či zemanskú stolicu.  
O všetkom v nej rozhodovala šľachta.  
               Územie dnešného ŽSK patrilo od stredoveku až do r. 1923 do stolíc Liptov, Orava 
a Turiec. Západná časť , kde patril aj okres Bytča  sa nachádzala v Trenčianskej stolici.  Preto 
aj erb kraja je členený na 4 polia čerpajúce z erbov historických vyšších samosprávnych 
celkov 
Podrobnosti SD č.: 167 / 2007  
               Výstava hodín. Pán Štefan Putirka známy zberateľ hodín opäť usporiadal výstavu. 
Tento rok nás pozval do budovy knižnice na sídlisku. Výstavu otvoril vernisážou 25. VI.  
a ukončili ju 1. VII.  
                Tento rok sa autor výstavy zameral  najmä na mechanické budíky. Všetky exponáty 
, čo má doma, by sa totiž do výstavnej miestnosti  nezmestili. Doma má totiž 1800 ks hodí.. 
Jeho najstaršie budíky pochádzajú z r. 1858. Na terajšej výstave prezentoval 550 exponátov 
a každý z nich bol plne funkčný. Medzi kyvadlovými hodinami dominovali najmä kukučky.  
Podrobnosti SD č.: 169 a, b / 2007  
                Cirkus.  16. VII. Uverejnil MY ŽN článok, v ktorom sa hovorilo o tom, aké ťažkosti 
mal Cirkus Aleš v Bytči. Jeho majiteľ tvrdil, že bol osobne vybavovať, aby mohol cirkus 
v meste vystupovať. Stretol sa ale s odmietnutím. Primátor mu vysvetlil, že v meste niet 
miesta, kde by sa mohli zložiť. Majiteľ si našiel súkromný pozemok na družstve, ale ani s tým 
nepochodil, hoci ponúkol bezplatný vstup do cirkusu deťom z DD. Do Bytče vraj prišli preto, 
že na ich webovú stránku neustále chodia mailové žiadosti na vystúpenie od ľudí z Bytče 
a okolia. 
              Primátor tvrdil, že ľudia bývajúci pri amfiteátri, sa neprestajne sťažujú na hluk , keď 
je tam cirkus. Na futbalovom štadióne sa zložiť nemohli preto, že futbalisti sa boja o drahý 
trávnik.  
Podrobnosti SD č.: 169 / 2007  
             Rockstone fest. O tomto festivale rockovej hudby v Bytči, ktorý mal veľký úspech 
v širokom okolí som podrobne písala v kapitole kluby . Festival prilákal mladých ľudí aj 
z okresov Žilina a Považská Bystrica. Organizátorom vyšlo všetko, ba ešte aj počasie.  
Podrobnosti SD č.: 170 / 2007  
            Country zábava. Reštaurácia Šport v Petroviciach usporiadala 21. VII. A 18. VIII. 
Country zábavu v priestoroch futbalového štadióna. Okrem domácich tam zašli aj mnohí 
Bytčania, ktorým hrala do tanca skupina Zálesáci. Hostitelia pripravili pečené ryby, klobásy  
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a mnoho druhov nápojov alkoholických ale aj nealkoholických.  
Podrobnosti SD č.: 171 / 2007  
             Veteráni. Aj tento rok usporiadal Veterán klub prehliadku historických vozidiel. Jeho 
prvá etapa viedla cez Bytču. O 13,oo hod. 7. júla sa zastavili na Námestí SR , kde sa zhŕklo 
veľa milovníkov historických áut a motoriek.  
              Odchádzali cez M. Bytču kde sa tiež postarali o dobovú atmosféru nielen tým, že 
pretekári boli oblečení v dobových kostýmoch ale hrala im aj kapela Funny Fellows, ktorá 
hrala skladby dávno minulé.  
Podrobnosti SD č.: 172 / 2007  
              Hrabovanka. V prímestskej časti Hrabové je veselo aj vďaka tomu, že tam majú 
vlastnú muziku. 25. VIII. Oslavovala ich dychová hudba Hrabovanka svoje 60. narodeniny. 
Vznikla pri hasičskom zbore na podnet Štefana Gajdošíka a kapelníka Michala Ďurdíka. Na 
nástroje sa zložili jej zakladajúci členovia a prispela aj obec.   
                Dychovka za tie roky niekoľkokrát zanikla a znovu bola oživená neúnavným 
Štefanom Gajdošíkom. Aj kapelníci sa striedali . Po spomínanom Ďurdíkovi, to bol L. 
Hrabovský, Jozef  Rehák a Juraj Sedliak. Dnes má v rukách kapelnícku taktovku syn 
zakladateľa Peter Gajdošík.  
                Oslávencom prišli zahrať dychovky z Kolárovíc a z Plevníka. Hrabovanka má tento 
rok 13 členov a ďalších 6 zasväcuje do tajov muzikantského kumštu.  
Podrobnosti SD č.: 173 / 2007  
                Michalský jarmok.  28. a 29. IX. sme boli všetci pozvaní na IX. ročník 
Michalského jarmoku. Niektorí dospelí nakupovali, iní pili sladkú medovinku, ochutnali 
pečené klobásy. Deti sa zas nevedeli nasýtiť sladkostí ale najmä kolotočov a iných atrakcií.  
                Archeologické náleziská. 5. X. priniesol inzertný časopis Žilinsko – Bytčiansko 
článok Zuzany Kuglerovej pod názvom Poklady zarastené trávou.  Podrobne sa v ňom hovorí 
o náleziskách z obce Hvozdnica. Tzv. Kulíškov kopec bol najstaršie opevnené sídlisko z doby 
Keltov. Sídlisko je z 1. st. p. n. l. , čo dokazuje, že Bytčianska kotlina bola osídlená dávno 
pred príchodom Slovanov. Toto archeologické nálezisko skrýva  v sebe  najstaršie svedectvo 
o pobyte Keltov na Slovensku.  
                Kulíškov kopec neskôr obsadili Slovania, ktorí postavili svoje domy na zvyškoch 
keltskej pevnosti. Keďže žili uprostred hustých hvozdov, dali novozaloženej osade meno 
Hvozdnica.  
                V katastri obce Hliník našli archeológovia sídlisko starých Slovanov. Odborníci ho 
datovali do 8. až 9. st. n. l. ( teda do vzniku Veľkomoravskej ríše ). Toto sídlisko vo svojej 
dobe patrilo k najväčším v okolí. Bolo väčšie ako Bytča ranného stredoveku.  
Podrobnosti SD č.: 174 / 2007  
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                Literárna súťaž. 26. X. v krajskej knižnici v Žiline slávnostne otvorili Poľskú 
knižnicu, ktorú zriadili v spolupráci s poľským regiónom. Pri jej otvorení bola vyhlásená 
súťaž v poézii a v próze. Jedným z organizátorov celej akcie bol aj zamestnanec MsÚ v Bytči 
W. Oszczeda. Knižnica i súťaž mala za cieľ prispieť k k rozvoju priateľstva medzi  poľským 
a slovenským národom.  
Podrobnosti SD č.: 175 / 2007  
                Javorinka.  14. X. pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Bytčanov pobavila 
v Dome kultúry svojím koncertom folklórna skupina Javorinka. Všetci. Ktorí majú radi 
ľudovú hudbu a rezký rytmus im z chuti zatlieskali.  
Podrobnosti SD č.: 176 / 2007  
                 Ivan Mládek . To ako funguje spolupráca SR a ČR v oblasti kultúry môžeme 
vidieť takmer každý deň. 21. X. sa v našom Dome kultúry predstavil svojim vystúpením Ivan 
Mládek so svojou skupinou Banjo Band. Na koncerte sa zišlo mnoho priaznivcov humoru 
a dobrej country hudby.  
Podrobnosti SD č.: 177 / 2007  
                 Indies klub.  V  Bristol café uskutočňoval mestský klub Indies v priebehu roka 
sústavne koncerty pre mladých poslucháčov. O ich činnosti podrobnejšie píšem v kapitole 
kluby.  
                 Divadlo. S Tragikomédiou „ Plné vrecká peňazí“ sa nám opäť 7. XI.  predstavilo 
Komorné divadlo z Martina. Ako už viackrát predtým bola sála Domu kultúry úplne 
vypredaná a nadšenci divadla boli spokojní s výkonmi hercov.  
                 Výstava. 8. XI. usporiadala Ms polícia výstavu výtvarných prác v rámci projektu 
Prevencia kriminality. Obrázky vytvorili deti a mladí ľudia a svojimi dielkami odsúdili 
protispoločenskú činnosť.  
                 Rovňan je folklórny súbor z Veľkého Rovného. 10. XI. potešili naše srdiečka 
koncertom, na ktorom odzneli krásne slovenské ľudové piesne. Vstupné bolo 20,- korún 
a stálo to zato.  
                 Prednáška. 15. XI. v DK prednášal a odpovedal na otázky zúčastnených 
poslucháčov pán Ing. O. Hudzík – cestovateľ.  Tentoraz bola témou rozhovoru jeho cesta po 
Indii. Prednášku doplnil video záznamom a kvalitnými fotografiami.  
                 Vianočný koncert. Vianočnú atmosféru v meste tento rok umocnil krásny koncert. 
Spieval nám Dr. Berger krásne melodické piesne Gejzu Dusíka. Na svoje si prišli 20. XII. tí 
skôr narodení , ale aj tí mladší, ktorých dojali piesne z ich mladosti.  
Podrobnosti SD č.: 178 / 2007              
                 Kino. Súčasťou Domu kultúry je aj kinosála. Počas roka v nej pravidelne 
premietali filmové predstavenia. Boli to romantické komédie, akčné filmy, drámy a podobne. 
Spolu premietli 32 filmov, väčšinou z produkcie USA, ale aj Talianska, ČR a iných krajín.  
Vstupné bolo väčšinou 60,- Sk. Žiaľ kinosála nebola vždy plná, ako je to už v Bytči zvykom. 
Návštevnosť za celý rok bola iba 2 533 osôb.  
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                 Odišla legenda, vzdychol si nejeden Bytčan, milovník operného spevu dňa 6. XI.  
V talianskej Modene ( vo svojom rodnom meste ) zomrel  geniálny tenor, taliansky spevák 
Luciano Pavarotti.  Slávnostný pohreb, na ktorom sa zúčastnili všetci významní ľudia 
z celého sveta , bol 8. XI.  
                 Vlastenectvo. Práve preto, že toto slovo je na Slovensku vysmievané 
a dehonestované sa mi veľmi páči, že sa začali preferovať iné – národné hodnota ako doteraz.  
1. XI. je sviatok Deň ústavy. V tento deň boli všetky relácie slovenského rozhlasu venované 
tejto téme.  
                Na svetlo sveta prišla relácia „ Môj obľúbený hit“ , ktorú vysielala Slovenská 
televízia. V relácii dali autori priestor našim mladým spevákom, ktorí spievali staré slovenské 
piesne, na ktoré sa už zabúda.  Staršej generácii týmto počinom pohladili srdiečka a mladí 
objavili cez svojich miláčikov, niečo hodnotné a neznáme.  
                Aj takto sa  môže pestovať cit vlastenectva a lásky k Slovensku.  
 

Mestská knižnica ( MsK ). 
 
                MsK tento rok viedla Ľubica Raždíková. Knižnica mala okrem svojej ústrednej 
budovy na sídlisku v Bytči ešte pobočky v Hrabovom a v Mikšovej.  
Knihovníčky v Bytči: Dana Adamíková, Anna Magerčiaková  
                      v Hrabovom : Anna Gajdošíková  
                      v Mikšovej   : Ing. Jana Holíncová  
Knižničný fond pozostával z 26 166 kníh odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a pre 
deti. Tento rok pribudlo do knižnice 433 nových kníh z toho 403 kúpili a 30 dostali darom. 
Knižnicu navštevovalo pravidelne 16 100 čitateľov, ktorí si spolu požičali 68 684 kníh, 
časopisov a novín. Z toho :  

- krásna literatúra pre dospelých    :  24 156 ks  
- krásna literatúra pre deti              :  11 955 ks  
- odborná literatúra pre dospelých :   14 185 ks  
- odborná literatúra pre deti           :   4 286  ks  
- periodiká                                     :   14 102  ks  

V MsK existovala aj tzv. medziknižničná služba , pomocou ktorej si mohli čitatelia objednať 
knihy z iných knižníc na Slovensku. Takto sa požičalo spolu 382 knižných jednotiek.  
Pracovníčky poskytovali:  

- - informácie bibliografické a faktografické              1 395    
- Rešerše z iných knižníc                                            12   
- Internetové služby                                                     3 180 osobám  
- 16 podujatí informačného a výchovného charakteru pre školy  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 76 

 
 
 
            Do MsK dochádzalo 16 periodík, ktoré si našli svojich pravidelných čitateľov najmä 
z radov dôchodcov.  
            Pre veľký záujem verejnosti o internet, vybudoval MsÚ  v budove knižnice miestnosť, 
v ktorej bolo od 16. júla k dispozícii 8 internetov zadarmo. Vybavenie miestnosti stálo 410 tis. 
Sk.  
            Projekty.  

1.) Automatizované spracovanie knižničného fondu. Zdrojom projektu bolo ministerstvo 
kultúry, ktoré koordinovalo kultúrna aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, múzeí, 
galérií a knižníc. Z tohto fondu dostala knižnica v Bytči 23 000,- Sk.  

2.) Knihy pre všetkých. Na tento projekt schválilo ministerstvo kultúry 40 000,- Sk.  
3.) Ochrana MsK pomocou bezpečnostného kamerového systému. Knižnica dostala 

117 500,- Sk.  
4.) V decembri potvrdili projekt, ktorého cieľom bol nákup regálov pre detské odd. 

knižnice. MsK požadovala 52 800,- Sk.  
           Mesiac knihy. V marci navštívilo MsK z príležitosti mesiaca knihy spolu 615 detí 
z MŠ a ZŠ. Pracovníci knižnice pre ne zorganizovali mnoho zaujímavých akcií ako bola napr. 
výstava nových kníh. Výstava bola spojená aj s predajom, o ktorý malo záujem viac ako 302 
návštevníkov.   
            MDD. 1. júna na sviatok detí pozvali knihovníčky všetky deti z MŠ na sídlisku do 
priestorov knižnice. Pre deti pripravili zaujímavé súťaže, hry, mohli si kresliť a ilustrovať 
počutý text.  
            Nákup literatúry  realizuje knižnica cez distribútorov z vydavateľstiev, alebo priamo 
z predajní kníh. Odbornú literatúru vyhľadávajú v ponukových katalógoch. Výhodou nákupu  
cez distribútora je to, že ponúka výhodné zľavy a možnosť doobjednať si tie tituly, ktoré mali 
pred časom vykúpené a o ktoré majú čitatelia záujem.     
             V SD prikladám okrem správy MsK, ktorú vypracovala jej vedúca Ľ. Raždíková aj 
štatistiku týkajúcu sa žiadostí na grantový systém. Zo štatistiky vyplývajú fakty o počte 
žiadostí, o ich výške v Sk a názvu tematického okruhu.  
Podrobnosti SD č.: 179 a, b / 2007  
             Týždeň slovenských knižníc. V rámci tohto týždňa , okrem iných akcií, MsK 
odpustila svojim čitateľom upomienky za nevrátené knihy a každý záujemca mal internet 
zadarmo. Týždeň trval od 26. do 30. marca.  
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XI. kapitola 
 
 
 
 

C I R K E V 
 
 
 
Dekan farnosti v Bytči sa volal Pavol Trnka a kaplán Marián Vojtek.  
                   Ekumenický týždeň modlitieb. Január je  už tradične mesiacom, keď sa aj 
bytčianski veriaci zapájajú do spoločných celosvetovo organizovaných modlitieb za jednotu 
kresťanov.  Tento rok bol ústredným veršom citát z evanjelia sv. Marka :“ Aj hluchým dáva 
sluch a nemým reč „.  Veriaci s porozumením  počúvali príhovor dekana L. Stromčeka zo 
Žiliny, ktorý povedal, že zbližovanie sa cirkví je jediná šanca ako zasiahnuť evanjeliom svet, 
ktorý sa čoraz viac odkláňa od Boha.  
                  Škandál. V máji otriasli mestom správy o bytčianskom dekanovi, ktorého zatkla 
rakúska polícia za údajný pokus predať falšované obrazy.  Podľa rakúskej polície farár riadil 
skupinu Slovákov a Rakúšanov, ktorá predávala falzifikáty obrazov známych francúzskych 
impresionistov. Išlo o mnoho miliónov korún. Farára v Bytči poznali ako spoločensky 
založeného človeka a veriaci už dlhšie upozorňovali na jeho podnikateľské aktivity.  
                   P.T. tvrdil, že obrazy do Rakúska vyniesol preto, aby  dal overiť ich pravosť 
a nežiadal, ani neprijal žiadne peniaze. Spoluprácu so skupinou, ktorá falzifikáty predávala, 
nepoprel. Farár sa po predbežnom súdnom konaní do Bytče vrátil začiatkom júna a ďalej 
vykonával činnosť kňaza. Všetkých členov skupiny aj naďalej vyšetrovali na slobode.  
                   Zatiaľ čo Bytčania boli dezorientovaní a zmätení, sebavedomý kňaz kázal 
v kostole svoje kázne a učil deti katechizmus. Dokonca založil i Cirkevné centrum voľného 
času pre mladých ľudí. Prehlásil, že normálni ľudia ho pochopia a tí nenormálni ( teda tí, čo 
o ňom pochybujú ) ho nezaujímajú. Mnohí veriaci, keď sa zjaví v kostole a chce slúžiť omšu, 
vstanú a odídu s kostola. Majú názor, že kňaz by nemal byť poškvrnený ani podozrením zo 
zlého skutku.  
Podrobnosti SD č.: 180 a, b, c / 2007  
                   Cirkevné centrum voľného času ( CCVČ ). Začalo pracovať od 1. IX. 
Umelecké, športové, jazykové a iné krúžky v ňom viedli odborníci. O krúžky prejavila 
záujem aj mládež z okolitých dedín. Koncom októbra evidovali až 1 172 detí, hoci spočiatku 
sa prihlásili iba 4. Zabrala asi propagácia na detských omšiach.  
                   Kompetentní úradníci sa nestačili čudovať. Kým neboli centrá dotované štátom 
nikto o ne nemal záujem.  Odrazu, keď dostávali na 1 dieťa 4 600 Sk, by sa ročná dotácia 
v Bytči vyšplhala až na 5 mil. Sk.  
                   MsÚ tvrdil 10. IX. , že CCVČ bolo založené bez odobrenia mesta. Dostalo však 
povolenie od Ministerstva školstva SR. Mnohé zo založených krúžkov sú duplicitné s tými, 
ktoré existovali v mestskom centre. Rodičia sa sťažovali, že farár Trnka rozdával na  
hodinách náboženstva prihlášky do CCVČ, pričom argumentoval budúcim prvým sv. 
prijímaním a birmovkou. Niektorí poslanci MZ v tom vidia zo strany fary obohacovanie sa, 
pretože ak prejde dieťa z jedného centra do druhého, peniaze prejdú s ním. Dekan zas tvrdí, že 
je to čistá láska k deťom.  
                    CCVČ začalo teda legálne fungovať v priestoroch bývalej cirkevnej školy. Dekan 
požiadal aj mesto o financovanie CCVČ. Mesto také vysoké náklady nemá. Školské 
a športové zariadenia využívalo mestské CVČ. Jeho riaditeľ M. Takáč v novom centre nevidel 
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konkurenciu. Povedal: „ Nič, čo vznikne pre deti a ich voľný čas, nevnímam ako konkurenciu. 
Naopak, čím viac aktivít pre deti, tým lepšie“.  
Podrobnosti SD č.: 181 / 2007  
                  Výročie. V septembri si celý kresťanský svet pripomenul 10. výročie úmrtia 
Matky Terezy, ktorá sa pre chudobných a chorých tak obetovala.  
                  Pápež.  Začiatkom septembra navštívil pápež Benedikt XVI. Rakúske pútnické 
miesto Mariacell. Tisícky Slovákov a Bytčanov tiež, putovalo do Rakúska za ním.  Našim sa 
prihovoril po slovensky, čo s dojatím uvítali.  
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XII. kapitola 
 
 
 

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

 
 
 

Filatelisti. 
 

          Tento rok  prežívali naši filatelisti a my všetci s nimi významnú udalosť. V našom 
meste sa totiž konali celoslovanské Dni filatelie a oslavy 150. výročia založenia pošty v Bytči. 
Milovníci poštovej známky sa na tomto 24. ročníku sa mohli od 1. do 8. septembra v Dome 
kultúry pokochať do sýta na malých zúbkovaných umeleckých dielkach. Organizátorom 
slávnosti bolo Mesto Bytča a klub filatelistov z Bytče a celého kraja.  
          Pri otvorení výstavy bola zriadená príležitostná poštová priehradka, v ktorej sa 
používali špeciálne poštové pečiatky urobené k tejto príležitosti. Jedna bola ku Dňu filatelie  
s erbom Thurzovcov a druhá k 150. výročiu zriadenia pošty v Bytči s námetom poštového 
dostavníka. Autorom oboch pečiatok bol Ing. Ján Urda z Martina.  
        Organizátori výstavy predávali záujemcom poštové lístky s prítlačami, na ktorých bol 
farebne zobrazený bytčiansky zámok z polovice 19. st. V predaji bol aj katalóg a zborník 
článkov a prednášok pod názvom Dejiny pošty v Bytči.  
        Filatelisti otvorili výstavu  venovanú obom príležitostiam so zaujímavými exponátmi. Jej 
súčasťou bola aj burza filatelistického , numizmatického, filokartistického a iného materiálu 
spojeného s poštovou známkou.  
          Sprievodným podujatím boli prednášky, kultúrne a športové akcie. Pre účastníkov 
výstavy bol pripravený autobus, ktorý ich odviezol do kaštieľa v Jasenici, kde si mohli 
pozrieť expozíciu na tému V dostavníku cez Považie. Na tejto výstave bolo vystavených viac 
ako 200 trojrozmerných exponátov poštovej histórie ( prevažne z 19. st. ).  
         Popoludní 1. IX. si mohli v rámci Dní filatelie pozrieť hostia pamätihodnosti a budovu 
pošty a kamennej brány z 18. st. v Predmieri.  
        Čestné uznanie. Na VIII. Valnom zhromaždení Zväzu slovenských filatelistov ( ZSF 
)v Bratislave dňa 27. X. sa rozhodlo, že bude ku Dňu filatelie nášmu klubu udelené čestné 
uznanie za aktívnu činnosť v ZSF za obdobie 2004 – 2007.  
        Katalóg. Už som spomínala, že usporiadatelia vydali aj Katalóg. Z neho sme sa 
dozvedeli znenie príhovoru primátora mesta Ing. Korca, predsedu organizačného výboru Jána 
Haščáka, menoslov organizácií , ktoré pomáhali akciu uskutočniť. Na strane 11 sú uverejnené 
spomínané pečiatky a prítlače. Ďalej okrem iného obsahuje Dejiny klubu filatelistov v Bytči, 
Tradície Dní filatelie, 10. výročie vedeckých filatelistických spoločností na Slovensku,  
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záznamy z kroniky ZSF a napokon fotografie najúspešnejších vystavovateľov na slovenských 
a svetových filatelistických výstavách. 
            Brožúrka. K príležitosti 150. výročia vzniku pošty v Bytči vydala pošta brožúrku. Jej 
autori boli JUDr. J. Gáťa, PhDr. J. Kočiš, J. Kurucárová a M. Weinbergerová. Brožúrky 
obsahuje 50 článkov a prednášok, z čoho 13 z nich sa týka konkrétne Bytče a prímestských 
častí a vývoja pošty v nich. Brožúra obsahuje aj mapky, tabuľky, dobové fotografie, mesta 
a zamestnancov pošty, kópie listín, pečiatok , dokumentov a pod. Aj katalóg aj brožúrku 
prikladám v SD.  
Podrobnosti SD č.: 182 a, b, c, d / 2007  
           Rozlúčka. Žiaľ náš klub filatelistov zaznamenal tento rok aj smutné udalosti. Bol ním 
aj definitívny odchod jeho dvoch členov Ing. Dušana Urbana a Dezidera Hromca. Členovia 
klubu ich so smútkom odprevadili na ich poslednej ceste.  

 
Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti ( KMGS ). 

 
          24. februára sa konalo Valné zhromaždenie klubu v priestoroch DK. Na ňom prečítali 
správy o hospodárení, znovu prebehli voľby a napokon nezabudli na jubileá členov klubu.  
          Členovia klubu prezentovali naše mesto na výstavách nielen v Bytči alebo v Žiline ale 
aj v iných slovenských a zahraničných mestách ( najmä v ČR a Rakúsku). Najúspešnejší 
vystavovatelia boli : J. Práznovský so svojimi betlehemami a obrazmi, S. Smatana 
kompozíciami z nití, Š. Pelikán drevorezbami a plastikami a Kadašiová s gobelínmi.   
          Miroslav Kalman  sa napr. zúčastnil na 45 akciách na Slovensku týkajúcich sa 
drotárstva a drotárov. V Bytči sme ho mohli vidieť na Festivale drotárstva v Svadobnom 
paláci ( 8. – 10. VI. ) a na Michalskom jarmoku kde predvádzal divákom svoje umenie 
s drôtom. Za svoje aktivity a obnovenie tradícií drotárskeho umenia si v Banskej Bystrici 
vyslúžil pamätnú medailu a v Prievidzi zvláštne poďakovanie od riaditeľa Múzea oravskej 
dediny za propagáciu slovenských remesiel.  
Podrobnosti SD č.: 183 a, b, c / 2007  
V meste vystavovali:  

- apríl: Jakubík, Rakovan, Smatana, Šuteková 
- jún: Š. Putirka,    
- august : Zubrický, M. Zubrická 

          Aktívni boli aj Jakubíkovci z Hvozdnice, ktorí v spolupráci s obecným úradom  vo 
Hvozdnici a regionálnym úradom v Žiline zorganizovali v júni 0 – tý ročník Festivalu 
speváckych skupín dospelých a detí z dolín Javorníkov.   
Podrobnosti SD č.: 184 a, b / 2007  
           Pohľady. V decembri vydal klub ďalšie číslo Pohľadov – vlastivedného spravodajcu, 
ktorý spracovali Mgr. Badík, Mgr. Hanuliaková a p. Litera. Tento rok bol zameraný na 
spoznanie geológie územia Bytče a jej okolia od prvohôr až po štvrtohory. 
Podrobnosti SD č.: 185 / 2007  
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Tento rok mal klub spolu 97 členov, ktorí robili konzultácie študentom pri spracovaní 
študentských prác , návštevy a besedy na školách.  
          Výlet. V lete sa členovia klubu vydali na výlet s pltníckou a raftingovou spoločnosťou. 
Plte štartovali v Martine  a vylodili sa v Žiline. Účastníci výletu nielenže spoznali históriu, 
prírodné ale aj kultúrne zaujímavosti najkrajšieho úseku Váhu. Absolvovali trasu dlhú 7 km 
a plte viedli krojovaní pltníci.  
Podrobnosti SD č.: 186 a, b / 2007  
          Výstavy. Od 26. VIII. Do 16. IX. usporiadal KMGS v spolupráci s Obecným úradom 
v Petroviciach výstavu s názvom SNP a II. svetová vojna v dokumentoch, artefaktoch 
a umeleckom prejave.  Svoje výtvarné diela vystavovali J. Práznovský, J. Rakovan P. 
Zubrický a jeho dcéra Mária, Mgr. M. Gácik – časť diel so svojej zbierky.  
          Po absolvovaní vernisáže v Mestskej knižnici odišli účastníci výstavy autobusom  na 
oslavy 63. výročia SNP k pamätníku na Hôreckého kopanici a Petrovice – Magale.  
Podrobnosti SD č.: 187 / 2007  
           Od 25. VI. do 1. VII. Bola otvorená v Mestskej knižnici v Bytči výstava hodín členom 
klubu Š. Putirkom. O tejto výstave som podrobnejšie písala v kapitole kultúra.  
Podrobnosti SD č.: 188 / 2007  
          S. Smatana. Členom výboru KMGS ja aj pán Stanislav Smatana zo Súľova. Sotva by 
sme na Slovensku našli  človeka, ktorý za svoj život zatĺkol do dreva toľko malých klinčekov 
ako on. Tisíce nosných klinčekov mu slúži ako nosná konštrukcia pri technike, ktorú sám 
nazýva nitkovanie. 8 – mm klinčeky len ťažko zháňa , podobne ako farebné nite, ktoré mu 
posielajú zákazníci aj zo zahraničia.  S. Smatana sa zdokonaľuje v tejto technike pri ktorej 
vyrába obrázky z nití už 18 rokov.  
         Je veľmi zdĺhavé urobiť hoci aj malý obrázok, pretože to vyžaduje mnoho operácií.  
O tom ako sa pri tom postupuje , hovorí v článku v novinách MY ŽN z 10. IV. pod názvom 
Znovuzrodenie veľkonočných zvykov a tradícií.  
         Ľudový umelec robí najradšej krojované postavy. Možno je to aj preto, že kedysi bol 
členom tanečného súboru v Súľove 
Podrobnosti SD č.: 189 a, b / 2007  
 

Slovenský zväz telesne postihnutých – SZTP. 
 
         Tento rok organizáciu viedla je predsedníčka Mária Papánková. Začiatkom roka mal 
zväz 91 členov a počas roka ich ešte 7 pribudlo. Členovia zväzu sa počas roka zúčastnili na 
mnohých individuálnych i spoločných akciách :  

- 16 členov absolvovalo kurz sociálnej rehabilitácie v kúpeľoch Lúčky a v Turčianskych  
Tepliciach. 

- Nákupné zájazdy v Poľsku – v Jablonke  
- V apríli boli na rehabilitačnom kúpaní sa v kúpeľoch Nimnica, v Rajeckých 

Tepliciach 
- V máji si slávnostne pripomenuli Deň matiek  
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-  V septembri sa boli vykúpať pre zmenu v Bojniciach. Kúpeľ spojili s masážou 
a pobytom v soľnej jaskyni. Cestou domov navštívili Národný cintorín v Martine.  

- V októbri, ktorý patrí Dňu zdravotne postihnutých si príjemne posedeli  v reštaurácii 
Gól s hosťami s MsÚ.  

- Záverom roka si predvianočnú atmosféru vychutnali pri dobrej večeri. 
          Počas celého roka nezabúdali na svojich jubilantov ani na chorých pripútaných na 
lôžko, ktorých navštívili s kyticou kvetov.  
Členovia zväzu mohli vychutnať pobyty v kúpeľoch len vďaka sponzorom z Bytče a okolia.  
Podrobnosti SD č.: 190 / 2007  

 
Klub Zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami – ZPCCH. 

 
            Klub sa skladal so 7 – členného výboru a 82 členov. Žiaľ z nich tento rok zomreli p. 
Behríková, Šiková a p. Gažo.  
           Výbor klubu sa schádzal 1x mesačne. Jeho predsedníčkou bola p. B. Reháková 
a zápisnicu písala p. Almužniaková.4lenovia výboru usporiadali pre členov tieto akcie:  

- január : výročná schôdza s účasťou 74 členov  
- február : 15. II. fašiangové posedenie  
- marec : oslavy MDŽ, ktorých sa zúčastnilo 56 členov . oslávenkyniam sa prihovorili 

p. Frolo a Pavlík  
- apríl : prednáška MUDr. Johanidesovej na tému: Ochorenie na cukrovku, infarkt 

a mozgová príhoda.  
- Máj : 13. V. oslavy Dňa matiek , ktoré pripravil MsÚ  

          Zájazd do Poľska , historického Krakova. Na hrade Wawel sa zúčastnili sv. 
omše  

- jún : výlet do Súľova. Na chate Makyty si 40 výletníkov uvarilo guláša poprechádzalo 
sa po krásnej okolitej prírode 

- júl : 10. VII. Posedenie s 15 jubilantmi. Prihovorila  a darčeky im odovzdala 
predsedníčka. Slávnostné posedenie bolo v reštaurácii U Adamíka.  

- 40 členov sa zúčastnilo na nákupnom zájazde do Poľska a cestou späť sa  vykúpali 
v termálnom kúpalisku Oravice.  

- August : zájazd do Manínskej úžiny, kde navštívili školu P. Jilemnického a na 
cintoríne horolezcov položili kvety.  

- September : sa členovia zúčastnili prezentácie výrobkov predajnej firmy, za ktorú klub 
dostal 3 tis. korún.  

- Október : slávnostné posedenie ku Dňu úcty k starším. P. Frolová naň objednala 
spevácky súbor Kolárovanka. Pri ich speve si 58 členov zaspomínalo na svoju 
mladosť.  

- November : členovia sa zúčastnili na divadelnom predstavení Radošínskeho naivného  
divadla – Mešec plný peňazí.  
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- December : prednáška MUDr. Johanidesovej o tom, ako predísť chrípke.  
Okrem spomínaných akcií sa členovia klubu ešte zúčastnili  výstavy rezbárskych výrobkov, 
obrazov našich umelcov, výpestkov našich záhradkárov. S vďakou prijali finančnú dotáciu 
z MsÚ.  
Podrobnosti SD č.: 191 / 2007  

 
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska – ZO JDS . 

 
         ZO v Bytči mala v r. 2007 spolu 104 členov, ktorí sa schádzali 1 x týždenne 
v priestoroch DK. Predsedníčka organizácie bola JUDr. M. Ďurianová. Jednotlivo alebo 
spoločne sa zúčastnili jej členovia divadelných predstavení nielen v Bytči.  

1.) V divadle v Žiline videli spolu 4 predstavenia:  Sluha dvoch pánov, Bačova žena, 
Revízor a Cigáni idú do neba.  

2.) 40 členov navštívilo SND v Bratislave, aby videli predstavenie Tančiareň 
3.) V DK v Bytči videli Radošínske naivné divadlo a koncert z príležitosti otvorenia DK.  

Členovia klubu boli prítomní na spoločenských podujatiach, ktoré pripravilo mesto : 
Deň matiek, Deň úcty k starším, mikulášske posedenie a iné.  
3 – dňový poznávací zájazd na Južnú Moravu ( Brno, Olomouc ) absolvovalo 22 
členov.  

           Pretože členovia klubu sú už starší ľudia a majú zdravotné problémy, využili všetky 
možnosti relaxačných a liečebných pobytov v našich kúpeľoch. Konkrétne :  

- kúpele Turčianske Teplice  -  20 členov  
- Morava, Beskydy                -  6 členov  
- Turistický a relaxačný pobyt v Trenčíne  - 6 členov   
- Nimnica 2 x                        -  vždy 40 členov  

Iné aktivity :  
- 30 členov sa zúčastnilo gulášových partií v Hliníku   
- 4 x absolvovali nákupný zájazd do Poľska  
- Aktívne pomáhajú Spolku na ochranu zvierat v P. Bystrici, s Ing. Vavríkovou  
- Spolupracovali s učiteľkou Gabajovou a jej žiakmi na projekte o histórii nášho mesta. 
- Spolupracovali s cestovnou kanceláriou so sídlom v Piešťanoch ( Vierka Tisová ), od 

ktorej si kúpili zájazd do Talianska  
- So zástupcami mesta, ktorých medzi sebou privítali mali plodné debaty o tom, čo sa 

v meste deje a čo ich zaujalo.  
Podrobnosti SD č.: 192 / 2007  
 

Klub dôchodcov učiteľov – KDU. 
 
           Členovia klubu sa stretávali každý týždeň v utorok v klubových priestoroch.  Klub mal 
tento rok 44 členov, z nich nás navždy opustil Paľko Gajdošík – učiteľ matematiky, ktorý dlhé 
roky pôsobil na ZŠ Ul. mieru. 4lenovia klubu si zorganizovali mnoho podujatí :  
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1.) Vzdelávacia činnosť :  
- návšteva Štátneho archívu, kde si vypočuli prednášku jeho riaditeľky J. 

Kurucárovej o histórii renesančného zámku a mesta  
- Zuza Reháková rozprávala o Izraeli , o krajine a ľuďoch v nej. Svoje slová 

doplnila fotografiami   
- Členovia klubu spolupracovali pri projekte učiteľky Gabajovej, ktorý sa týkal 

vývoja a zmien v našom meste. Pani učiteľka premietala dobové fotografie 
domov v meste a spoločne uvažovali o tom komu dom patril, na čo ho 
využívali  a akými zmenami prešiel.  

- O ceste po Egypte o kultúrnych pamiatkach, prírode, zážitkoch a ľuďoch 
rozprávala G. Uhliariková.  Aj ona svoje rozprávanie doložila obrázkami 
a fotkami.  

- Jednotlivo alebo spolu sa zúčastnili na divadelných predstaveniach: Sluha 
dvoch pánov, Vrecká plné peňazí, Sedem hriechov a 1 + 1 = 3  

- Väčšina členov si vypočula koncerty : Moravanky, súboru Rovňan, koncerty 
ZUŠ, a akadémie škôl  

2.) Športová a rekreačná činnosť :  
- vychádzky a turistické výšľapy do prírody peši prešli trasu: Súľov – Roháč – 

Podhorie – Lietava – Lietavský hrad – Žilina a autobusom späť do Bytče  
- Súľov pobyt v prírode spojený s opekaním v júni a septembri  
- Pešia túra: Bytča – Hliník – Veľké Rovné – Bytča   
- Peši prešli trasu : Ostrý vrch – hrebeňovka – Setechov – Petrovice – Bytča  ( 2 

krát )  
- Trasa : Magale – Greguše – Melocík – Bytča  
- Trasa : Bytča – Súľovský hrad – Bytča  
- Trasa : Bytča – Plevník – Malý Manín a späť 

Spolu absolvovali 9 turistických vychádzok po blízkom i vzdialenejšom okolí.  
3.) Vlastivedné a poznávacie zájazdy :  

- zájazd k moru Grécko – Parália  
- Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Hrebienok – 

Studenovodské vodopády – tatranská Lomnica – Poprad a späť domov  
- Piešťany – Trenčín – Trenčianske Teplice a späť 

    4.) Spoločenská činnosť :  
- 30. I. slávnostná výročná schôdza na ktorej zhodnotili prácu za minulý rok 
- 8. III. Slávnostné posedenie k MDŽ  
- 27. III.    -  „  -         -  „  -     ku Dňu učiteľov 
- 16. X.     -  „  -         -  „  -    k Mesiacu úcty k starším  
- Vianočné posedenie v klube  , na ňom prečítala záznamy z kroniky klubu jej 

kronikárka G. Uhliariková  
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5. )  Návštevy chorých členov klubu :  
- Počas roka navštívili 3 chorých členov klubu   
- Na poslednej ceste odprevadili svojho člena Paľka Gajdošíka 

6.) Spolupráca s ostatnými klubmi prebiehala tiež priebežne :  
- s klubom telesne postihnutých boli na zájazde v Poľsku : Krakov- Wieliczka  
- s jednotou dôchodcov boli na 3 – dňovom zájazde na Južnej Morave; 

nákupnom zájazde v Poľsku ; na zájazde do Bratislavy  ( divadlo ); opekanie 
a guláš v Hliníku .  

Ku správe klubu v sprievodnej dokumentácii prikladám aj ich plán práce na rok 2008 , ktorý 
vypracoval výbor na čele s predsedníčkou Annou Jancovou.  
Podrobnosti SD č.: 193 / 2007  
 

Indies klub. 
 

            Svoje aktivity organizujú jeho členovia v miestnom Bristol café a sú hudobného 
charakteru.  

- V priebehu celého roka pozývali priaznivcov hudby zo 60 – tych; 70 – tych 
a 80 – tych rokov na tzv. Oldies párty dídžeja Joža Mičúcha alebo Memorís 
party dídžeja Paľa Cirbusa.  

- Artrocková kapela PINK BARET zo Žiliny a alternatívna kapela SNOW BIRD 
z Martina koncertovali 10. II. Koncert bol spojený s videoprodukciou.  

- Jazzovo dixilendová kapela Sent Martins veteran jazz bend z Martina sa na 
hudobnej scéne už pohybuje 40 rokov. V Bytči zahrali 14. IV. veci dávno 
minulé i súčasné.  

- Koncert bytčianskych rockových kapiel Unicorn a Defakto sa uskutočnil 9. VI.  
- Fanky – rocková kapela DORA z Púchova koncertovala v Bytči 30. VI. a 17. 

XI. Koncert bol znovu spojený s videoprojekciou.  
- Trojkoncert gitarových kapiel  SNOW BIRD zo Žiliny, ILINOIS z Olomouca 

a SAKO z Bratislavy odznel 1. XII.  
- V sobotu 8. XII. sa v Bristol café uskutočnila mikulášska pyžamová music 

party. Vstup v pyžame bol vítaný, ale nebol povinný. Pyžamovci mali vstup 
zadarmo.  

- Progresívne gitarové kapely ŠELVOI ( Bratislava ) a špeciálny hosť Karol 
Mikloš s kapelou koncertovali v klube 22. XII.  

Podrobnosti SD č.: 194 a, b, c / 2007  
Podrobnosti SD č.: 195 a, b, c / 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 86 

 
 
 
 
 

Rockstone. 
 
           Rockstone je občianske združenie mladých Bytčanov, ktorým sa tento rok podaril 
husársky kúsok. 14. VII. Usporiadali v Bytči hudobný festival pod názvom Rockstone Fest 
v areáli mestského štadióna.  
           Rokový festival sa mladým veľmi páčil. Za dobrou muzikou ich do Bytče prišlo asi 
sedem stoviek. Najmä posledné dve kapely HT a Arzén priviedli vo večerných hodinách 
obecenstvo do varu. Fanúšikovia rokovej hudby ocenili, že mali možnosť naživo vidieť 
a počuť 2 najznámejšie domáce skupiny Fucking World a Unicorn. Okrem nich privítali aj 
skupiny s originálnymi menami ako HOW! NO ! CUC! z Martina ; De facto, Million Mill 
a Made By z Považskej Bystrice a napokon Baron Blade zo Žiliny. Aj členovia spomínaných 
skupín z nášho regiónu boli spokojní, pretože v lete sa nemajú veľmi kde prezentovať a túto 
príležitosť, ktorú im ponúkli Bytčania iba privítali.  
           Organizátori festivalu oslovili najmä poslucháčov od 15 do 50 rokov, pretože festival 
ponúkal všetky štýly roku.  
           Zorganizovať takýto festival bola náročná záležitosť. Vyžadovala si veľa času 
a financií. S väčšími či menšími prestávkami trvala rok, pretože museli vybaviť množstvo 
povolení. Dohadovanie sa o podmienkach s kapelami  nemalo konca. Väčšina z pozvaných 
kapiel však pozvanie napokon prijala. Ďalej museli organizátori zabezpečiť technickú 
a bezpečnostnú  stránku akcie, zohnať sponzorov, zdravotnú a požiarnu službu. Obecenstvo 
bolo treba nakŕmiť a občerstviť.  
            Naši mladí organizátori na čele s Martinom Petrusom napokon všetko bravúrne zvládli 
a neváhali obetovať svoj voľný čas na úkor svojich rodín.  
Podrobnosti SD č.: 196 a, b, c, d / 2007  
 

Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ ). 
V meste existuje 1 organizácia Dobrovoľného hasičského zboru. Závodná, ktorá fungovala pri 
Kinexe, zanikla pop revolúcii.  Okrem DHZ je v meste aj profesionálna jednotka, ktorá patrí 
pod Hasičský a záchranársky zbor v Žiline. Jej veliteľom je Ing. Tomáš Hudec.  
DHZ Bytča : predseda :  Peter Jursík                                počet členov :  71 
                     veliteľ : P. Svetloššák  
           Zo správy o činnosti som sa dozvedela, že jej členovia sa podieľali na takejto činnosti:  

- požiarna hliadka pri ohňostroji  - uvítanie Nového roka  
- inventarizácia majetku DHZ  
- účasť na cirkevných obradoch k Veľkej noci  
- oslavy patróna hasičov sv. Floriána  
- športové súťaže organizované pre deti oboch škôl k ich sviatku MDD  
- pomoc pri organizácii požiarnej súťaže v Petroviciach  
- organizácia 32. ročníka hasičskej súťaže o Pamätnú prilbu 
- pomoc pri organizácii a stráž na Popper feste a na Michalskom jarmoku  
- organizácia hasičského plesu 
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DHZ Malá Bytča : predseda :   Š. Šušola                      počet členov :  50 
                               veliteľ : P. Koniar 
Počas roka zorganizovali tieto podujatia:  

- výročná členská schôdza  
- fašiangová zábava  
- účasť členov na cirkevných obradoch k Veľkej noci a na oslavách sv. Floriána  
- pomoc pri čerpaní vody pri povodni u Buntovcov a inde v obci  

 
DHZ Hrabové : predseda: Jozef Gaňa                            počet členov : 45 
                          veliteľ : Ladislav Gaňa 

- účasť na cirkevných obradoch a oslave sv. Floriána v Bytči 
- účasť mladých požiarnikov  v okresnom kole súťaže Plameň 2007 v Predmieri  
- účasť družstiev mužov a žien v okresnom kole športovej súťaže v Petroviciach 
- oslavy 80. rokov založenia DHZ v Hrabovom, privítanie zástupcov všetkých 

DHZ z Bytčianska  
 
DHZ Hliník :  predseda:   Rudolf Frolo                             počet členov :  82 
                        veliteľ : Miroslav Frolo   

- inventarizácia majetku :  
- účasť na cirkevných obradoch a oslave sv. Floriána v Bytči  
- účasť mladých hasičov v okresnom kole súťaže Plameň 2007 v Predmieri  
- účasť družstiev na športovej súťaži v Petroviciach ( kde ženy z Hliníka získali 

1. miesto.  
- V krajskom kole v Kysuckom Novom Meste získali ženy 2.miesto iba preto, že 

nemali striekačku.  
 
DHZ Pšurnovice :  predseda :Rudolf Mikula                      počet členov : 35 
                              veliteľ : Martin Kypús a Viktor Chrenko 

- účasť mladých hasičov v okresnom kole súťaže Plameň 2007  
- množstvo hodín odpracovali členovia na údržbe techniky, čistení zbrojnice, 

vodných zdrojov ,  
- spoločne s Úniou žien postavili máje 
- pomáhali pri organizácii pretekov  konských záprahov 
- DHZ delegovalo svojho rozhodcu na okresné kolá súťaže Plameň a dospelých  
- Rozhodcom bol R. Mikula st. a J. Rolko  
- DHZ vyvíjalo počas roka bohatú činnosť a zúčastňovali sa na oslavách 

a slávnostiach aj v iných obciach a v Bytči.  
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DHZ Mikšová :  predseda : Štefan Pitlík                        počet členov : 28 
                           

- účasť na cirkevných obradoch a oslave sv. Floriána v Bytči  
- účasť na oslave 80. výr. DHZ v Hrabovom , kde Mikšovci vystúpili s ukážkou 

obsluhy historickej ručnej striekačky  
- brigádnicky si opravili svoju techniku, hasičskú zbrojnicu 
- pomohli pri upratovaní lesa Urbárskej spoločnosti  

Správu pre MsÚ spracoval pán Ján Gärtner.  
Podrobnosti SD č.: 197a , b  / 2007 ( príloha činnosti DHZ Pšurnovice ) 
              Hasičský bál. Nový rok 2007 sa začal pre členov DHZ v Bytči hasičským bálom. 
Hasiči a ich rodiny sa dobre zabavili v DK 13. I. pri tónoch hudobnej skupiny KORTINA  
s diskdžokejom M. Papánkom. Neraz ich rozosmial imitátor, ľudový rozprávač a zabávač 
Štefan Hruštínec.  
Podrobnosti SD č.: 198 / 2007  
              Relácia. Pretože jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou, 
každý upratuje dom, záhradu i pole. Ľudia pritom pália zvyšky tráv a iných porastov, čoho 
následkom sú jarné požiare. Aj minulý rok vzniklo v našom kraji 88 lesných požiarov, pri 
ktorých vznikli škody za 5 046 900,- Sk.  
              Pre tieto fakty nechala DHZ odvysielať reláciu , v ktorej sa hovorilo o tom aké 
ustanovenia podľa zákona sú občania povinní dodržiavať, aby nevzplanuli požiare. Jednalo sa 
konkrétne o tieto zákazy:  

- nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach, kde je zvýšené riziko vzniku 
požiaru  

- nezakladať oheň na miestach , kde sa ľahko šíri 
- nevypaľovať porasty  
- zvýšiť opatrnosť pri zbere úrody, jej skladovanie v čase sucha  
- čo treba urobiť ak zbadáme požiar  

             Vyhláška. Okresné riaditeľstvo Hasičskej záchrannej služby v spolupráci 
s obvodným lesným úradom dali vyhlásiť 28. IV. vyhlášku, v ktorej sa hovorilo o čase 
v ktorom má verejnosť obmedzený prístup do lesov. Nás všetkých sa týkal zákaz vstupu do 
lesa v okolí Bytče až do odvolania. Apríl bol mimoriadne suchý a preto bola výstraha 
opodstatnená.  
            Súťaže. DHZ v Bytči pozvala verejnosť na 32. ročník požiarnej súťaže o Pamätnú 
prilbu, ktorá sa uskutočnila 5. VIII. V areáli Domu záhradkárov na Ulici S. Sakalovej. Súťaž 
trvala od ranných do popoludňajších hodín. Skončila sa spoločným posedením pri hudbe.  
Podrobnosti SD č.: 199 a / 2007  
           DHZ v Hliníku usporiadal  16. ročník súťaže o Putovný pohár, ktorý sa uskutočnil 14. 
júla na futbalovom ihrisku v Hliníku. Súťaž bola súčasťou severoslovenskej hasičskej ligy. Po 
skončení súťažných disciplín sa všetci spolu zabavili na tanečnej zábave.  
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           Darcovia krvi.   Členovia DHZ z prvého Bytčianskeho okrsku sa 23. novembra stretli 
v Jablonovom, aby tam spoločne darovali krv. Z iniciatívy okresného veliteľa a okrskového 
inštruktora Juraja Smolku  sa stretli v Jablonovom  nielen hasiči z Bytče a Jablonového, ale aj 
z Predmiera, Súľova  a Maršovej – Rašova v rámci akcie Vianočná kvapka krvi. Spolu 
darovalo svoju krv 36 hasičov. Po tomto odbere si ďalší naplánovali na 7. marca v Predmieri. 
Hasiči sa prostredníctvom tlače poďakovali starostovi Jablonového J. Paišovi , ktorí sa tiež 
pripojil k darcom a poskytol im na túto akciu obecné priestory.  
Podrobnosti SD č.: 199 b / 2007  
          Oslava. Hasiči v Hrabovom tento rok oslávili 80. – te narodeniny svojho spolku. Za ten 
dlhý čas sa pri jeho činnosti vystriedalo veľa obetavých členov. Pri založení spolku stál 
bytčiansky notár Ján Treskoň, ktorý s ďalšími troma desiatkami domácich obyvateľov založil  
19. VI. 1927 hasičský zbor.  Za veliteľa si vtedy zvolili Mikuláša Gajdošíka a jeho zástupcu 
Františka Vozárika.  Tajomníkom sa stal Pavol Behuš.  Novozaložený zbor tvorilo 33 členov.   
           Hasičské vybavenie a techniku si postupne dopĺňali. Začali jednoduchou ručnou 
dvojkolesovou striekačkou, ktorú vystriedala štvorkolesová striekačka na konský pohon 
a napokon motorová  PS 8. Dnes používajú modernú PS 12.  
           Zbor sa v obci zapísal ako významný organizátor kultúrnej a spoločenskej činnosti.  
Nacvičovali divadelné predstavenia a v r. 1947 si pod vedením Štefana Gajdošíka založili 
vlastnú dychovú kapelu, ktorá funguje dodnes. Členovia zboru nezabúdajú na svojich 
nasledovníkov a preto sa venujú mládeži.  
          Na spomínanej júnovej oslave sa zúčastnili takmer všetci, ktorí v histórii zboru niečo 
vykonali.  
Podrobnosti SD č.: 200 / 2007  
 

Slovenský rybársky zväz – SRZ . 
 
          Výročná správa. Z výročnej správy Miestnej organizácie zväzu , ktorú vypracoval jej 
predseda p. Sádecký, som sa dozvedela, že zväz má 546 členov, z toho 90 žiakov do 15 
rokov.  Hospodára im robí M. Pollák.  
         Hlavným cieľom ich činnosti bol tento rok odchov násad, zarybnenie , športový výlov 
a ochrana rýb v miestnych tokoch. Členovia si kládli za povinnosť ochraňovať aj prírodu 
okolo riek a brániť v pytliactve.  
         Do zarybnenia investovali 600 000,- Sk. Konkrétne vypestovali tieto ryby: kapra – 
3 600 ks; šťuku o16 000 ks viac ako vlani ; amur – 2 000 ks ; podustva – 20 000 ks ; pstruh 
potočný a dúhový – 15 200 ks.  
         Výlov rýb bol nižší ako minulé roky.  Rybári to pripisujú zvýšenému počtu kormoránov  
a stavbe diaľnice v okolí Váhu. Na nepstruhových revíroch ulovili 8 351 ks a na pstruhových 
690 ks rýb.  
         Do rybárskeho revíru nášho zväzu patria tieto lokality : Váh, Kanál, Mikšová, Beňov, 
Prúdy Kadurka, Šurabka a Skala.  
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         Na jar 2007 zlovili členovia zväzu rieku Petrovičku na námestí. Vylovili pritom 300 – 
400 kg pstruha, 200 kg kapra a 100 kg amura.   
         Preteky. MO usporiadala 6. V. na jazere Beňov rybárske preteky. Ich víťazmi sa stali : 
M. Gaňa, p. Bysterský a p. Pradeniak. Hlavnými organizátormi pretekov boli štatutár S. 
Sádecký a J. Tomek.  
         2. a 3. júla sa 4 naši členovia zúčastnili na pretekoch v Michalovciach na vodnej nádrži 
Šírava.  
         9. a 10. IX. bolo celoštátne kolo súťaže vo Zvolene. Naši ( Kováč, Gaňa, Kocúr a Lago ) 
nás reprezentovali a umiestnili sa ako družstvo na 11. mieste.  
         7. X. boli na jazere Beňov opäť preteky. Tentoraz jesenné kolo.  Umiestnenie v poradí 
bolo takéto : Buček , Krekáč a Malík.  
            Rybársky krúžok. Členovia MO vedú krúžok mladých rybárov, v ktorom je 
združených 80 detí od 10 do 15 rokov. Krúžky vedú páni Horčička, Guľaša a Višňovský. Po 
úspešnom absolvovaní  skúšok vydali všetkým deťom povolenia na rybolov.    
            V máji ukázali, čo sa naučili. Zväz im pripravil preteky v revíri Kadurka. Najviac sa 
darilo uloviť M. Randovi, L. Václavíkovi a J. Adamovovi.  
            Naše toky ochraňovala rybárska stráž ( RS ), ktorá   mala 20 členov. Zameriavali sa 
na kontrolu revírov vo dne i v noci. Pri svojej činnosti zistili 5 disciplinárnych previnení 
svojich členov. Rybárska stráž odhalila aj 1 pytliaka, ktorého hneď odovzdali orgánom 
v trestnom konaní. Počas roka jej členovia zistili 3 skutky ohrozenia ŽP, ktoré ohlásili 
Obvodnému úradu ŽP. Zväz úzko spolupracoval aj s MsP a so štátnou políciou.  
            Nehnuteľnosti. Na tomto úseku riešila MO zmluvný vzťah s Obvodným banským 
úradom v Prievidzi. Ich firma Kamenivo Slovakia ťaží v lokalite Prúdy štrk. Hoci majú na to 
platné povolenie , firma sa k prírode v okolí ťažby nespráva práve šetrne.  
Podrobnosti SD č.: 201 / 2007  
            Kormorány.  Už vlani som písala o škodcovi, ktorý šarapatí na našich riekach a ktorý 
sa k nám rozšíril až od brehov mora. Od októbra minulého roka do marca tohto roka povolilo 
Ministerstvo ŽP výnimku na odstrel a plašenie kormorána veľkého. Ministerstvo povolilo 
odstrel 300 ks. Ale rybári si vymohli výnimku v lovných rybárskych revíroch na viac kusov.  
Urobili tak na základe hrubého odhadu škôd, ktoré spôsobili kolónie kormoránov za 10. mil .  
         Sk Slovenský rybársky zväz si nechal vypracovať odborný znalecký posudok, ktorý 
slúžil  ako doklad pri vyjednávaní na odstrel kormoránov. V našom okolí platili výnimky na 
rieke Kysuci, na Hričovskej priehrade a na Váhu. V Bytči sa tieto vtáky zdržujú na Váhu a na 
kanáli.  
            Keď rybári vtáky plašia, tie sa síce častejšie presúvajú ale škody spôsobujú aj tak.  
Počet nalietavajúcich kŕdľov sa mení nielen podľa sezóny, počtu rýb, ale aj počas dňa. Ich 
premnoženie narúša ekologickú rovnováhu. Rybári zistili, že efekt streľby je oveľa účinnejší  
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ako ich plašenie. Vtáky vedia , že to ich priamo neohrozuje. Odstrel kormorána veľkého, 
ktorý je zákonom chránený, nemôže vykonávať ktokoľvek, ale iba poľovník, ktorý má na to 
povolenie.  
Podrobnosti SD č.: 202 / 2007  
          Brigáda. Členovia MO usporiadali 13. X. ( v sobotu ) brigádu na vyčistenie a úpravu 
štrkoviska Prúdy. Účastníci si priniesli vysoké čižmy a hrable. S vervou sa pustili do 
prospešnej práce.  

 
Horolezecký klub  - HK - Direct Bytča. 

 
           Z webovej stránky klubu som si stiahla tie najzaujímavejšie podujatia. Predkladám ich 
chronologický sled podľa dátumov tak, ako po sebe nasledovali.  

• 3. I.  -  Majstrovstvá Slovenska v obťažnosti lezenia na umelej stene. HK 
reprezentovali bratia Juraj a Stanko Klimovci, ktorí v tejto súťaži skončili na 15. a 16. 
mieste.  

• 5. I.   -  voľné lezenie v západných Tatrách ( Žiarska dolina ). J. Bušfy a V. Vričan 
vystúpili na vrchol Banikova, ktorý má 2 132 m.  

• 27. I.  -  Slovenský pohár v športovom lezení sa konal v Žiline. Na pohári zaznamenali 
aj zahraničnú účasť. Okrem slovenských si tu zaliezli aj českí a rakúski lezci. J. Klimo 
skončil na 11. mieste.  

• 18. II. -  Západné Tatry ( Ostrý Roháč ). Bolo to individuálne lezenie V. Vričana a J. 
Augustína.  

• 3. III.  -  Slovenský pohár v lezení v B. Bystrici. Z našich skončil J. Klimo na 15. m.  
• 10. III. – Víkend na Vtáčniku sa rozhodli stráviť 3 lezci – J. Bušfy, J. Augustín a J. 

Klimo. Podarilo sa im vyliezť cesty s obťažnosťou 8.  
• 11. III. – D. Uhliarik, manželia Vajdovci a R. Zajíček si zvolili cesty pod Súľovským 

hradom, kde si vychutnali jarnú prírodu a panensky tiché skaly.  
• 13. a 15. III. – pobudol v Porúbke J. Klimo, kde sa mu vydarili cesty s obťažnosťou 9.  
• 23. III. sa vrátil Jozef Balala z ročného pobytu na Novom Zélande. Ako správny 

horolezec nezaháľal a vyliezol mnoho náročných ciest vo viacerých lokalitách ostrova. 
Pár mesiacov pred ním tam bol aj J. Augustín. Obaja si okrem horolezeckých zážitkov 
priniesli aj mnoho kvalitných fotografií. Niektoré z nich prikladám v SD.  

• Počas Veľkej noci si užili celý týždeň lezenie v talianskych dolomitoch – v Arcu – J. 
Bušfy a J. Balala . 

• Jún – Tri dni lezenia v Hollande ( Rakúske Alpy ) absolvovali j. Bušfy, J. Balala, D. 
Uhliarik a R. Zajíček. Boli nadšení krásnymi až 300 metrov dlhými cestami vo 
vápencových skalách.  

 
 
 
 
 
 



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 92 

 
 
 
 
 
 

• Talianske Dolomity našim horolezcom učarovali. Dlhý víkend v oblasti Tri Cime 
liezli J. Bušfy, J. Balala, V. Vričan a L. Bujný. Zuby si brúsili až na 600 m dlhé cesty, 
žiaľ nemohli ich dokončiť, pretože počasie sa náhle zhoršilo.  

• 2. VII.  -  Majstrovstvá Slovenska v lezení na umelej stene sa po 2 rokoch opäť konali 
v Žiline.  Na Mariánskom námestí vyrástla vysoká stena. Na pretekoch sa zúčastnilo 
33 mužov a 21 žien z 3 krajín ( ČR, Poľsko a Slovensko ). Na pretekoch sa zúčastnili 
ako organizátori i ako pretekári aj naši horolezci. Pretekali iba bratia Klimovci.  

• 1. VIII. -  Hájska skala za Prievidzou  prilákala R. Zajíčka, J. Bušfyho a D. Uhliarika  
• 30. IX.  -  J. a S. Klimovci vyliezli v Súľove cesty do obťažnosti 10 – čo je vysoký 

stupeň obťažnosti  
• 12. X.  -  Vysoké Tatry liezli J. Balala a J. Bušfy a podarilo sa im viacero krásnych 

ciest  
• November  -  Stanko Klimo si v novembri urobil šnúru kvalitného lezenia v zahraničí 

i doma. Začal 12. XI. vo francúzskej oblasti Álp, pokračoval v rakúskom Semeringu 
a skončil na slovenskom Jelenci.  

Okrem spomínaných ciest v zahraničí členovia klubu počas celého roka pravidelne liezli svoje 
cesty v domovskom Súľove.  
              O tom, že nielen lezením je klub živý nás jeho členovia presvedčili tým, že sa 
zúčastnili aj na iných športových aktivitách.  

- Cyklomaratón v Súľove  -  J. Bušfy a M. Chudovský  
- Na bežkách si zabehali po Javorníkoch takmer všetci 
- Nechýbala ani obligátna, klasická , vysokohorská turistika  

                   V SD prikladám niekoľko fotografií z najzaujímavejších akcií klubu. Janko Bušfy 
je autorom web stránky, ktoré slúži namiesto kroniky. Z nej je možné sa dozvedieť 
podrobnosti o súťažiach a iných podujatiach z článkov, štatistík a fotografií zúčastnených 
členov HK.  
Podrobnosti SD č.: 203 a, b, c, / 2007  
 

Oblastné združenie Chovateľov poštových holubov ( OZ CHPH ). 
 
                  Do oblastného združenia patrili holubári z Bytče a prímestských častí, ďalej 
z Kolárovíc, Hlbokého, Predmiera, Mikšovej, Štiavnika, zo Žiliny – Závodie a z Nesluše. 
Tento rok mala organizácia približne 36 členov všetkých vekových kategórií. Navždy sa 
rozlúčili s členom  Jozefom Šichmanom ( 67 ) z Kolárovíc. Združenie je zároveň mestským 
klubom.  
                Podľa pretekového plánu posielali tento rok  na let mladé holuby ( 1. ročné ) v júli 
a staré ( 2 a viac ročné ) v máji. Letová sezóna sa teda začala v máji a skončila sa koncom 
septembra. Lety sú rozdelené na :  
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- krátke trate ( od 100 – 350 km ) :  holuby letia z Brna, Vysokého Mýta ... 
- stredné trate ( od 350 – 600 km ) :  -  „  -          z Prahy, Kladna .....  
- dlhé trate ( od 600 – 1700 km ) :       -  „  -          z nemeckého Koblenzu, Kielu, 

Kronachu ...  
            Holubári si každý rok platia svoje auto, do ktorého v špeciálnych košoch vkladajú 
holuby na let. V aute okrem vodiča sedí tzv. výcvik ár, ktorý holuby na danom mieste vypustí 
a oni sa vrátia domov. V holubníku ich už čaká majiteľ so špeciálnymi hodinami, ktoré 
holubovi zaznamenajú čas príletu presne na sekundu. Po pretekoch sa príchody holubov 
vyhodnotia a zostavujú sa tabuľky umiestnenia.  
                 Majstrom oblasti sa za tento rok stal Jozef Plačko z Hliníka. Pohár primátora mesta 
vyhral Klement Paiš z Hlbokého. Medzi úspešných chovateľov patrí aj J. Rovnianek, P. 
Okrucký ( Rašov ), J. Hlucháň ( Bytča ), P. Gombár ( Rašov ) a R. Adamov ( Hlboké ).  
                 Mladé holuby začali pretekať začiatkom augusta a skončili koncom septembra. 
Prvý závod sa začal v českom Litovli a posledný prileteli z Benešova.  
Vyhodnotenie súťaží za tento rok: Majster oblasti :  

• Staré holuby : 1.m. – J. Plačko ( hliník ); 2.m. – D. Daníšek ( Závodie ); 3.m. – J. 
Konečný ( Závodie ) .  

• Mladé holuby : 1.m. B.Adamov ( Hlboké ); J. Plačko ( Hliník ) ; J. Rovnianek ( Bytča 
) 

Podrobnosti SD č.: 204 / 2007  
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XIII. kapitola 
 
 
 
 

 
N Á V Š T E V Y 

 
 
 
                 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe M. Valee 
sa v rámci svojej cesty za spoznávaním krajiny zastavil 3. augusta aj v Bytči. Na MsÚ ho 
privítal primátor Ing. Korec a prednosta Ľ. Guniš. Veľvyslanec prejavil veľký záujem  
o najnovšie aktivity mesta, jeho rozvoj. Zaujímal ho najmä úsek zahraničných investícií 
a s tým súvisiaca zamestnanosť v regióne. 
                 Pán Valee sa prejavil ako veľký fanúšik histórie a pamiatok a preto si s veľkým 
záujmom vypočul výklad riaditeľky Štátneho archívu J. Kurucárovej, ktorá ho oboznámila 
s bohatou históriou mesta. Zamerala sa najmä na jeho  historické vplyvy na celé Slovensko na 
konci 15. storočia, keď bola najvplyvnejším mestom na celom severe Uhorska.  
                Pri lúčení sa veľvyslanec vyjadril, že sa do Bytče zas rád vráti pri otváraní 
niektorého  z novovybudovaných podnikov v priemyselnom parku a že rád dokončí 
prehliadku areálu zámku.  
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XIV. kapitola 
 
 
 
 
 

P O L I T I K A 
 
 
 
Akcie politických strán v meste:  

- 13. I. Pozvalo širokú verejnosť okresné centrum Kresťansko – demokratického hnutia 
( KDH ) v Bytči na svoj V. reprezentačný ples. Ples bol v Svadobnom paláci.  

- 28. VIII. Prebehla naším mestom štafeta Ústavy SR. Touto akciou si politická strana 
Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana ( HZDS – ĽS ) pripomenula 15. 
výročie prijatia Ústavy SR. Štafeta bol symbolický beh do všetkých kútov Slovenska.  

- 29. VIII. Si Komunistická strana ( KSS ) v Bytči pripomenula 63. výročie SNP. Aj 
tento rok jej členovia zorganizovali pietnu slávnosť na počesť hrdinom SNP na 
Hôreckého kopanici.  

            Životné minimum. Sa od začiatku júla zvýšilo. V praxi to znamená , že sa niektorým 
z nás zvýšil príspevok na opatrovanie. Do predčasného dôchodku môžu odísť tí, ktorí 
zarábajú najmenej 6 157 Sk a môžu pritom ostať pracovať.  Novela zákon z októbra teda 
dovolila pracovať na zmluvu, dohodu o vykonanej práci alebo na živnosť a poberať pritom 
starobný dôchodok.  
            Zvýšili sa aj príspevky na podporu dieťaťa v náhradnej starostlivosti. Obec môže 
ľuďom v hmotnej núdzi ešte vyplatiť jednorazový finančný príspevok na ošatenie, základné 
vybavenie domácnosti. Zvýšilo sa aj náhradné výživné , ak dieťa žije len s jedným rodičom, 
príspevok na osobnú asistenciu – pri pomoci ťažko postihnutému občanovi.  
            Vláda schválila a pred Vianocami vyplatila tzv. vianočný príspevok penzistom. 
Najvyšší príspevok dostali dôchodcovia, ktorých starobný dôchodok bol iba do 3 753 Sk. 
Najnižší zas dostali tí ktorých dôchodok nedosiahol sumu 11 237 Sk. Títo dostali 1 500 Sk.  
           Zdražovanie. O tom, že sa blíži zavedenie eura ako meny na Slovensku svedčí 
neustále zdražovanie všetkého. Cena plynu rastie čoraz viac a preto je pre ľudí kúrenie 
drevom čoraz aktuálnejšie. Tí, ktorí takto môžu kúriť, ušetria ročne až 10 000 korún. 
K takémuto kúreniu sa uchýlili aj v ZŠ Štiavnik. Na kúrení cez zimnú sezónu ušetrili až 250 
tisíc korún.  
          Chlieb u nás stojí už toľko čo v Rakúsku, ibaže Rakúšania majú oveľa vyššie zárobky.  
Kým si Slovák môže kúpiť za svoj plat 570 chlebov, Rakúšan si ich môže dovoliť 5 x viac. 
Priemerný mesačný plat Slováka je 18 760 Sk a Rakúšana 91 tis. Sk. 1kg stojí 25 korún , a od 
októbra zdražie o 2,50 Sk.  
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            Mäso. Bravčové pliecko bez kosti  stojí 109 Sk, s kosťou 100 Sk. Paradox je, že kurča 
dražie a bravčové mäso lacnie.  Na svedomí to má prebytok ošípaných na západných trhoch 
Európy. Kým si my spotrebitelia pochvaľujeme, výrobcovia mäsa sú nespokojní a znižujú 
stavy prasníc.  
             Rast ekonomiky. Slovenská ekonomika vzrástla minulý rok o 8,2 %, čo je najviac  
po roku 1996. Naše hospodárstvo teda rastie takmer trojnásobne rýchlejšie, ako je priemer 
v únii. Rast spôsobil záujem zahraničia o slovenskú produkciu.  Toto všetko sa odráža aj na 
rast nášho mesta.  Tento rok v ňom pribudlo množstvo zahraničných investícií. Otvorili tu 
svoje továrne Nemci, Belgičania, Taliani , firma z USA  a iné. V SD prikladám názor tlače na 
danú problematiku spolu s grafom rastu ekonomiky.  
Podrobnosti SD č.: 205 / 2007  
            Zahraničné vzťahy nášho regiónu. Náš kraj spolupracuje so zahraničnými partnermi 
na regionálnej úrovni , ale aj s veľvyslanectvami našich susedov. Kompetentní sa zamerali 
najmä na spoluprácu medzi školami, kultúrnymi inštitúciami, zdravotníckymi zariadeniami. 
Poloha nášho kraja ( hranice s ČR a s Poľskom ) nás priamo predurčuje na spoluprácu so 
susedmi. Veľa pre nás robí zastúpenie ŽSK v spoločnom projekte Dom slovenských regiónov 
v Bruseli.  
            Tento rok náš kraj navštívili delegácie amerického, francúzskeho  a belgického 
veľvyslanectva, obchodný radca Juhoafrickej republiky, delegácie z Ukrajiny, Talianska 
a Ruskej federácie.  
Podrobnosti SD č.: 206 / 2007  
           Správy z domova:  

- Ústav pamäti národa na Slovensku už pol roka, od smrti jeho bývalého šéfa , nemá 
nikoho na čele. 

- 20. II. Minister spravodlivosti vydal nariadenie, podľa ktorého sa musia zrýchliť súdne 
konania. Všetci sme si povedali  -  konečne. Veď napr. dedičské konanie našej rodiny 
po smrti môjho otca trvalo 10 rokov.  

- Február: celý mesiac bolo Slovensko v predsedníctve Bezpečnostnej rady OSN a naši 
predstavitelia nás tam veľmi dôstojne reprezentovali.  

- 18. IV. – presne pred 60 rokmi popravili v Bratislave Jozefa Tisu – prvého 
Slovenského prezidenta.  

- Slovensko prevzalo predsedníctvo v Rade Európy. Predsednícku funkciu zastával 
minister zahraničných vecí Ján Kubiš. Naša účasť v predsedníctve trvala pol roka.  

- 21. XII. – Slovensko vstúpilo do Šengenskej zóny. Zanikli hraničné kontroly na 
všetkých hraničných prechodoch okrem Ukrajiny, ktorá nie je členom EÚ. Od tohto 
dňa sme mohli cestovať po krajinách EÚ bez pasu. Stačil nám iba občiansky preukaz. 
Vstup do novej zóny s oslavami sa uskutočnil o polnoci z 21. na 22. XII. 07.  

- 31. XII. – Slovensko o polnoci ukončilo predsedníctvo v Bezpečnostnej Rade OSN. 
Svojou autoritou a činnosťou  získalo vysoký kredit aj vďaka p. Lajčiakovi, ktorý 
musel riešiť ťažké otázky okolo Kosova. V rade nás vystriedalo Chorvátsko.  

 
 
 
 
 



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 97 

XV. kapitola 
 

 
 
 

Š P O R T 
 
 
 
 
Futbal. Futbalový oddiel Kinex Bytča je najväčšou športovou organizáciou v meste. Vo 
všetkých družstvách hrajú hráči priamo z mesta a jeho prímestských častí, ale aj z okolia . 
V mládežníckych kategóriách nachádza vyplnenie svojho voľného času okolo 100 detí.  
              Výbor  futbalového oddielu:  
Róbert Salášek        -        predseda 
Miroslav Tichý , Miroslav Minarčík, Ján Kašuba, Dušan Beníček     -    členovia 
Do oddielu ďalej patria:  
Jozef Bacony  - . vedúci mužstva 
MUDr. Dezider Horanský  - lekár mužstva   
Ivan Varga – masér 
Ďalej sú to tréneri a vedúci týchto mužstiev.  

1.  „A“ mužstva dospelých  -  22 hráčov 
2. mladší dorastenci  - 33 
3. starší dorastenci  
4. mladší žiaci -  32 
5. starší žiaci    

a ďalej tzv. prípravky (28 hráčov ), ktorí nehrajú organizovanú súťaž.  
       „A“ mužstvo – muži.  
Aj tento rok hrali v III. lige. V priebehu sezóny sa v nej pohybovali od najvyššej 6. priečky po 
najnižšiu 15. Oddiel postupne tréneri dopĺňali tými najlepšími hráčmi spomedzi dorastencov. 
Muži hrali v sezóne 19 zápasov, z ktorých 7 vyhrali 6 prehrali a 6 remizovali.  
        Starší dorast. 
Starší dorast hral tiež v III. lige, kde sa postupne umiestňoval od 5. miesta až po 10.miesto. 
Spolu odohrali 18 zápasov. Toto družstvo bolo perspektívnym zdrojom kvalitných mladých 
hráčov pre oddiel mužov.  
        Mladší dorast. 
Je tiež účastníkom III. ligy, v ktorej sa počas sezóny pohybovali od 6. po 15. miesto. Koncom 
roka boli práve na 9. mieste tabuľky.   
        Starší žiaci.  
Boli účastníkmi II. ligy, v ktorej v konečnom vyhodnotení získali 2. miesto. Výborné je práve 
to, že sú v tabuľke iba 3 body za vedúcou Žilinou.  
        Mladší žiaci.  
Boli účastníkmi II. ligy a skončili v nej na 8. mieste. Najväčší úspech dosiahli, keď boli 
v tabuľke na 6. mieste.  
        Ku koncu roka mal futbalový oddiel k dispozícii dve trávnaté plochy priamo 
v športovom areáli. Aby bol trávnik kvalitný treba sa oň celý rok starať. Treba ho kosiť, 
zavlažovať, chemicky ošetrovať podsievať, aby sa obnovoval, prihnojovať a pravidelne 
valcovať. Toto všetko stojí nejaký ten groš. Upravovať museli nielen samotný trávnik, ale aj 
okolie a tribúny, v čom im pomáhali pracovníci Technických služieb.  
Podrobnosti SD č.: 207 / 2007 ( správa )  
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         Aj prímestské časti mali svoje futbalové oddiely.  
         Hrabové – muži.  
Hrali v II. triede a v jej tabuľke sa počas roka pohybovali od 3. po 12. miesto.  
         Hliník – muži.  
Hrali v III.B triede v ktorej sa úspešne držali väčšinou na 1. mieste. Hoci koncom roka si ho 
neudržali a skončili na 2. mieste.  
Podrobnosti SD č.: 208 a / 2007  
          Hrabové – dorast.  
V tejto sezóne hrali I. triedu, v ktorej sa pohybovali od 10. do 14. miesta.  
          Hliník – dorast.  
Hral II. A triedu do októbra. V novembri postúpili do I. triedy , kde ako nováčik boli 
v tabuľke na 10. mieste.  
          Hrabové – žiaci.  
Hrali v sezóne II. C triedu a z tabuliek vyplývalo, že sa pohybovali od 7. po 5. miesto.  
          Turnaj. 17. februára sa stala športová hala v Predmieri dejiskom zápolenia mladých 
futbalistov z Bytče, Štiavnika, Plevníka, Hrabového, V. Rovného a z Predmiera. Organizácia 
aj hra mali vysokú úroveň. Najlepšie sa darilo chlapcom zo Štiavnika, pretože aj najlepší 
brankár , aj najlepší strelec pri vyhodnotení boli práve odtiaľ. Bytča skončila na 5. mieste.  
Podrobnosti SD č.: 208 b, c / 2007  
 

Mestská liga malého futbalu ( MLMF ). 
 
          Začiatkom apríla uverejnili organizátori MLMF v Bytči rozpis kôl a usporiadanie na r. 
2007. V SD prikladám rozpis spolu s predpokladanými termínmi pokračovania jesennej ligy.  
Podrobnosti SD č.: 209 a / 2007  
Súťaže sa v tejto sezóne zúčastnilo 10 družstiev z Bytče a mestských častí. 
          Turnaj.   26. VI. sa konal IV. ročník majstrovstiev okresu Bytča. Všetky zápasy pískal 
rodák z Rašova Pavel Papaj. Turnaja sa zúčastnilo 15 družstiev priamo z Bytče, z M. Bytče, 
Hliníka Štiavnika, V. Rovného a z Kolárovíc. V SD prikladám priebeh turnaja a konečnú 
tabuľku, v ktorej sa na 1. mieste umiestnil tím LGS Bytča ; 2.miesto : Arsenal Hliník ; a 3. 
miesto: Expresstav M. Bytča.  
           Najlepší strelci turnaja boli : Mužík ( 6 gólov ), P. Červenec ( 4 góly ), a Chrenko 
z Hliníka – 4 góly. 
Podrobnosti SD č.: 209 b / 2007  
          Jesenná liga. Od soboty 25. augusta pokračovala jesenná liga MLMF. Organizátorom 
turnajov a priebehu celej ligy bol Peter Bologa. Vyjadril uspokojenie s priebehom letné 
turnaja, iba účasť družstiev na ňom bola tento rok menšia.  
         Jesenná liga bola rozdelená do 9. kôl, ktoré sa ukončili v decembri Zimným pohárom. 
Bol to 1 – dňový turnaj, ktorý sa uskutočnil 16. XII. Organizátorov znepokojilo to, že 
postupne klesá počet účastníkov ligy. Z pôvodných 14 družstiev ostalo koncom roka iba 10. 
Hoci aj to je na 11 tisíc obyvateľov mesta dosť.  
Podrobnosti SD č.: 209 c / 2007  
 

Hádzaná. 
 
Hádzanársky oddiel Mestského hádzanárskeho klubu ( MHK) sa zameral najmä na 
mládežnícke kategórie dievčat , v ktorých sa mu naozaj darilo. V roku 2007 dosiahli takéto 
výsledky:  

• Jar : mladšie dorastenky  - 3. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky ( MSR ) 
             staršie žiačky ( st. ž.) A družstvo -  1. miesto na  MS  
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              staršie žiačky B družstvo – 4. miesto na majstrovstvách kraja ( MK ) 
              mladšie žiačky ( ml. ž. )  -  3. miesto na MK , postup do semifinále MSR  
• Jeseň : staršie dorastenky -  5. miesto v I. Dorasteneckej lige SR( DL SR ) 
                  mladšie dorastenky – 4. miesto v I. DL SR 
                  st. ž. – 2. miesto na MK  
                  ml. ž.  – 1. miesto v skupine  
Tréneri: na jar  -  Garabík, Minarčíková, Beňadik a Belluš  
              na jeseň : odišiel Beňadik a miesto neho trénovala Fuljerová  
              Rok 2007 bol veľmi úspešný. Po vyše 20 rokoch získali naše hádzanárky po sérii 
tretích miest na MSR, majstrovský titul v kategórii starších žiačok. Podarilo sa im to pred 
vlastným publikom v Predmieri. Organizáciou turnaja bol poverený náš MHK 
predsedníctvom Slovenského zväzu hádzanej (SZH ).  
             Mladšie dorastenky skončili v I. lige na 3. mieste, pričom im k titulu chýbal iba 1 
gól. Dievčatá trénovali na ihriskách ZŠ v Bytči v Predmieri a v Strečne. Úspechy zožali aj 
v zahraničí ( ČR). Sústredenie mali pred sezónou v Topoľníkoch. Všade ich sprevádzali 
ich verní fanúšikovia.  
             Naše hráčky sa dostali do reprezentácie republiky na dôležitých medzinárodných 
turnajoch. Boli to : D. a E. Minarčíkové, Mičiníková, Janošková a Baginová.  
             Klub výdatne podporovalo Mesto. Bez jeho pomoci by naše hádzanárky neboli 
také úspešné.  
Podrobnosti SD č.: 210 / 2007  
             Medzinárodný turnaj.  MHK Bytča usporiadal v dňoch 3. – 4. III. v Predmieri 
medzinárodný turnaj starších a mladších žiačok. Turnaja sa zúčastnili 4 kluby z ČR ( Zlín, 
Olomouc, Ostrava a Zubří ) a 5  slovenských klubov ( vrátane našich dievčat ). Zápasy 
rozhodovali viacerí ligoví rozhodcovia. Vo finále si zahrali naše st. ž. s dievčatami so 
Zlína. Naše vyhrali 19 : 15  a skončili na 1. mieste. František Garabík – ich tréner bol s ich 
výsledkom samozrejme spokojný. O spokojnosti divákov svedčí aj to, že hala v Predmieri 
bola oba dni úplne plná. Najlepšou strelkyňou bola Iveta Mičiníková.  
            Mladšie žiačky obsadili 4. miesto. Najlepšou strelkyňou spomedzi nich bola A. 
Kostelná ( obe z Bytče ).  
            Majstrovstvá Slovenska. 8. – 10. VI. 07 sa konali v športovej hale v Predmieri 
Majstrovstvá Slovenskej republiky ( MSR ) v hádzanej starších žiačok. O finančnú 
podporu sa postaralo 13 sponzorov z Bytče a okolia  na čele s Mestom Bytča. Turnaja sa 
zúčastnilo 8 družstiev st. ž., ktoré sprevádzala fantastická atmosféra. S poverenia SZH 
dostal náš klub možnosť usporiadať majstrovstvá preto, že MHK Bytča sa prezentuje 
vynikajúcimi výsledkami v práci s mládežou na poli hádzanej. Podujatie takéhoto 
významu sa tu naposledy konalo v 60 – tych rokoch minulého storočia.  
             8 družstiev bolo rozdelených do 2 skupín. Naše dievčatá hrali v skupine B, kde 
získali Michalovce najviac bodov. Napokon Bytča vo finále vyhrala 19 : 18. Najlepšou 
hráčkou turnaja bola opäť Iveta Mičiníková. Tak sa stali naše staršie ž. majsterkami 
Slovenka. Mladšie tiež skončili úspešne na treťom – bronzovom stupienku.  
Podrobnosti 211 a, b / 2007  
            Ples. O tom, aká výborná partia sú všetci tí , čo majú niečo spoločné s hádzanou 
v Meste, svedčal aj III. reprezentačná ples . Zorganizovali ho na 28. IV. v DK., kde im do 
tanca hrala skupina Bonita. 
Podrobnosti SD č.: 212 / 2007  
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Stolný tenis. 

 
Stolnotenisový oddiel mal v dlhodobých súťažiach prihlásené 3 družstvá mužov a 1 družstvo 
dorastencov.  

• A – družstvo : štartovalo tento rok už 13. sezónu bez prerušenia v 1. lige, kde 
dosahovali stabilné výsledky a výkonnosť. V sezóne 2006 / 07 skončili v tabuľke na 6. 
mieste spomedzi 12 účastníkov. Na konci kalendárneho roka 2007 boli v tabuľke na 7. 
mieste.  

• B -  družstvo : štartovalo v 5, lige. Po sezóne z nej postúpilo ako víťaz tabuľky do 
vyššej súťaže ( t.j. do 4. ligy).  

• C – družstvo : V sezóne 2005 / 06 zvíťazilo v 6. lige a postúpilo do 5. ligy. Celú 
sezónu 2006 / 07 sa v tabuľke držalo na 10. mieste. V roku 2007 zaradili do družstva 
aj troch dorastencov ( ako náhradníkov ), ktorí dostávali často príležitosť nastúpiť 
v majstrovských stretnutiach.  

• Dorastenci : štartovali v . divízii Žilinského kraja. Počas roka sa postupne stále 
zlepšovali.  

V súťažiach jednotlivcov sa hráči zúčastnili na turnajoch v rámci Slovenského pohára 
dospelých, Slovenského pohára veteránov a Slovenského pohára mládeže.  
            Najlepší hráči. Hráči Pavol Treskoň v kategórii nad 40 rokov a Ing. Bohuslav Tiso 
v kat. nad 50 rokov  získali niekoľko prvých miest. V kat. ml. ž. získal Martin Slaninka 3. 
miesto vo štvorhre na Majstrovstvách žilinského a banskobystrického kraja. Správu pripravil 
predseda klubu Ing. B. Tiso. 
Podrobnosti SD č.: 213 / 2007  
Podrobnosti SD č.: 214 a, b, c / 2007  
           Veteráni. V celoslovenskom bodovacom turnaji stolnotenisových veteránov 
v Ružomberku, ktorý sa konal 12. – 13. V. sa zúčastnilo 109 hráčov. Bytčanom sa tu darilo. 
V kat. nad 40. rokov zvíťazil P. Treskoň. V kat. nad 50. rokov zvíťazil B. Tiso. Najstarší hráč 
na turnaji mal 74 rokov.  
           Ďalší turnaj veteránov sa konal  25. – 30. júna v Trenčíne; Majstrovstvá Európy 
veteránov v holandskom Rotterdame; a 31. X. bol medzištátny zápas medzi ČR a SR 
v Chtěboři (ČR ). Všetkých turnajov sa naši zúčastnili a vo všetkých boli úspešní.  
Podrobnosti SD č.: 215 / 2007  
 

Tenis. 
 
            Benet LTC. Súťaže tenistov v Bytči sú ešte v plienkach. S mládežou začali pracovať 
v skromných podmienkach na jednom dvorci v októbri roku 2005. Tenisový klub Benet LTC 
Bytča vtedy zorganizoval prvú tenisovú prípravku pre chlapcov a dievčatá vo veku od 5 – 10 
rokov.  
            Spočiatku učili deti iba abecedu tenisu. Dnes bolo v klube viac ako 20 detí, ktoré majú 
pravidelnú prípravu a zúčastňujú sa aj na celoštátnych turnajoch. K. Mikolášová, M. Harciník, 
A. Majerčík a M. Ďurajka sú členmi družstva, ktoré sa stalo v minulej sezóne celkovým 
víťazom Mini ligy detí do 10 rokov v Stredoslovenskom regióne. M. Jakubík sa umiestnil na 
3. mieste v štvorhre na celoštátnom turnaji ml. žiakov v Ružomberku.  
           Tento rok buduje Benet LTC tenisový areál, ktorý iste prispeje k lepším výsledkom 
v príprave na ďalšie súťaže.  
Podrobnosti SD č.: 216 / 2007  
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          Turnaje. 23. júna pripravili organizátori 4. ročník exhibičného tenisového turnaja 
O pohár ŠK TPŠ Kinex Bytča. Všetko zorganizoval tenisový klub Bytča pod vedením 
Ľubomíra Rašiho a Karola Mihoka.  
         Súčasťou turnaja boli štvorhry mužov, súťaž o najrýchlejšie podanie, autogramiáda 
hokejistov ( Dukla Trenčín ), finále štvorhier a vyhlásenie výsledkov. Medzi čestnými 
hosťami boli legionári hrajúci hokej v NHL a inde v zahraničí. Sprievodným podujatím bolo 
spoločenské posedenie s hudbou v areáli Pivovaru.  
Podrobnosti SD č.:217 / 2007  

- 6. júla sa v areáli tenisových kurtov pri futbalovom štadióne uskutočnil tenisový turnaj  
štvorhier O pohár primátora mesta.  

- Tenisový klub usporiadal 25. VIII.  Turnaj dvojhier neregistrovaných hráčov. Preteky 
boli rozdelené do kategórií : muži do 45 rokov a nad 45 rokov.  

- Reštaurácia Šport Petrovice dala do prevádzky tiež tenisový kurt. Záujemcom 
ponúkali jeho využitie na 1 hod. – 80 Sk; požičanie rakety na 1 hod. – 40 Sk; 
a loptičky – 20 Sk.  

 
 

Hokejbal. 
 
             Prvý jesenný týždeň sa skončila jesenná časť nultého ročníka Bytčianskej 
hokejbalovej ligy ( BHL ). BHL hrávali hráči počas víkendov na špeciálnom ihrisku pri ZŠ 
Ul. mieru. Najlepším mužstvom v okolí bola stále Bytča, ktorá v lige nestratila ani jeden bod. 
Tímy Kolárovíc a D. Hričova sú veľmi bojovné a zhruba na rovnakej úrovni. 
            Konečné výsledky ligy : 1. m.  -  Bytča s 18 bodmi ; 2. m.  -  Kolárovice so 6 bodmi ; 
3. m.  -  Dolný Hričov s 3 bodmi.  
Podrobnosti SD č.: 218 / 2007  
 

Šach. 
 
             Mestský šachový oddiel mal v sezóne 2006 / 07 a jesennej časti 2007 v pravidelných 
súťažiach 2 družstvá. Chod súťaží organizoval A. Ostrochovský a predseda šachového 
oddielu Ing. Ján Sládek. Členovia klubu si pochvaľovali podmienky, ktoré im poskytovalo 
mesto v nových klubových priestoroch DK.  
            Šachový oddiel mal v sezóne 2006 / 07 registrovaných 18 hráčov a prípravku žiakov, 
ktorým sa venoval A. Ostrochovský.  

• A družstvo hralo v IV. lige ( čo bol vlastne celý žilinský kraj ) . V lige súťažilo 8 
členné družstvo a v sezóne skončili na 7. mieste. V 11 kolách súťaže dosiahli 3 výhry, 
3 remízy a 5 prehier. Najlepší hráči: M. Vráblik, A. Ostrochovský, J. Dodek a Š. 
Michút.  

• B družstvo hralo v V. lige majstrovstiev okresu Žilina.  V lige hrali 5 – členné 
družstvá zložené z mladých hráčov a žiakov. V sezóne 2006 / 07 sa umiestnili na 4. m. 
V tejto súťaži sa hlavne zbierajú skúsenosti a mladí hráči sa zdokonaľujú. Najlepší 
hráči : Alexandra Hanuliaková, Július Dodek a Matej Hanuliak.  Najúspešnejšia z nich 
bola Alexandra ( nar. V r. 1996 ) , ktorá postúpila až na Majstrovstvá Slovenska kde 
v kategórii do 12 rokov získala prvenstvo.  
Turnaj.  V spolupráci s oboma ZŠ a CVČ v meste zorganizovali novembrový turnaj 
škôl v šachu žiakov. Najlepší jednotlivci v kategórii chlapcov a dievčat postúpili na 
Majstrovstvá okresu.  

Podrobnosti SD č.: 219 / 2007  
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                Kráľovská hra šach má stále veľa priaznivcov. Púta deti i dôchodcov. Mladí adepti 
z celého kraja sú organizovaní v šachovom krúžku Mladosť v Žilinskom CVČ. Sem dochádza 
aj naša Alexandra Hanuliaková. V tomto krúžku pre ich vynikajúce výkony pribúdajú do 
vitrín víťazné poháre z majstrovských súťaží. Deti sa často zúčastňujú aj súťaží dospelých. 
V SD prikladám tabuľky zo súťažnej sezóny 2006 / 07.  
Podrobnosti SD č.: 220 / 2007  
Podrobnosti SD č.: 221 a, b, c, d / 2007  
 

Šport všeobecne. 
 
            Súťaže rodín. Prvá prázdninová sobota patrila v Aqvaparku Tatralandia rodinne 
športovej súťaži v plávaní. Súťaž už zorganizovali druhý rok a s traťou sa boril každý ako 
vedel. Dokonca malé 5 – týždňové bábätko posúvali vo vaničke do cieľa jeho rodičia. Píšem 
o tom preto, že súťaže sa zúčastnili a Adamčíkovci z Bytče. Spolu sa na disciplíny prihlásilo 
204 rodinných príslušníkov z 55 rodín.  
            Súťaž nebola iba v plávaní ale aj v korčuľovaní na kolieskových korčuliach. Trať 
pretekov viedla asfaltovým okruhom pomedzi domčeky v Tatralandii. Najrýchlejšia bola naša 
rodina Marián, Iveta a dcéra Alžbeta Adamčíkovci.  Víťazi dostali nielen sklené medaily ale 
aj poháre.  
Podrobnosti SD č.: 222 / 2007  
             Veterán Tour. 7. júla usporiadal Klub historických vozidiel Považie akciu pod 
názvom Veterán Tour Manín 2007. O tom ako si na tejto súťažnej prehliadke prišli na svoje aj 
Bytčania píšem v kapitole kultúra.  
Podrobnosti SD č.: 223 / 2007  
             Hokej. Táto správa sa týka Bytče len tým, že zasiahla všetkých fanúšikov ľadového 
hokeja, a tých nie je v meste málo. 27. IV. sa začali v Moskve Majstrovstvá sveta v hokeji. 
Žiaľ naši hokejisti sa neumiestnili tak, ako by sme od nich očakávali – veľmi skoro totiž  zo 
súťaže vypadli.  
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XVI. kapitola 
 

 
 
 

Ľ U D I A    M E D Z I    N A M I 
 
 
 
                Dieťa roka. So súťažami v našej tlači sa roztrhlo vrece. Regionálne noviny MY ŽN 
usporiadalo III. ročník súťaže „ Dieťa roka“. Fotografie nejedného dieťaťa aj z Bytče ( V. 
Perrotová, L. Slípková, N Jakúbková, D. a S. Bachorík, F. Dupkala,K. Korčeková  a 6 ďalších 
) boli rozdelené do 2 kategórií podľa jeho veku. Aby fotografia dieťaťa zvíťazila potrebovali 
jeho rodičia aspoň 500 hlasovacích lístkov. Víťazi dostali hodnotné ceny ( hračky, oblečenie, 
knihy a podobne.  
Podrobnosti SD č.: 224 a, b / 2007  
               Mamina roka bola súťaž , do ktorej pre zmenu posielali deti fotky svojich mám. 
Prvé tri víťazky dostali hodnotné ceny , ale ocenení boli aj hlasujúci čitatelia. Z Bytče 
a okolia si v súťaži našli svoje foto so stručnou charakteristikou tieto dámy: B. Fulková a P. 
Maceášiková.  
Podrobnosti SD č.: 225 a, b / 2007  
              Noví občiankovia, ktorých foto boli uverejnené v MY ŽN :  
11. I.      sa narodili  Miloš Chyba  z Hliníka  
11. I.         -   „   -       Patrik Papánek z Bytče  
20. I.         -   „   -       Vaneska Šelmeková z Bytče   
23. II.        -   „   -      Valentína Levková   z Bytče   
30. III.       -   „   -       Lenka Hujová   z Bytče   
Podrobnosti SD č.: 226 a, b, c, d, e / 2007  
 
27. IV. sa narodili :     Michal Harvánek   z Bytče   
18. V.    -   „   -            Timotej Čebek       zo Pšurnovíc   
22. V.    -   „   -            Šimon Melocík      z Bytče   
18. VI.   -   „   -            Daniel Ciesarík      z Hliníka   
20. VI.   -   „   -            Jakub a Matúš Filekovci  z Bytče  
Podrobnosti SD č.: 227 a, b, c, d, e / 2007  
 
17. VII.  sa narodili :    Natália Sokolová     z Bytče   
23. VII.   -   „   -           Mária Adamová       -   „   -   
31. VII.   -   „   -           Lea Beňová              -   „   -   
31. VII.   -   „   -           Lukáš Macek            -   „   -    
24. VIII. -   „   -            Vanesa Perrotová     -   „   -    
Podrobnosti SD č.: 228 a, b, c, d, e / 2007  
 
5. IX.  sa narodili :        Denisa Maliarová    z Bytče   
11. IX   -   „   -               Kiara  Kypúsová     z Pšurnovíc    
20. IX.  -   „   -               Mária Hrabošová    z Hvozdnice   
Podrobnosti SD č.: 229 a, b, c / 2007  
 
2. X.  sa narodili:          Filip Molík       z Bytče   
7. X.    -   „   -               Alexandra Kocúrová   z Bytče   
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15. X.  sa narodili    Vlaďka Kulíšková         z Bytče  
29. XII.  -   „   -        Matej Majtán                z Hrabového   
Podrobnosti SD č.: 230 a, b, c, d / 2007  
 
Navždy nás tento rok opustili:   
Január:  
Dátum:    Meno :                                 Nar.                        Bydlisko: 
13. I.       František Šplha                   1941                        Bytča   
14. I.       Ladislav Belej                     1933                        Hrabové   
16. I.       Štefan Ďurajka                    1917                        Bytča   
26. I.       Jozef  Ďutka                        1920                        Bytča         
Február:   
5. II.        Justín Valúch                       1920                       Hliník  
24. II.      Štefan  Golier                      1930                        Hvozdnica   
Marec:  
8. III.      Veronika Laurenčíková         1924                       Bytča   
25. III.    Marián Smolka                      1947                       Bytča  
Apríl:   
8. IV.      Mária Fatrsíková                    1918                       Hrabové  
11. IV.    Anna Keblúšková                   1920                       Bytča   
12. IV.    Štefan  Šurlák                         1957                       Bytča   
Máj:   
2. V.       Angelika Cigániková              1953                       Malá Bytča   
5.V.        Pavel Baďura                          1934                       Bytča   
8. V.       Miroslav  Slaninka                  1926                       Bytča  
11. V.     Viera  Drbúlová                      1969                        Bytča  
22. V.     Miroslav  Minarovský             1959                       Bytča  
25. V.     Ján  Šúcha                                1928                       Pšurnovice    
28. V.     Anna  Soviarová                      1926                       Hliník  
Júl :  
5.VII.     Marie  Behríková                      1927                       Bytča   
8. VII.    Pavel  Petrovský                       1927                       Hliník         
22. VII.  Mária Petrovská                        1929                       Hliník   
24. VII.  Zoltán  Hrico                             1925                       Bytča   
26. VII.  Anna  Mikulová                         1931                       Pšurnovice   
26. VII.  Jozef  Hvorecký                         1921                       Bytča   
27. VII.  Jozef  Panač                               1972                       Hvozdnica   
August:   
13. VIII.  Jozef  Gažo                               1933                        Bytča   
14. VIII.  Milan  Rybárik                          1932                        Bytča   
16. VIII.  Jozef  Ďurika                             1946                        Bytča   
V zozname som uviedla iba tie mená  a fakty o zosnulých, ktoré uverejnili noviny MY ŽN.  
  
           Ján  Hrankay. Nie je to po prvýkrát, čo o Jánovi Hrankayovi píšem. Považujem to za 
potrebné, pretože reprezentuje ( ako sa dnes hovorí ) – zviditeľňuje Bytču nielen v okolí , ale 
aj vo svete. Janko je rodák z Bytče, má 31 rokov, je ženatý a má 9. – roč. dcérku Veroniku. 
           Jeho životnou záľubou je Kung – fu. Najprv ho študoval v Prahe a neskôr 
v Hongkongu . Po čase a úspechoch si otvoril vlastnú školu. Janko tvrdí, že pre neho bol 
najviac pozitívny zážitok to, že videl cvičiť 97 – ročného veľmajstra Lam Cho v jeho škole. 
Nemá rád sebavedomých a namyslených ľudí a ich faloš.  
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             Sám o sebe hovorí, že má pevnú vôľu a je na seba veľmi prísny. Cvičí 4 hodiny 
denne, pretože v tomto športe či umení  to ináč ani nie je možné . 
             Bolo pre neho veľkou cťou, že bol osobne účastníkom tréningov Kung – fu 
v Hongkongu , kde bol pozvaný aj na oslave narodenín 97 – ročného učiteľa ( zakladateľa 
školy). Jej pobočky sú na celom svete.  
             J. Hrankay si bez  Kung – fu svoj život vôbec nevie predstaviť. Pre 
nezainteresovaných vysvetľuje, že tu vôbec nejde o budhizmus alebo iné východné filozofie. 
Dnes má svoje školy v Žiline, P. Bystrici a v Bratislave. Bytču urobil centrom slovenského 
Kung – fu. Janko je unikát. Už dávno mu totiž núkali, aby sa živil exhibíciami. Nevie sa však 
opustiť svoju prácu pri príprave mladých ľudí.  
            Nielen J. Hrankay odchádza každý rok do Číny, ale aj majstri bojového umenia 
prichádzajú za ním sem do Bytče. Záujemcovia v ich podaní už videli nejedno exhibičné 
predstavenie – jedno aj tento rok.  
Podrobnosti SD č.: 231 a, b / 2007  
            Zuzana Hromcová. Tentoraz napíšem niečo o mladučkej  Bytčianke, o ktorej ešte 
určite budeme neraz počuť. V týždenníku MY ŽN pravidelne uverejňujú okrem tajničiek 
a rôznych hlavolamov aj rébus Sudoku. Tento rok ma zaujalo, že pod každým je napísané: 
Sudoku pre vás pripravila 12.- ročná Zuzana Hromcová.  
             Zuzka je šiestačka na ZŠ Ul. mieru, kde učí aj jej mama Katka ( matematiku a fyziku 
), jej otec Richard ( informatiku ), a jej teta Ivana malé deti na roč. 1. – 4. Dokonca aj jej 
babka Lydka bola na tejto škole tajomníčka. Jej dedko Dezider bol v Bytči slávny a veľmi 
úspešný fotograf. Svoje umelecké fotografie uverejňoval v odbornej ale aj inej tlači.  Zuzka 
novinárom povedala: Moja mama je učiteľka. Často doučovala matematiku a ja som bola pri 
tom. Asi preto som princípy násobenia pochopila už ako 4. – ročná.  Kým iní deti sa hrali 
s bábikou, ja som mala najradšej knižky.  
              Keď Zuzka objavila v tlači prvý svoj rébus Sudoku , úplne mu podľahla.  Nielenže 
ich sama bez pomoci začala riešiť, ale aj vytvárať nové a nové pre iných. Neskôr ich dodávala 
aj novinám. Rodičia ju v tom podporujú, pretože táto hra cibrí logické uvažovanie.  Okrem 
záujmu o matematiku navštevuje aj divadelný súbor Nudakaz, výtvarný odbor ZUŠ. Rada 
pracuje s počítačom a okrem Sudoku tvorí aj krížovky a osem smerovky.  
               V škole sa pravidelne zúčastňuje rôznych matematických  olympiád. Kde ju škola 
pošle, odtiaľ prinesie zakaždým nejakú cenu. Od 3. ročníka základnej školy pravidelne 
vyhráva všetky matem. olympiády a to nielen školské, okresné ale aj krajské.  
              Zuzka začiatkom februára vyhrala svoju ďalšiu cenu na Majstrovstvách Slovenska 
v riešení Sudoku, ktoré sa konali v Žiline.  
Podrobnosti SD č.: 232 a, b, c / 2007  
             Mária Zagatová. Nie je to síce Bytčianka, ale poznajú ju tu mnohí, pretože dlhé roky 
pôsobí ako učiteľka tanca v ZUŠ – tanečný odbor.   
              Je rodáčka z Uhrovca a má 70 rokov.  Je rozvedená a má 2 dospelé deti a 6 vnúčat.  
Medzníkom v jej živote bola účasť prvej medzinárodnej súťaži spoločenského tanca 
v Bratislave, kde bola ešte ako diváčka. Hneď potom založila v r. 1957 v Bratislave prvý klub 
spoločenského tanca a neskôr klub učiteľov spoločenského tanca na Slovensku.  
              Keď sa presťahovala do Žiliny v r. 1966 vybudovala vo vtedajšom Dome odborov 
tanečnú školu. V roku 1974 začala učiť tanec v ľudových umeleckých školách. Už roky je 
dôchodkyňou , ale stále učí v ZUŠ v Bytči. Jej rukami prešli tisícky detí, ktoré jej ďakujú za 
trpezlivosť a lásku k tancu.  
             Najväčším pozitívnym zážitkom bolo pre ňu to, keď bola tento rok rozhodkyňou 
v medzinárodnej súťaži spoloč. Tanca v Bratislave, kde ju obecenstvo aj organizátori za jej 
prácu ocenili dlhým potleskom.  
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             M. Zagatová ostala tancu verná 50 rokov. Ľudia nevedia, že práve pani Mária je tá 
učiteľka tanca o ktorej napísal svoju pesničku Kamil Peteraj a spieval Pavol Hamel. 
Podrobnosti SD č.: 233 a, b / 2007  
             Dve sestry. 18. V. sa Jozefe Čebekovej narodil syn Timotej a Eve Magalovej syn 
Miroslav. Nebolo by na tom nič zvláštne, až na to, že Jozefa a Eva sú sestry, ktorým sa 
narodilo dieťa v ten istý deň. Jozefa býva v Pšurnoviciach a jej sestra v Setechove.  Termín 
pôrodu bol rozdielny o 5 dní. Napriek tomu sa dvaja bratranci rozhodli, že Mirko sa narodí 
ráno a Timko popoludní v jeden deň. Najväčšiu radosť z toho čo sa stalo má otec oboch 
mamičiek a starý otec chlapcov. Teší sa, že bude naraz oslavovať narodeniny oboch vnukov. 
Obe sestry sa aj  vydávali v jednom roku.  
Podrobnosti SD č.: 234 / 2007  
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XVII. kapitola 
 

 
 
 

J U B I L E J N É    R E T R O S P E K T Í V Y 
 
 
 
 
Zlomové udalosti týkajúce sa Bytče v rokoch končiacich sa na č. 7.  
 

1347  -  prvá písomná zmienka o obci Hlboké ( 660. výročie )    
1387 -  sa Bytča po prvý krát uvádza v dokumentoch ako mesto   
1497 -  Turčiansky konvent vyzval synov Viliama a Tetauera, aby vrátili Bytču      
             Václavovi Podmanickému.  
1547 -  Ján Imrefi prepustil polovičku majetku Hričov a zámok Bytča, Bartolomejovi   
              Horváthovi   
1567 -  sa na Lietavskom hrade narodil Františkovi Thurzovi syn Juraj  
1577 -  ( 30. XI. ) . Na tento dátum existuje doklad , v ktorom I. Forgátch odporučil    
             Lekára Andreja Dudiča z Bytče za lekára do Trnavy   
1587 -  bol v meste richtárom Adam Tisový  
1607 -  ( 28. XI. ) bolo v Bytči zaznamenané zemetrasenie  
1617 -  pôsobil v meste básnik Eliáš Lány    
          -  pochovali v Bytči Juraja Thurzu ( 19. II. )   
          -   ( 30.X. )  oslávili v Bytči sviatok reformácie   
1627  -  prikázal kráľ M. Eszterhazymu, aby sestrám Imricha Thurzu vyplatil dedičstvo   
             Z bytčianskeho panstva v peniazoch   
          -  kostol v Bytči bol po 37 rokoch vrátený naspäť katolíkom ( od evanjelikov )   
1627 – 1632  - bol posledným rektorom bytčianskeho evanjelického gymnázia Eliáš     
             Ladiver   
1637 -  ( 10. IX.)  boli schválené artikule cechu zámočníkov, kováčov a mečiarov v meste  
1647  -  vyhorel Svadobný palác v Bytči   

      1667  -  opäť zhorel Svadobný palác   
      1727  -  bývali v Bytči 2 židovské rodiny   
      1767  -  sa začala stavať nová fara v meste . Stará fara stála za potokom oproti kostolu   
                   Stavebný materiál na ňu poskytli Eszterházyovci.  
      1777  -  bol richtárom v meste Jozef Kašaj   
                -  boli úradne zaevidované chotáre okolo mesta stoličnými a panskými úradníkmi  

1787  -  bola dokončená stavba veže  pri farskom kostole    
1807 -  bol richtárom  v meste Mikuláš Skotnický   

-  opravovali faru. Patrili k nej 2 záhrady a pristavená murovaná stodola .  
   V maštaliach mali vtedy 16 ks dobytka. Fare patrilo 5 veľkých majetkov v okolí.  

1817 -  urobili nové zastrešenie kostola sv. Barbory na cintoríne    
-  bol richtárom v meste Ondrej Smatana   

      1827  -  zaplatili nájomníci mestského mlyna mestu ročný nájom 253 Florénov     
                -  preorali zem pri Bielisku, lúku pri mlyne a role za Váhom    
                -  otvorili prvú kaviareň s biliardom v meste . V kaviarni predávali okrem kávy,       
                   teplú čokoládu, čaj, punč a limonádu.  
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      1847  -  bol richtárom v meste Mikuláš Keblúšek   
                -  bolo v meste dôsledkom cholery viac ako 120 sirôt  
                -  platili Bytčania majiteľom zámku ročný poplatok 2000 zlatých, želiari vyše 87  
                   Zlatých a obora 200 zlatých.  
      1857  -  ( 1.IX.)  bol v Bytči zriadený rakúskou poštou poštový úrad. Priestory prvej pošte   
                   poskytol Mikuláš Beloň – poštmajster. Úrad vtedy používal okrúhlu pečiatku      
                   s nápisom NAGY – BITTSE. Nápis bol v maďarčine, lebo v tom čase to bol    
                   služobný jazyk.  

1857 -  richtárom v meste bol Jozef Lemeš   
1867 -  richtárom v meste bol opäť Mikuláš Keblúšek   
1877 -  zomrel publicista a politik Viliam Paulíny Tóth – pôsobil v Bytči  

-  boli vo vtedajšom okrese Bytča poštové úrady alebo zberne listov a balíkov v   
   Bytči, Predmieri a vo Veľkom Rovnom. Pošta sa doručovala 1 x denne , na    
   poštovom voze.  
-  prvý telegrafný úrad v Bytči zriadili v Badíkovskom dome na Katovskej ulici.   
   Telegrafistom bol Vincent Liha, ktorý si vzal za manželku dcéru poštmajstra    
   Beloňa. Spojením oboch rodín sa spojil aj poštový úrad s telegrafným.  
-  bolo 1274 m3 ornej pôdy v meste rozdelenej medzi 445 vlastníkov 

1887 -  bol richtárom v meste František Arleth    
1897 -  ( 24. IV. )  zomrel publicista a historik Alexander Lombardini  
1907 -  pripojili Mikšovú k Malej Bytči   

- zrekonštruovali pivovar 
1917 -  bolo v Bytči veľmi zlé zásobovanie potravinami. Zástupcovia obce išli preto  
             prosiť do Budapešti, aby sa situácia napravila. Veľa Bytčanov padlo do zajatia  
             v Rusku. Bytčania bojovali na srbských, talianskych, ruských,  francúzskych ,     
             a rumunských frontoch.  
1927 -  bol posledný rok pôsobenia spisovateľa Sama Chalúpku v Bytči   

-  v priebehu roka sa vystriedali vo funkcii richtára mesta František Adamík  
   po ktorom nastúpil Martin Mičura   
-  Uviedol miestny odbor ČSČK divadelnú hru Románek na horách. Predsedom    
   spolku bol Jozef Smieško.  
-  ( 31. III. ) bola prepadnutá banka, ktorá bola filiálkou Považskej agrárnej banky. 
   Štyria lupiči ozbrojení revolvermi poviazali personál banky a z pokladne ukradli   
   93 264 Kč. Úradníkov okradli o hodinky, prstene a peniaze. Do banky v čase        
   lúpeže vošiel dozorca parnej píly Ondrej Gajdošík . Zviazali ho a pretože kričal   
   zabili ho 6 bodnými ranami. Lupiči pri úteku zabili strážmajstra Františka    
   Kratochvíla z Bytče a Alschingera z P. Bystrice.  

                -  ( 3. IV.) sa konal v meste pohreb strážmajstra Kratochvíla so všetkými    
  Vojenskými poctami.  

                -  (23. V. ) bola v lese nájdená mŕtvola Paulíny Baránkovej z V. Rovného, ktorú    
                    Zabil a nechal v lese jej manžel Jozef Baránek. Vraha okamžite zatkli.      
                -  ( 1. VIII. ) na poštovom úrade v Bytči začal pracovať v evidencii Štefan      
                    Pokrivacký.      
                -  Z kroniky školského inšpektorátu vo Veľkej Bytči som sa dozvedela, že v r. 1927   
                   mala Štátna škola ľudová 211 ž.; Rímsko – katolícka škola 83 ž.; Ľudová škola      
                   v M. Bytči 56 ž. ; Židovská škola 38 ž.   
                -  nastalo oživenie futbalu, keď sa z vojenskej služby vrátilo viacero odchovancov.   
                   Predseda klubu bol JUDr. Pavol Šurlák.  
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1937 -  na železničnej stanici nastala veľká stavebná činnosť. Vložený bol koľajový spoj,     
       postavili sklad pre výdaj tovaru, pristavili sklad pre uhlie, inštalovali elektrické    
       vedenie v budove stanice, strhli škridľovú a položili eternitovú strechu.  
    -  bol veliteľom DHZ Štefan Durný   
    -  vznikol Spolok študentov. Jeho predsedom sa stal Jozef Arleth a konateľ Ján      
       Václavík. Spolok usporadúval prednášky, výlety a nacvičoval divadlo. Spolok   
        zrušili komunisti v r. 1947.   
     - V meste vznikol aj Spolok slovenskej mládeže. Na jeho čele stál Róbert   
        Kováčik, Ľudovít Gärtner, K. Leimdorfer a Ján Tiso.   

           - Včelári. Štát poskytol na včelstvo 10 kg čistého cukru. Spolok mal 72 členov s       
              325 včelstvami. Predseda spolku bol Felix Šukala; tajomník : J. Kuciak ;             
              pokladník : P. Kratochvíl a hospodár : A. Hričovský.     
           - Obecnej ľudovej škole v Hliníku postavili novostavbu. Nová budova mala len 2         
              triedy  , preto sa v nej učilo striedavo. Správca bol Jozef Šutarík a učitelia :          
              Vít Kudláček a Viera Dzavíková. Náboženstvo učil farár Jozef Jančovič. Do školy        
              chodilo 121 ž.           
          -  Včelári museli povinne odovzdať štátu 2 kg medu na 1 včelstvo. Spolok dostal      

        8 kg cukru.         
    -  vedúci mestskej knižnice bol Ivan Kamas          
    -  postavili cez rieku Váh nový železný most    
    -  dokončili stavbu budovy Okresného úradu ( dnešná poliklinika ). Okrem iných     
       úradov v nej sídlila aj polícia.   

1947  -  znárodnili súkromnú firmu Kovo a previedli ju pod Považské strojárne ; rovnako      
             znárodnili firmu Křenek.  
          -  dokončili železobetónový most cez rieku Váh smerom na Žilinu    
          -  bola v meste ešte stále fabrika HENVICO, ktorá vyrábala kožený tovar a špeciálne     
             rukavice    
          -  bol zrušený Spolok evanjelickej jednoty         
          -  z iniciatívy školského inšpektorátu otvorili v januári prvú materskú škôlku. Od        
             začiatku v nej boli 2 triedy.     
          -  Obecná škola v Hliníku mala 122 ž. V troch jej triedach učili: V. Fašang,           
              I. Fašangová a M. Leitnerová, ktorú v októbri vystriedala Mária Gašpercová.             
              Usporiadali tzv. Detský medový fond. Bola to stravovacia akcia pre chudobné deti.       
1957  -  bol predsedom Mestského národného výboru Peter Kratochvíl, ktorého vystriedal         
             Benjamín Holánik.  
          -  v novovzniknutom Štátnom archíve začali sústreďovať archívne materiály. Druhou         
             etapou bolo ich spracovanie, triedenie, vnútorná skartácia a inventarizácia. Pozornosť       
             pracovníkov sa sústredila najmä na významné fondy, ktorých bolo viac ako 90          
             zväzkov + moderný archívny inventár a katalógy.           
          -  V meste pôsobili 2 ochotnícke divadelné súbory, ktoré postupne prestali pracovať,       
             pretože ich vytláčal záujem o televíziu.           
          -  Do Kultúrneho domu sa ľudia chodili pozerať na televízne programy . deti platili 50,       
             hal. vstupné. J. Lány mal v budove výčap, v ktorom predával limonádu.         
          -  Pivovar. Vybudovali sa v ňom nové výrobné linky. Kapacita sa zvýšila na 160 tisíc      
            hektolitrov piva.        
          -  JRD ( Jednotné roľnícke družstvo ). Postavili teľatník a matečník, vybudovali novú       
             sýpku. JRD založilo ovocný sad o výmere 11 ha, kde vyrástlo 6 100 ovocných        
             stromov. Sad dodnes stojí oproti závodu Kinex. Prevažujú v ňom rôzne druhy         
             jabloní.   
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          -  Základná škola v Hliníku. Riaditeľkou bola I. Fašangová; učili: A. Nehajová,         
             M. Gašpercová, P. Kossonová. V 5. triedach sa učilo 132 ž.        
          -  Základná škola v Bytči. . Riaditeľ – Ondrej Štefík , zástupca – Rudolf Badík. Škola sa       
             umiestnila na prvom mieste v zbere druhotných surovín ( železo, papier... ). Deti    
             dostali za odmenu rôzne vecné ceny.  Učitelia povinne museli robiť nábor roľníkov       
             do JRD.       
          -  Jedenásť ročná stredná škola ( dnes sa volá gymnázium). Riaditeľom školy bol      
             Michal Zelenka, zástupcovia – František Kubjatko a V. Stráňay. Bývalý riaditeľ školy     
             Jesenský bol s manželkou preložený do P. Bystrice. Škola mala 6 tried , v nich sa     
             Učilo 204 ž. Do učiteľského zboru pribudli noví učitelia: J. Vasilik, V. Kubo,       
             E. Gašínec.        
          -  Futbal. V rokoch 1957 – 58 nastala veľká kríza futbalu v Bytči. Mužstvo vypadlo z       
             Z divízie do I. A triedy, potom do I.B triedy a skončilo v II. triede.     
          -  Hádzaná. Hádzanársky oddiel žien patril naopak medzi najvýznamnejšie  kluby na      
             Slovensku. Uznaním práce bytčianskych športovcov a funkcionárov bolo         
             Usporiadanie medzištátneho stretnutia žien  Juhoslávie a Slovenska. Stretnutie sa     
              uskutočnilo v Bytči 1. IV. 1957. Slovenské družstvo reprezentovali aj Bytčianky   
              Slaninková a Slimáková.  Hádzanársky oddiel Spartak Bytča hral po víťazstve v        
              krajskej súťaži v I. hádzanárskej lige. V r. 1957 vybudovali v meste nový          
              hádzanársky štadión , ktorý slúži dodnes.             
           - Hádzaná mladých. Už vtedy sa naši mladí hádzanári prebojovali do celoštátnych  
             Súťaží skončili  chlapci na 2. a dievčatá na 4. mieste.  
           -  Hádzaná muži. Po kvalifikácii v Prešove  postúpili do II. ligy. Za Bytču hrali napr.:      
              Rehák, Hanulík, Beníček, Sučanský, Bielik, Ficek, Hromec a iní. Títo páni majú dnes    
              60 – 70 rokov a niektorí z nich žiaľ už nežijú.   
          -  bol stolný tenis na vrchole. V Bytči sa stretával výkvet tohto športu na čele s     
              majstrami sveta. Najaktívnejší organizátor bol Emil Gjabel. Najlepší hráči:        
              Štefániková, Šimonová, P. Daniš a F. Medvedík. Už 6 rokov bola vrcholnou    
              predstaviteľkou  stol. tenisu Viera Reháková – Slaninková. Úspešne reprezentovala    
              Bytču v majstrovských stretnutiach v rámci Československa.      
1967  -   predseda MsNV bol Jozef Langer                            
          -   ( 23.II.) zomrel František Minárik – spisovateľ, prekladateľ. Pôvodom bol z Bytče     

    -   1. V. sa stal po Františkovi Lacinovi ( ktorý odišiel do dôchodku )  vedúcim pošty  
               Ján Gabaj.  
          -  Železničná  stanica. Prednostom stanice bol Emil Šulek. Prvýkrát sa zamestnancom     
               stanice vyplácali  podiely na hospodárskych výsledkoch. Ich mesačná hodnota bola     
               120,- korún na osobu mesačne. Na stanici naložili 101,975 ton tovaru ( 6891         
               vagónov , vyložili 121,909 ton tovaru ( 6536 vagónov ).               
          -   ZDŠ – Revolučná ( dnes Lániho ). Riaditeľ Ján Kentoš, do 19 tried chodilo 570 ž.,      
               Pre nedostatok miesta sa učilo na 2 zmeny. Čestným uznaním za dobrú prácu učiteľa    
               bola vyznamenaná  Štefánia Václavíková.        
          -   ZDŠ – Mierová ul.  Riaditeľ Rudolf Badík; zástupcovia : Ján Kavec, Anna          
               Zbýňovcová. Na školu chodilo 815 ž. do 25 tried. Vyučovalo 24 učiteľov.       
          -   ZDŠ – Hliník . Riaditeľka I. Fašiangová; učiteľky: Kossonová, Ritnošíková a        
               Ballalová. Počet žiakov bol 80.  
          -   Detský domov. Riaditeľka bola Kolková.  V septembri prijali do DD 8 prvákov.     
               Väčšina detí končiacich škol. Dochádzku bolo umiestnených v učilištiach Lednické      
               Rovne, Makyta.  
               Pretože boli v lete veľké horúčavy, deti chodili s vychovávateľkami denne na  
               kúpalisku.     
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          -  JRD. Stabilizovalo pracovné sily tým, že prešlo na pevné peňažné odmeny – platy.  
             Dovtedy boli družstevníci vyplácaní v tzv. jednotkách , čo boli vlastne naturálie. 
             Vedenie obnovilo všetky budovy. V rámci reforiem sa Bytčianske družstvo spojilo do  
             jedného veľkého celku s Kolárovicami, Petrovicami, M. Bytčou a Hliníkom. JRD sa  
             začalo špecializovať na výrobu sena, obilnín a zemiakov.   
          -  ZVL Kinex. Generálne riaditeľstvo udelilo 17. V. 1967 podniku v Bytči Čestné  
             uznanie za 1.m. v súťaži o najlepší podnik v koncerne ZVL.  
             Podrobnosti SD č.:235 a / 2007    
             Pri príležitosti výroby prvých jednoradových radiálnych guličkových ložís vyrobili   
             robotníci pamätné vzorky pre podnikového riaditeľa ( Pastorek ) a vedúceho  
             výrobného strediska ( J. Tabaček). Prvé ložisko vyrobili v závode 30. XI. 67 . Výroba  
             prvých mala charakter zaškolenia zamestnancov.  
              Podrobnosti SD č.: 235 b / 2007       
1977  -  Mesto oslávilo 600 rokov od prvej písomnej zmienky o tom, že je mesto ( 1377 ).    
             Mesto usporiadalo obrovskú oslavu výročia. Cez námestie prešiel sprievod ľudí   
             oblečených v dobových kostýmoch, na slávnostne vyzdobenej tribúne stáli všetci   
              predstavitelia kraja, okresu. Odovzdávali sa vyznamenania a a plakety.              

    -  predseda MsNV bol Leopold Václavík         
    -  Výstavba: Tento rok sa dokončili tieto stavby: Na námestí Dom obuvi, výstavba  

              sídliska, výstavba bytoviek na Hlinickej ceste ( kde pribudlo 169 bytov), novú MŠ   
              pri pošte, Pivovar začal rekonštrukciu, budovu spojov na Revolučnej ul. ( Lániho ), 
              kde sídlila aj pošta,  začali stavať predajňu potravín pri autobusovom nástupisku, bol  
              rozostavaný Dom smútku na cintoríne, Postavili novú budovu Domu služieb, 
              postavili ďalšiu MŠ . Bola to škôlka závodu Drevoindustria na Rázusovej ul.  
              Kultúra. Mesto dalo do prevádzky Kultúrne a osvetové stredisko. Konali sa v ňom   
             Osvetové besedy, prednášky, začal tu účinkovať bábkarsky súbor a divadlo dospelých    
             Účinkovali v ňom : tanečná, folklórna, hudobná skupina a Spevokol Zväzu žien.     

  -    Zdravotníctvo: na poliklinike pracovalo 35 lekárov, 74 sestričiek a 12 vodičov   
         sanitiek.           

• Detskí : Božek, Mičietová, Geletková, Kováčik, Branický a Žitva     
• Podnikoví: Cieslar, Hajdák; zubní: Kinex- Mičieta; Makyta: Sučanská             
• Zubári: Polan, Hájková, Bičan, Martoňová    
• Obvodní: Palkovičová, Adam, Mičieta ( riaditeľ), Remšík, Rajman, Horanský    
• Ženskí: Drobný, Kossa, Babjak; chirurg: Hanák  
• Pľúcny : Dlugoš  ;internisti: Fábry, Václavek    
• Očný: Králiková, po nej Brožová; krčno – ušný: Diecha, po ňom Cipko  

         -  Požiarnici. Vykonali preventívne prehliadky vo všetkých budovách v meste.   
         -  Po prvýkrát v meste súťažili 5 členné družstvá žiakov v rámci MDD.   III. ročník  
             požiarnej súťaže O pamätnú prilbu. Zvíťazili Bytčania. K životnému jubileu  50.  
             rokov bol odmenený: T. Bubla, P. Chudý, J. Jalovičiar ,M.Petrovský    a O. Skotnický   
         -  Včelári: Predseda zväzu bol J. Slaninka, tajomník: V. Alakša a kronikár: M.      
             Bršiak. Zväz mal 15 odborníkov – včelárov, ktorí spolupracovali s veterinárnou  
             službou . 21.VIII. oslávil 78 rokov člen J. Adamík.  Včelári sa obávali otravy  
             včelstiev, pretože sa vo veľkom chemicky ošetrovali poľnohospodárske kultúry.        
             Tento rok odovzdali štátu 2075 kg medu. Najviac O. Tabaček, ktorý odovzdal 234 kg  
             medu z 10 včelstiev. Zväz mal príjmy 52 202 Kčs z členských poplatkov, zo štátneho 
             príspevku a z predaja materskej kašičky.  
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         - V noci navštívil kočovný včelín medveď. Včelín patril Bytčanovi Palkovi a mal ho 
             v Štiavniku. Podrobnosti z Kroniky Slovenského zväzu včelárov.  
         -  Železničná stanica. Jej prednosta bol Jozef Bene, tento rok odišiel na vlastnú  
             žiadosť pracovať do Žiliny. Jeho funkciu prevzal Jozef Bazala. 
             Pre uľahčenie      práce bol na stanicu pridelený posunovací rušeň a prijatý 1  
             pracovník –   posunovač.       
         -  Závod Súľov. Vyrábal a expedoval svoje výrobky ( lyže, sane , hokejky) do 13   
            štátov ( NSR, Švédsko, Nórsko, Kanada a do štátov socialistického tábora).    
            V závode pracovalo 740 zamestnancov.  
         -  Závod Kinex. Od generálneho riaditeľstva dostal opäť vyznamenanie za      
            vynikajúcu prácu. Podpísaný Valentovič – generálny riaditeľ. 
             Podrobnosti SD č.: 236 a / 2007    
            14. IV. 77 vtedajšie  Ministerstvo všeobecného strojárstva vyznamenanie „ Červená  
             zástava“ a finančnú odmenu 119 000 Kčs. Podpísaný za ministra Bahyl. 
             Podrobnosti   SD č.: 236 b / 2007  
             Zväz slovenských filatelistov v Bratislave udelil 1. VII. 77 podniku diplom za účinnú   
             spoluprácu pri organizovaní celoštátnej výstavy poštovej známky . Výstava sa konala   
              v Bytči 18. VI. – 3.VII. 77. Podrobnosti SD č.:236 c / 2007     
              Podnik oslávil 10 rokov výroby jednoradových guličkových ložísk. Doteraz podnik 
              vyrobil celkom 2 360 000 ks ložísk rôznych parametrov.  
              Podrobnosti SD č.: 236 d / 2007   
              Dňa 31. XII. sa v podniku robila previerka pracovných úrazov. Podľa nej v roku    
             1977 bolo v podniku 49 pracovných úrazov.  
        -    Filatelisti. 18. VI. 77 bola bývalou Československou poštovou správou vydaný    
              príležitostný poštový lístok . Vydaný bol z príležitosti Celoštátnej výstavy        
              československej poštovej známky  v Bytči 1977. Na lístku bol vyobrazený        
              zámok v Bytči, stál 4,40 Kčs a návrh naň vypracoval J. Kaiser. Prvý krát v    
              histórii bol na ňom použitý nápis Príležitostný poštový lístok. Pri rovnakej       
              príležitosti bola vydaná aj ručná poštová pečiatka, ktorej autorom bol     
              akademický sochár Stanislav Bíroš.    
       -     Šport mal v Bytči bohatú tradíciu. V roku 1977 uplynulo 65 rokov od vzniku    
              prvého organizovaného športového klubu v meste. Bol založený v r. 1912. Počiatky 
              neorganizovaného športu siahajú do r. 1907.  
              Futbalisti klubu Kinex Bytča hrali divíziu. Trénoval ich V. Dančík, masér bol      
              R. Martinický. Najznámejší hráči ( dnes 60 roční ) boli: P. Raždík, Ján a Jozef      
              Učník, M. Tichý, J. Šimoník, M. Manda a iní.  
       -      Školstvo. V základnom školstve sa prešlo na 10. ročnú povinnú škol. dochádzku.  Zo    
               základných škôl vychádzali 14 a 15 roční ž.    
               ZDŠ – Revolučná ul. Riaditeľ Karol Petrus, zástupkyňa Kristína Ďurajková. Škola       
               mala spolu 564 ž. ; ŠD ( škol. družina ) 60 ž.; Škol. dochádzku ukončilo 48 ž. 
               Na  škole  učilo  30 učiteľov. Z nich odišli do dôchodku P. Štefíková a Š 
              . Václavíková. V hlavnej budove urobili generálnu opravu kanalizácie a školskej    
              jedálne.    
              ZDŠ – Mierová ul. Riaditeľka Judita Hariňová, zástupca J. Kavec. Na iné pracovisko     
              odišli M. Motošická ( do V. Tatier ), a M. Piačková ( ako vychovávateľka strednej    
              zdravotnej školy ). Na materskú dovolenku nastúpila D. Mičietová. Do školy prišli      
              noví učitelia: K. Klacková, E. Šamánková, E. Mindalová a iní. Pretože škola bola       
              veľká ( 855 ž. v 31 triedach) pracovali tu dve pionierke vedúce – S. Vengrická a     
              M. Hozáková. ŠD navštevovalo až 113 ž. v 5 odd.  Pre nedostatok priestorov sa deti   
              stále učili doobeda aj poobede.     
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           Učitelia s deťmi museli povinne absolvovať tzv. nedeľné dopoludnia, aby deti       
           nechodili do kostola. 138 ž. si dopisovalo po rusky s pioniermi zo ZSSR.  
           SVŠ – riaditeľka M. Jedličková, zástupkyňa E. Zbýňová. Na škole sa učilo v 8 triedach       
           274 ž. 2 maturitné triedy viedli Kováč a Topoľský, ktorých vystriedali Gajdošová       
            A Kovárová. Maturovalo ( 17. V. ) 66 študentov. Doterajšiu riaditeľku školy       
            Kentošovú vystriedala spomínaná riaditeľka.  
            ZŠ Hliník. Do školy chodilo 57 ž. v 3 triedach. Riaditeľ Viliam Fašang. Učili:      
            Tabačková, Kossonová, a Koniarová.  
            Detský domov ( DD ). Riaditeľka Cíbová. Úspechom bolo, že bývalá chovanica A.    
            Kľúčiková veľmi úspešne dokončila strednú školu v Tvrdošíne.  
1987 – predseda MsNV bol Ing. Dušan Urban.                      
         -  kaplán pôsobiaci na fare bol Pavol Sýkora a Pavol Kalabus prijal kňažskú vysviacku     
         -  Výstavba. Na ulici Hlinickej boli dostavané ďalšie 2 bytové dom, ktoré patrili do      
             Bytovej správy MsNV.  Ku SVŠ bola pristavená nová budova.  
         -  JRD. V r. 1987 vyrobili 1410 ton obilia; 1870 ton zemiakov; 1702 l mlieka; 244 ton    
             mäsa. Priemerný ročný zárobok 1 pracovníka bol 35 280 Kčs.  
         -  Počasie. Začiatkom januára nebol vôbec sneh. Ten napadal 11. I. 87 a napadlo ho  
             Poriadne veľké množstvo. Pretože silno mrzlo, udržal sa dlho. Na jar boli silné   
             Záplavy.  
         -  Hasiči. V r. 1987 urobili 19 zásahov k požiarom. Z toho 3 priamo v meste a 7        
             požiarov lesa. Jarné záplavy v Hliníku boli také rozsiahle, že tamojší požiarnici ich     
             nemohli zvládnuť. Musela zasiahnuť ťažká technika zo Žiliny.  Spolok mal 123          
             členov, z toho 19 žiakov; novoprijatých 10.  
             Predseda: Stanislav Palko; veliteľ: J. Daniš; Tajomník: J. Jalovičiar    
             Súťaže XIII. roč. O pamätnú prilbu sa zúčastnilo 29 kolektívov. Dorast vyhral 1. m.;  
             ženy 3. m.; a muži tiež 3. m. Podrobnosti sa možno dozvedieť z kroniky DHZ.   
         -  Včelári. Volali sa Zväz slovenských včelárov ( ZSV ). Evidovaných 340 členov malo     
             2392 včelstiev. Do zväzu pribudlo 20 nových členov. Kroniku písal V. Alakša. Tento    
             rok mali výťažok na 1 včelstvo 20 – 40 kg medu.  
             V auguste zorganizovali zájazd na výstavu kvetov Flóra Olomouc. Včelári spolu s       
             rodinami obsadili až 3 autobusy.  
             Členovia ZSV sa zúčastnili brigád pre Štátne lesy, kde 11 členov zasadilo 600 ks     
             sadeníc stromčekov. Podrobnosti v kronike zväzu.  
         -   Železničná stanica. Po vykoľajení sa vozňa v Kotešovej, bola zdemolovaná služobná      
              miestnosť, ostala len čakáreň. ( Stanička patrila pod Bytču. )  
              Pri prestavbe trate boli zrušené staré návestidlá. Nahradené boli svetelnými.   
              Do dôchodku odišiel náčelník stanice Eduard Štaffen a na jeho miesto nastúpil Ivan      
             Pandula. Za posledných 10 rokov od r. 1977 bola na železnici v úpadku pracovná      
             Morálka, o čom svedčí aj 10 ročná prestávka v písaní kroniky železničnej stanice.     
             Dozvedela som sa to z ich kroniky.  
             Pretože papierovej agendy pribúdalo, boli prijaté nové úradníčky: A. Chládeková a A.     
             Bachoríková. Z prepravy ľudí mala stanica tržby 660 991 Kčs. Prepravených bolo      
             20 068 osobných vlakov.  
      -      Klub učiteľov dôchodcov. Predseda bol O. Štefík. Svoje životné jubileum oslávil člen    
             Štefan Jánošík – kronikár mesta( mal 80 rokov ). Navždy ich opustil Bohuš Tiso.   
             Klub vyvíjal od svojho založenia bohatú činnosť – viď kronika klubu.  
      -      Školstvo. Základné školy sa už nevolali deväťročné.  
             ZŠ Revolučná ul.  Riaditeľ K. Petrus, zástupca: K. Ďurajková a Ľ. Kovačech. Na     
             škole učilo 29 učiteľov. Zo školy odišlo 85 žiakov.  
             ZŠ – Mierová ul. . Riaditeľka Judita Hariňová; zástupcovia: V. Koreňová, J. Košút       
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          A J. Kavec. Na škole bola neustála fluktuácia učiteľov, kvôli neznesiteľnosti     
          riaditeľky V r. 1987 odišli: M. Vydrová; A. Čurdová; V. Šimúnová, O. Ballová a M.  
          Takáč. Rok prebiehal v znamení 25. výročia založenia školy. V škole sa v 35 triedach        
          Učilo 1262 ž. škol. dochádzku skončilo 156 ž. , na škole učilo 42 učiteľov a 4     
          vychovávateľky. Rušivým momentom na škole boli dlhodobé absencie spôsobené        
          ochoreniami učiteľov  pod vplyvom neustáleho stresu a neuveriteľného napätia zo  
          strany vedenia školy.  
          SVŠ. Riaditeľ : Janko Križanovský, zástupca Ľ. Kočnerová; výchovná poradkyňa (    
          starala sa o umiestnenie ž. na vysoké školy) – J. Kovárová, Vedúci odborného výcviku  
          ( ž. museli pracovať v závodoch ) – Ing. P. Štamm.  Profesorský zbor mal 13 členov.     
          2. XI. prevzala škola novostavbu  novej budovy a 30. XII. novú budovu telocvične.  
          Detský domov. Riaditeľka Mária Ivanková. V DD bolo spolu 49 detí. Z toho v MŠ 6       
          detí; do ZŠ a osobitnej školy chodilo 30 detí a do učilíšť 13 detí. Podrobnosti v       
          Kronike DD.  
       – Kinex. Firemný názov bol : ZVL Bytča , koncernový podnik    
        - Od 1. I. 87 prevzal funkciu riaditeľa po M. Slaninkovi Ing. Ján Ďurajka. Prvý deň  
           roka  vítala zamestnancov  ráno do práce dychová hudba vedená Jozefom Rehákom.  
        -  22 zamestnancov sa zúčastnilo 15. – 19. III. 87 tematického zájazdu na strojársky      
           veľtrh v Lipsku.    
        -Vyznamenali najlepších pracovníkov ZVL. Z Bytče to boli: M. Korduliaková    
           ( robotníčka), O. Mičieta (vedúci plánovania), K. Kubica ( majster ), Š. Holáš a R.    
           Midula ( zlepšovatelia).  
            Závodný lekár v Kinexe MUDr. Jozef Hajdák prednášal zamestnancom o zákernej       
            chorobe AIDS. Mnohí o nej počuli po prvý krát.  
           -Prvý májový týždeň bola zrušená stará vrátnica a do prevádzky dali novú – modernú.    
            Nákladné autá ale naďalej chodili do závodu cez bránu od píly. .  
            Regionálna tlač uverejnila článok o ZVL Kinex aj s obrázkami. V článku sa hovorilo  
             najmä o brigádnickej forme organizácie práce a odmeňovania.  
           -Vyvrcholením osláv 75. výročia založenia futbalu v Bytči, bol medzinárodný    
             futbalový  turnaj. Okrem Slovákov na ňom hrali aj Poliaci a Maďari. Turnaj vyhrali  
             hráči ZVL Kinex.    
           - 8.X.87 dostal podnik diplom od španielskeho podniku Aniversacio Madrid za dobrú     
             spoluprácu.     
           - 13. XI. udelilo ministerstvo strojárstva vyznamenanie najlepším pracovníkom : J.  
             Malík ( brusič ), R. Králik ( frézar ) a J. Korduliak ( majster).  
           - V r. 1987 sa vyrábali v podniku: valivé ložiská ( 71 % ); hydraulika ( 20% );    
             kancelárske a rysovacie stroje ( 3,8% ); meradlá ( ich výroba bola najrozsiahlejším   
            v počte sortimentov).  
            Vedenie podniku: riaditeľ podniku: Ing. Ján Ďurajka; námestníci: technický  
             Ing. Anton Ficek; ekonomický – Ing. Jozef Korňan; obchodný – Ing. Jaroslav      
             Cigánik; výrobný – Ing. Pavol Janták; kádrové odd. – M. Martinkovič.  
             v závode pracovalo celkom 2001 ľudí. Z toho robotníkov – 1560. Ich priemerný      
              mesačný zárobok bol 2908 Kčs. Úradníci zarábali 3424 Kčs mesačne.  
              Podrobnosti SD č.: 237 / 2007 ( 18 čísiel z kroniky podniku ).    
1997    -  primátor mesta bol Peter Lalinský                        
           -  kaplán na fare sa volal Andrej Guniš. V r. 1997 pokrstil 95 malých občanov mesta      
           -  MZ zasadalo 8 x. Prerokovali prevažne tieto otázky: ŽP, trhový poriadok, udelenie    
              čestného občianstva, odpredaj bytov vo vlastníctve mesta, územný plán, predaj   
              pozemkov   a iné.  
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              Mesto dostalo dotácie od SPP – 4 540 000 Sk a z Fondu rozvoja bývania 1 440 000 
              Sk.  
              -  Predaj nehnuteľností mesta:  

• Pozemky                                                     834 000,- 
• Zásoby TS – Tezar                                     297 000,-  
• Technometal ( podnik )                               1 885 000,-   
• Záhradníctvo                                                   484 000,-  
• Ganzlerov dom                                            1 300 000,-  
• Burk – byty v ňom                                       1 581 000,-  

             -  Výstavba. Po vzniku okresu ( 1997 ) sa rozbehli práce na rekonštrukcii vstupných    
                 budov do zámku, ktoré mali slúžiť ako Okresný úrad.   
                 Začali s dostavbou a prestavbou polikliniky, plynofikovali sa mestské časti, začala     
                 sa výstavba 42 bytových jednotiek  na Úvaží a v Hvozdnici.  
             -  Lesné hospodárstvo. Schválili register vlastníckych práv k nehnuteľnostiam mesta.     
                 Vlastníctvo mesta k podielom z lesných nehnuteľností. Predstavovalo to asi 100 ha   
                 lesa.  
             -  Colný úrad ( CÚ ). 1. X. 1997 bola v Bytči založená pobočka Colného úradu.      
                 Vyžadovali si ju mnohí podnikatelia. Colnica sídlila v budove podniku Kinex.     
                 Svoju činnosť zameral CÚ na vývoz a dovoz tovaru vyrobeného v Bytči. Vedúci     
                  pobočky bol Pavol Blasbaly. V pobočke pracovalo 5 zamestnancov.     
             -  Podnikanie. Spolu pôsobilo v okrese Bytča k 30. VI. 97  1400 podnikateľských     
                subjektov, z toho 1114 živnostníkov.  
             -  Hasiči. Mali znovu nové meno: Dobrovoľná požiarna ochrana SR ( DPO SR ).     
                V r. 1997 mali 11 výjazdov ; z toho 4 k záplavám a 6 k požiarom lesa.  
                 XXI. ročník súťaže Mladých požiarnikov. XXII. roč. O pamätnú prilbu.  
                 Podrobnosti v kronike DHZ.  
             -  Filatelisti. Klub filatelistov vydal príležitostnú poštovú pečiatku k výročiu 140.     
                 Rokov pošty v Bytči Podrobnosti o tom píšem v kapitole Kluby...     
             -  Okresný úrad ( OÚ ). Vznikol a začal pracovať začiatkom roka 1997. Spočiatku   
                 Sídlil v 9 budovách po celom meste, neskôr v rekonštruovanej budove Zámku.    
                 Prednostom OÚ bol Ing. M. Višňovský. Do okresu patrilo 10 obcí ( 36 166  ob.      
                 + mesto Bytča ( 12 195 ob. ).  
                 Na území okresu bolo 18 MŠ, 9 ZŠ 1 gymnázium. Pôsobilo tu 26 súkromných     
                 Lekárov.  
                 K okresu patrilo: Penzión ( zariadenie sociálnej starostlivosti ), Dom dôchodcov    
                 v Hrabovom, a Stanica opatrovateľskej služby v Predmieri.  
              -  Organizačná štruktúra OÚ v Bytči:  
                Prednosta : Ing. Miroslav Višňovský   
                Zástupca prednostu : Ing. Ondrej Skotnický a Mgr. Rudolf Takáč     
                Odbory – všeobecnej vnútornej správy : Dagmar Kalmanová      

• živnostenský: Ing. M. Papánek     
• finančný : Ing. Drahomíra Múdra    
• civilnej obrany : Alojz Strečanský     
• životného prostredia : Ing. Daniela Hančíková   
• pozemkový : Ing. Ľ. Greguš    
• veterinárnej starostlivosti : MVDr. Stanislav Mendel    
• sociálnych vecí : JUDr. Anna Gerová    
• školstva a kultúry : PaeDr. Viktor Kultán   
• katastrálny : Ing. Miroslava Kružliaková   
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• regionálneho rozvoja : Ing. Ján Eliáš    
• bytovej politiky: Ľubica Raždíková    
• požiarnej ochrany : Ing. Stanislav Palko  
• správa vnútornej prevádzky : Ing. Ján Škulavík    
• štátny okresný lekár : MUDr. Dušan Pokorný 
• štátny okresný hygienik . MUDr. Viliam Bršiak  
• odbor dopravy : JUDr. Anton Korduliak  
• národný úrad práce : Ing. Štefan Buchtínec 

         Podrobnosti SD č.: 238 / 2007   
      -  Odbor dopravy OÚ riešil za prvý štvrťrok 59 dopravných nehôd. Pri nich bola 1 osoba      
         usmrtená, 1 ťažko a 14 ľahko zranených.  
      -  Národný úrad práce evidoval : 14 573 ekonomicky aktívneho obyvateľstva; 1 927      
          uchádzačov o prácu.  
      -  Prísaha. 4 258 nastúpených vojakov vojenského útvaru Rašov vykonalo 2. V. 97 na   
         námestí v Bytči slávnostnú prísahu.   
      -  Poľnohospodárstvo. V okrese hospodárilo 6 poľnohospodárskych družstiev a      
         1 súkromne hospodáriaci roľník.  Husto siate obilniny pestovali na výmere 1 424 ha.    
         Poľnoh. Podnikom patrilo 890 ha ornej pôdy ostatnú obrábali drobní pestovatelia.    
         Najviac obilia pestovali v Predmieri. V okrese sa zobralo spolu 2 885 ton obilia.  
      -  Vojenská správa. OVS sídlila v budove Jesienky. Jej náčelníkom bol Mjr. Ing. Ľubomír    
         Baláž.   
         Podrobnosti SD č.: 239 a, b, c / 2007     
      -  Počasie. Vplyvom dlhodobých výdatných dažďov a vypustenia väčšieho množstva vody    
         Z Hričovskej priehrady nastal 7. VII. I. stupeň povodňovej aktivity. 8. VII. sa prudko   
         zvýšil prietok vody v Petrovičke. To zapríčinilo zosuv pôdy , odplavovanie okrajov ciest  
         porušila sa regulácia riek. Voda zaplavila suterény domov. Prítoky Váhu boli vysoké,   
         preto vodné dielo Hričov púšťalo do starého koryta Váhu čoraz viac vody. Prietok vody    
         bol 600 m3 / sek., popoludní 8. VII. bol už 1 248 m3 / sek. Vtedy už bol vyhlásený     
         II. stupeň povodňovej aktivity. Voda začala ohrozovať domy pri riekach. Najhoršie to     
         bolo v M. Bytči, Kotešovej a v Predmieri. V Hliníku bolo ohrozených 30 domov najmä    
         spodnou vodou.  
         9. VII. bol prietok vody už 1 600 m3 / sek. – III. stupeň povodňovej aktivity. V meste     
         bolo zaplavených 14 domov, záhrad a chatiek. V M. Bytči 6 domov, v Hliníku     
         35 domov. Okolo Váhu bolo zaplavenej 300 ha ornej pôdy. V SD prikladám      
         podrobnosti a tabuľky o zaplavených domoch a odhad škôd.  
         Podrobnosti SD č.: 240 / 2007  
     -  Sociálna poisťovňa. 4. II. 97 otvorili v meste pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá    
        Sídlila v budove Kinexu. Poistencov bolo  1 510, z toho prídavky na deti poberalo    
         260 a dôchodky 215 ľudí. V pracovisku pracoval 1 posudkový lekár a 2 úradníčky.  
         Vypracovali 153 návrhov na kúpeľnú liečbu, vyplatili pohrebné 132 rodinám.   
         Podrobnosti SD č.: 241 a / 2007    
     -  Návštevy. V septembri do OÚ zavítali 4 poslanci NR SR. Okrem práce OÚ ich zaujímal   
         Manažment podniku Kinex, dokumenty v štátnom archíve a napokon v obecnom úrade    
         V Predmieri sa stretli so všetkými starostami obcí okresu.  
         Podrobnosti SD č.: 241 b / 2007   
      -  Železničná stanica. Prednosta bol Jozef Tinka. Na stanici pracovalo 34 pracovníkov.  
         Naďalej bola naša stanica zácvikovou stanicou  pre nových výpravcov. Tento rok    
         pripravili do praxe 5 mladých výpravcov.  
          Železnicou cestovalo čím ďalej menej ľudí, preto sa aj tržba z prepravy cestujúcich   
         znížila.  
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      -  Slovenský rybársky zväz. ( SRZ ). Zväz uzavrel zmluvu s povodím Váhu na výkon     
         rybárskeho práva vo vodnej nádrži Rašov – na dobu 20 rokov. Podobne uzavreli  
         zmluvu na užívanie Hlinických rybníkov .     
         Bez vedomia SRZ vypustili pracovníci TS rieku Petrovičku v meste , aby ju mohli    
         vyčistiť.  Zahynula pri tom celá násada kapra , čím vznikla škoda 115 667,- Sk.  
        9. VII. pri povodni, bol prietok vody na Váhu 1 600 m3 / sek. Čím sa vyplavili všetky   
        ryby z revírov. Zahynuli , alebo boli odplavené najmä ušľachtilé ryby. SRZ určil preto    
        všetky svoje peniaze na vysadenie novej násady rýb.  
     -  Horolezecký klub Direct Bytča. Kroniku klubu píše každý zvlášť. Každá akcia je preto   
        písaná inou rukou a iným štýlom – je to zvláštne písanie kroniky. Vzniklo to z neochoty  
        záznamy sústavne.  

• 7. III. tradičný horolezecký týždeň vo V. Tatrách – 4 členovia klubu   
• 28. – 31. VIII. liezli v Dreveníku   
• M. Vajda absolvoval Srbsko   
• Júl – Teplice nad Metují – účasť na Festivale horolezeckého filmu 
• August – Demänovská dolina ( Dvoščák, D. Uhliarik )   

         Podrobnosti viď. kronika klubu.  
        Sťahovanie z Burku. V r. 1997 mesto predalo Burk. Katka Kasagrandová bola splnomoc  
        nená zariadiť jeho vtedajších obyvateľov, tam kde mali trvalé bydlisko. O svojich      
         zážitkoch zo sťahovania píše v článku: Ako sme sťahovali Burk. Jednou z nájomníčok   
        bola pani, ktorá nebola z Bytče a v byte chovala 9 husí, 16 kúr, 31 kačíc, mačku a psa.    
        Vonku sa páslo 5 oviec. Aby mala v byte čisto , na dlážku položila vždy novú vrstvu    
        kartónov z veľkých škatúľ.. Tie špinavé však nechala tam. Dlážka už bola hrubá     
        miestami 8 – 10 cm. Smrad sa merať nedal. Všetky tieto zvieratá spolu s majiteľkou     
        musela Katka za pomoci príslušníkov mestskej polície pochytať a naložiť na nákladné    
        auto.  K článku je pripojený zoznam nových majiteľov, ktorí si byty v Burku kúpili   
        aj s príslušnými cenami. Noví majitelia budovu a okolie dali do takého poriadku, že by    
        ju nikto takmer nespoznal.  
        Podrobnosti SD č.: 242 a, b / 2007  
    -  Školstvo. Gymnázium malo 12 tried, ktoré navštevovalo 376 ž. Riaditeľka : Ľ. 
        Kočnerová, zástupkyňa: Mgr. A. Horváthová, výchovný poradca: Mgr. A. Kukanová. 24  
        členov učiteľského zboru. Od septembra sa 4 – roč. gymnázium rozšírilo na 8 – roč.  
        so zameraním na cudzie jazyky. Do novej triedy vstúpilo 34 ž. zo IV. ročníka ZŠ 
        Prijímacím pohovorom  predchádzali psychologické testy. 
        Školu ukončili 3 maturitné triedy pod vedením profesorov: E. Školková, J. 
        Ostrochovská, J. Kováč.  
     -  ZŠ Lániho ul. Riaditeľ: F. Garabík, zástupca: E. Šuvadová a E. Bednárová. Na školu 
        chodilo  spolu 665 ž. v 25 triedach. Školu opustilo 21 ž. z 9. ročníkov, 86 ž. z 8. roč.    
         Na škole učilo 12 učiteľov + 4 dôchodcovia. Do dôchodku odišli: M. Luláková, A. 
         Haščáková, J. Macková a M. Kováčiková. 
         Škola mala veľmi nevyhovujúce priestory. Triedy malé, tmavé, staré. Príčinou toho bola 
         stále dvojzmennosť.  
     -  ZŠ Ul. mieru. ( zmenil sa pravopis – predtým ul. Mieru ). Riaditeľka: A. Hešková,  
         zástupkyne: S. Živná, Ž. Mendelová a B. Šurláková. Škola mala 874 ž., z toho v ŠK  
         bolo 104 ž., školu opustilo spolu 141 ž. Na škole učilo 43 pedagogických pracovníkov.  
         Škola bola známa svojou aktivitou v rôznych súťažiach , kde mali jej žiaci úspechy aj  
         na medzinárodnom poli.   
     -  ZUŠ. Počet ž. spolu 415. Z toho HO : 211; VO: 112; TO: 92ž.  Škola obnovila činnosť 
         ľudového súboru. V r. 1985 ho založila E. Stráňavská, po 3 rokoch zanikol .V r. 1997 ho   
         znovu obnovila A. Čičková.  Založili spevácky zbor pod vedením V. Harvancovej.   
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         Riaditeľka školy: E. Harvaníková  
         Komorný súbor dychových nástrojov viedol J. Hlubina. Okrem interných učilo na škole 
         aj 10 externých učiteľov. VO dostal poďakovanie od UNESCO za účasť na súťažiach (  
         Polynézia – 60 prác ; India – 30 prác – učila G. Uhliariková). Hlavnú cenu MŠ SR  ( uč.:   
         V. Křížová) a 1.m. celoslovenskej súťaži ( uč.: G. Uhliariková ).  
       -  Detský domov. Riaditeľka: Lýdia Moravanská, 9 vychovávateliek, 34 detí.  Urobila sa 
          veľká  rekonštrukcia budovy.  
           5 detí našlo náhradné rodiny 
          Zvláštna udalosť: Z ničoho nič sa objavili rodičia L. Stojkovej, ktorá bola od narodenia 
          umiestnená v dojčenskom ústave a neskôr v DD v Bytči. Po niekoľkých návštevách ju  
          dobre situovaní rodičia ( prišli na drahom aute) uniesli a nikto ju viac nevidel.  
          2 sponzori dotovali pobyt 10 detí pri mori v Španielsku.  
       -  KMGS. 5. IV. 1997 bolo ustanovujúce zhromaždenie klubu. Schválilo stanovy,  
          rozpočet, plán práce. Predsedom sa stal Milan Badík ( veľmi aktívny pán), 
          podpredseda: I. Kamas, hospodár: P. Majtán, kronikár: J. Džudži. Klub mal 97 členov  
          a 331 zbierkových predmetov.  
       -  Demokratická únia žien Slovenska ( DÚŽS). Po 9 ročnej odmlke z bývalého zväzu žien 
          vznikla DÚŽS. 1. III. bola jej ustanovujúca schôdza na ktorej zvolili svoje 
          predstavenstvo. Predsedala mu J. Šamánková. Únia mala 40 členiek. Patrili pod ňu aj  
          pobočky v : Predmier- 30 členiek; Súľov – 50 čl. ; Štiavnik – 30 čl.;  Únia organizovala 
          výstavy, besedy, prednášky. V zbierke na pomoc postihnutým povodňami vyzbierali    
          14 380 Sk.  
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XVIII. kapitola 
 
 
 

 
P O Č A S I E   

 
 
 
 
Na Nový rok dážď – na Veľkú noc sneh – hovorí ľudová pranostika, ktorá tento rok neplatila.  
Pretože na nový rok síce pršalo, ale na Veľkú noc bolo jasno a fúkal SZ vietor, ale po snehu 
nebolo ani stopy.  
Január.  
1. I.  -  od rána pršal mrznúci dážď, pršalo až do večera; teplota bola 0 °C 
5. I.  -  veľká oblačnosť, stále pršalo; teplota cez deň : + 4 °C, bezvetrie    
9. I.  -  nielenže sa neochladilo, ale bolo stále teplejšie, + 6 °C cez deň. Zimné lyžiarske  
           strediská  na okolí svoju činnosť nezačali , naopak tí, ktorí to urobili v novembri, keď  
           bol sneh, ich teraz zatvorili. Nemohli použiť ani technický sneh , pretože aj ten sa topil.  
           V prvých dňoch roka ubudli našťastie dopravné nehody, lenže boli prázdniny a cesty 
           boli prázdnejšie.  
Podrobnosti SD č.: 243 a / 2007   
10. I.  -  Počasie láme rekordy. Cez deň bolo jasno , slnečno , teplota bola až + 10 °C.  
              Pomýlené vtáčence vyspevujú, akoby vítali jar. Ukázala sa dokonca aj dúha. Fúkal  
              silný JZ vietor.  
12. I.  -  Striedavo pršalo a snežilo, o 15,oo hod. padali krúpy. Teplota vzduchu bola + 5 °C.   
              Fúkal Z vietor 20 m / sek.  
15. I.  -  Slnečno, v noci – 5 °C, ale cez deň + 6 °C.  
Podrobnosti SD č.: 243 b / 2007     
18. – 19. I. – Už deň vopred meteorológovia avizovali víchricu na celom území Slovenska.  
             Lenže orkán Kyril ( ako ho nazvali) začal u nás vystrájať ráno 19. I. o 9,oo hod.  
             Víchrica predviedla hromy, blesky, lejak a silný vietor , ktorý bol u nás 50 m / sek.  
             Bytču znova ochránili Javorníky, ale inde víchor rúcal komíny, stromy vytrhol zo  
             zeme aj s koreňmi. Dokonca v západnej Európy jej následkami zahynulo 47 ľudí.  
Podrobnosti SD č.: 244 a, b / 2007  
20. – 22. I. – Od západu k nám postupoval teplý front. Priniesol oblaky, dážď, teplotu + 6 °C.   
             V záhradách nám rozkvitli jarné kvety, tráva bola zelená, všade bolo počuť jarný spev  
             vtákov. Záhradkári vôbec neboli radi, pretože ovocné stromy pučali, oziminy klíčili.   
              Báli sa, že ak príde ochladenie všetko pomrzne. Ani meteorológovia si takúto miernu  
              zimu nepamätajú. Tešia sa jej jedine cestári, ktorí ušetria posypové materiály a ľudia, 
              ktorí bývajú v rodinných domoch , pretože ušetria na kúrení.  
23. I.  -  Ochladenie, od rána poletoval sneh. Ráno bolo – 2 °C, slabý vietor. Do večera 
              napadalo 6 cm snehu.  
24. I.  -  Celý deň snežilo. Teplota bola cez deň – 1 °C a večer – 3 °C.  
26. I.  -  Už je to tu : ráno bolo – 13 °C. Všetko čo bolo vypučané zmrzlo. Začala sa zima.  
              Lyžiari sa tešili a vodiči nadávali. Za tých pár dní sneženia bolo na cestách stovky 
              dopravných nehôd.  
Podrobnosti SD č.: 245 a, b / 2007  
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27. – 28. I. – Celý deň snežilo ( priamo sypalo ). Fúkal Z vietor. Do 15,oo hod. napadalo 20 
              cm snehu.  
Podrobnosti SD č.: 246 / 2007  
29. I.  -  Dlho sme sa zo snehu netešili. Od rána pršalo, 0°C, fúkal silný , nárazový JZ vietor   
             30 km / hod.  
30. – 31. I. Hoci začalo opäť snežiť, sneh sa hneď aj roztopil. Teplota cez deň + 3 °C.   
Zhrnutie: Začiatok januára až do 23. bol mimoriadne teplý a veterný. Fúkal často nárazový 
vietor, dokonca 19. I. bol orkán. Od 23. I. sa ochladilo ale stále pofukoval vietor. Mesiac bol 
na zrážky bohatý, či už pršalo, alebo snežilo.  
Pranostika o januári hovorí: V januári mráz – teší nás; v januári voda – to je veľká škoda. 
Táto pranostika vystihla nielen naše pocity ale aj potreby.  
Február.  
1. II.  -  Od rána husto pršalo. Všetok januárový sneh postupne schádzal a roztápal sa. Teplota  
             Cez  deň + 3 °C. O 16,oo hod. začal fúkať nárazový SZ vietor   
2. II.  -  jasno, slnečno, bezvetrie. Cez deň teplota + 6 °C.  
3. – 8. II. – pršalo , zamračené, fúkal slabý Z vietor . Teplota cez deň + 7 °C. Takéto počasie  
             bolo neprestajne až do 15. II.  
Podrobnosti SD č.: 247 a / 2007  
16. II. -  Vietor sa obrátil a fúkal studený SZ. V noci bolo 2 °C.  
21. II. -  Ráno po dlhej dobe mrzlo. O 8, oo hod. bolo 0 °C Stále nebol nikde sneh.  
26. II. -  V noci snežilo, lenže padal mokrý sneh s dažďom. Ráno bolo 0 °C, bezvetrie,  
              zamračené. Popoludní už nebolo po snehu ani stopy. Pršalo.  
27. II. -  opäť snežilo. Bolo zamračené a bezvetrie, 0 °C .  
28. II. -  celý deň pršalo. O 17,oo.hod popoludní sa spustil taký silný lejak ako prietrž  
              mračien.  
Zhrnutie. Február bol na začiatku a na konci veľmi upršaný. Teploty sa väčšinou pohybovali 
nad nulou. 2. až 8. II. dosiahli najvyššiu hodnotu 7 °C. Odborníci prehlásili, že táto zima bola 
najteplejšia od r. 1880, odkedy sa začalo zaznamenávať počasie na Slovensku.  
Pranostika: Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.  
Marec.  
1. III.  -  Od rána pršalo, bolo zamračené, bezvetrie. Ráno bola teplota 3°C a cez deň 5 °C. 
2. III.  -  Jasno , slnečno, cez deň teplota vzduchu až 11 °C.   
              V noci bolo úplné zatmenie mesiaca. Jar nastane vtedy, keď sa mesiac dostane do 
               tieňa zeme.   
3.III.  -  Cez noc sa počasie otočilo – z jari je zima. Ochladilo sa o 11°C. Cez deň bolo 
              zamračené a snežilo.  
5. III.  -  Ráno bolo 0°C ale na poludnie už bolo 10 °C. Slnečno, fúkal slabý SZ vietor.  
Podrobnosti SD č.: 247 b / 2007  
8. III. Sviatok žien sme oslávili dažďom. Bolo zamračené, bezvetrie. Ráno bola teplota 3 °C  
               a cez deň 8 °C.  
9. III.  -  Ráno boli 4 °C, na horách snežilo. Bolo to u nás cítiť, hoci cez deň bolo 10°C. 
11. – 15. III. – Od rána bolo jasno a bezvetrie. Cez deň vystúpila teplota až na 14 °C. 
16. III. -  V noci mrzlo. Rozkvitnuté kvety a puky na stromoch zmrzli – ovocie tento rok 
               nebude. Fúkal SZ vietor. Popoludní bolo 7°C.  
17. III. -  Ochladilo sa na – 4 °C. Fúkal S vietor 10 – 25 km / hod.  
18. – 20. III. – Opäť prší. Podľa pranostiky by ale nemalo. Na Jozefa slniečko – dáva chlieb  
               a vínečko. Na horách husto snežilo, Makov bol prejazdný len so snehovými  
               reťazami a v Bytči bolo 6 °C.  
21. III. Prvý jarný deň padal dážď so snehom. Cez deň bolo 0 °C.  
23. III. -  Popoludní pršalo. Večer o 21,oo hod. sa strhol silný nárazový vietor 55 km / hod.  
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24. III. Oteplilo sa. Cez deň 6 °C.  
25. III. bol nádherný slnečný deň. Teplota 11 °C.  
27. III. Ráno bol opäť mráz – 1 °C ale cez deň až 13 °C. Predošlý deň sme napriek  
            predpovediam počasia verili, že jar je tu. Na naše obrovské zdesenie sa zima vrátila.  
            Všetko, čo bolo rozkvitnuté  , zapadalo snehom. Jarným kvetom sa nestalo nič. Horšie  
            to už bolo s kvetmi broskýň.  
Podrobnosti SD č.: 248 a, b / 2007  
28. III. -  polojasno. Ráno bol mráz a popoludní teplo 12 °C.  
30. III. -  Posledný deň už nemrzlo ani ráno. Cez deň bolo 13 °C, polojasno, bezvetrie.  
Zhrnutie. Taký bláznivý marec som ešte nezažila. Mali sme počasie aké len chcete a menilo 
sa každý druhý deň. Marec sa začal dažďom a chladom . V strede bolo na marec až horúco. 
Od 16. III. sa ochladilo až do 23. III. Potom bolo zas 2 dni teplo, aby sa znovu ochladilo.  
Podľa pranostiky: Keď ja marec daždivý, bude suché leto. To asi tento rok bude. Ak máš 
v marci lúku vytopenú, zaraduj sa neskôr senu. Jedno je ale isté, na vlastnom ovocí si tento 
rok nepochutíme.  
Apríl.  
1. – 3. IV.  -  bolo stále rovnako teplo a slnečno , 13 °C. 
4. IV.  – veľmi sa ochladilo, fúkal S vietor, cez deň bolo 5 °C.  
5. IV. -  vrátili sa nočné mrazy, bolo – 3 °C, cez deň 15 °C, fúkal vytrvalý SZ vietor.  
9. – 11. – Veľkonočný pondelok bolo zamračené, fúkal SZ vietor 5 – 10 m/ sek.  
12. IV.- 17. IV.  -  Sucho, slnečno bezvetrie. Cez deň teplota až 20 °C. Začala sa rekordne  
             teplá jar. Nočné mrazy prestali. Ráno je 7 °C a cez deň 21 – 22 °C 
18. IV. – nestal v počasí obrat. Ochladilo sa o 10 °C. Celý deň pršalo, čo privítali záhradkári,  
                lebo bolo veľmi sucho a na toto obdobie teplo.  
19. IV. – 26. IV.- Ráno mrzlo, bolo 0 °C, zamračené. Cez deň bolo 15 °C. 
27. IV. -  Ráno už bolo 8 °C , cez deň stúpli teploty na 22 °C. Bezvetrie, jasno a sucho.  
29. IV. -  Konečne znovu spŕchlo. V Bytči žiaľ iba málo, iba tak porosilo. Fúkal SZ vietor,  
                ktorý zem ešte viac vysušil. Teplota 20 °C. 
30. IV. -  Posledný deň bolo ráno 4 °C a popoludní 15 °C. 
Zhrnutie. Apríl bol mimoriadne suchý a veterný. Veď pršalo za celý mesiac iba 2 x a to 
v Bytči len veľmi málo. Všade okolo lialo, len u nás nič. V strede mesiaca boli rekordne 
vysoké teploty. Ani aprílová pranostika nemala pravdu, pretože hovorí: Po aprílskej hrmavici, 
už niet mrazu vo vinici. Žiaľ začiatkom mája boli opäť mrazy.  
Máj.  
1. V. -  Máj sa začal ľadovým vetrom, bolo polooblačno, 5 °C.  
2. V. -  Fúkal S vietor, v noci opäť mrzlo – 4 °C, cez deň bolo 17 °C. Teraz je už isté, že na  
            jeseň nebude ovocie. Dokonca aj zemiaky, ktoré boli von zo zeme, mráz úplne spálil.  
             Tie sa rýchlo spamätali, ale kvety na stromoch už veru nie. Nebude nielen veľké, ale  
             ani drobné ovocie.  
5. V. -  Konečne prestali nočné mrazy. Ráno bolo 9 °C a konečne začalo pršať.  
7. V. -  Polojasno, chvíľami fúkal nezvyčajný JV vietor, cez deň bolo 20 °C. 
8. V. -  V noci , aj celý deň pršalo. Stále fúkal JV vietor. Ráno bolo 6 °C, cez deň 15 °C.  
            Popoludní sa vietor otočil na prudký západný, ktorý priniesol hustý dážď. Škoda,  
             že trval iba 15 minút.  
11. V. – Na poludnie sa spustil silný Z vietor, až stromy ohýbalo . Teploty ráno 10 °C, na  
             Poludnie  20 °C. Popoludní bola búrka s výdatným dažďom a silný nárazový vietor. 
            S dažďom padali aj krúpy s priemerom 2 cm.  
14. V. Prestalo pršať. Keby celý deň nefúkal Z vietor,  bolo by úplne horúco, lebo bolo 25 °C.  
            Napriek výdatným dažďom je zem premoknutá iba na 10 – 15 cm hlboko, čo rastlinám  
            nestačí. Neustály vietor vlahu rýchlo vysuší.  
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16. V. -  Ochladilo sa a pršalo. Cez deň bolo 10 °C. Nevadilo nám , že sa ochladilo, pretože  
               priesady sa lepšie ujali, ale veľké výkyvy počasia vadia najmä chorým ľuďom.  
18. V.  -  Bolo stále chladnejšie ; 7 °C ; fúkal S vietor   
19. V.  -  Oteplilo sa. Od rána bolo polojasno až slnečno. Teploty ráno 8 °C a cez deň 16 °C. 
               Fúkal mierny SZ vietor.  
20. V.  -  Cez deň sa teploty vyšplhali až na 30 °C. Večer bolo ešte stále 20 °C. Bolo veľmi  
               dusno.  
22. V.  -  Bola búrka z tepla aj s krúpami, príjemne sa ochladilo, aj keď fúkal J vietor.  
24. V.  -  Tropické horúčavy pokračovali. Cez deň bolo 30 °C, bezvetrie, nepršalo.  
28. V.  -  Stále bolo rovnako, ibaže konečne výdatne spŕchlo. Popraskaná zem sa konečne 
               napila.  
30. V.  -  Ochladilo sa na 17 °C, stále fúkal SZ vietor   
31. V.  -  Bolo zamračené, pršalo, fúkal slabý SZ vietor, teplota 19 °C.  
Zhrnutie. Májové počasie bolo svojou vrtkavosťou skôr ako aprílové a svojimi teplotami ako 
augustové. Začiatok a koniec mája bolo veľmi sucho. Uprostred pršalo, zúrili prudké búrky, 
pri ktorých nechýbali ani krúpy. Najhoršie boli teplotné výkyvy až o 15 – 20 °C. Takéto 
teplotné rekordy zaznamenali naposledy v r. 1958.  
Podrobnosti SD č.: 249 / 2007   
Jún.  
1. VI. -  Bolo polojasno a bezvetrie. Ráno bola teplota 18 °C, cez deň bolo teplejšie. 
2. VI. -  Celý deň pršalo. Popoludní sa spustila prudká búrka s ochladením na 17 °C.  
             Záhradkári jasali, pretože konečne nazbierali vodu do zásoby a premočené priesady  
             začali rásť. 
3. VI. -  Každý deň je inakšie počasie. Od rána bolo polojasno, teplo 20 °C , bezvetrie a  
             popoludní bola búrka z tepla.   
4. – 6. VI. – Od rána boli horúčavy 30 °C, jasno. Popoludní zas boli prudké búrky. V noci  
            bolo 14 °C. Všade bola bujná zeleň, všetko rástlo a kvitlo. Nečudujem sa, veď tu bolo  
            ako v trópoch.  
26. VI. -  Nad Bytčou sa prehnala smršť, ktorá odnášala strechy domov a polikliniky,  
              vytrhávala stromy aj s koreňmi . Park na Rázusovej ul. poriadne utrpel, pretože staré  
              lipy boli úplne okmásané. Po búrke sa ochladilo na 15 °C. 
              Podrobnosti SD č.: 250 a, b / 2007  
28. VI. -  Jún bol až do konca krásne slnečný a teplý. Každý deň sa končil letnou búrkou  
             a dažďom. Pranostika o tom hovorí: Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme  
             kosiť.  
Zhrnutie. Jún sa začal dažďom , ktorý pokračoval takmer každý deň popoludní celý mesiac.  
Od 4. VI. prakticky do konca mesiaca boli takmer tropické horúčavy, ktoré prerušila smršť. 
Prehnala sa nad mestom a v úzkom páse zmietla všetko, čo jej prišlo do cesty.  
Júl.  
1. – 2. VII. -  Júl sa začal typickým letným počasím. Deťom sa začiatok prázdnin vydaril. 
               V noci boli teploty 25 °C a cez deň 30 °C.  
4. VII. -  Od rána bolo zamračené, 17 °C, fúkal SZ vietor, na poludnie pršalo. Začalo sa  
               ochladzovať.  
5. – 6. VII. -  teploty stále klesali . Ráno bolo 12 °C, cez deň 15 – 18 °C. Stále fúkal silný SZ  
                vietor v nárazoch až 30 – 50 km / hod.  
7. – 8. VII. – Vyjasnilo sa a bolo slnečno. Teploty 25 °C.  
9. VII.  -  Od rána sa opäť mračilo. Cez deň pršalo. Teploty boli stále rovnaké 25 °C.  
13. – 15. VII. – Teploty boli stále rovnaké. Rána boli dosť chladné 10 °C. Striedavo bolo  
                jasno a pršalo. Teploty okolo 25 °C zaznamenali v našom okolí v júli v r. 1950.  
                Podrobnosti SD č.: 251 a / 2007  
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16. VII. -  Príjemné teploty sa skončili a zase začali horúčavy. V Bytči bolo 33 °C. Ani  
                 mierny vánok nepomohol , pretože bol tiež horúci.  
17. VII. -  Cez deň bolo 34 °C v tieni, na slnku muselo byť hádam 40 °C. Ešte večer bolo 
                 25 °C. Vial JV vietor 3 – 7 m / sek. Horúci vzduch od Afriky privial až k nám  
                 horúčavy a sucho. Meteorológovia tvrdili, že od septembra minulého roka bol  
                 prakticky každý mesiac až doteraz niečím extrémny. Miernou zimou počnúc, cez  
                 jarné mrazy, silný vietor až víchricu po extrémne letné horúčavy. Tí, čo mali radi  
                 slnko , nemuseli za ním ísť ani do Afriky.  
                 Podrobnosti SD č.: 251 b / 2007  
19. VII. -  Trochu sa ochladilo. Ráno o 6,oo hod. bolo 22 °C.  
20. VII. -  Ráno bolo rovnako. Ale cez deň bola teplota 37 °C, jasno a bezvetrie. V Bytči bol  
                 tento deň určite teplotne rekordný , veď večer o 21, oo hod.  bola teplota vzduchu  
                 ešte 28 °C.  
22. VII. -  Ráno sa zdvihol SZ vietor so silnými poryvmi. Teplota o 10,oo hod. bola 27 °C.  
                 Bolo veľmi sucho , veď v Bytči nepršalo od 9. VII. a stále fúka horúci vietor, ktorý  
                 všetko vysušuje. Zem bola popraskaná, ešte aj burina je zvädnutá. Aj tých pár jabĺk  
                 čo ostalo na stromoch, opadáva a keď ich rozrežeme sú červivé. Škodcom sa tento 
                 rok darí. Večer len trochu spŕchlo – nestálo to ani za reč.  
23. VII. -  Ráno bolo 17 °C, polojasno. Cez deň bolo 29 °C. U nás je sucho a v Anglicku  
                 všetko vytopili prívaly dažďa.  
                 Podrobnosti SD č.: 251 c / 2007  
25. VII. -  Teploty sa o stupienok znižovali každý deň. Stále bolo ale veterno. Ráno bolo  
                 Napokon 14 °C.  
28. VII. -  Bolo Jakuba, o ktorom pranostika hovorí: Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú  
                 zimu bude žaloba. Slnce teda bolo riadne silné ( ale tuhá zima nebola). Pršať začalo  
                 až večer, fúkal JZ vietor, ktorý sa stále zosilňoval , až kmásal zo stromov konáre.  
29. VII. -  Ráno bolo 19 °C, konečne vytrvalo pršalo.  
31. VII. -  Teploty klesli na ranných 7 °C a denných 20 °C. Bolo bezvetrie a zamračené.  
Zhrnutie. Júl bol extrémne horúci a suchý. Pršať začalo až 24. VII. . Postupne sa ochladilo. Aj 
tento mesiac sme zažili zúrivý vietor.  
August.  
1. –2. VIII. -  Noci už nie sú teplé ako v júli. Teplota v noci 10 °C, cez deň 27 °C. Bezvetrie.  
3. – 7. VIII. -  Zamračené, bezvetrie. Ráno bolo 10 °C, cez deň 32 °C. Bolo dusno. Popoludní  
                bol krátky slabý dážď.  
10. – 12. VIII. – konečne začalo poriadne pršať. Teploty cez deň boli 20 °C.  
                Podrobnosti SD č.: 252 a / 2007  
15. VIII. -  Horúci letný slnečný deň. Teplota 30 °C, ešte večer bolo 25 °C. Bezvetrie, dusno.  
                Podrobnosti SD č..252 b / 2007  
16. VIII. – Napriek tomu, že od rána fúkal silný vietor, vôbec nás neosviežil, pretože bolo cez  
                Deň horúco 31 °C. Obloha bola ako vymetená, bez jediného mráčika.  
17. VIII. -  Všetko razom zmenil S vietor. Teploty klesli na 20 °C. Bolo oblačno ale žiaľ  
               nepršalo.  
18. – 20. VIII. -  Cez deň bolo znovu teplo 30 °C, v noci 15 °C. Spustili sa výdatné prehánky 
               a všetko sa razom zazelenalo.  
22. VIII. – Zamračené, pršalo, ochladilo sa cez deň na 18 °C.  
23. – 28. VIII. – Znovu sa teploty vyšplhali na 32 °C. Popoludní vždy fúkal silný JV vietor.  
30. VIII. Zase sa ochladilo až na 8 °C, celý deň pršalo.  
31. VIII. – Posledný augustový deň sa začal mrazivým ránom, veď bolo 6 °C.  
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Zhrnutie. August sa začal príjemným letným počasím, ale až do 20. VIII. Bolo veľmi sucho 
a neskôr aj veľmi horúco. Od 17. VIII. Sa začalo postupne ochladzovať, ale to vydržalo iba 3 
dni. Potom až do konca bolo veľmi teplo, veterno a sucho. Posledné 3 dni sa začalo prudko 
ochladzovať, až na 6 °C cez deň.  
September.  
1. IX. -  Bolo zamračené, ráno pršalo. Teplota 13 °C.  
2. IX. -  Začali sa ranné hmly. Cez deň bolo 10 °C, fúkal SZ vietor, ktorý znásoboval pocit  
             chladu.  
3. IX. -  Oteplilo sa na 22 °C cez deň. Na poludnie sa spustil silný nárazový SZ vietor, ktorý 
              privial chladný, drobný dážď.  
5. IX. -  Od rána vytrvalo pršalo. Na horách okolo Bytče snežilo. Teplota 8 °C.  
8. IX. -  Konečne vykuklo slniečko. Celý deň bolo polojasno, bezvetrie , teplota cez deň 18 °C 
12. – 15. IX. -  Mariánske leto trvalo iba 2 dni. Ráno bolo 13 °C a cez deň 20 °C.  
16. IX. – Prišlo Babie leto. Ráno bolo 7 °C  a cez deň 20 °C. Postupne ale nočné teploty  
            klesali na 4 °C. Cez deň fúkal mrazivý SZ vietor.  
            Podrobnosti SD č.: 253 a / 2007  
26. IX. – Postupne sa otepľovalo, pretože fúkal JV vietor. Začalo pršať.  
27. IX. – Celý deň pršalo. Ráno bolo 11 °C, cez deň 20 °C . S prestávkami pršalo 2 dni.  
29. IX. -  Bolo Michala. Na Slovensku existuje 40 pranostík, týkajúcich sa Michala a všetky 
               avizujú zimu a Vianoce. V r. 1708 bolo na Michala tak zima, že vojaci na stráži  
               pomrzli. Naopak v r. 1991 bolo vyše 21 °C v noci a 30 °C cez deň. Ďalšia pranostika  
               hovorí, že ak sú na Michala vtáci doma, nebude tuhá zima. Aj sa stalo.  
30. IX. – Aj posledný septembrový deň bol rovnaký. Noc bola pomerne chladná; ráno  
              zahmlené a deň slnečný a teplý 23 °C.  
Zhrnutie. Posledný deň septembra vystihol počasie celého mesiaca. Od 1. – 16. IX. bolo stále 
zamračené a hmlisto. Vzduch bol chladný, hoci teploty boli okolo 20°C. Po 26. IX. sa oteplilo 
a tak ostalo až do posledného dňa.  
Október.  
1. – 3. X. – Mesiac sa začal príjemným počasím. V noci pršalo. Ráno bolo 14 °C a cez deň  
                18 °C. Podrobnosti SD č.: 254 a / 2007   
5. X. -  Prudko a výdatne pršalo. Podrobnosti SD č.: 254 b / 2007  
6. – 12. X. – bolo stále rovnako ako predošlé dni, len nočné teploty začali klesať na 1 – 3 °C.  
Podrobnosti SD č.: 254 c / 2007  
15. – 19. X. – Počasie sa pokazilo. Silný Z vietor privial prehánky. V noci mrzlo – 2 °C.  
20. X. – Ráno bol na zemi napadaný sneh a všetko bolo zmrznuté. Pretože na cestách bola  
              námraza, hlásili samé dopravné nehody.  
25. X. – Oteplilo sa. Fúkal JV vietor, bolo polojasno, popoludní padal slabý dážď, 8 °C.  
26. X. – Od rána bolo slnečno, 8 °C, cez deň 11 °C, v noci 2 – 4 °C. Deň bol krásny, slnečný.  
              Podrobnosti SD č.: 255 a / 2007  
30. X. – Šimon je posledný patrón v októbri. Pranostiky hovoria, že na Šimona babie leto 
             dokoná. Na Šimona vyháňajú baču z búdy – čiže koniec pekných dní. Naozaj bolo od 
              rána zamračené, v noci boli prehánky . Teplota bola ráno 9 °C a cez deň 11 °C.  
Zhrnutie. Oberačky ba boli v plnom prúde , keby bolo čo oberať. Ako som predpokladala po 
marcových a májových mrazoch, neurodilo sa žiadne ovocie. Pár broskýň sme mali len na 
konároch, ktoré chránil dom. Slivky, hrušky a čerešne neboli vôbec. Jabĺk bolo iba veľmi 
málo, ba aj drobného ovocia , ktoré je odolné, bolo máličko. Október sa začal príjemným 
počasím, čo mu vydržalo do 15. X. Od polovice mesiaca sa prudko ochladilo. Mesiac bol 
väčšinou veterný a zrážok bolo málo.  
Podrobnosti SD č.:255 b / 2007  
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November.  
1. XI. – Ráno mrzlo, bolo 0 °C, cez deň bolo bezvetrie a slnečno.  
2. – 3. XI. – Dni boli slnečné, 9 °C, v noci – 2 °C.  
             Podrobnosti SD č.: 256 a / 2007  
4. XI. – Fúkal SZ vietor, bolo polojasno. Stará kronika hovorí, že v r. 962 napadlo 4. XI.  
             toľko snehu, že sa nedalo hýbať. Zver sa nestačila ukryť a ostala uväznená v snehu.  
             Tento rok to nehrozilo, pretože o 13, oo hod. bolo 10 °C a pršalo.  
6. XI. – ráno bolo – 2 °C a napoludnie začalo snežiť. Cez deň bolo 0 °C.  
8. XI. – sa oteplilo, vial JV vietor, bolo slnečno a 10 °C.  
9. XI. – od rána pršalo, cez deň bolo 5 °C, v noci snežilo 
10. XI. – od rána snežilo. Ráno bolo – 1 °C a cez deň 0 °C.  
11. XI. – Na sv. Martina v noci slabo mrzlo, nad ránom bolo – 2 °C. Martin prišiel na bielom  
              koni, pretože celý deň snežilo.  
17. XI. – ráno bolo – 7 °C, cez deň – 3 °C, zamračené a snežilo.  
18. – 21. XI. – Slabo mrzlo vo dne i v noci. Dni boli slnečné a tiché. Napriek tomu že,  
             v západnej  Európe hlásili víchrice u nás si pokojne mrholilo , 0 °C.  
22. XI. – Nastal odmäk. Všetok ten biely sneh bol zrazu preč.  Cez deň bolo až 13 °C, fúkal  
            JV vietor.  
25. XI. – Na Katarínu od rána pršalo, bolo 5 °C. Až večer začal fúkať arktický vzduch.  
26. XI. Celý deň bolo zamračené a o 9,oo hod. sa spustila fujavica a husto snežilo ale o pol  
            hodiny opäť svietilo slnko.  
28. XI. – Ráno bolo – 6 °C, cez deň 0 °C , bezvetrie.  
29. XI. – V noci mrzlo – 11 °C, cez deň bolo jasno 3 °C.  
30. XI. -  Posledný novembrový deň bolo v noci – 7 °C, cez deň napadol drobný sneh ako  
               krupica, bolo – 3 °C. Fúkal slabý severný vietor.  
Zhrnutie. November bol veľmi nestály. Začal sa pomerne teplo, na 2 dni sa ochladilo, ďalšie 2 
dni pršalo, oteplilo sa. Na chvíľu sa zas ochladilo a potom bol znovu odmäk. Noci boli čoraz 
chladnejšie.   
December.  
1. XII. – december sa nezačal ako zimný mesiac. Cez deň pršalo, teplota bola 3 °C, v noci  
               bolo 0 °C. Hustá hmla.  
2. XII. – Po bielej zime niet ani stopy. Pršalo, 0 °C.  
4. XII. – Bolo sv. Barbory. Rezali sme si konáriky zo stromov a dávali ich do vázy, aby do  
              Vianoc rozkvitli – volajú sa Barborky. Ráno bolo 3 °C a cez deň 5 °C. Barbora  
              priniesla blato do dvora.  
6. XII. – Sv. Mikuláš – sane plné vody máš – mohli sme pokojne povedať s pranostikou.   
             Bolo zamračené, v noci 0 °C, cez deň 6 °C.  
             Podrobnosti SD č.: 256 b / 2007  
8. XII. – všetky pranostiky ( aj tá na Luciu) hlásili ochladenie, ale počasie v Bytči je všelijaké  
             len nie zimné.  
12. XII. Chvíľami pršalo, popoludní začal fúkať S vietor, ktorý priniesol ochladenie, iba na 
             - 1 °C.    
14. – 16 . XII. – V noci aj cez deň  bolo – 5 °C  , poletoval riedky sneh, fúkal nepríjemný SV 
              vietor.  
17. XII. – V noci bolo – 9 °C, cez deň bolo jasno, - 1 °C, bezvetrie .  
18. – 20. XII. – V noci – 6 °C, cez deň – 1 °C, sucho, premenlivý vietor.  
22. XII.-  Inverzia spôsobila, že na horách bolo 10 °C a u nás mrzlo.  
24. – 26. XII. – Na Vianoce a na Štefana bol celý deň mráz – 6 °C, v noci – 10 °C. Bolo  
             sucho, slnečno a bez snehu.  
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31. XII. – Silvester sa začal slabým snežením. Na poludnie bolo – 7 °C a bezvetrie. Od obeda  
                začalo husto snežiť. Aspoň posledný deň v roku bola biela zima.  
Zhrnutie. December bol veľmi suchý. Spočiatku bolo teplejšie , ako má byť. Mrznúť začalo  
9. XII a mrzlo do konca mesiaca. Celý mesiac bol bez zrážok a dosť veterný. V SD prikladám 
tabuľku o tom, aké boli zimy za posledných 10 rokov.  
1998 – december, január a február boli teplejšie ako je normál  
1999 – december bol chladný , január a február boli normálne  
2000 – okrem teplého januára, boli ostatné mesiace normálne  
2001 -  celá zima bola teplotne nadnormálne teplá  
2002 -  december bol chladný, január normálny a február bol teplý 
2003 -  december, január boli normálne a február chladný  
2004 -   bola celá zima teplotne normálna 
2005, 2006 – december a január boli normálne a február chladný  
2007 -  celá zima bola teplotne nadnormálna, všetky mesiace v roku boli výrazne teplejšie  
Podrobnosti SD č.: 257 / 2007 
              Od roku 2007 sa výrazne prejavujú dôsledky globálneho otepľovania.  Začína to byť 
ekonomický a politický problém. Odborníci tvrdili, že globálne otepľovanie už takmer 
dospelo do štádia , keď je nezvratné. Aj prudké búrky sú jeho následkom. Sú intenzívnejšie , 
s väčším množstvom zrážok na malom území, čo má za následok povodne. My lyžiari si 
v našej nadmorskej výške už asi nezalyžujeme. A peniaze na lyžovanie v Tatrách alebo 
v Alpách nemáme.  
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VYSVETLENIE   SKRATIEK  POD ĽA   ABECEDY 
 
 
Arch.              -   architekt  
boom              -   zvýšená aktivita   
cca                 -   círka ( približne )   
CO                 -   Colný úrad     
CVČ              -   Centrum voľného času 
ČR                 -   Česká republika   
DHZ               -   Dobrovoľný hasičský zbor   
DK                -    Dom kultúry   
DL                 -    dorastenecká liga     
DPH               -    Daň z pridanej hodnoty    
DSS               -    Dom sociálnych služieb     
el.                  -     elektrický ( á )   
elmag.            -     elektromagnetický ( á )  
fin.                 -     finančný ( á )   
FO                 -     futbalový oddiel    
Gen. riad.      –     generálny riaditeľ   
ha                  -      hektár         
hal.                -      halier    
HKD             -      Horolezecký klub Direct     
HO                -      hudobný odbor   
HZDS – ĽS   -      Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana   
Ing.                -      inžinier    
JZ                  -      juhozápad       
kat.                -      kategória    
Kč                 -      koruna česká    
KD                -      Kultúrny dom    
KDH             -      Kresťansko – demokratické hnutie     
KDU             -      Klub dôchodcov učiteľov   
KMGS          -      Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti   
kr.                  -      krúžok    
ks                   -     kus    
KSS               -     Komunistická strana Slovenska    
KTR               -     Káblový televízny rozvod    
matem.           -     matematický ( á )  
MC                 -     Materské centrum   
MDD              -     Medzinárodný deň detí   
MDŽ              -     Medzinárodný deň žien 
mes.                -     mesiac 
Mgr.                -     magister ( titul )  
MHK              -      Mestský hádzanársky klub    
mil.                 -      milión   
Mjr.                -      major    
MK               -        Majstrovstvá kraja    
ml.                -        mladší   
MLMF           -       Mestská liga malého futbalu   
MO                -       Miestna organizácia 
MR                -        Mestská rada   
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MS                    -          Majstrovstvá Slovenska   
MsNV               -          Mestský národný výbor    
MsP                  -           Mestská polícia  
MsR                  -           Mestský rozhlas   
MSR                 -           Majstrovstvá Slovenskej republiky  
MŠ                    -           Materská škola    
MŠ SR              -           Ministerstvo školstva Slovenskej republiky   
MY ŽN             -           MY Žilinské noviny   
MZ                    -           Mestské zastupiteľstvo   
napr.                 -            napríklad   
nar.                   -            narodený ( á )  
NHL                 -            Kanadsko – americká hokejová liga  
NSR                 -            Nemecká spolková republika   
NTS                  -            Národná transfúzna stanica  
ob.                    -            obyvateľ 
odd.                  -             oddelenie  
OSN                 -             Organizácia spojených národov  
OU                   -             Odborné učilište  
OVS                 -             Okresná vojenská správa    
OZ                   -              Odborový zväz  
ped.                  -             pedagóg , pedagogický ( á )  
p. n. l.               -             pred naším letopočtom  
por. č.               -             poradové číslo  
pôdoh.              -             pôdohospodárstvo  
priest.               -             priestupok     
PZ SR               -             Policajný zbor Slovenskej republiky  
SAD                 -             Slovenská autobusová doprava   
SČK                 -             Slovenský červený kríž    
SD                    -             Sprievodná dokumentácia  
SeVaK             -              Slovenské vodárne a kanalizácie  
SK                    -             Samosprávny kraj  
SND                 -             Slovenské národné divadlo  
SNP                 -              Slovenské národné povstanie  
Spol.                 -              spoločnosť, spoločenský  
SPP                  -              Slovenský plynárenský priemysel  
SR                    -              Slovenská republika  
SRZ                  -              Slovenský rybársky zväz   
St.                     -              starší , storočie  
SVŠ                  -              Stredná všeobecnovzdelávacia škola  
SZ                     -              severozápad    
SZH                  -               Slovenský zväz hádzanej  
SZTP                -               Slovenský zväz telesne postihnutých  
ŠD                    -               školská družina    
ŠKD                 -               Školský klub detí ( predtým ŠD )   
Šk., škol.          -               školský ( á )  
ŠK TPŠ            -               Športový klub telesne postihnutých športovcov  
ŠZIŠ                 -               Špeciálna základná internátna škola   
TJ                     -                Telovýchovná jednota   
tis.                    -                tisíc  
TO                   -                 tanečný odbor    
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trest.                  -                 trestný ( á )    
TS                     -                 Technické služby  
tzv.                    -                 takzvaný ( á )   
vian.                  -                 vianočný ( á )  
VO                    -                 výtvarný odbor     
VZN                  -                 Všeobecné záväzné nariadenie   
ZDŠ                   -                 Základná deväťročná škola  
ZCHPH             -                 Zväz chovateľov poštových holubov  
ZO DSS            -                  Základná organizácia Dôchodcov jednoty Slovenska  
ZPCCH             -                 Zdravotne postihnutí civilizačnými chorobami 
ZSSR                 -                 Zväz sovietskych socialistických republík  
ZVL                   -                 Závody valivých ložísk  
ž.                       -                 žiak   
ŽP                     -                  Životné prostredie     
ŽSK                  -                  Žilinský samosprávny kraj  
ZUŠ                  -                   Základná umelecká škola 
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike. 
Pozostáva z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, podkladov jednotlivých 
inštitúcií a z fotografií. Kronikársky zápis za rok 2007 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronikársky zápis vypracovaný za kalendárny rok 2007 bol dňa : ................................ 
Prerokovaný, schválený dňa:  ............................., uznesením č.:.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................                                                                      ....................................... 
prednosta MsÚ                                                                                 primátor mesta Bytča 
Ing. Ľ. Guniš                                                                                     ing. P. Korec      
 
 
 
 
 
                                           ........................................... 
                                          kronikár mesta Bytča  
                                          Mgr. G. Uhliariková   
 
 



  
KRONIKA MESTA BYTČA 2007  strana č. 131 

O B S A H 
 
Názov kapitoly:                                                                                       čísla strán:  
 
I. Samospráva mesta                                                                                1       -       16 
 
II. Štátna správa                                                                                       17     -        23   
 
III. Priemysel, obchod, podnikanie                                                          24     -        34    
 
IV. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo                                          35     -        36      
 
V. Výstavba                                                                                              37     -        38    
 
VI. Doprava                                                                                              39      -       41    
 
VII. Životné prostredie                                                                             42      -        44     
 
VIII. Zdravotníctvo                                                                                   45      -        49    
 
IX. Školstvo                                                                                               50      -       65    
 
X. Kultúra                                                                                                  66      -       76     
 
XI. Cirkev                                                                                                  77      -        78    
 
XII. Kluby, spolky, organizácie                                                                 79      -       93    
 
XIII. Návštevy                                                                                            94   
 
XIV. Politika                                                                                               95       -       96   
 
XV. Šport                                                                                                    97       -       102   
 
XVI. Ľudia medzi nami                                                                              103      -       106    
 
XVII. Jubilejné retrospektívy                                                                     107      -        118   
 
XVIII. Počasie                                                                                            119     -        126    
 
Vysvetlenie skratiek                                                                                    127      -       129   
 
Prehlásenie                                                                                                   130   
 
Obsah                                                                                                            131     
 
 
 


