1. kapitola

SAMOSPRÁVA

MESTA

Zápisnice zo zasadnutí MZ.
Život v našom meste odzrkadľujú aj problémy a otázky, ktoré priebežne riešili poslanci na
zasadnutiach Mestského zastupiteľstva (MZ). Vo svojom zázname neuvádzam všetky
body rokovaní a naopak v sprievodnej dokumentácii ( SD ) sa odvolávam na podrobnosti
z rokovaní MZ zaznamenané v zápisniciach.
26. 2. 2009 16 poslancov MZ rokovalo o : prezentácii mesta, a správach komisií.
MZ schválilo:
• poplatky za prenájom priestorov v kultúrnych domoch prím. častí a požiarnej
zbrojnice v Hliníku nad Váhom takto:
- 17 € / akcia + náklady za energie pre fyzické osoby na rodinné oslavy
- 67 € / akcia + náklady na energie organizáciám a právnickým osobám na
komerčné účely
- 67 € / akcia + náklady na energie na svadobné hostiny
- 7 € prenájom nebytových priestorov na oslavy a kary
- 1 € / akcia pre mest. kluby, školské a predškolské zariadenia mesta
• Poplatky za prenájom Domu kultúry v Bytči:
Akcia
hlavná sála
kino sála
1) Firmy, organizácie ( komerčné účely- plesy...)
15 € / hod.+ služby
10 € /hod.+sl.
2) Podujatia škol. a predšk. Zariadení ( akadémie, 1 € / podujatie
1 € / pod.
kultúrne vystúpenia)
3) Akcie referátu kultúry ( kurzy...)
2 € / hod.+ služby
2 €/ hod.+ sl.
4) kultúrne podujatia agentúr ( koncerty... )
7 €/ hod.+ služby
7€ / hod.+ sl.
5) „ foayé „ ( výstavy )
1 € / akcia
6) príprava sál
3 € / hod.
• Odpustenie poplatkov za prenájom sály v DK pre MŠ na akciu Šiškobál a poplatkov
za prenájom kultúrneho domu v M. Bytči pre spolok Červený kríž.
• Poplatky za vodu v Hrabovom ( občania, ktorí majú namontovaný vodomer: 0,10 € /
m3 a pre občanov bez vodomeru 0,17 € / m3.)
• Dotáciu 332,00 € na vydanie publikácie pre Klub filatelistov k 65. výr. ich založenia
• Prenájom pozemku na Námestí SR spoločnosti Pivovar Popper a spol. BABA od mája
do októbra za cenu 1000 € / rok.
• Úprava smernice týkajúcej sa verejného obstarávania. Poslanci zmenili limit na
stavebné práce zo 6 600 na 16 600 €.
• Finančná dotácia Domovu dôchodcov a DSS v Nitrianskom Pravne vo výške 100 €,
lebo sú tam umiestnení Bytčania
• Pridelenie bytu v Jesienke : K. Begáňovej, F. Rešovi, Mgr. Papalovej, manželom
Rezáčovcom a Polkovcom.
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Pridelenie soc. bytu na miesto neplatičov J. Jancovej a I. Hrabovskému
Poskytnutie jednorazovej dávky v soc. núdzi J. Urbanovi vo výške 60 €.
Odmena hlavnej kontrolórke vo výške 15 % z mesačného platu; poslancom a členom
komisií; 20 € obradníkovi a 13,50 € účinkujúcim pri obradoch.
MZ neschválilo:
• Kúpenie pozemku a záhrad ( 90 m2) od a. s. Kinex Bytča.
• Žiadosť pánov P. Hulína a P. Slivoňa na právo prechodu pešo a motorovým
vozidlom cez pozemky Mesta pri areáli Drevoindustrie.
• Predaj časti pozemku v k. ú. Bytča M. Bachoríkovi.
• Žiadosť manželov Vajdovcov na vyasfaltovanie cesty k ich rodinnému domu(RD)
v Hliníku n.V. MZ odporučilo, aby boli prístupy k RD v budúcnosti technicky
vybavené a upravené).
MZ vzalo na vedomie:
• Ukončenie nájmu pozemkov pod letnou terasou na Námestí SR P. Hájkom
• Informácie o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, týkajúcich sa
úloh mesta
• Správy všetkých komisií
MZ rušilo uznesenia z roku 1999 o odpredaji pozemkov 32 majiteľom zastavanej plochy na
rozostavanú garáž.
Podrobnosti SD č.: 1 / 2009 ( 13 listov zápisnice ).
12. 3. 2009 rokovalo 16 poslancov na mimoriadnom zasadnutí MZ o stavbe pešej zóny
a predaji mest. majetku.
MZ schválilo:
• Realizáciu súťaže a dokumentácie stavby „ Pešia zóna“. Konkrétne išlo o čerpanie
peňazí z národnej podpory, štrukturálnych fondov EÚ a iných fin. mechanizmov.
• Realizácia managmentu, operačného cieľa a podpory aktivít stavby „ Kompostáreň
bioodpadu Bytča“.
• Predaj motorového vozidla Škoda Octavia J. Kutišovi za cenu 3 000 €.
Podrobnosti SD č.: 2 / 2009 ( 2 listy zápisnice ).
30.4. 2009 16 poslancov MZ rokovalo o rozpočte mesta, žiadostiach, o novelizácii
rokovacieho poriadku, pretože od tohto zasadnutia bude hlasovanie poslancov zaznamenávať
elektronické hlasovacie zariadenie.
MZ schválilo:
• Novelizáciu rokovacieho poriadku prispôsobenú el. zariadeniu
• Rozpočtové opatrenia o prebytku z r. 2008 takto: hospodárenie mesta Bytča za rok
2008 sa skončilo prebytkom vo výške 19 517 441,52 Sk ( 647 860,37 € ). Prebytok
rozdelili takto:
názov

v€

v Sk

Oprava a údržba MK tech. službami
Dopravné značenie – obnova a doplnenie
Bytový dom Jesienka – oprava strechy
Kompostáreň – dokumentácia pre stavebné povolenie
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa
Vypracovanie projektu na zber odpadu
Kompostáreň – spolufinancovanie 5 %
Námestie SR – technický projekt
Námestie SR spolufinancovanie 5 %

16 597,00
13 278,00
102 901,00
16 597,00
3 320,00
3 320,00
49 791,00
3 984,00
66 388,00

500 000,00
400 000,00
3 100 000,00
500 000,00
100 000,00
100 000,00
1 500 000,00
120 000,00
2 000 000,00
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Projekt „ Bezpečné mesto“ – spolufin. 20 %
Projekt “prevencia kriminality“ – spolufin. 20 %
MŠ Dostojevského – prechodové dvere

2 500,00
380,00
1 560,00

75 300,00
11 500,00
47 000,00

•
•

Limit pokladničnej hotovosti ( maximálny denný zostatok ) 1000 €.
Prenájom garáže pri areáli ihriska v Pšurnoviciach V. Šichmanovi vo výške 400 € /
rok ( chce tam mať sklad).
• Predaj pozemkov v Hliníku n. V. P. Frolovi za 16 € / m2 a J. Bokovi; v Bytči B.
Laščekovi 119 m2 za 15 € / m2
• Zhotovenie 6 fotografií – virtuálne panorámy mesta v cene 45 €
• Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia na Sahare firme SPP vo výške 81,77 € / rok
• Nepredať objekt „Športová tribúna „ na ihrisku v Pšurnoviciach J. Gajdošíkovi
• Prenájom pozemku ( 50 m2) pod reštauráciou Palatín P. Kulíškovi za 500 €/ rok
• Pridelenie soc. bytu na ul. Treskoňa : K. Bezecnej + syn; M. Bubicovej a J. Bučovej.
• Prenájom priestorov v ZŠ Ul. Lániho Lenke Družkovskej na realizáciu kurzu prvej
pomoci
• Prenájom futbalového ihriska v Bytči hasičom na usporiadanie súťaže
• Delegovanie členov MZ za členov šk. rady : M. Filek na ZŠ E. Lániho a Ing. Melocík
na ZŠ Ul. mieru
• Zriadenie Špeciálnej MŠ pri ŠZŠI na Ul. Mičurova
• Kúpenie pozemkov pre Mesto v Hrabovom od Z. Martišíkovej a G. Adamíkovej.
• Vypracovanie projektu na separovaný zber v okolitých obciach. Celkové výdavky
998 566,29 € z toho mesto spolufin. 49 928,32 € , ostatné si doložia obce z vlastných
zdrojov.
• Schválenie žiadosti na projekt „ Obnova historickej časti mesta“ dobudovanie
a skvalitnenie dopravy.
MZ odporučilo:
• Spoločnosti TES Média Žilina predložiť návrh harmonogramu na modernizáciu KTV
a spustenie internetu prepojeného s orgánmi mesta.
MZ neschválilo:
• Zahrnúť do rozpočtu dotáciu Združenia Hrabovanka ( chcú kúpiť akordeón) a dotáciu
hasičského spolku v Hliníku n. V. ( cestovné náklady – 850 € )
• Kúpenie nového koncertného krídla do DK na žiadosť ZUŠ Bytča.
MZ zrušilo uznesenie z r. 2008 o asanácii stavby v areáli kúpaliska.
Podrobnosti SD č.: 3 / 2009 ( 14 listov zápisnice )
30. 6. 200916 poslancov MZ rokovalo o : internete Mesta, žiadostiach občanov a rozpočte.
MZ schválilo:
• Plán, správu a prehľad plnenia kontrolnej činnosti hlavnou kontrolórkou Ing. Múdrou.
• Podmienky spustenia internetu v rámci KTR. Mesto investuje len do rekonštrukcie
sietí.
• Prenájom pozemkov Z. Martinkovej z Pšurnovíc ( na sklad dreva) a B. Belejovej
z Bytče.
• Pridelenie soc. bytu Lenke Čanigovej + syn ; a A. Mrenovej
• Odmenu 1000 € klubu hádzanej ( dorastenky sa stali majsterky Slovenska) na
materiálne vybavenie.
• Oprava a údržba : parkovisko pri Sobášnom paláci, mest. komunikácie; Ul. Hollého
a trávnatá plocha ihriska
• Fin. príspevok 400 € na grantový projekt „ Jánska vatra“ a prázdninové dobrodružstvá
pre deti
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MZ neschválilo:
• Fin. prostriedky M. Gašpierikovej 691,40 € na podnikanie
• Predaj objektu plaváreň spoločnosti H.A.S. Slovakia a predaj časti mest. pozemku Ing.
Keblúškovi
• Verejné obstarávanie na mest. komunikáciu Pšurnovice ( 16 600 € ) a ZŠ Ul. mieru (
3 137 € )
Podrobnosti SD č.: 4 / 2009 ( 6 listov zápisnice )
30. 8. 2009 14 poslancov rokovalo o rozpočtových opatreniach, žiadostiach občanov a úprave
VZN.
MZ schválilo:
• Rozpočtové opatrenia( doplnenie rozpočtu ) takto:
- nákup čistiacej techniky na miest. komunikácie
3 000 €
- oprava chodníkov na sídlisku
31 149 €
- chodníky na novej križovatke pri cintoríne
36 670 €
- KD Hrabové – opravy a vybavenie interiéru
6 600 €
- KD Mikšová – opravy a vybavenie interiéru
6 600 €
- požiarna zbrojnica Pšurnovice
1 660 €
- Dom smútku Pšurnovice
995 €
- KD Pšurnovice
1 000 €
• Zvýšenie dotácie pre MHK o 5 000 € na nájom športovej haly v Predmieri
• Doplnenie VZN o zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti
• Pravidlo, že každý žiadateľ o fin. príspevok musí mať voči Mestu vyrovnané všetky
záväzky.
• Prenájom nebytových priestorov na štadióne v Bytči F. Harvánkovi za 13,30 € / mes.
• Výmena pozemku Mesta a p. Calaja o rovnakej výmere
• Pridelenie soc. bytu v Jesienke : Z. Chylová, B. Cimprichová, B. Papúchová a F.
Bubla s družkou.
• Pridelenie soc. bytu na Treskoňovej ul. V. Kremeňovej a A. Mrenovej.
MZ neschvaľuje:
• Fin. dotáciu pre detskú organizáciu UNICEF, pretože to nedovoľuje zákon
• Fin. dotáciu občianskemu združeniu SATURNIA v Bytči pre obyvateľov DSS Kľúč
z rovnakých príčin
• Kúpenie vyšívanej zástavy pre DVHZ ( hasiči) vo výške 800 €. MZ odporučilo
v budúcom roku podať včas žiadosť.
• Fin. príspevok v mest. časti Pšurnovice – Šagáty na asfaltovanie cesty a výmenu
rozhlasových stĺpov
• Využívanie miestností v KD M. Bytča , pretože spomínané priestory už využíva CVČ
Podrobnosti SD č.: 5 / 2009 ( 10 listov zápisnice )
29. 10. 2009 15 poslancov MZ rokovalo o správe hl. kontrolórky, rozpočte, žiadostiach
občanov a VZN.
MZ schválilo:
• Žiadosť na realizáciu projektu „ Zníženie znečistenia ŽP emisiami. Celkové výdavky
na projekt by mali byť 505 008,68 € , z toho Mesto by malo spolufin. 5 % ( 25 250,44
€)
• Rozpočtové opatrenia Mesta a VZN o výške príspevkov školám a šk. zariadeniam
• Predaj pozemku ( 98 m2 ) v Bytči manželom Michulkovcom
• Prenájom miestnosti v Spoločenskom pavilóne ( knižnica ) M. Furendovi
• Registrácia klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v M. Bytči, poskytnutie priestorov
pre nich v KD M. Bytča
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Fin. príspevok na organizovanie hudobného festivalu Rockstone Fest v r. 2010 vo
výške 1 500 € a prenájom hádzanárskej tribúny na túto akciu
• Požiadavku vlastníkov bytov na Hlinickej ul. na úpravu ciest, ihriska a rozšírenie
parkoviska.
• Pridelenie soc. bytov v Jesienke: B. Fučekovej a manželom Ačjakovcom
• Jednorazová fin. podpora v soc. núdzi 150 € j. Stískalovi
• Prenájom priestorov telocvične pri ZŠ E. Lániho iným subjektom za 7 € / hod.
• Výšku podielov spoločných KTR takto: Mesto – 79,1 % ( 15 733,91 € ) a V. Bachorík
- 20,9 % ( 4 149,23 €)
• Návrh na vyradenie majetku z obstarávania Mesta: 1) kanalizácie na Družstevnej ul. 7 303, 71 € OC = obstarávacia cena.;2 ) športová hala Bytča ( OC – 1 012,01 € ); Dom
opatrovateľskej služby Bytča ( OC – 3 333,10 € ); Dom opatrovateľskej služby
Pšurnovice ( OC – 1 288,88 € ). Dôvodom na ich vyradenie bolo to, že mesto nemalo
peniaze na ich udržiavanie a prestavbu.
MZ neschválilo:
• Prenájom priestorov v suteréne ihriska, lebo nespĺňa požiadavky na prenájom
• Spolupráca Mesta s ŽSK na realizácii akcie „ rodinné pasy“. Mesto nemá toľko
kultúrnych akcií , aby ich mohli rodiny s deťmi využiť.
• Zvýšenie rozpočtu pre Slov. zväz telesne postihnutých o 315 € na prepravu
a vstupenky do rehabilitačných objektov.
• Pridelenie bytu v Jesienke J. Pelikánovej pre nedostatok podmienok
MZ vzalo na vedomie:
• Výsledky kontroly rozpočtu
• Premenovanie Klubu muzeálnej a galerijnej spoločnosti na „ Hlasy a ohlasy
bytčianska“ a jeho stanovy.
Podrobnosti SD č.: 6 / 2009 ( 10 listov zápisnice)
2. 12. 2009 15 poslancov MZ rokovalo na mimoriadnom zasadnutí o zmene výšky výdavkov
na projekt „ zníženie znečistenia Mesta“
MZ schválilo:
• Predloženie žiadosti na spomínaný projekt, z pôvodnej výšky 505 008, 68 na
495 869,48 €. Spolufin. Mesta malo byť pôvodne 25 250,44 €, čo sa znížilo na
24 793,48 €
Podrobnosti SD č.: 7 / 2009 ( 2 listy zápisnice)
7. 12. 2009 15 poslancov MZ rokovalo o rozpočte, návrhu na výstavbu multifunkčného
ihriska, VZN, návrhoch na odmeny a o žiadostiach.
MZ vzalo na vedomie:
• Prehľad plnenia uznesení v II. polroku 2009 a návrh rozpočtu na r. 2010
• Ukončenie nájmu priestorov v KD Mikšová , ktoré boli využívané na predajňu
potravín pani J. Meškovou. MZ zároveň schválilo ďalší prenájom, pretože v obci je
toto jediná predajňa potravín a slúži 400 občanom
MZ schválilo:
• Výstavbu ihriska s umelým trávnikom na pozemku ZŠ Ul. mieru. Spoluúčasť mesta
bola 66 376, 89 € = 2 mil. Sk.
• VZN určujúcu výšku dotácie na 1 žiaka škôl a šk. zariadenia
• Mesačnú odmenu hl. kontrolórke a primátorovi mesta
• Kúpenie knihy Arbitri s píšťalkou“ do mest. knižnice – 15 kusov
• Predĺženie nájmu predajniam Elektro ( Búšfy) a Nábytok v budove Jesienky na dobu
neurčitú.
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Zmena uznesenia na výstavbu radových garáží. Kupujúci M. Bachorík podľa nového
nariadenia musel zložiť 3 319,39 € (ako zálohu ), ktorá ho zaviazala k začatiu
výstavby do 1 roka.
• Poskytnutie ubytovania v Jesienke: manželom Begáňovcom a predĺženie zmluvy I.
Ivankovi.
• Jednorazová dávka v hmotnej núdzi : Z. Chylovej; M. Chylovej ; O. Balážovej a M.
Štrkáčovej na 4 deti. Všetkým bolo poskytnutých 33 € / osoba
• Vyradenie a predaj prebytočného majetku Mesta: 1) požiarne vozidlo tatra 148;
AVIA ( obe vlastnili hasiči z Bytče ) a Karosa z Pšurnovíc.
MZ neschválilo:
• Fin. dotáciu Š. Majkovej ma materiál stavby mosta, ktorý sa poškodil reguláciou
potoka v Pšurnoviciach
• Prenájom bývalého objektu ZŠ Pšurnovice P. Levkovej
• Prenájom priestorov v MŠ Mikšová pre Spoločnosť na podporu regionálneho rozvoja
a cestovný ruch
• Pridelenie bytu v Jesienke pre nedostatočné podmienky: V. Špánikovej a J.
Hrabovskému.
• Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi M. Danišovej a J. Gálovi
Podrobnosti SD č.: 8 / 2009 ( 11 listov zápisnice )
Rozpočet mesta na r. 2009. Vybrala som tie najvyššie položky.
1.) Riadenie mesta( samospráva, primátor, organizácie, plánovanie, dane,
audit, účtovníctvo, kontrolná činnosť... )
52 070 925 €
2.) Propagácia a prezentácia ( marketing, trhy, kronika mesta, medzinárodná
spolupráca, Ms rozhlas, internet, ...)
1 042 243 €
3.) Interné služby mesta ( právne poradenstvo, prevádzka a údržba budov,
archív, informačné služby, autodoprava....)
56 000 947 €
4.) Služby občanom ( matrika, evidencia obyvateľstva, občianske organ. ) 66 250 €
5.) Bezpečnosť ( právo a poriadok, ochrana pred požiarom , CO, ...)
293 334, 71 €
6.) Odpadové a vodné hospodárstvo ( odvoz odpadu, vodné hospodárstvo) 584 680,68 €
7.) Miestne komunikácie ( ich správa a údržba, služby mestu )
13 293 670,40 €
9.) Životné prostredie( ochrana ŽP, obecné a cintorínske služby, verejná
zeleň, detské ihriská... )
11 389 646 €
10.) Školstvo ( všetky druhy škôl, súkromná škola, škol. úrad... )
2 233 057 €
11.) Šport ( dotácie, futbalový štadión, ihriská ... )
202 180,97 €
12.) Kultúra ( organizácie, Ms knižnica, DK a kultúrne domy...)
231 566, 44 €
13.) Bývanie( evidencia bytov, sociálna pomoc... )
42 627,14 €
14.) Sociálna pomoc ( sociálne služby, pochovanie, rozvoz stravy... )
217 760,03 €
Spolu čerpanie z kapitálových výdavkov:
658 262,47 €
Čerpanie u upraveného rozpočtu:
645 491,17 €
Podrobnosti SD č.: 9 / 2009 ( rozpočet – 14 strán)
Informačná tabuľa MsÚ.
• 19. I. - oboznámenie verejnosti s predbežným návrhom doplnku č. : 4 Územného
plánu mesta.. Pozvánka na verejné stretnutie s architektom a predstaviteľmi odd.
výstavby v kinosále DK. Podrobnosti SD č.: 10 / 2009
• 22. I. – vyhláška o vyhlásení za mŕtveho Karola Korduliaka, ktorý bol nezvestný už
minulý rok. Vyhláška o nezvestnom Jozefovi Brišovi ( 1908 ).
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26. II. – Uznesenie MZ : poplatky za prenájom kultúrnych domov, úprava rozpočtu
mesta, návrh kontrolnej činnosti za I. polrok; štatút združenia mestských klubov,
vyúčtovanie grantov z EÚ.
26. II. – výzva na predloženie ponúk podnikateľov . MsÚ mal záujem vo veľkom
kúpiť kancelárske potreby a materiál.
12. III. – uznesenia MZ o stavbe „ Pešia zóna“, predaj osobného auta MsÚ.
16. IV. – predaj prebytočného majetku mesta ( požiarne vozidlá 3 ks).
Záverečný účet z rozpočtu mesta za rok 2008, podrobnosti o čerpaní rozpočtu počas
minulého roka.
22. VI. – dražba pozemkov v Pšurnoviciach. Jednalo sa o rodinný dom (RD), jeho
zastavané plochy a záhrady
Jún – VZN o sociálnych službách a náhradách za ne. Jednalo sa o opatrovateľské,
prepravné a odľahčovacie služby pre občanov ŤZP. Uverejnená bola kategorizácia
služieb a výška finančnej úhrady za ne. Napr.: opatrovateľská služba stála 0,38 € /
hod. ; dovoz jedla ( 1 obed ) : 1,75 €; odľahčovacia služba 0,38 € / hod.
Podrobnosti SD č.: 11 / 2009 ( 4 strany )
6. V. – Dražba majetku Ing. Butka z Udiče. Jeho RD a záhrady boli v Hrabovom
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky za II. polrok 2009.
3. IV. – Uznesenie z MZ : hlavný bod : návrh na rozdelenie prebytku v hospodárení
mesta za r. 2008. Peniaze rozdelili na opravu Jesienky, kompostáreň, zber odpadu,
prevenciu kriminality.
25. VI. – Uznesenie MZ s prílohou výpisu o hlasovaní a dochádzke poslancov.
30. IV. verejná ponuka na prenájom majetku mesta: Reštaurácia Gól, Penzión
a ubytovňa na Ul. Sakalovej. Výšku nájomného určili minimálne ( min. ) na 33,20 € /
m2 / rok na dobu neurčitú. Ponuka na nebytové priestory na Ul. mieru ( 80 m2 ). Min.
výška nájomného : 33,20 € m2 / rok tiež na dobu neurčitú.
Podrobnosti SD č.: 12 a, b / 2009
26. VIII. – dražba majetku ( RD, záhrada a dvor) Róberta Panáča ( 1968 ) na Ul.
Hlinickej.
22. VII. – Oznam o možnosti vzdelávania sa zamestnancov MsÚ so zdravotným
postihom, ktorí majú kvalifikáciu.
7. IX. – oznam o dražbe RD a záhrady v majetku Ing. L. Kramaru ( 1953).
15. VII – daňové povinnosti zahraničnej osoby pri predaji svojho tovaru na trhovom
mieste. Poľský obchodník chcel predávať na tržnici v Bytči. Dokumenty boli
uverejnené v slov. a poľskom jazyku.
Podrobnosti SD č.: 13 a, b / 2009
27. VIII. – VZN o zákaze používania alkoholu na verejnosti. VZN obsahovalo: zákaz
podávania a predávania alkoholu osobám ml. ako 18 rokov, vodičom. Osoby ml. ako
15 rokov sú povinné podrobiť sa dychovej skúške. Vo VZN sú podrobne určené
miesta, kde sa mladiství nesmú zdržiavať v nočných hodinách a užívať tam alkohol.
Spôsob vyšetrenia a sankcie za porušenie nariadenia.
Podrobnosti SD č.: 14 / 2009 ( 3 strany)
8. IX. Zmena územného plánu týkajúca sa pozemkov Dolné pole na lúkach. Oznam sa
týkal 48 objektov a účastníkov konania.
Výzva MsÚ na predloženie ponúk : Kúpa a montáž kamerového systému. Príjem
ponúk bol do 6. X. Kamery sa majú umiestniť na námestí.
18. VIII. – oznam o dobrovoľnej dražbe pozemkov v katastri mesta Bytča na území
Hliníka firmou General Factoring. Jednalo sa o zastavané plochy a nádvoria. Pozemky
boli na výmere 26 289 m2 a v cene 317 000,00 € . Situované sú v blízkosti diaľnice.

KRONIKA MESTA BYTČA 2009

strana č. 7

•
•
•
•

Podrobnosti SD č.: 15 / 2009 ( 3 strany )
29. X. – VZN o nákupe a finančnom príspevku školám a šk. zariadeniam ( nákup
potravín).
14. XII. – výzva pre občanov na humanitárnu zbierku pre bezdomovcov z ČR (
oblečenie, obuv, drobné veci domácej potreby, hračky a pod. )
Podrobnosti SD č.: 16 / 2009
Platobný výmer na miestnu daň za psa vo výške 7 € za rok. V prílohe prikladám VZN
o daniach. Podrobnosti SD č.: 17 a, b / 2009
Priebežne počas celého roka boli uverejnené: pozvánky na zasadnutie MZ; oznámenie
o doručení písomností ( 61 oznámení); oznámenie o zrušení trvalého pobytu ( 34
oznámení ); uznesenia zo všetkých zasadnutí MZ.
Podrobnosti SD č.: 18 a, b / 2009

Štatistika Stavebného oddelenia MsÚ.
Územné rozhodnutia:
• Novostavby
: 7
• Úpravy a prístavby : 1
Stavebné povolenia :
• Novostavby rodinného domu ( RD ) a žumpy: 14
• Predajne, kancelárie : 3
• Priemyselný objekt, sklady, križovatka: 4
• Prestavba a úpravy RD a bytov v bytových domoch : 21
• Rekreačná chata, tenisové kurty, sobáš. Palác, penzión : 11
Kolaudačné rozhodnutia:
• Novostavba RD : 18
• Prístavby a úprava RD a bytových domov : 23
• Predajne, polyfunkčné objekty, sobášny palác: 9
• Výstavba a opravy priemyselných objektov : 5
• Záhradné chatky, garáže : 7
• Elektrikárske a vodárenské prípojky : 4
V SD prikladám podrobnosti o adrese a mene navrhovateľa stavby, podrobný popis, adresu
stavby a číslo jej parcely.
Podrobnosti SD č.: 19 a, b, c / 2009

MATRIKA a evidencia občanov.
Štatistiky – narodení, zosnulí, sobáše, prisťahovaní a odsťahovaní za obdobie : 1.1.
2009 – 31.12.2009.
Skupina
Narodení
Zosnulí
Sobáše
Prisťahovaní
Odsťahovaní

Spolu
117
101
82
100
147
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Muži
45
52

Ženy
72
49

52
83

48
64
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Podrobnosti SD č.: 20 / 2009
Zoznam pracovníkov, ktorí vyhlasovali oznamy v mestskom a miestnych rozhlasoch:
Bytča:
Dagmar Kukulíková
Mikšová: Ondrej Borovička
Malá Bytča: Marta Deriková
Hliník:
Irena Zajacová
Pšurnovice : Mgr. Margita Trulíková
Hrabové:
Elena Hrobáriková
Podrobnosti SD č.: 21 / 2009
Zavedenie eura a povinnosti zamestnancov MsÚ súvisiace s ním. Najvyššiu zodpovednosť
v úrade niesol prednosta Ľubor Guniš a vedúca finančného odboru Ing. Kramarová. Uverejnili
všetky oznamy, ktoré prichádzali od splnomocnenca vlády SR a koordinovali všetky akcie.
• V júni upozornili verejnosť, že pravidlá, termíny a možnosti zavedenia eura v SR sú
nastavené tak, aby občania mali s tým čo najmenej úloh a povinností. Výmenu korún
za eurá robili iba banky, preto vyzývali ľudí, aby si svoje úspory uložili v nich a vyhli
sa tak podvodníkom.
• V septembri boli na úrade povinní zabezpečiť a vykonať premeny prepočtu
a zaokrúhlenie menových hodnôt písomnou formou. Jednalo sa o všetky účty a platby
na MsÚ.
• Do konca roka zostavili účtovnú uzávierku v slov. korunách, inventarizáciu daní,
správu o hospodárení ta r. 2008 v slov. korunách.
• MsÚ pozval verejnosť na prezentáciu o výmene Sk na euro do DK 29. októbra.
• Mesto priebežne upozorňovalo , že sa v súvislosti so zavedením eura začali aj v Bytči
objavovať podvodníci, ktorí sa vydávajú za pracovníkov bánk a iných inštitúcií. Títo
lákali najmä od starších ľudí ich úspory.
• Po celý rok informovala tlač a rôzne letáčiky o konverznom kurze, rizikách výmeny
peňazí na ulici, o vzhľade bankoviek a mincí, o použití Eurokalkulačky a prepočtovej
tabuľky a o iných podrobnostiach.
Podrobnosti SD č.: 22 a, b, c, d/ 2009 ; č.: 23 a, b, c, d / 2009
Hlasovacie zariadenie. Elektronické zariadenie na hlasovanie si poslanci vyskúšali koncom
apríla na zasadnutí MZ. Hlasovanie sa stalo transparentné, pretože ukázalo okamžité
výsledky , zvukový záznam a riadilo diskusiu. Zariadenie presadil a urýchlil jeho inštaláciu
prednosta Ľ. Guniš napriek protestom niektorých poslancov. Z rozpočtu naň minuli 13 300 €.
Rovnakú sumu stála aj prestavba sobášnej siene MsÚ, kde 17 poslancov po novom rokovalo.
Bolo treba kúpiť nové stoly, do ktorých zariadenie inštalovali. Vďaka zariadeniu netreba
predsedajúceho a priebeh zasadania je transparentne zaznamenaný. Bytča bola posledná
z miest kraja, ktorá tento hlasovací systém nemala zavedený. Poslanci hlasovali dvíhaním rúk,
ktoré zamestnanec úradu vždy rátal. Rátanie a zápis mien bol často chaotický a stresujúci. Zo
zvukového záznamu sa potom ľahšie píše zápisnica.
Podrobnosti SD č.: 24 / 2009
Prebytok z rozpočtu. Väčšiu časť z prebytku ( viac ako 150-tis. eur z minulého roka
presunuli poslanci do rezervy. Pretože je kríza, a od štátu dostane mesto menej peňazí,
rozhodli sa šetriť a byť opatrnejšie v investíciách. Normálny chod mesta stojí mesačne
215 760 €. Do rezervného fondu išlo 365 133 € a zvyšok určili na financovanie grantových
projektov, na opravy domu Jesienka, ktorý má strechu v havarijnom stave. Na túto opravu
vyčlenili 102 901 €. Mesto bude spolufinancovať aj výstavbu kompostárne, niečo pôjde na
opravu ciest a na dopravné značenia.
Na hospodárenie samosprávy negatívne vplýval pokles daňových príjmov. Prednosta úradu
pre tlač tvrdil, že v Bytči s výpadkom na daniach počítali, a tak pri úprave rozpočtu ušetrili
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viac ako 343- tis. € Rozhodujúce bolo, neminúť prebytok z minulého roka. Poslanci sa boja
najmä roku 2010, ktorý bude pre mestá najhorší v histórii slov. samosprávy.
Podrobnosti SD č.: 25 a, b / 2009 ( článok a foto s časťou hlasovacej tabule)
Verejná súťaž. Ministerstvo muselo pre pochybenie jedného z nespokojných poslancov
opakovať súťaž. Hľadanie firmy, ktorá mala rekonštruovať ZŠ Ul. mieru sa aj po druhýkrát
skončilo neúspechom. Mesto k dotácii z EÚ pridalo tisíce eur z vlastného rozpočtu.
Z eurofondov išli na opravu školy takmer 2 milióny € a pol milióna € z rozpočtu mesta.
Poslancom , ktorých viedol P. Bologa sa to zdalo priveľa, hoci určená komisia posudzovala
ponuky od 5 firiem. Obstarávanie sa muselo opakovať preto, že poslanci otvorili obálky o 4
hodiny skôr, ako mali. Kritik poslanec P. Bologa zveril aj opakované konanie firme, ktorá
pokazila prvé. Primátor mesta ho preto do ďalšieho kola obstarávania nepustil.
Podrobnosti SD č.: 26 / 2009
Nový územný plán ( ÚP ) mesta. Koncom minulého roka sa skončila séria stretnutí
predstaviteľov mesta s občanmi prímestských častí. Najväčší záujem o nový dokument mali
najmä občania Malej Bytče ale aj ostatných prím. častí. Senzáciou bolo prvé sedenie v M.
Bytči , kde kvôli problematickému skladu dreva, prišla skoro celá dedina.
Doteraz platný ÚP neriešil všetky územia, ktoré pod Bytču patrili, konštatoval vedúci
stavebného úradu Miroslav Minarčík. V novom ÚP nás zaujala napr. výstavba na pozemkoch
medzi Bytčou a M. Bytčou, kde by mala dožívajúci ovocný sad vystriedať bytová výstavba
a rodinné domy.
Zmenou v meste je priemyselný park v lokalite Úvažie. Ak sa vrátia investori, rozrastie sa
o 11 ha zastavanej plochy. Ďalší rozvoj výstavby je plánovaný nad kanálom ( pri starej
tehelni), kde má vyrásť hromadná bytová výstavba. Tento rok tam čistili pozemok, klčovali
lesný zaburinený porast.
Čo mňa najviac zaujalo je prepojenie Bytče a železničnej stanice. Nová stavba má premostiť
železnicu, má obsahovať cyklotrasu a chodníky pre peších okolo diaľničného privádzača.
Bytču už dlho sužuje problém s ťažbou štrku. Ešte v r. 1963 bolo schválené dobývacie
územie, ktoré prechádza Hrabovým, M. Bytčou a Bytčou. Vedenie mesta trápia najmä
klimatické zmeny, ktoré vznikajú kvôli vodným plochám po ťažbe a znehodnotenie
poľnohospodárskej pôdy. Snahou predstaviteľov mesta je zrušiť dobývací priestor.
Nový dokument stál mesto 33 194 € a schválili ho začiatkom roka.
Podrobnosti SD č.: 27 / 2009
VZN o pití alkoholu. Od septembra platil zákaz piť alkohol na verejných miestach. Jeho
dodržiavanie neprestajne kontrolovala MsP a trestala pokutou 33 €. Na Slovensku sa pitie
alkoholu v parkoch a detských ihriskách veľmi rozšírilo medzi deťmi a ml. ľuďmi. Na
rokovaniach MZ tento zákaz pretláčali najmä náčelník polície P. Majstrík a poslanec P.
Bologa. Vadilo im znečisťovanie mesta, ničenie majetku, hluk a arogancia opilcov. MsP
mala denne množstvo sťažností od občanov na mladých výrastkov, ktorí verejne cez deň pijú
na lavičkách všetkých našich parkov. Mladí vystrájali nielen v parkoch ale aj na autobusovej
stanici a dokonca na cintoríne , kde potom poškodzovali výzdobu a ničili náhrobky.
Od januára urobili policajti 250 meraní na alkohol novým digitálnym prístrojom, ktorý obstojí
ako svedectvo aj pred súdom. Z meraní bolo 60 pozitívnych. Okrem toho, že uložili policajti
pokutu , odovzdali priestupok na jednanie obvodnému úradu.
V kultúrnych krajinách je takéto opatrenie na predchádzanie spoločensky nežiaducich javov
samozrejmé , najmä v centrách miest.
Podrobnosti SD č.: 28 / 2009
Vianočné trhy a výzdoba. V mnohých mestách Slovenska je už tradíciou organizovať pred
Vianocami trhy. V Bytči nie je tradícia Vianočných trhov zaužívaná. Štandardne prebiehali
kultúrne akcie najmä okolo sv. Mikuláša, ktoré zabezpečilo mestské CVČ. Svetelnú výzdobu
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mali na starosti Mestské technické služby Primátor si uvedomuje, že by výzdoba mohla byť aj
pestrejšia, ale žiaľ niet peňazí na vyhadzovanie.
Ako dovolenkujú primátori. Týždenník MY ŽN priniesol v auguste článok, z ktorého sme
sa dozvedeli , že náš primátor Ing. Peter Korec najradšej dovolenkuje doma v kruhu svojej
rodiny. Často v lete s vnúčatami zájde na kúpalisko. Pretože je rekreačný lyžiar, v zime si rád
zalyžuje a pritom si najlepšie oddýchne.
Podrobnosti SD č.: 29 / 2009
MESTSKÁ POLÍCIA ( MsP)
Správa o činnosti Mestskej polície. V roku 2009 príslušníci MsP zaznamenali celkovo 2 220
priestupkov ( priest.) a 9 trestných činov, pri ktorých bolo zadržaných 12 podozrivých osôb.
Pre ilustráciu vyberám zo správy počet konkrétnych priestupkov a za ne uložené pokuty.
Priestupky :
Počet priestupkov:
1 379
36
43
65
4
62
1
32
25

Názov priestupku:
Bezpečnosť v cestnej premávke
Podnikanie
Alkoholizmus a toxikománia
Porušenie verejného poriadku
Porušenie stavebného zákona
Ochrana nefajčiarov
Hazardné hry
Občianske spolunažívanie
Ohrozenie majetku

Výška pokuty v €:
12 945
581
627
601
252
15
225
74

Priestupky proti stavebnému zákonu posunula MsP Stavebnému úradu mesta.
Priestupky proti VZN mesta :
Ochrana zelene a čistoty
Nakladanie s odpadom
Porušenie času predaja
Zábavná pyrotechnika
Znečistenie ovzdušia
Držanie psov
Zákaz užívania alkoholu na verejnosti

Počet priestupkov:
349
21
18
6
12
132
30

Výška pokuty v € :
1 452
84
125
15
81
414
170

Celkový počet všetkých zaznamenaných a doriešených priestupkov príslušníkmi MsP bolo:
2 220; z nich 1 728 boli uložené pokuty vo výške 17 695 €. Celková suma vybratá za blokové
pokuty sa z roka na rok znižuje, hoci počet priest. je zhruba rovnaký.
Počet zaznamenaných priestupkov podľa trvalého bydliska páchateľov:
Názov miesta trvalého bydliska:
Bytča
Hrabové
Mikšová - Beňov
Pšurnovice
Hliník nad Váhom
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Dopravné priest.:
223
23
14
19
43

Iné priest.:
1 902
18
10
19
25

Spolu:
2125
41
24
38
68
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Malá Bytča
Mimo okresu Bytča
Nezistené trvalé bydlisko
Ostatní z okresu Bytča
Spolu :

8
596
0
457
1 383

12
161
49
136
835

20
756
53
592
2 220

Počet zaznamenaných skutkov, ktoré mali znaky trestných činov a osoby podozrivé z trest.
činov:
Názov trestného činu
Výtržnosť
Ublíženie na zdraví
Domáce násilie
Týranie blízkej a zverenej osoby
Pytliactvo
Krádež
Poškodenie cudzej veci
Vlámanie sa
Spolu:

Počet podozrení
1
1
1
1
1
2
1
1
9

Počet zadržaných osôb
2
1
1
1
3
2
2
0
12

Príslušníci MsP pravidelne kontrolovali niektoré objekty , v ktorých zvykli prespávať
bezdomovci ako: Jesienka( chodby, schody), cintorín, areál MŠ ul. Dostojevského.
V jednom prípade bola policajtmi použitá strelná zbraň proti agresívnemu psovi, ktorý
napadol vlastného majiteľa a neskôr policajtov. Pes musel byť zastrelený.
Od občanov prijali za rok 535 oznamov z čoho 88 bolo anonymných. a od príslušníkov štátnej
polície 122 oznamov. Polícia zadržala 23 osôb, od ktorých žiadali vysvetlenie spáchaných
priestupkov, alebo zisťovali ich totožnosť. MsP odovzdala útvaru Policajného zboru na ďalšie
vyšetrovanie 14 osôb. Z nich na 3 bolo vyhlásené celoštátne pátranie. Zaznamenali 9 skutkov,
ktoré mali znaky trestného činu.
MsP zaznamenávala technické nedostatky ako nefunkčné osvetlenie, zlomené konáre stromov
na verejných priestranstvách, výtlky na cestách, prepadnuté kanalizačné kryty, poškodené
dopravné značenia.
Počas šk. roka najmä ráno umožňovali bezpečný prechod detí cez komunikácie na Ul. E.
Lániho a pri ZŠ v časti Hliník n. V.
Celý rok zabezpečovali ochranu verejného poriadku pri kultúrnych, športových
a spoločenských podujatiach v meste a okolí ( hudobný festival, Michalský jarmok, hasičská
súťaž, voľby, otváranie Svadobného paláca a iné ).
Príslušníci MsP doručovali listové zásielky občanom, členom komisií MZ a MR.
Na verejných priestranstvách odchytili 55 túlajúcich sa psov, z ktorých 21 odovzdali
pôvodným majiteľom, 14 psov odovzdali do Považskej Bystrice Spolku na ochranu zvierat.
Za každé zviera musel MsÚ zaplatiť 429 €.
Nepravidelné kontroly požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami
robili počas roka nepravidelne. Zamerali sa najmä na pohostinstvá, herne, diskotéky, turnaje,
festival, jarmok a iné podujatia. Najviac kontrolovali v piatok a v sobotu, na začiatku a konci
prázdnin, a v dňoch odovzdávania vysvedčení. Počas roka vykonali prístrojom ALKOTEST
spolu 327 meraní , z čoho 43 bolo pozitívnych. Pri tejto príležitosti policajti pokutovali osoby,
ktoré mladým alkohol predali. Na kontrolu svojich zamestnancov si požičali prístroj aj
Technické služby a MsÚ. Pri nepravidelných kontrolách policajti zaznamenali aj 30 priest.
požitia alkoholu na verejnosti čo VZN zakazuje a za čo vybrali pokutu 170 €.
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Polícia a my tiež sme skonštatovali, že po zákaze pitia na verejnosti, sa v meste zlepšil
poriadok, čistota a znížilo sa vandalstvo.
Realizácia projektu Prevencia kriminality. Zo štátneho rozpočtu na ňu získali 1900 € a od
mesta 403,50 €. Policajti minuli peniaze pre deti na dopravné a výtvarné súťaže , na ktorých
sa zúčastnilo spolu 1 557 detí z MŠ a ZŠ.
Na projekt „ Bezpečné mesto“ – kamerový a monitorovací systém získala MsP od štátu
10 000 € a od mesta 2 483,14 €. Jedna otočná kamera bola nainštalovaná na Námestie SR ,
druhá pri vstupe do zámku ( monitoruje ul. Sakalovej). Stacionárna kamera slúži vo dvore
MsÚ, kde sú zaparkované služobné vozidlá mesta a druhá v služobnej miestnosti MsP. Táto
chráni príslušníkov MsP pred obvineniami zo strany predvedených osôb. Kamerový
monitorovací systém dali do prevádzky 1. 12. 2009. Náčelník MsP predložil 30. 11. 2009
Obvodnému úradu v Žiline návrh na II. etapu projektu.
Spolupráca. Aj tento rok MsP spolupracovala s viacerými zložkami štátnej správy ako sú:
Úrad justičnej a kriminálnej polície, Železničná polícia, Hasičským a záchranným zborom,
Rýchlou zdravotnou službou, s Mestskou a obecnou políciou iných miest, Súdnymi
exekútormi , s Okresnou prokuratúrou a Okresným súdom.
Materiálne a technické vybavenie je na dobrej úrovni. Tento rok dokúpili mobilné
zariadenie na overovanie falošných bankoviek, kopírovacie zariadenie, základňovú
rádiostanicu ( spája ústredie s policajtmi v teréne), do služobného auta namontovali GPS na
monitorovanie jeho pohybu, kúpili jednu krátku guľovú zbraň.
V novembri získali P. Majstrík a R. Pistovčák certifikát v rámci tréningu národného programu
„ Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi“. Podrobnosti o práci MsP prikladám v SD.
Správu mi poskytol jej náčelník Peter Majstrík.
Podrobnosti SD č.: 30 / 2009 ( 20 strán správy )
Vandali ničia ihriská. V apríli našli pri bežnej obchôdzke Ms policajti zdevastované detské
ihrisko. Mesto vybudovalo vlani v auguste 2 detské ihriská s preliezačkami a pieskoviskom.
Oba sú oplotené, ale ani to nezabráni vandalom, aby ich aj niekoľkokrát za rok neničili. Jedno
je na Lúčnej a druhé Bottovej ulici. Zmizla bránka do areálu, plot zváľali, stĺpiky vylomili.
Proti vandalom by podľa náčelníka polície P. Majstríka mohli pomôcť obyvatelia okolitých
domov, ktorí by páchateľov nahlásili na MsP.
Škodu, ktorú spôsobili odhadol prednosta MsÚ na 663,83 €. Aby tomu zabránili, chcú zaviezť
kamerový systém. 19. II. podali žiadosť na Ministerstvo vnútra o dotáciu z grantu v rámci
projektu „ Prevencia kriminality “vo výške 46 – tis. eur .Z neho získané kamery ba najskôr
namontovali do stredu mesta , potom na detské ihriská a do prím. častí. Takto ba získali aj
nové pracovné miesta.
Podrobnosti SD č.: 31 / 2009
Prednášky. Pred blížiacimi sa letnými prázdninami zorganizovali Ms policajti súbor
prednášok pre žiakov základných škôl a ŠZŠI v meste. Týkali sa najmä cestnej premávky.
V nich sa zamerali na cyklistov, chodcov a korčuliarov. Ako majú byť označení za zníženej
viditeľnosti , o reflexnej veste a prilbách. Hovorili o tom ako treba prechádzať cez cestu,
vyhýbať sa telefonovaniu a slúchadlám, ktoré im zabránia počuť prichádzajúce auto.
Prednášky realizovali J. Malobický , R. Pistovčák a J. Repkovský.
V druhej časti sa deti pýtali: kedy je dolná veková hranica získania vodičského preukazu, na
následky alkoholu a drog na organizmus, na trestno – právnu zodpovednosť pri drobných
krádežiach a na šikanovanie.
Prednášky robia policajti pravidelne v rámci projektu „ Prevencia kriminality“.
Podrobnosti SD č.: 32 / 2009
Granát. Funkčný ručný granát z II. svetovej vojny našiel jeden Bytčan na povale starého
domu . Okamžite zavolal MsP. Muníciu k bezpečnej likvidácii zaistil policajný pyrotechnik
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zo Žiliny. Hovorkyňa policajného zboru potvrdila, že sa sporadicky stáva v celom regióne, že
ľudia v starých domoch stále ešte nachádzajú nevybuchnutú starú muníciu.
Podrobnosti SD č.: 33 / 2009
Dopravná súťaž. V areáli ZŠ Ul. mieru pripravili policajti v októbri v akcii Prevencia proti
kriminalite deťom dopravnú súťaž. Zúčastnili sa jej deti z oboch ZŠ a z ŠZŠI. Deti
predviedli svoje teoretické znalosti v testoch ( chodci, cyklisti a korčuliari na prechodoch
a križovatkách ). V praktickej časti sa popasovali s prekážkami na ceste a napokon rozoberali
a pomenovali časti bicykla. Museli poznať povinnú výbavu cyklistu v obci a mimo nej aj za
zníženej viditeľnosti.
Spolu 95 detí dostalo za svoju šikovnosť a snahu darček v podobe cyklistickej ochrannej
prilby. MsP získala zo štátneho rozpočtu 1 900 € ( + 20 % z mest. rozpočtu ) . Peniaze minuli
na akcie zamerané na deti ako darčeky pre víťazov a propagačný materiál.
Podrobnosti SD č.: 34 / 2009
Kamery v meste. Koncom roka začali strážiť mesto 4 kamery. Osadili ich na
najfrekventovanejších miestach, kde sa stávajú časté priestupky. Policajti sa tešili, že vďaka
nim budú môcť lepšie identifikovať páchateľov priestupkov a trestných činov. Muži zákona
o ne neúspešne žiadali už v r. 2007.
Kamery pôsobia preventívne. Na námestí sa pred časom stala vražda, zlodeji vykradli
obchody a zaparkované autá. Podľa informácií z iných miest, kamery odradia potenciálnych
páchateľov . K porušeniu poriadku dochádza najmä v piatok a cez víkend v noci. Cez deň sú
to zase dopravné priestupky.
Prvá otočná kamera je na Námestí SR. Monitoruje celé námestie a priľahlé ulice. Druhá je na
Ul. S. Sakalovej pri vstupe do zámku. Stacionárne kamery vidia na dvor MsÚ a do kancelárie
MsP. Posledná má chrániť policajtov a slúžiť ako dôkaz o tom, ako sa správali k predvedenej
osobe. V minulosti sa ľudia chceli policajtom pomstiť a krivo ich obvinili za surové
zaobchádzanie.
MsP získala kamery v projekte Bezpečné mesto z dotácií štátneho rozpočtu. Projekt zahrnul
do sumy 10 000 € 4 kamery, záznamové zariadenie, elektronickú inštaláciu a montáž. Mesto
pridalo 2 500 €. Technické služby zabezpečili ich osadenie. Policajti podali návrh na projekt,
v ktorom chcú získať ďalších 5 kamier v budúcom roku.
Podrobnosti SD č.: 35 a, b / 2009
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2. kapitola

ŠTÁTNA SPRÁVA

Tabuľka o Bytčiansku. V rámci volieb sa mi dostala do rúk prehľadná tabuľka o obciach
Bytčianska. Z nej som sa dozvedela, že:
• Najľudnatejšia obec ( počet obyvateľov ) má Bytča – 11 600; po nej nasleduje
Štiavnik – 4071 a Veľké rovné – 3 956
• Najväčšia obec je Štiavnik s rozlohou 55 691 550 m2; po ňom je Bytča s 43 168 371
m2 a potom Veľké Rovné s 40 601 376 m2
• Nadmorská výška - najvyššie sú Kolárovice s 578 m n. m. , Petrovice s 564 m n. m. ;
Bytča je na 8. mieste s 337 m n. m.
• Hustota obyvateľstva : na prvom mieste je Bytča 269 obyv./km2 ; po nej je Jablonové
s 207 obyv./ km2 a Hlboké nad Váhom s 175 obyv./ km2
• Najstaršia obec ( prvá písomná zmienka) : Predmier r.: 1 193; Súľov – Hradná : 1 193
Kotešová : 1243 . Bytča je na 4. mieste R: 1 250.
• Podiel žien na celkovom počte obyvateľov: Súľov – Hradná 51,8 %; Hvozdnica 51,7
% a Bytča 51,5 %.
• Podiel detí do 14 rokov: Hvozdnica 22,3 %; Štiavnik 20,4% a Petrovice 20,0 %. Bytča
je na 8. mieste s 18,1 %
• Podiel obyvateľov v produktívnom veku: Maršová – Rašov 64,0 % ; Kolárovice 63,8
% a Hlboké nad Váhom 63,7 %. Bytča je na 6. mieste s 63,1 % .
Podrobnosti SD č.: 36 / 2009
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ( ŽSK ).
Plynová kríza. Začiatkom roka došlo na Slovensku ku plynovej kríze. Príčinou bola
neschopnosť Ukrajiny dohodnúť sa s Ruskom o splácaní plynu. Doplatili sme na to my, tým
že sa veľkoodberateľom dočasne znížili jeho dodávky. Krízový štáb ŽSK sledoval v januári
aktuálnu situáciu. Väčšina inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja (128 organizácií:
školy, zdravotníctvo, DSS ) je vykurované plynom a jeho zastavenie by ich kruto postihlo.
Podrobnosti SD č.: 37 / 2009
Automobilka KIA stála a nepracovala pre odstávku plynu v januári 7 dní. 8. I. na základe
zníženia dodávok plynu sa výroba zastavila. Po víkende 15. I. znovu začali v prevádzkach
kúriť a robotníci mohli začať pracovať.
Podrobnosti SD č.: 38 / 2009
Budovanie ihrísk. ŽSK spolu s Úradom vlády SR budovali pri stredných školách ihriská.
U nás sa to týkalo Gymnázia. Ihriská slúžia na loptové hry. Poslanci ŽSK na to vyčlenili
16 527 € ( 497 908 Sk).
Podrobnosti SD č.: 39 / 2009
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Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb ( DD a DSS ) v Hrabovom
patrí tiež do pôsobnosti ŽSK. 19. februára bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného
Domu dôchodcov a Domu sociálnych služieb ( DSS ) .Na budovách vymenili okná, vstupné
dvere , laminátové podlahy, zmodernizovali sociálne zariadenie, bezbariérové vstupy a pod.
V Hrabovom rekonštrukciu trochu skomplikovalo to, že zámok je kultúrna pamiatka, takže aj
obyčajné maľovanie sa muselo robiť pod dozorom reštaurátora. Celkové náklady sa vyšplhali
na 88 460 €. V domove podobného typu nachádzajú svoje útočisko seniori, ale aj ľudia
rôzneho veku odkázaní na každodennú starostlivosť.
Podrobnosti SD č.: 40 / 2009
Informácie o zariadení mi poskytla Mgr. Iveta Medveďová. Domov dôchodcov ( DD )
a domov sociálnych služieb ( DSS) sídli v Žiline , ale jedno jeho pracovisko je v Hrabovom.
Patrí do pôsobnosti ŽSK, má právnu subjektivitu. Obe zariadenia poskytujú klientom
stravovanie, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, odprevádzajú ich na odborné lekárske
vyšetrenie. Spolupracujú s miestnym obecným úradom, s ktorým organizujú kultúrne
a spoločenské akcie.
Tento rok poskytovali služby 32 klientom s vekovým priemerom 80 rokov, ktorí sú prevažne
imobilní. Pretože populácia na Slovensku starne, dopyt po zariadení prevláda nad možnosťou
uspokojiť ho.
Riaditeľka: Mgr. Eva Šmicerová; vedúca zariadenia: Mgr. Iveta Medveďová; zdravotný úsek
mal 8 a prevádzkový 9 zamestnancov.
V priebehu roka 2009 získali od zdravotnej poisťovne špeciálne matrace, polohovacie postele,
zdvihák pre pacientov, toaletné kreslo, lôžkové stolíky, mechanický vozík. Klienti trpia
prevažne na kombináciu ochorení: diabetes, demenciu, Alzheimerovu chorobu, hluchotu,
slepotu, duševné ochorenia, obrnu a kardiovaskulárne poruchy.
Silnou stránkou zariadenia je spokojnosť klientov a ich rodinných príslušníkov, odbornosť
a profesionalita personálu, modernizácia zariadení, a iné.
Slabé stránky organizácie: malá možnosť uplatnenia menej chorých klientov ( pracovná
terapia), malá kapacita pre budúcnosť, nedostatočné materiálne zabezpečenie, malý počet
zamestnancov ( ošetrujúci personál), viac bezbariérových vstupov, väčšia pestrosť aktivít...
Podrobnosti SD č.: 41 / 2009 ( 2 listy)
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KĽÚČ – DSS KĽÚČ
Jeho zriaďovateľom a prevádzkovateľom je od 1.1.2009 Občianske združenie Saturnia so
sídlom Hurbanova ulica 243 Bytča. Predsedom združenia je Bc. Lukáš Lobotka;
podpredsedníčka je Bc. Jana Riljáková. Zariadenie poskytuje sociálne služby ako: pomoc pre
fyzicky odkázaných ; sociálne poradenstvo; sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie; stravovanie;
pracovnú terapiu; záujmovú činnosť a podobne.
V roku 2009 poskytli dennú starostlivosť 7 dospelým klientom z okresu Bytča ; 7 deťom
s viacnásobným postihnutím pochádzajúcim mimo regiónu Bytča poskytli celoročný pobyt;
rovnaký pobyt poskytli 11 seniorom s ťažkým zdravotným postihnutím. Počas roka im
zomreli 7 seniori a 7 noví pribudli.
Komplexnú starostlivosť v DSS zabezpečovalo 23 zamestnancov, z toho 8 bolo
opatrovateľov, 5 vychovávateľov, 2 pomocné vychovávateľky, 2 kuchárky, 2 upratovačky, 1
rehabilitačný a 1 sociálny pracovník, 1 ekonóm a 1 údržbár.
DSS poskytlo klientom kultúrne a integračné aktivity ako: týždenný pobyt na chate v Súľove,
týždenný pobyt na chate v Kotešovej , jednodňové výlety do Trenčína, Žiliny a okolia Bytče,
karneval a Mikulášsku besiedku.
Informácie mi poskytla Mgr. Zuzana Gabrišová
Podrobnosti SD č.: 42 / 2009 ( 3 strany )
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Nový zákon. Od 1. I. bol v účinnosti nový zákon o sociálnych službách. Zmena sa týkala
najmä spôsobu, akým klienti požiadali o prijatie do zariadenia. Klient musí s tlačivom najskôr
ísť za posudkovým lekárom, doteraz mu stačilo odporúčanie obvodného lekára. Podľa
prednostu MsÚ v Bytči Ľubora Guniša, sú na tieto zmeny pripravení personálne i odborne.
U nás sa ale evidovalo iba niekoľko žiadostí ročne. Bytča nemá svoje vlastné sociálne
zariadenie , preto žiadateľov odporúča na ŽSK.
Podrobnosti SD č.: 43 / 2009
Sobášny palác v Bytči. 23. októbra sme sa zišli pri slávnostnom otvorení obnoveného
Sobášneho paláca. Program obohatili dobové scénky s palatínom a jeho dcérami, zbor starej
hudby Arcus, žilinskí konzervatoristi a terchovská hudba. Sprievodný program spestrili
remeselníci, pri vstupe sme si mohli za poplatok dať vyraziť pamätnú mincu . Jedinečná
pamiatka stredoeurópskeho významu po dvoch rokoch opráv otvorila svoje brány širokej
verejnosti. ŽSK získal na jej obnovu grant z Nórskeho finančného mechanizmu 1 065 048 €
a sám prispel sumou 36,2 milióna korún. Cieľom žilinskej samosprávy bolo sprístupniť palác
verejnosti, aby sa stal kultúrnym centrom regionálneho rozsahu a znovu sa v ňom konali
svadby.
Otvorenie Sobášneho paláca bolo aj významnou spoločenskou udalosťou. Hostiteľ Žilinský
župan J. Blanár spolu s naším primátorom P. Korcom privítali podpredsedu vlády D.
Čaploviča a iných vzácnych hostí. V SD prikladám leták Horné Považie – dokument
o obnovených objektoch kraja, pohľadnicu Bytče a knižočku , ktorá podrobne dokumentuje
obnovu paláca.
Podrobnosti SD č.: 44 a, b, c / 2009
Chuť regiónov. ŽSK ako hlavný organizátor v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre
cestovný ruch a Považským múzeom v Žiline pripravili 26. IX. celodenné podujatie pod
názvom „ Chuť regiónov „ Žilinského kraja na hrade Strečno. V akcii sa predstavili aj
Bytčania.
Prvá výstava. 20. XI. otvorili v Sobášnom paláci prvú výstavu. Jej názov bol Ľudové textílie.
Vystavených bolo vyše 200 kusov úžitkových textílií z nitrianskeho kraja ( návlečky na
periny, plachty, obrusy a pod.) .
Podrobnosti SD č.: 45 / 2009
Euroregión Beskydy. Tento rok zaznamenalo združenie veľký úspech na veľtrhu ITEP 2009,
ktorý sa konal 21. – 24. októbra v Plzni. Náš región propagoval ponuku cestovného ruchu,
kultúrna a historické pamiatky, podnikateľské subjekty, športové podujatia a iné. Veľtrhu sa
zúčastnilo celkom 150 subjektov cestovného ruchu, z toho Slovensko na ňom prezentovalo 10
vystavovateľov pod heslom Slovensko – krajina , ktorej rozumiete. Náš región sa predstavil
aj vystúpením umelcov. Euroregión Beskydy sa rozkladá na rozlohe 3 900 m2 a žije v ňom
takmer 800- tisíc obyvateľov.
Podrobnosti SD č.: 46 / 2009
ŽSK v tlači. MY ŽN predstavil vo svojom januárovom čísle všetky aktivity, ktoré urobil za
rok 2008. Fotografie nám ukázali stretnutie mnohých ľudí pri otváraní obnovených
kultúrnych pamiatok, ako Strečno, Považská galéria v Žiline, opravu Sobášneho paláca. ŽSK
sa pravidelne predstavuje aj v Bruseli. Správa ciest vymenila svoje staré stroje za nové.
Spolupráca diecézy so ŽSK.
Podrobnosti SD č.: 47 / 2009
Hospodárska kríza neobišla ani náš región a celý svet sa za ňu môže poďakovať chamtivosti
Američanov. Napriek skutočnosti , že Slováci ekonomickú krízu výraznejšie nevnímajú, je
veľa tých, ktorí prišli o zamestnanie , alebo majú oveľa nižšie príjmy. Nezamestnaných počas
roka stále pribúdalo. Miera nezamestnanosti v okrese Bytča prekročila v januári 10 % hranicu.
Koncom mesiaca už evidoval Úrad práce 1 517 nezamestnaných. Pomerne veľký závod
Rubena Slovakia v Predmieri, v ktorom opracovalo mnoho Bytčanov, prepustil začiatkom
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roka 76 zamestnancov. Automobilka KIA v októbri tiež odstavila svoju výrobu až na 3
týždne. Z plánovaných 240- tis. áut vyrobili 200- tis. Predtým vo februári pracovali iba na
jednu zmenu. V práci sa po týždni vystriedali všetci zamestnanci a dostali 60 % zo mzdy.
Podrobnosti SD č.: 48 a, b / 2009
Potravinová kríza. Svetoví experti nevylučovali možnosť, že finančná kríza môže byť
príčinou aj celosvetovej potravinovej krízy. Svetové zásoby potravín sú najnižšie za
posledných 60 rokov. Paradoxné je, že vyspelé krajiny finančne podporujú výrobu
automobilov a nie potravinárstvo.
Hospodárenie domácností v krízovom čase monitorovala aj naša tlač a nabádala k šetreniu. Tí
rozumnejší si pripomenuli príslovie, ktoré hovorí, že: človek by sa mal prikrývať len takou
perinou, na akú má. Veľká časť slov. domácností žila od výplaty k výplate. Takáto situácia si
vyžadovala systematické plánovanie domáceho rozpočtu tak, aby sa peniaze nemíňali na
zbytočnosti. Mnohí šetríme oveľa viac s energiami , zbytočnými telekomunikačnými
službami, bankovými službami, a prestali sme kupovať na úver. Ani na dlhodobé investovanie
nie je čas. Ani do konca roka nedosiahla ekonomická kríza svoje dno.
Podrobnosti SD č.: 49 / 2009
Kríza. Naša spoločnosť žila v neistote a trápení, či si ľudia udržia prácu. Zahraniční investori,
ktorí k nám húfne prichádzali zakladať svoje podniky, teraz ich zatvárali, alebo sťahovali do
svojich domovských krajín. Vláda robila čo mohla tým, že dotovala výrobu, aby podniky
pracovali aspoň niekoľko dní v týždni. V apríli nemalo zamestnanie vyše 5 tisíc ľudí. Iste aj
preto sa bary a reštaurácie vyprázdňovali. Ľudia nepijú – nemajú na to peniaze. V auguste už
nemalo prácu na Slovensku štvrť milióna ľudí. V septembri bol každý 6-ty Slovák
nezamestnaný, čím stúpla nezamestnanosť na 12 %.
ÚRAD PRÁCE , SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ( ÚP )
V rámci hospodárskej krízy je menej pracovných ponúk a počet ľudí hľadajúcich prácu rastie.
Nárok na podporu v nezamestnanosti mali iba tí, ktorí boli evidovaní na Úrade práce.
Tento stav zapríčinilo viacero skutočností:
- ľudia prepustení z úsporných dôvodov
- ľudia vracajúci sa zo zahraničia, kde boli prepustení z práce
- ľudia, ktorí hľadajú prácu , pretože ich pozícia je neistá
Tlač uverejnila vo februári článok , v ktorom vysvetľuje nezamestnaným, na ktorý úrad sa
majú obrátiť, kedy im vzniká nárok na podporu, za akých podmienok je možné pracovať aj
počas evidencie na úrade , problémy s odstupným a pod.
Úrady práce ponúkali nezamestnaným aj psychologické poradenstvo.
Podrobnosti SD č.: 50 / 2009
Údaje z úradu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina má detašované pracovisko v Bytči
v budove Zámku. Uvádzam informácie, ktoré mi poskytla jeho vedúca JUDr. Anna Gerová.

Názov peňažnej dávky
Dávky v hmotnej núdzi
Náhradné výživné
Štátne sociálne dávky
Poplatky na kompenzácie ZŤP
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
Miera zamestnanosti
Počet náhradných rodín
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Počet
Vyplatená čiastka v €
poberateľov
382
245 943,97
10
8 384,48
2574
1 459 356,73
785
428 085,77
869
16,3 %
2
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Náhradné rodiny – jedná sa o prípady, kedy rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť
osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a toto je zverené do pestúnskej starostlivosti fyzickej
osoby.
Podrobnosti SD č.: 51 / 2009
Inzeráty. Napriek tomu, že väčšina veľkých firiem prepúšťala zamestnancov, niektoré
organizácie naopak ľudí hľadali . Bolo to väčšinou na brigádnickú prácu, ako díleri,
zamestnanci v poľnohospodárstve ako zberači úrody, upratovačky , v reštauráciách ako
čašníci pod.
Podrobnosti SD č.: 52 / 2009
Sezónne brigády. Takéto brigády sa nemusia týkať iba letných mesiacov. Uchádzačom
pomáhali Úrady práce ( ÚP ), agentúry alebo inzeráty na internete a v novinách. Pri hľadaní
práce v zahraničí sa ľudia obracali na poradcu Eures, ktorý fungoval na okresných úradoch.
Dôležité bolo, aby si všetci dôkladne prečítali pracovnú zmluvu a až potom ju podpísali.
Slováci najčastejšie cestovali za prácou brigádnika do Veľkej Británie, Írska, Nemecka
a Českej republiky. Všetkým odporúčali, aby sa naučili ovládať aspoň základy jazyka krajiny,
v ktorej sa zamestnajú. Najmä Francúzi a Gréci vyžadovali znalosť svojho jazyka aj od
sezónnych zamestnancov.
V tlači podrobne uvádzali zvyklosti a kultúru v jednotlivých krajinách a požiadavky
zamestnávateľa.
Medzi najčastejšie práce, ktoré Slováci v zahraničí robia je zber a úprava ovocia, ktoré sa
začali od mája a končili sa pred koncom roka zdobením vianočných stromčekov v Dánsku.
Naši študenti si brigádu našli aj doma, najmä ako anketári, roznášači reklamných materiálov
alebo pomocníci v kuchyni. Najviac brigád bolo v Bratislavskom kraji.
Tlač uverejnila podrobnosti o : priemerných zárobkoch v jednotlivých krajinách a veľkú mapu
EÚ s podrobnosťami o pracovných možnostiach v jej krajinách .
Podrobnosti SD č.:53 a, b / 2009
Podvodníci. Zarobiť si v zahraničí sľúbila žilinská pracovná agentúra a sľub nedodržala. Preto
ju vyšetrovala polícia a Úrad práce. Od klienta totiž vybrali poplatok pred sprostredkovaním
práce, čo zákon zakazuje. Rodinu, čakali v Anglicku namiesto práce problémy.
Za prvý polrok 2009 boli na ÚP podané 2 podnety na kontrolu agentúr.
Podrobnosti SD č.: 54 / 2009
Finančné príspevky pre rodinu. Štát od začiatku roka podporil štedrým príspevkom narodenie
aj druhého a tretieho dieťaťa. Na jednu ženu od 15 do 49 rokov na Slovensku štatisticky
pripadalo 1,25 dieťaťa. Bolo to hlboko pod tzv. záchovnou hodnotou. Populačnú krízu aspoň
sčasti pomohli riešiť tieto príspevky, na ktoré mali doteraz nárok iba prvorodičky.
Príspevok nedostal rodič vtedy, ak bolo jeho staršie dieťa umiestnené v DD, v náhradnej
starostlivosti alebo adoptované. Novinkou bol príspevok na dieťa do 3 rokov, ktorého rodič sa
rozhodol nastúpiť do zamestnania. Platili sa výdavky za opateru dieťaťa napr. v škôlke.
Podrobnosti SD č.: 55 / 2009
Príspevok pre dôchodcov. Aj tento rok vyplatila poisťovňa vianočné príspevky poberateľom
všetkých druhov dôchodkov. Výška príspevku bola závislá od sumy dôchodku. Čím bol
dôchodok nižší, tým bol príspevok vyšší. Na jeho vyplatenie sme nemuseli podávať žiadosť.
Príspevky boli vyplatené zo štátneho rozpočtu.
Podrobnosti SD č.: 56 / 2009
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POLICAJNÝ ZBOR SR ( PZ SR )
Zloženie zboru. Krajské riaditeľstvo PZ s pobočkou v Bytči malo 4 oddelenia:
1. Obvodné odd. Náplňou ich práce bolo vyhľadávať a objasňovať trestnú činnosť len
v prípadoch skráteného konania , kde bola trestná sadzba do 3 rokov; pátranie po
osobách a veciach ; robili štatistiky na úseku trestnej činnosti ; spolupracovali pri
dohľade nad cestnou premávkou a verejným poriadkom. Na čele oddelenia stál Mgr.
Zdeněk Kučera; jeho zástupca por. Ing. Miroslav Ďurfinák. Odd. zamestnávalo 25
ľudí , 2 administratívne pracovníčky a kuriča ( sezónne). Tento rok k nim pribudli 3
dobrovoľní strážcovia poriadku z radov občanov.
2. Oddelenie dokladov. Vydávali pasy, občianske a vodičské preukazy a robili
evidenciu občanov. V odd. pracovali p. Čmáriková a Žilinčárová. Oddelenie vydalo
žiadateľom 1 195 cestovných pasov a 3 486 občianskych preukazov.
3. Dopravné odd. malo na starosti len evidovanie motorových vozidiel a evidenciu ľudí
, ktorí si urobili vodičský preukaz. Vedúci odd. bol por. Bc. Jozef Valčuha a referenti
: ppor. J. Mičienka a J. Harzeková. Oddelenie vydalo žiadateľom 1 227 vodičských
preukazov a 1 899 štátnych poznávacích značiek na automobily.
4. Diaľničné odd. spadalo pod krajský útvar diaľničnej polície. Na starosti mali úsek
diaľnice Vrtižer – Žilina a všetky dopravné nehody v okolí. Vedúci odd. bol mjr. Ing.
Večerík . Náplňou ich činnosti bol najmä dohľad nad bezpečnosťou spomínaného
úseku diaľnice. Dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky; objasňovanie
ich porušenia; ale aj trestných činov v okrese Bytča okrem diaľnice aj na všetkých
ostatných cestách. Oddelenie zamestnáva 16 pracovníkov, ktorí sú súčasťou
krajského oddelenia.
V roku 2009 riešili 121 dopravných nehôd, pri ktorých bol usmrtený 1 účastník
cestnej premávky, 16 ťažko zranení, 14 ľahko zranení a u 14 z nich spôsobili nehodu
pod vplyvom alkoholu.

Kriminalita za obdobie 1. I. – 31. XII. 2009.
Názov trest.
činu
napadnutie
Násilie
+
samovraždy
vraždy
lúpeže
mravnostné
znásilnenia
majetkové
Krádeže
vlámaním
Krádeže
byty
Ekonomická
kriminalita

zistený

objasnený

395
23

236
17

1
3
0
2
182
84

%
59,75
73,91

Spôsobená
škoda
93
0

Prijatých
oznámení
14
0

Dodatočne
objasnené
22
2

0
0
0
2
67
28

0
0
0
100
36,81
33,33

0
0
0
0
26
14

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
4
0

8

4

50,00

1

0

0

57

35

61,40

65

9

7

Do ekonomickej kriminality patria najmä podvody.
Podrobnosti SD č.: 57 / 2009 ( 2 strany )
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Podiel PZ na objasnení trestnej činnosti v obvode Bytča v čase od 1. I do konca
jednotlivého mesiaca.
obdobie

zistené

objasnené

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
december

41
76
123
158
184
216
235
284
326
402

16
27
52
63
79
105
122
158
191
236

Poriadková
polícia
6
12
23
32
45
61
73
98
114
139

Kriminálna
polícia
3
5
19
21
21
28
29
35
48
60

Dopravná
polícia
4
5
5
5
7
10
14
17
20
22

Justičná
polícia
3
5
5
5
6
6
6
8
9
15

Mesiac december je súhrnom všetkých ostatných mesiacov roka. Október a november mi
neboli dodané, preto nie sú v tabuľke uvedené. V každom mesiaci sú uvedené všetky trestné
činy od 1. januára.
Podrobnosti SD č.: 58 / 2009 ( 10 strán )
BANKY A SPORITEĽNE
Prechod na euro.
Bytča, ako mnoho iných miest na Slovensku prešla na novú menu bez problémov. Iba
niekoľko drobných prevádzok bolo zatvorených, pretože niektorí ľudia ich považovali za
zmenárne. Príchodom novej meny sa hneď nekončila platnosť slov. bankoviek a mincí. Za
tovar a služby sme nimi mohli platiť ešte do 16. januára. Komerčné banky vymieňali Sk za €
do konca decembra 2009.
Niektoré obchody podľa zákona odmietli naše bankovky ak prevyšovali 4-násobok ceny
nákupu.
Štátne orgány sledovali neoprávnené zdražovanie tovarov a služieb.
Tlač nás informovala aj o tom, že telefónne automaty tiež prijímali do 16. I. slov. mince.
Faktúra za telefón , ktorá prišla v januári, bola ojedinelá. Bola vystavená v slov. mene, ale
suma na poštovej poukážke, ktorá bola pripojená už bola v eurách.
Známky, na ktorých bola hodnota uvedená v Sk, sme mohli používať do konca roka 2009.
Zavedením eura sa nič nemenilo ani na zmluvách, ktoré boli podpísané v minulom roku.
Slovenská koruna teda dovŕšila svoju 16 ročnú existenciu. Rozlúčila sa v dobrej forme, lebo
jej posilneniu pomohlo to, že americký dolár a britská libra prežívali zlé časy. Silná koruna
bol jeden z dôvodov, prečo sa naši ľudia vracajú domov z Ameriky a Británie.
Zavedenie novej meny nemalo žiadny vplyv na výšku splátok pôžičiek.
Prechod na euro prišiel v ten najlepší čas, pretože nám veľmi pomohol pri nastupujúcej kríze.
Prijatím eura, ktoré v r. 2009 používalo 15 krajín, zavŕšilo Slovensko desaťročie, počas
ktorého sa zo zaostávajúcej krajiny stalo jednou z najdynamickejších ekonomík spomedzi
nových krajín EÚ.
Podrobnosti SD č.: 59 a, b / 2009
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Falošné bankovky. V našom kraji sa pri prechode na € objavili hneď v januári falošné
bankovky. Polícia nás upozornila na ochranné prvky, podľa ktorých rozozná falzifikát od
originálu aj laik. 7 bankoviek - falzifikátov bolo nízkej kvality. Mali nominálnu hodnotu 50
a 100 €. Použité boli najmä v menších predajniach a novinových stánkoch.
Anketa. Po mesiaci používania novej meny sa čitateľov novín MY ŽN pýtali, či si zvykli na
nové peniaze a či poznajú ochranné prvky na nich. Väčšina opýtaných tvrdila, že si na €
zvykli pomerne rýchlo, ale problémy im robia drobné mince. Ochranný prvok si nevšímajú.
Podrobnosti SD č.: 60 a, b / 2009
Porovnávanie cien. Kríza sa stala strašiakom pre naše domácnosti. Naučili sme sa viackrát
prevrátiť v ruke každé €, kým ním zaplatíme nákup. V tejto dobe sa počíta každý ušetrený
cent. Stará pravda „ babka k babce – budú kapce, je dnes aktuálnejšia, ako kedykoľvek
predtým.
MY ŽN priniesli od apríla novú rubriku - službu zákazníkom. V tabuľke
porovnávali ceny vybraných potravín a výrobkov v jednotlivých predajniach nákupných
reťazcov.
Podrobnosti SD č.: 61 / 2009
Lacnejšie domy a byty. Mladí ľudia si už nebrali hypotéky na kúpu domov a bytov ako pred
rokom. Preferovali podnájom a vyčkávali, či ceny klesnú. A tie veru stále klesali. Prenájom
bytu do 300 € bola najčastejšia požiadavka ľudí prichádzajúcich do realitných kancelárií.
Ceny starších bytov sa dostali na úroveň roku 2006 a nové boli 1 330 € / m2. Ľudia sa tak
správali s obavy pred stratou zamestnania a stupňujúcou sa krízou.
Inflácia bola v r. 2009 najnižšia na Slovensku. Výrazne klesali ceny potravín, nábytku a iného
tovaru a služieb. Záujem kupujúcich sa stále znižoval pre nedostatok peňazí.
Šrotovné starších automobilov využili stovky občanov. Peniaze na to určené sa vrátili do
štátneho rozpočtu.
Československá obchodná banka( ČSOB ) sídlila na námestí a v marci ponúkala svoje
služby. Je všeobecne známe, že bankám platíme za ich služby veľmi vysoké poplatky. Práve
o nižšie poplatky v ČSOB sa hovorilo v ich ponuke.
Pri príležitosti MDD pripravila banka pre naše deti vedenie detského účtu s výhodným
úročením.
V auguste predložili klientom letnú ponuku zriadiť si účet doživotne a zadarmo. Akcia platila
pre nových aj existujúcich klientov.
ČSOB otvárala pre študentov nový študentský účet bez poplatkov.
Podrobnosti SD č.: 62 a, b / 2009
Slovenská sporiteľňa sa tiež prispôsobila ťažkej krízovej dobe a ponúkala svoje nové
produkty. Ponúkali možnosti:
- nový účet
- novú platobnú kartu
- možnosť služieb elektronickou cestou ( SMS a Mobilbankingom )
- balík služieb pre slobodné povolania ( lekári, advokáti, notári ...)
- získanie úverov na stavebné sporenie, na bývanie, a na čokoľvek
- špeciálne služby pre deti a študentov
- služby pre seniorov
Podrobnosti SD č.: 63 a, b, c, d, / 2009 ; č.: 64 a, b, c, d, / 2009 ; č.: 65 a, b / 2009
Slovenská pošta. Aj pošta ponúkala svoje služby pri prechode na €. V schránkach sme si
našli letáčiky s ponukou služieb:
iný leták nám ponúkal doručovanie dôchodku so zľavou a so spracovaním osobných údajov,
a napokon v Poštových zvestiach sme sa čo – to dozvedeli o zásielkovej službe, Postshop bola
internetová služba cez poštu, ponuky nových poštových známok a poštovej banky.
Podrobnosti SD č.: 66 a, b, c / 2009
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Slovenská pošta sa tiež prispôsobila krutým podmienkam dnešnej doby, škoda len, že
podstatne neznížila svoje ceny a poplatky. V letákoch ponúkali zvýšenie kvality služieb, ich
zjednodušenie a prehľadnosť.
Podrobnosti SD č.: 67 / 2009
Vianočná pošta. Slovenská pošta spustila 11. ročník projektu Vianočná pošta. Na adresu 999
99 deti môžu Ježiškovi opäť posielať Vianočné želania. Počet takýchto želaní sa za 11 rokov
vyšplhal na milión. Požiadavky detí sa za tie roky zmenili. Od jednoduchých bábik, autíčok,
sa prešlo k snowbordom, notebookom. Domovom Vianočnej pošty ja pobočka pošty
v Rajeckej Lesnej. Výber bol určený slovenským betlehemom, ktorý láka mnoho Slovákov
práve do Rajeckej Lesnej. Ježiško má 40 pomocníkov, ktorí mu pomáhajú pri doručovaní
odpovedí.
Podrobnosti SD č.: 68 / 2009
Severoslovenské vodárne a kanalizácie ( SEVAK ).
Kontrola vody. Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúkli SEVAK bezplatnú kontrolu
kvality vody so zameraním na dusičnany. Kontrola sa týkala fyzických osôb. Vodu bolo treba
odobrať do čistých sklených nádob a odovzdať buď v laboratóriu v H. Hričove alebo v Žiline.
Podrobnosti SD č.: 69 / 2009
Stredoslovenská energetika ( SSE ) oznámila, že dňa 10. marca bude od rána do večera
prerušená dodávka el. energie v Bytči na Hlinickej ulici.
Podrobnosti SD č.: 70 / 2009
SEE vykonávala plánované opravy elektrických ( el. ) zariadení počas celého roka. Prerušenie
dodávky el. energie hlásili 9. 9. na uliciach: Kvetná, F. Kráľa, SNP, a Okružnej.
18. 9. na ul.: Škorvánkova, Štúrova, Bottova, Hviezdoslavova, Kukučínova a Dukelská.
23. 9. na ul.: Hurbanova, Štefánikova, Sládkovičova, Lániho, a Dukelská.
Podrobnosti SD č.: 71 a, b / 2009
Slovenský plynárenský priemysel ( SPP ) ponúkal od začiatku roka akciu „ Šrotovné na
kotly“. Domácnosti mohli získať príspevok na kúpu nového kondenzačného kotla až vo
výške 25 % z ceny nového kotla. Základnou podmienkou získania príspevku bolo,
zošrotovanie starého kotla. Záujemcovia tak mohli urobiť od 1. 6. 2009. SPP v tejto akcii
spolupracovala s Eko Fondom EÚ. SPP v letáku predkladala výhody kúrenia plynom.
Podrobnosti SD č.: 72 a, b / 2009
Štatistický úrad SR. V dňoch od 1. do 30. apríla vykonal úrad prostredníctvom svojich
regionálnych pracovísk zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Tento
rok sa zamerali najmä o zmeny ako sú: ukončenie štúdia, odchod do dôchodku, strata
zamestnania a pod. ). Informácie sa zisťovali v 33 obciach kraja a v 742 domácnostiach ( aj
v Bytči).
Daňový úrad oznámil verejnosti , že 25. II. 2009 bude v zasadačke úradu konzultačný deň
k podávaniu daňových priznaní fyzických osôb za rok 2008.
Správa katastra v Bytči zverejnila návrh registra k. ú. Hliník nad Váhom. Uverejnenie sa
týkalo usporiadania si vlastníckych vzťahov k pozemkom.
Podrobnosti SD č.: 73 / 2009
Informačná tabuľa MsÚ. 17. VIII. bol na nej uverejnený oznam. Pretože sa Katastrálnemu
úradu Žilina nepodarilo zistiť okruh dedičov po nebohom Vincentovi Marejkovi ( Kotešová) ,
úrad sa rozhodol uverejňovať všetky podrobnosti o majetku nebohého, kým sa nenájdu
dedičia.
Štátny archív. V septembri uverejnil Slov. rozhlas v rámci spomienok na Jánošíka rozhovor
s riaditeľkou Štátneho archívu v Bytči Janou Kurucárovou. Pani riaditeľka hovorila
v súvislosti s Jánošíkom o archívnych materiáloch , o rozsudku smrti, o renesančnom zámku
,ako jeho pôsobisku, o listinách palatína Thurzu, o spôsoboch vykonania trestov smrti v tej
dobe a pod.

KRONIKA MESTA BYTČA 2009

strana č. 23

Informačný leták o dôchodkovom sporení sme si tento rok našli až dvakrát vo svojich
poštových schránkach. V ňom ministerstvo práce vysvetlilo ako sa má sporiť v II.
dôchodkovom pilieri , či je vôbec vhodné do neho vstupovať a čo má urobiť sporiteľ, ak sa
z neho rozhodne vystúpiť.
Podrobnosti SD č.: 74 / 2009
Banské nešťastie. Vláda vyhlásila 12. VIII. štátny smútok za obeťami banského nešťastia.
V bani Handlová zasypalo po výbuchu 20 baníkov.
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3. kapitola

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

Plynová kríza. Akoby nestačila hospodárska a finančná , musela nás pritlačiť aj plynová kríza.
Trvala 11 dlhých januárových dní. Pomohli nám ju prekonať Francúzi a Nemci , ktorí nám
plyn poslali cez české územie. Celý január rokovalo Rusko s Ukrajinou ( ktorá krízu spôsobila
) o dodávke plynu pre západnú Európu. Ani 19. I. ešte nebola zmluva podpísaná. Väčšina
našich závodov odkázaných na plyn , začala po 20. I. pracovať, pretože večer bola zmluva
medzi Ruskom a Ukrajinou podpísaná.
Hospodárska a finančná kríza sa nedotýkala len bankového sektoru, ale výrazne zasiahla aj
priemyselné odvetvia. Naše priemyselné závody padajú jeden za druhým . Prvá doplatila na
krízu Makyta a po nej Kinex. Priemysel sa rúca v oveľa vyspelejších ekonomikách ako je
naša ( Nemecko, Francúzsko a iné).
Zatiaľ čo automobilový priemysel, jeden z ťahúňov našej ekonomiky, naďalej zaznamenával
v máji pokles, elektronika a výroba optických výrobkov si pripísala výrazný rast. Zmiernil sa
aj pád stavebného priemyslu. Viac ako pätinový prepad zaznamenali slov. stavebné firmy
v zahraničí. Výsledky priemyslu sa podpísali aj pod zamestnanosť a mzdy. Zamestnanosť
spadla v marci o 13,3 %.
Podrobnosti SD č.: 75 / 2009
Šrotovné. Európsky parlament rokoval začiatkom roka o podpore automobilového priemyslu.
Naša vláda v súvislosti s ním zaviedla tzv. šrotovné, ktoré prispelo k oživeniu predaja
a produkcie áut. Začiatkom roka bežalo I. kolo šrotovného. Auto staršie ako 10 rokov mohol
dať jeho majiteľ zošrotovať. Pri kúpe nového auta potom štát majiteľovi zaplatil 1 500 €
a predajca 1 000 €. Ľudia najviac kupovali české škodovky, ktorých sa predalo asi 1 300 ks
len v apríli. Na druhom mieste skončil francúzsky Peugeot a juhokórejská KIA. Pre veľký
záujem , zaviedla vláda od 6. IV. aj II. kolo šrotovného. Firmy, ktoré mali na starosti
šrotovanie, nestačili prijímať objednávky. Šrotovné nerobilo iba Slovensko, ale mnohé štáty
Európy. Sledovalo sa ním zvýšenie zamestnanosti v automobilovom priemysle, na ktorom je
závislých mnoho podnikov z iných odvetví.
V priebehu 2 dní využilo túto možnosť v našom okolí 850 ľudí. Pritom sa záujemcovia
museli zahlasovať do poradovníka. Naši chodili na šrotovisko do Žiliny, kde autá rozoberú,
vyberú z nich batérie , sklá , pneumatiky a iné súčiastky. Vrak potom odviezli do Hliníka nad
Hronom, kde ho využijú ako surovinu pre železiarne.
Podrobnosti SD č.: 76 a, b, c / 2009
Šrotovné zaviedol štát aj na okná. Ľudia si od 31. V. mohli vymeniť svoje staré okná za nové
– plastové, pričom mohli získať pri kúpe až 41 – 43 % zľavy.
Podrobnosti SD č.: 77 a, b, c / 2009
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MAKYTA
Oznam. Závod Makyta v júni ešte ako – tak pracoval. Jeho riaditeľom bol Ing. Rudolf
Mikoláš. V júni oznámili verejnosti, že v priestoroch závodu realizujú predaj výrobkov za
výhodné ceny. Závod sa snažil rozpredať výrobky ležiace na sklade.
Podrobnosti SD č.: 78 / 2009
Hromadné prepúšťanie. Najväčší slov. výrobca odevov ohlásil v novembri hromadné
prepúšťanie. Makyta prepustila 654 zamestnancov. Tretina z toho robila v bytčianskom
závode, kde výroba skončí úplne. V okrese Bytča bola zač. mesiaca nezamestnanosť 14,45 %
a ešte sa zvyšovala. Prepúšťanie 240 ľudí z Makyty v Bytči sa začalo v decembri.
Dôvodom bol nepriaznivý vývoj odbytu a aj to, že odberatelia si závody sťahovali za
lacnejšou pracovnou silou napr. do Bulharska alebo Srbska. V Bytči sa šila odevná konfekcia.
Na prepúšťanie sa pripravoval aj Úrad práce v Bytči. V regióne bolo celkom 130 voľných
pracovných miest. Pre naše mesto s 12-% nezamestnanosťou to bola zlá správa. Aj primátor
mesta si robil starosti. Makyta prepustila prevažne ženy, ktoré sú ťažšie zamestnateľné ako
muži. Tí môžu pracovať aj na neďalekej stavbe diaľnice. Mesto je podľa neho pripravené aj
na príchod nových investorov.
Podrobnosti SD č.: 79 / 2009
Pivovar Popper Bytča

Ocenenie. Tmavá desiatka pivovaru Popper získala vo februári významné ocenenie.
V českom Tábore súťažilo 280 pív z celej ČR a Slovenska. V kategórii tmavých 10° pív
zvíťazil Popper a získal cenu Česká pivná pečať. Minulý rok naša svetlá dvanástka skončila
v tejto súťaži na 4. mieste a tmavý Palatín vyhral hlavnú cenu. Manažér pivovaru J. Klincko
sa tomuto oceneniu veľmi tešil. Do odbornej degustácie bolo prihlásených 67 pivovarov.
Z toho 5 zo Slovenska, 2 z Poľska a po jednom z Talianska a Belgicka. Presadiť sa v takejto
konkurencii bolo veľmi náročné. Pivovar v Bytči je malá prevádzka, ktorá pracuje klasickou
technológiou a so zachovaním klasických receptúr.
Podrobnosti SD č.: 80 / 2009
Kinex Bytča
Kríza. Strojárska spoločnosť Kinex, vykázala v prvom štvrťroku stratu 722,4-tis.eur. Znížila
sa výroba ložísk na 2,071 mil. za štvrťrok. Aby zlepšil finančnú situáciu rozhodol sa podnik
predať svoj majetok. Začali znižovať stav zásob. Pretože bola kríza, len málokto mal
o ponúknutý majetok záujem, čo zvýšilo tlak na personálnu a organizačnú štruktúru
spoločnosti. V prvom štvrťroku podnik ukončil hromadné prepúšťanie a počet zamestnancov
sa znížil z 930 na 736 ku koncu marca 2009. Ešte v r. 2007 mal podnik 1 200 ľudí.
Pokračovalo aj zoštíhľovanie vedenia. Zlúčil sa finančný a personálny úsek a zrušilo sa
viacero miest stredného managmentu. Zvýšila sa výroba ložísk do vodných čerpadiel
a textilných strojov.
Podrobnosti SD č.: 81 / 2009
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Firma GEBA
Výbuch. 12. I. nadránom sa vo firme GEBA ozval výbuch a rozhorel sa oheň, ktorý postupne
zachvátil lisovňu a zlievareň. Privolaní hasiči zasahovali asi 5 hodín , kým sa im podarilo
demontovať časť strechy, ktorá tiež horela.
Pri požiari boli zranení 3 zamestnanci, z toho jeden ťažko. Experti vyšetrovali, prečo
elektrická tlaková pec na striekanie kovových výrobkov vybuchla.
Podrobnosti SD č.: 82 / 2009
Firma ASIO
Sídlila na ul. 1. mája v areáli Kinex.
Konatelia : Ing. K. Kratochvíl a P. Putz
Manažéri výroby: Ing. R. Dvorský, Ing. R. Kuffa, M. Roch, Ing. M. Šimun
Logistika: T. Ftáčková a J. Mentová
Výroba: M. Krajčí
Servis: P. Remek, M. Krajčí
Firma bola zameraná na výrobu čistiacich zariadení odpadových vôd. Vyrábali: čistiarne
odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače tukov, škrobu, bazény a bazénové
technológie, polypropylénové nádrže, a iné.
V SD prikladám CD dokument v ktorom výrobca podrobne predvádza svoje výrobky
s popisom inštalácie, montáže a popisom obsluhy. K textovej dokumentácii sú priložené aj
fotografie zariadení a ich využitie.
Podrobnosti SD č.: 83 / 2009

OBCHODY
Supermarkety.
Otvorenie predajne LIDL. Od 7. mája bola otvorená nová veľkopredajňa firmy LIDL na
Mičurovej ulici. Pri predajni bolo dokončené funkčné malé parkovisko a pred ňou malá
prehľadná kruhová križovatka. Aby predajňa prilákala čo najviac zákazníkov, ponúkala pri
otvorení zlacnený tovar. Tieto akcie ale dlho netrvali.
Podrobnosti SD č.: 84 a, b, c / 2009
COOP Jednota. Začiatkom roka oznamovali svojim zákazníkom, že zľavy z nákupu za
rok2008 si mohli uplatniť od 3. apríla do 31. mája. Zľavu z nákupu poskytovali vo všetkých
predajniach COOP Jednoty v celom kraji.
Podrobnosti SD č.: 85 / 2009
Výpredaj tovaru stiahnutého z letákových akcií supermarketov bol v auguste a pred
Vianocami v budove knižnice na sídlisku. Ponúkali: bižutériu, školské a kuchynské potreby,
záhradné doplnky, veľkonočné a vianočné ozdoby, bytové doplnky a iné.
Podrobnosti SD č.: 86 a, b / 2009
Predajne potravín.
Mäso a údeniny. Predajňa PRIMEX ponúkala po celý rok ponuky s výhodnými akciami.
Predajňa bola bokom na námestí vedľa predajne domácich potrieb. Ponúkali najlacnejšie
bravčové mäso v meste.
Chladenú hydinu, mäsové výrobky a ryby ponúkala predajňa , ktorá sídlila v areály Makyty.
Denne ponúkali čerstvý a lacný tovar. Majiteľom bol Milan Furenda.
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Spoločnosť Hanibal oznámila v septembri záujemcom o kúpu jabĺk, že si ich môžu kúpiť
v ovocnom sade nad tehelňou. Cena za 1 kg = 0,55€ .
Predajne kvetín.
V júni nás pozývali do novootvorenej predajne kvetín oproti predajni LIDL v Kominárskom
dome. Ponúkali rezané, črepníkové a umelé kvety a iný doplnkový tovar. Poskytovali aj
dovoz objednaného tovaru domov.
Podrobnosti SD č.: 87 / 2009
Predajne textilu.
Predajňa textilu a odevov „ Dara móda“ na ul. Sakalovej ponúkala jesenný výpredaj
kostýmov, plášťov a sák s 30 % zľavou.
V predajni detského textilu Mravček ponúkali detské oblečenie rôzneho druhu. Predajňa bola
na sídlisku pri potravinách.
Predajňa „ 39“ , ktorá sídlila v bývalom kultúrnom dome, ponúkala predaj spotrebného
tovaru, ale najmä textilu a oblečenia. Počas celého roka predávali za výhodné ceny tričká,
ponožky, spodnú bielizeň, nohavice a obuv.
Podrobnosti SD č.: 88 / 2009
Second hand Michaela mal svoju predajňu na námestí v pasáži. Ako vždy ponúkal kvalitné
značkové oblečenie zo Švajčiarska. Okrem oblečenia si tu mohli zákazníci vybrať i kabelky,
opasky, hračka a topánky.
Podrobnosti SD č.: 89 / 2009
Predajne kúpeľní a doplnkov.
Kúpeľňové štúdio na ul. Sakalovej ponúkalo zákazníkom sprchovacie kúty s výhodnými
akciovými cenami.
Firma S – TERM , ktorá predávala obklady, dlažby, kúpeľne a doplnky do nich, nám
ponúkala služby pri výmene a prestavbe kúpeľní a bytov. Firma ponúkala architektonický
návrh a dovoz tovaru zadarmo a iné služby. Predávali a inštalovali kúrenársku techniku, krby,
sporáky, radiátory a inštalačný materiál so zľavou 5 %.
Podrobnosti SD č.: 90 / 2009
Predajne elektroniky.
Euronics bola predajňa, ktorá ponúkala kvalitný tovar ako práčky, ľadničky, televízory,
notebooky, počítačové zostavy a pod.
PFC Comp predávala výpočtovú techniku s príslušenstvom, servisom a poradenstvom. Sídlili
na ul. E. Lániho – na rohu Pošty.
Podrobnosti SD č.: 91 a, b / 2009
Mobilný operátor O2 prišiel v novembri s ponukou volania bez mesačných poplatkov
a viazanosti. Volať sme mohli od nich za 0,13 € za minútu a posielať SMS len za 6 centov
a to do všetkých sietí na Slovensku a v ČR.
Predajne bicyklov.
Predajňa MOTO – CYKLO –servis na Radlinského ulici ponúkala okrem obyčajných aj
detské a horské bicykle. V priebehu roka predávali aj kočiare pre deti v rôznom prevedení.
V jednom z podchodov na námestí otvorili novú predajňu, ktorá sa zamerala na predaj
štvorkoliek, skútrov a na krosy s príslušenstvom a náhradnými dielmi.
Drogérie a farby.
V Kominárskom dome na Mičurovej ulici otvorili HYGI centrum - novú drogériu. Predávali
hygienické a čistiace prostriedky, obalové a ochranné materiály a kancelárske prostriedky pre
firmy a domácnosti.
Podrobnosti SD č.: 92 / 2009
Na rovnakom mieste otvorili aj predajňu JOPER, kde sme mohli kúpiť farby na fasády alebo
steny miestností, pracovné pomôcky potrebné na maľovanie. Okrem predaja ponúkali aj
realizáciu zateplenia fasád domov.
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Podlahové krytiny a parkety.
Parketové štúdio JAMONT malo v lete výpredaj svojich zásob. Predávali aj koberce s 50 %
zľavou. Sídlili v budove starého kina.
Profit parket predávali laminátové a drevené podlahy, obklady na steny a povaly a rôzne
doplnky. Predajňa bola v uličke S. Bíroša. Okrem predaja ponúkali aj servis.
Podrobnosti SD č.: 93 / 2009
Predajne spotrebného materiálu.
Predajňa Prover ponúkala skrutky, klince, laná, reťaze, kliešte, nožnice, sekery, vrtáky
a mnoho iných pomôcok. Predávali aj doplnkový sortiment ako – zámky, kľúče, brúsne
kotúče. V ponuke mali aj elektrické náradie. Predajňa sídlila na Mičurovej ulici.
Podrobnosti SD č.: 94 / 2009
Predajňa Stihl Hujík ponúkala motorové píly, kosačky a krovinorezy. V apríli ponúkali zľavy
od 10 do 140 €. Predajňa sídlila na ul. S. Bíroša.
Podrobnosti SD č.: 95 / 2009
Firma Lutoby vykupovala všetky druhy autobatérií, železný šrot a farebné kovy. Firma sa
nachádzala v areáli Technických služieb na Hlinickej ulici.
Podrobnosti SD č.: 96 / 2009
Domáce potreby.
Na námestí mala domáce potreby p. Dzurcová. V auguste oznámila začiatok akcie predaja
porcelánu, šálok , hrnčekov a súprav tanierov za zľavy 20 % .
Predajňa nábytku.
Nábytok Amaltheia na ul. 1. mája ponúkal sektorový nábytok, koberce, ortopedické matrace,
kancelársky nábytok s možnosťou nákupu za splátky. V lete avizovali zľavy 6 %.
Podrobnosti SD č.: 97 / 2009
Predaj palivového dreva.
Súkromná firma TILIA ponúkala na predaj tvrdé palivové drevo
Iná firma predávala palivové drevo a brikety. Drevo bolo štiepané a sušené
Ďalší súkromník ponúkal suché palivové drevo po 31 € za 1m3. Ku drevu ponúkal aj službu
drevo narezať a poštiepať podľa želania zákazníka.
Podrobnosti SD č.: 98 / 2009
Firma Triangel nám ponúkala svoj tovar prostredníctvom katalógov, ktoré sme vo svojich
poštových schránkach nachádzali po celý rok. Z nich sme si mohli vybrať: nábytok, záhradnú
techniku, práčky, chladničky a iné. Svoj tovar ponúkali na splátky, pôžičky. Sídlili v budove
starého kina.
SLUŽBY
Na Mičurovej ulici ponúkalo svoje služby wellness centrum. Zákazník si u nich oddýchol pri
aromaterapii, príjemnej hudbe, fínskej saune, masážach , alebo si mohol posedieť v malej
kaviarni.
Podrobnosti SD č.: 99 / 2009
Pedikúra ISABEL. Novootvorená pedikúra pri zámku ponúkala: ošetrenie chodidiel a rúk,
relaxačné a olejové kúpele, výživné masky, masáže a pod.
Pedikúra na ul. 1. mája otvorila svoju prevádzku vo februári. Ponúkli zábaly na nohy,
manikúru a pedikúru, reflexné masáže nôh a detoxikáciu organizmu.
Podrobnosti SD č.: / 2009
Pedikúra Zlatica v Kominárskom dome ponúkala podobné služby.
Kaderníctvo LUCKA malo svoje miestnosti na Lombardiniho ul. Otvorili svoju prevádzku 25.
V. a ponúkali štandardné služby.
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Tepovanie kobercov a čalúneného nábytku ponúkala firma EVITA. Okrem služieb ponúkali
tepovacie stroje na požičanie.
Podrobnosti SD č.: 100 / 2009
Kúpalisko. V Bytči ho otvorili 1. júla. Ešte v júni ho dezinfikovali a dôkladne čistili. Počas
prázdnin bolo otvorené od 10,00 hod. do 18,30 hod. večer.
Podrobnosti SD č.: 101 / 2009
Cintorínske služby. Do roku 2010 bude treba obnoviť zmluvy na všetky hrobové miesta na
cintorínoch. Nepredĺžená zmluva prepadne a hrobové miesto by pridelili niekomu inému.
Tlač, mestský rozhlas a vývesné tabule preto upozornili ľudí, aby na to nezabudli. Štandardná
dĺžka zmluvy je na 10 rokov.
REŠTAURÁCIE A HOSTINCE
Reštaurácia Gurmán pri pivovare usporiadala v apríli konkurz na voľné miesta čašník
a čašníčka
Šariš – terasa ponúkal v lete gril párty.
ASIA Bistro HANOI bola otvorená 6. júla na námestí. Zákazníkom ponúkala špeciálnu
ázijskú kuchyňu a tradičné slovenské jedlá. V ich ponuke boli prevažne jedlá z kurčaťa ale aj
špeciality ako bambusová polievka, jazmínová ryža a pod.
Podrobnosti SD č.: 102 / 2009
Reštaurácia Palatín ponúkala okrem tradičných jedál v máji jedlá zo špargle. Aby prilákali
zákazníkov ponúkali akciu 5 + 1 porciu zadarmo. 14. septembra pripravili kačacie a husacie
hody so zľavou na fľaškové víno.
Podrobnosti SD č.: 103 / 2009
Kaviareň BON – BON v Bytči Hrabovom hľadala do zamestnania čašníka a čašníčku , alebo
barmana a barmanku s praxou.
Hostinec Jablonové – Podháj usporiadal 8.a 29. augusta Cántry večer. Pripravili kotlíkový
guláš, vatru na opekanie a pre deti jazdu na koni. K dobrej nálade hrala živá hudba
SÚKROMNÍ PESTOVATELIA
Počas celého roka ponúkali svoj tovar, ktorý si sami vypestovali.
Súkromný pestovateľ z Poľska ponúkal na predaj jablká . 5 kg balenie stálo 2 €, marhule 1
kg 0,60 €.
Marhule na zaváranie ponúkal pestovateľ z juhu Slovenska. 1 kg stál 0,50 €.
Konzumné zemiaky predával na jeseň pestovateľ z Malej Bytče. 25 kg balenie bolo za 6,70 €
. Ponúkal pôvodnú holandskú odrodu ANABEL.
Zemiaky na uskladnenie ponúkal pestovateľ z Predmiera Ing. Butko. Zemiaky boli balené po
25 kg za cenu 6,50 €. Ponúkal rôzne odrody.
Podrobnosti SD č.: 104 a, b / 2009
Iný pestovateľ ponúkal domáci mak ( 1 kg/4,50 ); chren ( 1 ks/ 0,70 €); lúpané orechy ( 1 kg /
5,40 € ) ; papriku mletú sladkú ( 10 dkg/ 1 € ); včelí med ( od 4 do 4,60 € ) a iný tovar.
Kapustu na uskladnenie ponúkali 6. X. so službou jej rezania pri novinovom stánku na ul. 1.
mája.
Neskorú hlávkovú kapustu na uskladnenie ponúkal Kamil Mičušík – veľkoobchod ovocia
a zeleniny v Hliníku. Cena za 1 kg nerezanej kapusty bola 0,20 € a rezanej 1 kg / 0,27 €.
Podrobnosti SD č.: 105 / 2009
Valentínske srdiečka a orientálne cukrovinky na sviatok sv. Valentína ponúkal súkromný
podnikateľ na námestí.
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Hydinárska farma Podhájska ponúkala na predaj živú hydinu a kŕmne zmesi. Ponúkali
brojlery, kurčatá, húsatá, káčatá a morky a kŕmnu zmes pre ne. Okrem živej hydiny predávali
aj pitvanú hydinu .
Podrobnosti SD č.: 106 / 2009
Informačná tabuľa MsÚ.
1. VI. – Firma Eko Fond + SPP umožnila výmenu starých vykurovacích kotlov za nové
v rámci šrotovného. V podmienkach boli údaje o type kotla.
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4. kapitola

POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ

HOSPODÁRSTVO

Záhrady a polia. Tento rok nebol veľmi ústretový ani jedným, ani druhým. Apríl bol
takmer bez zrážok. Bolo veľmi sucho, takže sa zasadené priesady nechceli ujať. Máj bol do
polovice strašne suchý a v druhej polovici napršalo toľko vody, že sa nám zdalo, že jej bude
dosť. V júni sme sa začali obávať, že nebude na stromoch žiadne ovocie, pretože všetok kvet
z ovocnín opadal. Táto obava sa nám na jeseň aj potvrdila. Tento rok takmer nebolo jabĺk.
Z ovocia bolo iba drobné a hrušky. Kôstkoviny tiež vôbec neboli. Naopak vošiek a iných
škodcov bolo neúrekom. Sladká šťava, ktorú vylučujú, priťahovala sršne, ktoré hlučne ako
helikoptéry lietali okolo stromov, takže sme mali obavu ísť do záhrady.
Júl bol veľmi chladný a bolo už priveľmi vlhko, takže ovocie na stromoch a niektorá
zelenina začali hniť. Takže tento rok to s úrodou v záhradách nebola žiadna sláva.
Šírenie sa buriny. Obvodný pozemkový úrad v Žiline dal vyhlásiť aj u nás upozornenie,
ktoré sa týkalo každého vlastníka, nájomcu alebo správcu poľnohospodárskej pôdy. Všetci
zainteresovaní sú podľa zákona o pôde povinní predchádzať výskytu a šíreniu burín na
obrábaných pozemkoch. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý je
možné uložiť pokutu do výšky 332 eur. Právnickej osobe môže hroziť pokuta do 33 194 eur.
Napriek týmto výstrahám si MsÚ nevedel poradiť s majiteľkou jedného pozemku takmer
v meste, ktorý je vzorom neporiadku a šírenia burín do širokého okolia. Majiteľka záhrady
býva v Bratislave a na výzvy mesta odmieta reagovať.
Podrobnosti SD č.: 107 / 2009
Potravinová kríza. Následkom finančnej a hospodárskej krízy sa zvýšila tento rok aj
potravinová kríza. Svetové zásoby potravín sú najnižšie za posledných 60 rokov. Rozumné
krajiny preto namiesto financovania automobilového priemyslu ,dotujú skôr
poľnohospodárstvo. Aj Slovensko si vážnosť situácie uvedomilo a prijalo opatrenia na
financovanie tohtoročnej úrody. Vypracovali tiež dlhodobú Prognózu a víziu rozvoja
pôdohospodárstva do budúcnosti. Praktickými krokmi vláda povzbudila slov.
agropodnikateľov, aby vydržali. Napriek tomu je tá pomoc iba kvapka v mori oproti iným
krajinám.
Podrobnosti SD č.: 108 / 2009
Informačná tabuľa MsÚ.
• Obvodný pozemkový úrad v Žiline uverejnil v januári vyhlášku O jednotnom postupe
pri ochrane poľnohospodárskej pôdy. Ministerstvo poskytlo podporu užívateľom
zeme, ktorí pôdu obrábajú. Vyhláška sa odvoláva na internetový portál „ Pôdne
fórum“, kde sú všetky podrobnosti o akcii. Cieľom aktivity bolo zastaviť devastáciu
pôdy, jej odburinenie, prevencia proti škodcom a znečistenie ŽP.
• 1. VII. – Krajský lesný úrad v Žiline uverejnil informácie o množstve a kvalite lesných
porastov patriacich Bytči a okoliu. Z nej sme sa dozvedeli, že výmera lesných
pozemkov je 5 886 ha, lesných škôlok je 0 , 79 ha , lesných ciest je 27 , 97 ha ,
lesných skladov je 15, 99 ha, neúrodných pozemkov je 3, 75 ha a iné.
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•

6. VIII. – Oznam o Ochrane poľnohospodárskej pôdy proti burinám – upozornenie
vlastníkov pôdy. Mnohí majitelia záhrad a pozemkov v katastri mesta sa sťažovali na
svojich susedov, že sa o svoje pozemky nestarajú a nechávajú ich zarastať burinou.
Mesto preto vyzvalo všetkých užívateľov pôdy, aby likvidovali burinu.
• 5. X.- Ministerstvo pôdohospodárstva SR ukladá hospodárom a užívateľom lesov
vykonať neodkladne ťažbu stromov napadnutých červotočom a podkôrnemu hmyzu.
Ich likvidáciu mali urobiť pálením alebo chemicky. Príkaz sa týkal opatrení, ktoré
zaistili, aby sa škodca nemohol v hore ďalej šíriť. To isté platilo pre vlastníkov mimo
lesa ( záhrady , parky kde rastie smrek, alebo je uskladnené jeho drevo). Ministerstvo
požadovalo evidencie všetkých poškodených porastov.
Podrobnosti SD č.: 109 / 2009
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5. kapitola

VÝSTAVBA

Z rozpočtu mesta bolo vyhradených na výstavbu, opravy a agendu : 4 129,76 €. Z toho na
detské ihriská: 63,26 €; údržbu mestských komunikácií: 157 368,40 €, mestské komunikácie (
výstavba a oprava ) 486 524,71 € ; evidenciu ulíc : 68 €.
Podrobnosti SD č.: 110 / 2009
Zatepľovanie stien. Napriek zúriacej hospodárskej kríze , alebo práve pre ňu, si mnohí ľudia
uvedomili , že treba šetriť energiou a dali si zatepliť steny na svojich domoch .Kde ste sa len
pohli, všade vymieňali obyčajné okná za plastové a rodinné alebo bytové domy zatepľovali.
Ceny energií sa neustále dvíhali . Vzhľadom na to, že až 60 % z celkovej spotreby energie
sme vydávali na kúrenie , mnohí sme sa rozhodli šetriť spomínaným spôsobom. Zateplením
a výmenou okien sa totiž spotreba energie dá znížiť až o 50 %. My sme na našom rodinnom
dome navyše ešte vymenili aj kúrenie a sme veľmi spokojní.
Odborníci tvrdia, že zatepľovanie budov prináša tieto výhody:
• Teplo z domu prestane unikať cez obvodové múry. Je to štvrtina až tretina.
• Správne zvolený zatepľovací systém v zime zvyšuje a v lete znižuje teplotu obvodovej
steny
• Zateplený dom dostane novú fasádu, ktorá je spravidla krajšia a odolnejšia voči
nepriazni počasia
• Nižšia spotreba energie tvorí menej škodlivých látok unikajúcich do ovzdušia.
Podrobnosti SD č.: 111 / 2009
Presklené balkóny či lodžie tiež podstatne prispievajú k šetreniu s energiami. V posledných
rokoch pribúdajú na našich sídliskách takéto úpravy , ako huby po daždi. Ale pretože nemáme
stavebnú políciu, ktorá by sledovala úpravy na panelových domoch atak to potom aj vyzerá.
Každý balkón je upravený inou firmou, má iné farebné a konštrukčné riešenie. Čiže na
jednom paneláku ja naraz niekoľko zasklievacích systémov. Niektorí majitelia bytov dokonca
rušia balkóny, aby tak zväčšili plochu bytu. V tomto prípade hrozí riziko, že narušia nosný
systém domu.
O zasklievanie je čoraz väčší záujem a firmy majú najviac roboty od júna do decembra.
Navyše niektoré systémy majú aj bezpečnostnú poistku, čo chráni byt pred zlodejmi.
Výhody vonkajšieho zasklenia: tepelná a izolačná ochrana, tienenie, ochrana proti nárazom
vetra , dažďa, prachu a snehu, hluková bariéra, ochrana pred zlodejmi.
Podrobnosti SD č.: 112 / 2009
Hodiny na veži. Dominanta námestia, kostol Všetkých svätých, dostal vo štvrtok 26. februára
nové hodiny. Ciferník predošlých hodín bol poškodený víchricou na jar v roku 2006 a hodiny
už dlhší čas nefungovali. Dodávateľ prác, firma z Poľska, vytiahol a osadil štyri časti
ciferníka na viac ako 30 metrov vysokú vežu za necelú hodinu.
Vymenený bol aj celý hodinový stroj, ktorý je teraz modernejší a presnejší. Mesto dalo na túto
výmenu zo svojho rozpočtu 6 639 eur.
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Staré hodiny mali biele pozadie s čiernymi číslami. Tieto nové to majú naopak. Vyzerá to
efektne, ale starí ľudia sa sťažujú, že nevidia koľko je hodín, pretože nové hodiny sú
neprehľadné. V SD je fotografia oboch hodín.
Podrobnosti SD č.: 113 / 2009
Verejné obstarávanie. Je ťažké povedať, prečo sa naši poslanci donekonečna o všetko
musia hádať. Cirkus okolo verejného obstarávania prebiehal po celý rok. Len 3 mesiace staré
rozhodnutie o výške limitu stavebných prác znovu zvýšili z 6 600 na 16 600 eur. Nové
rozhodnutie o výberovom konaní má vraj pomôcť drobným živnostníkom z Bytče a okolia.
V SD prikladám anketu, v ktorej jednotliví poslanci vyjadrujú k danej problematike svoj
názor.
Bytča využila elektronickú aukciu od roku 2006 štyrikrát. Podľa prednostu Ľ. Guniša tak
ušetrili približne 11 286 euro ( 340 tisíc Sk).Cez internet sa stavebné firmy priam pobili
o zákazku na dodávku mäsa a potravín pre školské jedálne, znížili ceny kancelárskych potrieb
alebo nájom káblovej televízie.
Podrobnosti SD č.: 114 / 2009
Verejného obstarávania sa týkala aj prestavba školy na Ul. mieru. Vyhrala v ňom firma
DOOS Žilina.. Táto firma rekonštruovala aj Dom kultúry, plaváreň a na škole vymenili okná
na všetkých budovách.
Podrobnosti SD č.: 115 / 2009
Synagóga. Do zimy by mala mať unikátna kultúrna pamiatka novú strechu. Diery a stromy ,
ktoré na nej rastú zmiznú a nahradí ich keramická škridla. Biblickému centru sa podarilo
zohnať na opravu strechy grant 60 tisíc eur z ministerstva kultúry. Drevo na krove je
napadnuté hmyzom a hubami. Jedným z majiteľov synagógy bolo aj Roľnícke družstvo, ktoré
dalo na strechu plech. Pod túto krytinu zatekalo a krov plesnel. Ku koncu roka synagóga
mala skutočne novú , peknú strechu hotovú.
Podrobnosti SD č.: 116 / 2009
Sobášny palác. Žilinský samosprávny kraj ( ŽSK ) v našom meste riadi mnohé rekonštrukčné
a stavebné práce na svojom majetku. Jedným z nich je aj sobášny palác. Jeho rekonštrukcia sa
tento rok končí. Stavba sa realizovala s prispením nenávratnej dotácie z Nórskeho finančného
mechanizmu. 23. októbra bol slávnostne otvorený pre verejnosť.
Okrem sobášneho paláca je v Bytči v havarijnom stave aj stará budova polikliniky
a gymnázium. Na poliklinike je veľmi zlá strecha, oplechovanie rímsy je poškodené a budova
zateká. V budove gymnázia došlo k poškodeniu ústredného kúrenia , v dôsledku čoho bolo
odstavené kúrenie v telocvični s príslušenstvom. Nemohla sa vyučovať telesná výchova a pri
veľmi nízkych teplotách hrozilo zamrznutie rozvodovej vody. Všetky spomínané budovy sú
v majetku ŽSK a preto sa muselo o ne postarať.
Podrobnosti SD č.: 117 / 2009
Informačná tabuľa MsÚ.
• 27. II. - boli na nej uverejnené podmienky stavby. Jednalo sa o stavebné povolenie na
výstavbu Pešej zóny – stavba č. II.
• 26. II. MsÚ vyzval všetky stavebné firmy, ktoré majú záujem predložiť svoje ponuky,
aby tak urobili od 3. III. len elektronickou cestou.
• 20. III. - Vyzval MsÚ stavebné firmy, aby predložili svoje ponuky na spomínanú
výstavbu pešej zóny č. II. Jednalo sa o stavbu, rekonštrukciu vozovky, chodníkov
v uliciach pri námestí, úpravu zábradlia pri Petrovičke na Ul. Sakalovej a parkoviska
pred DK.
• 24. III. – MsÚ vyzval stavebné firmy , aby predložili svoje ponuky na stavebný dozor
pri prestavbe ZŠ Ul. mieru. Rekonštrukcia školy sa dostala do záverečnej fázy (
zateplenie, finálny postrek ). Stavbu financovali európske fondy a MsÚ zo svojho
rozpočtu.
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•

20. IV. – kolaudácia stavby. SeVaK v Žiline povolilo užívanie vodnej stavby:
zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd na Ul.
Hlinkovej
• V máji vyzvalo mesto stavebných podnikateľov na predloženie ponúk. Jednalo sa
o opravu strechy bytového domu Jesienka. Ponuky sa mohli odovzdať do 2. VI.
• 5. VI. – bolo vydané kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby – rekonštrukcia
vodovodu a vodovodnej prípojky na Ul. Kukučínovej.
• 23. VII. – Výzva na predloženie ponuky stavebných podnikateľov na opravu vozovky
a chodníkov na Ul. Hollého a Sakalovej.
• 8. IX. – Odbor výstavby MsÚ vyzval stavebné firmy aby, predložili ponuky na opravu
a prestavbu chodníkov priľahlých k novej kruhovej križovatke pri cintoríne a pri
supermarkete LIDL.
• 20. X. – MsÚ vyzval stavebné firmy k predloženiu svojich ponúk na obnovu
historického centra – Srdca mesta Bytča.
• 2. XI. – Odd. výstavby informovalo verejnosť o prestavbe MŠ Hurbanova. Na
budovách sa demontovali staré a osadili nové plastové okná, vymenili balkónové
steny, parapety na oknách a balkóne.
• 12. XI. – Oznámenie o kolaudácii stavby križovatky pri cintoríne a chodníkov okolo
nej. Stretnutie všetkých zástupcov zainteresovaných do prestavby.
Podrobnosti SD č.: 118 / 2009
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6. kapitola

DOPRAVA

Rozpočet mesta . Z rozpočtu bolo vyčlenených na autodopravu mesta : 26 511,10 €.
Podrobnosti SD č.: 119 / 2009
Tankovanie. Ako poznáte Slováka na čerpacej stanici v Čechách alebo v Poľsku? Natankuje
nádrž a niekoľko kanistrov doplna, zaplatí a ide domov. Nie je to vtip, ale spôsob, ako ušetriť.
Kamil z Bytče jazdí kvôli lacnejšej nafte do Rožňova pod Radhoštem. Z domu to má takmer
60 km, ale aj tak sa mu to oplatí. Naposledy priviezol 130 litrov nafty. Stálo ho to o 12 euro
(351,51 Sk ) menej ako u nás. V Jablunkove 15 km za hranicami tvorí klientela zo Slovenska
50 % kupujúcich. Ani množstvo nakúpených pohonných hmôt nie je obmedzené. Môžete si
odviezť aj 1000 l nafty alebo 333 l benzínu. Poškodzuje to slovenskú ekonomiku, ale každý sa
v dnešnej kríze riadil heslom : bližšia je košeľa ako kabát.
Podrobnosti SD č.: 120 / 2009
Zásah polície. 31. I. na všetkých železničných staniciach a v ich bezprostrednom okolí mali
príslušníci železničnej polície koordinovaný zásah na kontrolu objektov. U nás sa to týkalo
stanice Bytča – Hrabové. Polícia hľadala kriminálne živly. Zásah bol zameraný aj proti
bezdomovcom, ktorí v budove stanice , alebo v jej blízkom okolí ( vagóny ) v noci alebo cez
deň bývajú a prespávajú.
Nový cestovný poriadok. Od 13. decembra začal platiť na našich železniciach nový cestovný
poriadok. Novinkou napr. bolo, že rýchlik do Bratislavy, ktorý doteraz premával len
v pondelok, začali vypravovať každý pracovný deň. Bola to reakcia železníc na záujem
o tento vlak z radov študujúcej mládeže na vysokých školách.
Zaviedli tiež nový spoj zo Žiliny na Oravu. Je to prípoj na bratislavský rýchlik. Záujem majú
oň najmä turisti, lyžiari a hubári. V SD prikladám podrobnosti a nový cestovný poriadok.
Podrobnosti SD č.: 121 a, b / 2009
Nový zákon o cestnej premávke, platný od 1. februára, nezasiahol iba vodičov, ale aj
cyklistov. Mimo obce sme museli začať nosiť na bicykli prilbu všetci, deti do 15 rokov aj
v obci. Bicykel používajú ľudia v meste aj v okolitých dedinách nielen na športovanie, ale
hlavne ako dopravný prostriedok. Lekári upozorňujú, že prilba pri páde môže zranenie nielen
zmierniť, ale aj zachrániť život.
Podrobnosti SD č.: 122 / 2009
O novom cestnom zákone noviny ŽN priniesli seriál, aby sa verejnosť dozvedela o jeho
podrobnostiach viac. Zákon vznikol ako nástroj na ošetrenie vyššej bezpečnosti na cestách.
Jeho súčasťou sú i sankcie. Ak vodič 3x závažne poruší pravidlá cestnej premávky, môžu
policajti rozhodnúť či ešte môže byť užívateľom vodičského preukazu, alebo zaplatí blokovú
pokutu nižšiu ako 60 eur, alebo musí vykonať verejnoprospešnú prácu pre obec.
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Výrazné zmeny nastali aj pre cyklistov. Nielenže musia mať mimo obec na hlave prilbu, ale
musia mať oblečenú reflexnú vestu alebo pásky. Deti mladšie ako 10 rokov smú na ceste
jazdiť iba v sprievode dospelej osoby. Výnimkou sú len cesty pre cyklistov, poľné a lesné
cesty a obytná zóna.
Podrobnosti SD č.: 123 / 2009
Osvetlené vozidlá. Podľa nového zákona musia vozidlá svietiť celoročne celý deň a noc.
Celoročným svietením sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky, pretože osvetlené vozidlo
vidno z väčšej diaľky. Ďalej sa obmedzil pohyb motorkárov v lesoch a na lúkach. Výnimkou
sú športové podujatia, údržba a opravy, záchranné práce, bezpečnosť štátu, prieskum a pod.
Podrobnosti SD č.: 124 / 2009
Psychologické vyšetrenie vodičov je podľa nového zákona povinné. Preto psychologické
pracovisko ponúkalo koncom mája vodičom spomínané vyšetrenie. Jeho zmyslom je
diagnostikovať vlastnosti a schopnosti vodiča, ktoré predurčujú jeho budúcu prax bez nehody.
Vyhláška presne určuje ktoré kategórie vodičov sa vyšetrenia musia povinne zúčastniť.
Pravidelnému psychologickému vyšetreniu je nutné sa podrobiť každých 5 rokov a po
dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky.
Podrobnosti SD č.: 125 / 2009
Parkovanie. V Bytči nie sú problémy s parkovaním áut, pretože parkovanie je zadarmo
a parkovacích miest je dosť. Horšie je to s pohodlnými majiteľmi áut. Až 15 takýchto
obyvateľov , ktorí bývajú v bytových domoch na Úvaží parkovalo vo februári na zasneženom
trávniku. Hoci iba kúsok ďalej boli voľné parkovacie miesta. Vodiči chcú parkovať pod
svojimi oknami. Mestskí policajti tento priestupok začali riešiť blokovými pokutami.
Najhoršie je to s parkovaním pred poliklinikou, kde je málo miesta. Pred časom urobili z ulíc
Sakalovej a Štefánika jednosmerné ulice, čím vzniklo 55 nových parkovacích miest.
Podrobnosti SD č.: 126 / 2009
Letisko. Letisko v Dolnom Hričove prejde v budúcom roku zásadnou rekonštrukciou.
Chystajú sa mu predĺžiť pristávaciu dráhu. Znamená to napr., že Žilina by sa mohla stať
centrom futbalovej reprezentácie pre kvalifikačné zápasy našich futbalistov.
Zo Žiliny dnes lietala pravidelná linka do Prahy dvakrát denne počas pracovných dní
a v nedeľu raz. Terminál letiska je už po rekonštrukcii a je pripravený na väčšie využitie
letiska.
Podrobnosti SD č.: 127/ 2009
V septembri redukovali české aerolínie svoje lety z letiska Hričov. Príčinou bola hospodárska
kríza. Lety nebudú 2x denne , ale iba raz. Pre budúci rok, ak sa situácia zlepší, plánuje letisko
lety do Chorvátska.
Tento rok v období apríl – júl bolo na linke z Prahy do Žiliny prepravených 4 519 cestujúcich
Podrobnosti SD č.: 128/ 2009
Okružná križovatka pri cintoríne. Po niekoľkých rokoch naťahovania sa začali prerábať
frekventovaný cestný uzol v meste. V marci začali cestári preberať stavenisko. Miesto, kde sa
stretáva dôležitý hraničný ťah a stará cesta z Bytče do Žiliny cez Kotešovú bude po dokončení
stavby bezpečnejšia, plynulejšia ale aj pomalšia. V máji odkanalizovali cestu a jej okolie.
Kruhová objazd za približne 500-tisíc eur má priemer 40 metrov, čo umožnilo prechod aj
kamiónom. Obyvatelia križovatky sa obávali najmä priblíženia sa dopravy k ich domom
a zvýšenia hlučnosti. Predstavitelia mesta pravidelne upozorňovali vodičov, aby počas stavby
využívali iné pozemné komunikácie na svoju prepravu.
Cyklistom aj chodcom sa veľmi páčilo, ako stavbári spravili chodníky okolo križovatky.
Nielenže sú bezpečné, prehľadné , ale aj estetické.
Začiatkom októbra oficiálne otvorili novú kruhovú križovatku.. Jej vybudovanie bola takmer
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30 ročná záležitosť. Mesto si dalo za úlohu dokončiť chodníky na cestách v okolí križovatky.
Na ceste je nový koberec, čo tiež zníži hlučnosť.
Podrobnosti SD č.: 129 a, b, c / 2009
Rýchlosť na cestách. Žilinskí policajti ako prví na Slovensku vyšli v ústrety vodičom
a upravili rýchlosť na niektorých cestách I. triedy v kraji z 50 na 70 km / hod.
Podrobnosti SD č.: 130 / 2009
Okružné križovatky. Vodiči neboli v apríli vôbec spokojní s miniatúrnymi okružnými
križovatkami. V Bytči sa jednalo o nový okruh pred obchodom LIDL. Je taká malá, že je pre
niektorých smiešna. Pracovník , ktorý robí pre obchodnú sieť inžiniersku činnosť povedal, že
ju chceli pôvodne urobiť ináč. Chceli zabrať aj časť parčíku, ale mesto s tým nesúhlasilo.
Kruhový objazd a jeho parametre slúžia ako spomaľovač dopravy pre bezpečný prechod
zákazníkov obchodu. Naši vodiči si jednoducho musia zvyknúť a naučiť sa jazdiť aj na
takýchto malých okruhoch.
Podrobnosti SD č.: 131 / 2009
List čitateľky. Rodená Bytčianka a stále obyvateľka mesta napísala do redakcie týždenníka
MY ŽN rozhorčený list. Na jar bola svedkom ako polícia zastavila opitého vodiča, z ktorého
sa vykľul zamestnanec MsÚ. Aj čitateľku pred časom zrazil opitý vodič, ktorému odobrali
vodičský preukaz, ale čuduj sa svete o 2 mesiace už znova sedel za volantom. Pisateľka sa
pýta, či je to správne.
Podrobnosti SD č.: 132 / 2009
Informačná tabuľa MsÚ.
• V januári sa na nej objavil oznam pre vodičov motorových vozidiel. Centrum
duševného zdravia ponúkalo dopravné psychologické vyšetrenie, potrebné k získaniu
vodičského oprávnenia.
• 15. X. ŽSK vyzval občanov , aby informovali o stave ciest. Vodiči mohli telefonicky
alebo cez internet nepretržite informovať centrálny dispečing o stave našich ciest. Ten
sa postaral, aby sa informácie dostali cez médiá ku všetkým účastníkom cestnej
premávky.
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7. kapitola

ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE

Z rozpočtu mestského úradu bolo vyhradených na ŽP: 56 827,88 €. Z toho služby: 5 716,24
€ ; ochranu ŽP: 1 714,88 € ; ochranu a údržbu verejnej zelene: 86 929,06 € ; cintorínske
služby: 2 960,80 € ; vodné hospodárstvo: 1 822,50 € ; odvoz a likvidácia smetí: 289 606, 59
€; odpadové a vodné hospodárstvo: 291 429, 09 €; evidencia chovu zvierat: 882,73 €.
Podrobnosti SD č.: 133 / 2009
Oddelenie ŽP pri MsÚ koordinovalo:
- postreky : gaštanovú aleju na sídlisku postrekovali proti škodcom pravidelne.
postrekom zabezpečili stagnáciu agresívnej buriny boľševníka v Malej Bytči, aby sa
ďalej nerozširoval.
- výsadba : na sídlisku vysadili 10 ks javorov
- údržba : každú jar pravidelne orezávajú javory na ul. Rázusovej, aby ich koruny mali
upravený, okrúhly tvar ; udržiavali areál parku okolo zámku, zábavný park pre deti na
Ul. Sakalovej ; malý park za penziónom Jesienka a park v Hliníku.
Komunálny odpad. Od 1. januára platia v mestách a obciach nové záväzné nariadenia o
zbere a likvidácii komunálneho odpadu. V Bytči sme platili za každý deň 0,0437 eur ( 1,32 Sk
). To znamená, že za rok je to 15,9505 eur ( 480,52 Sk ). Zaujímavosťou je, že ak niekto býva
v lokalite nedostupnej pre mechanizmy, tak je cena za január až marec nižšia.
Podrobnosti SD č.: 134 / 2009
Harmonogram. Začiatkom roka sme si vyzdvihli na MsÚ harmonogram, podľa ktorého sa
vyvážal z mesta triedený odpad. V ňom sa počítalo aj s odvozom batérií 2x do roka. Na konci
sme boli upozornení, že v apríli a v októbri budú v uliciach mesta pristavené veľkokapacitné
kontajnery na odvoz objemného, elektronického a biologicky rozložiteľného odpadu (
záhradný odpad ).
Podrobnosti SD č.: 135 / 2009
Premnožené diviaky. Nielen členovia poľovných združení, ale aj občania zaregistrovali, že
sa stav diviačej zvery tento rok zvýšil. Podľa hospodárov sú dôvodom premnoženia mierne
zimy, prispôsobivosť a vysoké prírastky. Škody, ktoré páchajú na poliach a v záhradách sú
čoraz väčšie. Diviaky sa neboja vojsť ani do mesta. Aké bolo zhrozenie p. Tisovej , keď sa
s jedným z nich stretla na Švecovej ulici oproti cintorínu uprostred dňa, to si iste každý vie
predstaviť.
Za posledných 19 rokov tu takáto situácia nebola. Na Družstevnej ulici si chodia v celých
čriedach vyorávať zemiaky zo záhrad. Naraz ich prišlo aj 20 kusov. Najmä to boli diviačice
s mladými. Pretože družstevníci na svojich poliach nič nepestujú, diviaky sú hladné. Diviaky
neničia len úrodu , ale aj nové drahé pletivo okolo záhrad. Poľovníci boli voči nim bezmocní,
pretože zákon im nedovoľuje na ne poľovať a už vôbec nie v blízkosti domov. Pán Mila
Minárik z poľovného združenia v Bytči tvrdil, že až do 16. júla ich strieľať nemôžu, kvôli
mladým zvieratám.
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A tak si diviaky veselo šarapatili ďalej a naháňali nám strach. Hovorkyňa štátneho podniku
poradila poškodeným, aby si podali žiadosť na odškodnenie na Obvodný lesný úrad. Musia
to ale urobiť do 15 dní odo dňa , kedy škoda vznikla.
V júni už bolo prípadov, keď diviaky poškodili záhrady a pletivo okolo nich stále viac. Kvôli
monitoringu diviačieho moru bol navyše tento rok povolený celoročný odstrel diviakov. Na
Družstevnej ulici narobila zver škody p. Darine Chudej a Kamile Janíkovej, p. Martinovi
Holákovi a Jozefovi Korbašovi v Malej Bytči, ktorému diviaky urobili škodu za 1650 eur ( 50
tisíc korún).
Podrobnosti SD č.: 136 a, b, c, d / 2009
Operačný program. Mestá a obce čelia pri plnení povinností vo vzťahu k životnému
prostrediu nedostatkom peňazí. Jednou z ciest ako to riešiť bol Operačný program Životné
prostredie. Prostredníctvom neho mohlo aj naše mesto predložiť projekt a žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na budovanie a skvalitnenie nášho životného prostredia. 18.
marca sa v Kongresovej sále ŽSK uskutočnil odborný seminár zameraný na možnosť čerpania
finančnej pomoci z EÚ. Rokovali najmä o vodnom hospodárstve, o kanalizácii a zneškodnení
odpadových vôd.
Podrobnosti SD č.: 137/ 2009
Vypaľovanie suchej trávy. 21. marca zbadali mestskí policajti pri svojej obchôdzke hustý
biely dym medzi Kotešovou a Hliníkom. Suchá tráva horela na rozlohe 200 – 300 metrov na
boku kanála. Policajti zavolali hasičov.
Podrobnosti SD č.: 138 / 2009
Snežienky. V marci sa v našich záhradách objavili títo skromní zvestovatelia jari. Niet vari
predzáhradky, kde by na jar nekvitli aj vtedy, keď sa musia predierať spopod snehu. Aj tento
rok nám spolu s bleduľami urobili veľa radosti hoci ich v záhrade nemám toľko ako pán
z novín ŽN.
Podrobnosti SD č.: 139 / 2009
Veľkokapacitné kontajnery. V uliciach mesta, ako aj v mestských častiach bola od 26. do
30. marca postupne rozmiestnená viac ako stovka kontajnerov. Vyčnievali z nich najmä kusy
nábytku, vymenených okien , elektronického odpadu a biologického odpadu. Boli to najmä
orezané konáre z ovocných stromov. Tento odpad sa v meste nekompostuje, ale pracovníci
MsÚ pracujú na dokumentácii pre výstavbu miestnej kompostárne. Tento rok bolo okolo
kontajnerov najmä veľa okien, pretože si mnoho domácností vymieňalo staré okná za
plastové. Odd. ŽP neprestajne upozorňovalo občanov, aby do kontajnerov neukladali
elektronický odpad, autobatérie, akumulátory a staré pneumatiky. Takýto odpad mohli uložiť
vedľa kontajnera.
Podrobnosti SD č.: 140 a, b / 2009
Rovnaká akcia sa začala 1. októbra znova. Mesto na túto tradičnú akciu vyčlenilo cca 13 000
€. Podrobnosti SD č.: 140 c / 2009
Bytový zajačik. Čoraz viac ľudí si pestuje namiesto psíka , alebo mačky, bytového zajačika.
Nie je zvláštne ak stretneme na trávnikoch v parku deti, ktoré ich vedú na vodidle a nechávajú
pásť. Aj tento rok sa v inzerátoch mesta objavil oznam o stratenom a nájdenom bytovom
zajačikovi. V SD prikladám jeho podobu.
Podrobnosti SD č.: 141 / 2009
Kormorány. Sú noví a nevítaní hostia na našich riekach a jazerách. Celoslovenské júnové
rátanie kormoránov ukázalo, že ich ornitológovia napočítali 8 300 kusov. Konečne
ministerstvo vydalo povolenie na odstrel 800 z nich. Kormorán musí denne zjesť okolo 1 kg
rýb. Ako prebieha odstrel a ich plašenie prikladám v SD.
Podrobnosti SD č.: 142 / 2009
Očkovanie psov. Veterinárny lekár MVDr. Jozef Zachara oznámil začiatkom júna
chovateľom psov a mačiek, že sa bude aj tento rok konať hromadné očkovanie proti besnote.
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13. júna v meste Bytča sa očkovalo takto:
Oproti BILLE od 10,00 do 11,00 hod.
Pri ZŠ ul. Mieru od 11,30 do 12,00 hod.
Pri plavárni od 12,30 do 13,00 hod.
Očkovanie bolo povinné pre psov od 3 mesiace ich veku. Poplatok bol 6 eur za psa.
Sladkovodné medúzy. Vodná nádrž Beňov skrýva pod svojou hladinou exotické tajomstvo –
žije tam množstvo sladkovodných medúz. Sú veľké ako dvojeurová minca a sú celkom
priehľadné. Podľa miestnych, ktorý sa v nádrži v lete kúpu, tam žije medúza už tretí rok.
Začiatkom leta sa objavia na niekoľko týždňov a potom zasa zmiznú. Kúpajúci ich pokojne
chytajú do rúk , lebo vedia že im neublížia.
Vodná nádrž Beňov má rozlohu 1,5 hektára. Stará sa o ňu Miestna organizácia rybárskeho
zväzu v Bytči. Jej pôvod je v Ázii. K nám sa dostala na tele vtákov v podobe malej larvy. Na
Slovensku ju zoológovia prvýkrát spozorovali v 60. rokoch v ramenách Dunaja.
Podrobnosti SD č.: 143/ 2009
Pšurnovický potok bol v minulosti postrachom zakaždým, keď nastali prudšie dažde .Vždy
zaplavil okolité pozemky, záhrady, dvory a domy. Pri prívalových dažďoch natieklo do pivníc
aj pol metra vody. Povodie Váhu už vyregulovalo jeho spodnú časť. Počas roka prebiehali
práce na regulácii horného konca. Mesto začalo s Povodím Váhu o tomto potoku rokovať už
v roku 2001. Čakali na európske fondy, potom zas robil prieky jeden z majiteľov pozemkov.
Prvé stavebné povolenie bolo vydané v r. 2005. Dnes je stavba v plnom prúde. Obyvateľov
ale trápi iný problém. Povodie Váhu nerátalo v projekte so stavbami mostov cez potok.
Obyvatelia uvažujú o tom , že si ich postavia svojpomocne.
Podrobnosti SD č.: 144 / 2009
Pytliak. Guľové zbrane s tlmičmi, ďalekohľadom a chráneného výra skalného našli policajti
v marci pri domovej prehliadke vo Hvozdnici. V dome, kde prechodne býva 52-roč. muž z P.
Bystrice našli policajti niekoľko zbraní s upravenými ďalekohľadmi aj na nočné videnie. Za
nedovolené ozbrojovanie môže súd mužovi vymerať až 8 rokov väzenia.
Spoločenská hodnota výra skalného je 1333 €. Muž nemal na zbrane zbrojný preukaz a bol
členom Poľovníckeho zväzu.
Podrobnosti SD č.:145 / 2009
Informačná tabuľa MsÚ.
• 20. II. – Rozhodnutie o stavebnom povolení na vodnú stavbu Bytča – Hliník. Stavba
sa týkala opravy vodovodného potrubia. V SD prikladám podrobnosti o podmienkach
stavby, jej realizátoroch a účastníkoch ( 16 organizácií ).
• Koncom februára bola verejnosť informovaná o podmienkach ukladania odpadu do
veľkokapacitných kontajnerov , ktoré boli rozmiestnené v uliciach mesta a prím. častí
od 26. III – 30. III.
• Oznam firmy T + T o vývoze komunálneho odpadu počas Veľkonočných sviatkov.
• 14. IV. – Uverejnenie stanoviska k činnosti Kompostáreň bioodpadu Bytča. Účel
stavby : biologické rozloženie odpadov a ich recyklácia. V ozname boli informácie
o mechanických pomôckach pri stavbe. Množstvo vyrobeného odpadu bude 1 950 ton
/ rok. Kompostáreň bude spracovávať pokosenú trávu, drevnú hmotu, varenú stravu
a pod.
• 15. VII. – Podrobný plán rozvoja verejného vodovodu a kanalizácie. Charakter
rozvoja kanalizácie a zásobovanie mesta pitnou vodou.
• September – Oznam o povinnom zavedení separovaného zberu v okolitých obciach od
10. XI. Mesto zabezpečilo zberné nádoby, techniku a náradie.
• November – Oznam odd. ŽP o začiatku stavebného konania Kompostárne bioodpadu
dňom 9. XII. 2009. Pripomienky verejnosti sa prijímali na verejnom zasadnutí
v budove Zámku v zasadačke Obvodného úradu ŽP.
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•

November – Oznam o domácej zakáľačke. Regionálna veterinárna správa ( RVS )
nariadila zabíjať ošípané a hovädzí dobytok len pre domácu spotrebu a zakáľačku
vopred nahlásiť RVS. Pri zakáľačke treba zobrať vzorku tkaniva zvieraťa kvôli
veterinárnemu vyšetreniu.
Podrobnosti SD č. 146 / 2009 ( 2 strany )
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8. kapitola

ZDRAVOTNÍCTVO

Mikuláš v nemocnici. V predvianočnom čase potešil naše choré detičky v nemocnici
Mikuláš. Deťom to pomohlo prekonať ťažké chvíle , ktoré musia pri svojej chorobe stráviť.
Okrem mikulášskych balíčkov priniesol Mikuláš aj televízor, mnoho hračiek a posteľnú
bielizeň. Tieto veci pomáhajú zdravotníkom prekonávať s deťmi ich duševné traumy.
Podrobnosti SD č.: 147 / 2009
Ovčie kiahne. Ich výskyt je podľa lekárov v januári bežný, ale tento rok nahlásili v Bytči a
okolí ich zvýšenie. Je to vírusové ochorenie, ktoré sa šíri priamym kontaktom s nakazenou
osobou, vzdušnou cestou alebo používaním rovnakých predmetov. Podľa Emílie Šupolíkovej
, zdravotnej sestry v pediatrickej ambulancii doktora Loudu, bol zvýšený výskyt ovčích kiahní
najmä v decembri u detí predškolského veku. Je to výhoda, keď chorobu prekoná dieťa práve
v predškolskom veku. Každý ich dostane iba raz za život. Ak ochorie dospelý človek, priebeh
choroby je oveľa ťažší, ako u detí.
Ani u chrípky nemožno hovoriť o epidémii. V januári hlásili 2 312 chorých v kraji . Choré
boli najmä deti do 5 rokov a starší ľudia.
Podrobnosti SD č.: 148 / 2009
Zubní lekári. Zubárov je v našich ambulanciách stále málo, ale situácia sa zlepšuje, pretože
lekárske fakulty hlásili zvýšený záujem študentov o túto odbornosť. Vysokoškolskí učitelia sa
ale sťažujú na kvalitu prichádzajúcich študentov, na ich vedomostnú úroveň z biológie
a chémie. Vedomostná úroveň maturantov sa znižuje , o znalosti pravopisu nehovoriac.
Potešiteľný je ale vyšší záujem mužov . Pretlak žien aj v tomto povolaní je výrazný.
V poslednom školskom roku promovali absolventi s titulom MUDr. Po novom budú dostávať
titul MDDr. Predtým si museli absolventi náročného 6ročného štúdia robiť po 3 rokoch praxe
atestačné skúšky. Podľa nových podmienok sú hneď po promócii plnohodnotnými zubármi,
podobne ako všetci absolventi v EÚ.
Aké problémy majú naše vysoké školy v oblasti medicíny prikladám v SD.
Podrobnosti SD č.:149 / 2009
CERAGEM. Toto ozdravovacie centrum s masážnymi posteľami navštevuje nejeden Bytčan.
Dochádzajú do Žiliny hoci aj každý deň, pretože pobyt na lôžku im veľmi pomáha. Stredisko
ponúka každý deň 20 postelí pre 40 minútový pobyt na akupresúrnom lôžku. Je to celosvetová
jednotka v alternatívnej medicíne, pretože zastupuje chiropraktiku, akupresúru a terapiu
teplom. Kombinuje klasickú masáž s účinkami infračerveného tepla. Masážne valčeky sú
z jadeidu. Masáže na lôžku nielenže uvoľňujú stuhnuté svaly, ale naprávajú aj spánok,
zlepšujú strávenie, diabetes, očné a iné choroby. Zákazníci majú masáže zadarmo. Z osobnej
skúsenosti môžem potvrdiť blahodarný účinok lôžka.
Podrobnosti SD č.: 150 a, b / 2009
Duševné zdravie. Pri návšteve polikliniky som si všimla , že takmer pred každou
ambulanciou lekára sú letáčiky, ktoré dala vytlačiť Liga pre duševné zdravie. Z nej som sa
dozvedela, že ešte aj dnes sa preferuje telesné zdravie a duševné sa bagatelizuje. Rôzne
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výskumy v zahraničí i na Slovensku ukázali, že asi 50 % návštev u všeobecných lekárov úzko
súvisí s duševnými problémami. Dnes vieme, že psychika ovplyvňuje všetky telesné
ochorenia. A v tomto smere je najhoršia depresia a stres. V SD prikladám letáčik v ktorom sa
podrobnejšie hovorí o tom na čo je zameraná Liga za duševné zdravie.
Podrobnosti SD č.:151 / 2009
Lekáreň. Spoločnosť CITYFARMA nám ponúkala v lekárni oproti poliklinike za každý
recept 1 euro ako sociálny príspevok na zdravotnú starostlivosť. Akciu vyhlásili od začiatku
apríla a trvala do konca roka.
Zároveň nás personál lekárne pozýval na nákup širokého sortimentu voľnopredajných
prípravkov, liekov a doplnkového tovaru.. Jednalo sa o vitamíny, výživové doplnky, čaje,
kozmetiku. V lekárni si viacerí z nás bezplatne zákaznícku kartu a využívali všetky jej
výhody. Na základe receptov a zákazníckej karty sme zbierali body , za ktoré sme potom
mohli získať darček ( elektroniku, hračky, riad a pod.)
Podrobnosti SD č.: 152 a, b, c / 2009
Nákup liekov. V lekárňach som sa dozvedela, že ľudia spomedzi liekov najviac kupujú tie
proti bolesti a nachladnutiu. Jedná sa o 73 % obyvateľov. Ľudia najviac šetria na liekoch na
chudnutie ( 41 % ), ale kupujú veľa vitamínov ( 59 % ), výživové doplnky a minerály ( 39 % )
Najviac liekov kupujú ženy.
Podrobnosti SD č.: 153 / 2009
Pohotovosť v lekárňach v meste počas vianočných sviatkov uverejnili ŽN. Podľa
harmonogramu, ktorý prikladám v SD poskytovali 4 lekárne svoje služby. Lekáreň pri
poliklinike, Na námestí, VITAE a Zlatý orol.
Podrobnosti SD č.: 154 / 2009
Chrípka. Prasacia chrípka. O tom, že chrípka je nebezpečný nepriateľ bol uverejnený
článok v ŽN v máji. Opisoval sa priebeh choroby, jej príznaky symptómy, liečba, výber
liekov a pod.
Ak sa chrípka zanedbá môžu u pacienta nastať závažné komplikácie a následky ako je zápal
pľúc, srdcového svalu a pod.
Ak nechceme ochorieť lekári nás vystríhali pred stykom s veľkým množstvom ľudí ( kino,
divadlo hromadná doprava a pod. )
U ľudí dochádza k všeobecnému omylu, že chrípka je aj bežné prechladnutie alebo angína.
Prevenciou proti chrípke je aj včasné očkovanie, ktoré by mali využiť na pokyn lekára starí
ľudia a deti so závažnými chorobami.
V poslednom období sa zvýšil počet prípadov chrípky s novým zmutovaným vírusom H1N1.
V máji zaznamenala svetová zdravotnícka organizácia 985 ľudí nakazených touto chrípkou.
Naši novinári zaplatení farmaceutickými firmami vyvolali svojimi hysterickými článkami
hotovú paniku. Firmy donútili vlády štátov, aby nakúpili očkovacie séra, a zbytočne tak
vyhodili peniaze do vzduchu. Nikde nedošlo k epidémii prasacej chrípky a o pandémii ani
nehovorím.
Toto nie je len môj názor. Odborníci so svetových zdravotníckych zariadení žalovali
farmaceutické firmy, že rozpútali chaos, len aby zbohatli.
Podrobnosti SD č.: 155 / 2009
Zatvorené školy. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zatvoril v kraji začiatkom
novembra 10 ZŠ,6 MŠ a jednu strednú školu. V našom okrese zahlásili lekári 1150 ochorení.
Chorobnosť stúpala z týždňa na týždeň o 183,8 %. Na základe toho zatvorili u nás aj
základné , aj materské školy. Najrizikovejší boli znovu pacienti do 15 rokov. V žiadnom
okrese kraja ale nezaznamenali chrípku typu H1N1.
Podrobnosti SD č.: 156 / 2009
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Hodnotenie nemocnice. Žilinská nemocnica s poliklinikou ( ŽNsP ) bola v júni vyhodnotená
poisťovňami ako druhá najlepšia na Slovenku. Nemocnica má dostatok kvalitného personálu,
majú všetky oddelenia. V kraji získala 4 hviezdičky( z piatich) spolu s Ústrednou Vojenskou
nemocnicou v Ružomberku. Hodnotenie je vodidlom pre pacientov , ale aj poisťovne, ktoré sa
rozhodnú s kým spíšu zmluvu o spolupráci.
Nemocnica bola úspešná v žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu“ Komplexné
riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti“. Na urgentnom príjme budú
sústredené príjmové ambulancie, ktoré pacienti najviac navštevujú ( neurológiu, internú,
chirurgiu, gynekológiu a úrazovú chirurgiu). Do tohto projektu investovali viac ako 13
miliónov eur. Nemocnica má obrovské spádové územie. V základných už spomínaných
odboroch poskytuje starostlivosť 200 tisíc obyvateľom nielen z kraja, ale z celého severného
Slovenska.
Niekoľko rokov dozadu odchádzalo aj z nej veľa lekárov pracovať do zahraničia. Po vstupe
SR do EÚ sa ich odchody zminimalizovali. Nemocnica zamestnala tento rok 210 lekárov.
Vrtuľník. 19. augusta nás informoval prevádzkovateľ vrtuľníkovej záchrannej služby
o zmene majiteľa. V konkurze ministerstva zdravotníctva zvíťazila nová firma. Licenčné
obdobie sa vrtuľníkovým záchrankám udeľuje na 4 roky a to sa tento rok skončilo.
Z výberového konania vyšla víťazne popradská firma ATE. Firma pôsobí vo svojom odbore
od roku 1992.
Podrobnosti SD č.: 157 / 2009
Kongres. V septembri hostila Žilina špičku slovenských ale aj českých chirurgov.
Organizátori spojili 3 významné podujatia: 37. zjazd slov. a českých chirurgov, 6. ročník
žilinských chirurgických dní a 5. kongres s medzinárodnou účasťou. Podujatí sa zúčastnilo
280 doktorov a 150 zdravotných sestier z oblasti chirurgie.
Spestrením prednášok a odborných diskusií boli dve naživo prenášané operácie. Prvou bola
operácia veľkého pruhu, ktorú laparoskopicky operoval švajčiarsky lekár Kukleta. Počas
operácie s ním prítomných 50 lekárov komunikovalo.
Podobne operoval aj nádor hrubého čreva ďalší odborník doktor Furst z Regensburgu.
Kongresu sa zúčastnil aj prezident laparoskopickej sekcie z Poľska.
Podrobnosti SD č.: 158 / 2009
Hniezdo záchrany. Z iniciatívy občianskeho združenia Šanca pre nechcených existujú od
roku 2004 na Slovensku Hniezda záchrany. V krajine je ich 13. Najviac odložených detí je na
východe a Žilina je tretia v poradí, kde ho zriadili 15. XII. 2004.
Píšem o tom preto, že v októbri v ňom našli ďalšie dieťa. Matka nechala pri dievčatku rodný
list, kartičku poistenca a odkaz s vysvetlením , prečo ju opustila. V nemocnici dali malej
meno Natálka. Pretože sa matka do 6 týždňov o ňu neprihlásila, dieťa dali na adopciu.
Natálka je štvrté dieťa v Hniezde záchrany v Žiline.
Prvým bol malý Tonko. Matka ho tam nechala v septembri 2005 a podľa lekárov bolo vidieť,
že o dieťa sa dobre starali. Matka si ho prišla vyzdvihnúť po 52 hodinách.
Druhý chlapec bol Matúško tiež v septembri 2005. Na oddelení bol iba 3 týždne a už sa dostal
k novým rodičom.
Tretia bola Paulínka – 26. VI. 2006. Dieťa našli čisté, udržiavané a s výbavičkou. Pretože sa
matka o ňu neprihlásila, dieťa sa dostalo k adoptívnym rodičom, u ktorých žije a vyrastá
dodnes.
Je veľmi ťažké povedať , čo ovplyvňuje rozhodnutie matky vzdať sa dieťaťa. Nech to už je
akokoľvek, treba dať klobúk dolu pred jej odvahou riešiť to takýmto spôsobom. Vždy je to
lepšie , ako dieťa zavraždiť. Čo sa žiaľ tiež ešte stáva.
Podrobnosti SD č.: 159 a, b / 2009
Fakultná nemocnica. Začiatkom októbra sa zmenil názov nemocnice na Fakultnú nemocnicu
s poliklinikou ( FNsP ). Stalo sa tak na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva.
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Cieľom nemocnice bolo takýmto spôsobom zvýšiť jej kredit. Nemocnica mala 3 akreditované
pracoviská, na ktorých prebiehala výučba. Sú to oddelenia detskej ortopédie, neurochirurgie
a oddelenie chirurgie. Školiace stredisko je aj na rádioonkológii.
Podrobnosti SD č.: 160 / 2009
14. XII. mala už FNsP 5 školiacich oddelení. Pribudlo urologické a rádiologické oddelenie.
Dekréty odovzdal primárom oboch odd. rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave. Riaditeľka nemocnice D. Bekeová sa potešila akreditácii, pretože tá potvrdila ,
že nemocnica splnila všetky požiadavky univerzity na priestorové a prístrojové vybavenie. Aj
pre pacientov to bude veľa znamenať. Na onkologickom odd. pribudol nový lineárny
urýchľovač. Toto odd. sa stalo centrom poskytovania onkologickej liečby na celom SZ
Slovensku.
Podrobnosti SD č.: 160 a / 2009
Dar stonožky. Občianske združenie Stonožka, v ktorom deti maľujú vianočné pozdravy a tie
sa predávajú do celého sveta. Za peniaze získané z pozdravov sa potom kupujú prístroje
a zdravotné pomôcky do detských oddelení. Tento rok získalo novorodenecké oddelenie
FNsP dar vo výške 4 100 eur. Primár oddelenia Michal Jánoš ho prevzal v októbri z rúk
Daniely Popluhárovej. Tento dar pomôže 20 % novorodencom pri počte 1500 pôrodov ročne ,
čo je asi 300 detí do roka.
Deti, ktoré majú zvýšenú hladinu žltého farbiva, si vyžadujú liečbu fototerapiou. Fakultná
nemocnica je prvá na Slovensku, ktorá na detskú žltačku používa tento prístroj. Takmer každá
piata matka má skúsenosti s novorodeneckou žltačkou, ktorá sa vďaka novému prístroju dá
okamžite odstrániť.
Podrobnosti SD č.: 161 / 2009
Záchranná služba. Začiatkom decembra otvorila spoločnosť Falck v Bytči stanicu
záchrannej služby. Sídli v priestoroch predošlej záchranky v budove starej polikliniky. Nová
služba vyhlásila na pracovné pozície konkurz, do ktorého sa zapojila väčšina pôvodných
zamestnancov a takmer všetci uspeli. Sanitku si Falck dodal vlastnú. Nová spoločnosť
prevádzkuje 78 záchranných staníc na celom Slovensku. Stanicu rýchlej pomoci tvorí 3
členná posádka. Velí jej lekár, ktorý má pri sebe vodiča a záchranára.
Primátor ocenil fakt, že výmena poskytovateľov po konkurze v Bytči prebehla bez prieťahov.
Zaželal im veľa šťastných zásahov.
Podrobnosti SD č. :162 / 2009
Zakázané návštevy. V novembri zakázalo vedenie nemocnice návštevy pacientov na
všetkých lôžkových odd. až do odvolania. Dôvodom bol zvýšený počet respiračných chorôb.
V posledných týždňoch novembra bolo v kraji potvrdených ďalších 6 prípadov prasacej
chrípky. Pre klasickú chrípku bolo v týždni od 16. do 20.XI. zatvorených v kraji 85 školských
zariadení. Lekári hlásili 8 374 chorých.
Podrobnosti SD č.: 163 / 2009
Nový monitor. Vďaka dobrovoľným darcom mohla nadácia Križovatka darovať začiatkom
decembra dojčenskému odd. vo FNsP monitor zástavy dychu dojčiat. Vďaka nemu budú
môcť pokojne spávať ďalšie bábätká aj ich mamičky. Prístroj slúži na monitorovanie dychu
ohrozených novorodencov syndrómom náhleho úmrtia dojčiat. Riziko zástavy dychu sa
vyskytuje od narodenia , až do trištvrte roka dojčaťa. Zástava dychu nemá reálne vysvetlenie.
V SD prikladám rizikové faktory. Nemocnica požičiava monitory deťom aj domov. Tento
rok mali okolo 90 požičaných monitorov a na odd. neprestajne funguje 6 prístrojov.
Podrobnosti SD č.:164 / 2009
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9. kapitola

ŠKOLSTVO

Z rozpočtu mesta bolo vyhradených na školstvo: 3 348 019,90 €. Z toho na MŠ: 655 133,77
€ ; dotácie pre deti MŠ ( sociálne prípad: 10 275, 36 € ; školský úrad: 25 736,20 €; súkromnú
jazykovú školu 1 376 € ; CCVČ : 218 756 €; Škol. jedálne: 206 922, 97 € ; E. Lániho:
19 309,98 € ; ZŠ všeobecne: 19 309, 98 €.
Podrobnosti SD č.: 165 / 2009
Správa o činnosti.
Mesto Bytča je zriaďovateľom 12 školských zariadení. Z toho:
1. 7 zariadení je bez právnej subjektivity : 5 materských škôl
2 školské jedálne
2. 4 zariadenia sú s právnou subjektivitou : 2 základné školy. Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Školské jedálne ( ŠJ ).
1. ŠJ na Ul. mieru – pripravuje stravu pre stravníkov ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové,
Hliník, Pšurnovice a M. Bytču; pre dôchodcov a dodávateľsky pre
Hvozdnicu a Hlboké.
- počet zamestnancov je 15, z toho : 5 pre MŠ a 1 vodič
- priemerný mesačný počet stravníkov je 715
z toho: obedy – 680 ; desiate – 300; olovranty – 200
dôchodcov – 60
2. ŠJ na Ul. Eliáša Lániho – pripravuje stravu pre ZŠ, gymnázium a MŠ Hurbanova
- počet zamestnancov 11
- priemerný mesačný počet stravníkov je 517, z toho:
Obedy – 517; desiate – 104; olovranty – 82;
Podrobnosti SD č.:166 / 2009 ( správa )
Materské školy ( MŠ ).
1. Údaje o počte detí a tried.
Škola
MŠ Ul. Dostojevského
Ul. Hurbanova
Hrabové
Hliník nad Váhom
Pšurnovice
Spolu:

triedy
7
8
1
2
1
19
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počet detí
153
165
25
39
21
403

počet predškolákov zaškolenosť
44
100 %
54
-„–
12
-„–
10
-„–
10
-„–
130
100 %
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2. Prehľad o počte zamestnancov.
Škola

pedagogickí

MŠ Dostojevského
Hurbanova

14
15

Hrabové
Hliník
Pšurnovice
Spolu:
Všetci boli 100 % kvalifikovaní.

2
4
2
37

ostatní
4 + 1 sezónny
4 + 2 kuriči s úväzkom počas
sezóny, 1 kurič údržbár
1 plný, 1 polovičný + 2 sezónne
3
2
14 + 2 sezónne + 1/0,5

3. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
Názov podujatia
-Tvorivé vzdelávanie poriadané Metodickým centrom v Banskej Bystrici
- K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky
- aktivizácia manipulačných činností v predškolskom veku
- starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím
- práca s deťmi, ktoré majú poruchy reči
- prevencia narušenej komunikačnej schopnosti
- vzdelávanie v celosvetovom programe IBM Kid Smart
- rozvoj čitateľskej a pisateľskej gramotnosti
- aplikácia nového školského zákona v praxi
- účasť na konferenciách
- príprava vedúcich pedagogických zamestnancov
- zvyšovanie kvalifikácie na vysokej škole

počet učiteľov
37
31
3
4
3
2
2
1
8
5
3
8

4. Aktivity a prezentácie škôl na verejnosti
- Všetky MŠ vystúpili s kultúrnym programom na Akadémii materských škôl „ Na krídlach
radosti“;
- zapojili sa do výtvarných súťaží: Z rozprávky do rozprávky, Žitnoostrovné pastelky, Vesmír
očami detí;
- literárnych súťaží: Mám básničku na jazýčku, Rapotavá straka
- videli divadelné predstavenia : V Bábkovom divadle v Žiline, v CVČ, v Dome kultúry
- videli výchovné koncerty žiakov ZUŠ
- boli na predplaveckom výcviku v Púchove
- navštevovali krúžky: anglického jazyka, šikovné ruky, spevácky, turistický, hry na flautu
- Školy v prírode sa zúčastnilo 25 detí z MŠ ul . Dostojevského a 33 detí z MŠ Hurbanova
- Ďalej zorganizovali: Stretnutie s Kubikom, veľkonočné tvorivé dielne, Farebný týždeň
detskej radosti, návštevu mestskej knižnice, výstavu Zeleniny a ovocia.
- Školské časopisy vydávali: MŠ Hurbanova a Dostojevského
- výletu do ZOO v Lešnej sa zúčastnili deti z MŠ Dostojevského
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5. Projekty, do ktorých boli MŠ zapojené.
MŠ Dostojevského: Bezpečne v živote a hre ( dopravná výchova), Elektronizácia MŠ.
Adamko hravo – zdravo ( životospráva), Kid Smart – program IKT ( vzdelávanie sa učiteľov),
Záhrada plná zdravých detí, Čo rozprávali stromy ( ochrana prírody ).
MŠ Hurbanova: Adamko hravo – zdravo, Poznaj miluj, ochraňuj, Zdravý úsmev ( ochrana
chrupu),
MŠ Hliník : Skvalitňujeme životné prostredie,
Všetky MŠ: Adamko hravo – zdravo, Rozvoj ranej čitateľskej gramotnosti, Škola
podporujúca zdravie.
6. Priestorové a materiálne podmienky.
Všetky MŠ majú dostatočne veľké priestory a také usporiadanie priestorov, ktoré vyhovuje
deťom. Pomôcky a hračky sú priebežne dopĺňané. Všetky MŠ majú audiovizuálnu
a výpočtovú techniku. Mestské MŠ sú napojené na internet. MsÚ postupne zlepšoval stav
budov:
MŠ Dostojevského : - úprava terasy na novú triedu , oddelenie WC a umyvárne od triedy
stenou, nové pomôcky a hračky
MŠ Hurbanova:
- zabudovanie 2 terás k novým triedam, maľovanie tried, nové stoličky,
stoly, altánok , kúpenie nových obliečok, pomôcok a hračiek.
MŠ Hrabové:
- materiál na rekonštrukciu WC, učebné pomôcky a hračky.
MŠ Pšurnovice:
- oprava krytu na žumpe, výkopové práce na žriedlo pitnej vody,
chlórové zariadenie , nové učebné pomôcky.
MŠ Hliník:
- nové lehátka , bielizeň, stoly a stoličky, učebné pomôcky a hračky, CD
prehrávač.
7. Finančné a hmotné zabezpečenie.
Príspevky od rodičov využívali škôlky na čiastočné nákupy učebných pomôcok, hračiek,
detského nábytku a metodických príručiek.
8. Cieľ rozvoja MŠ škôl.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania bola príprava detí na vstup do ZŠ. Školy sa riadili
pokynmi metodických centier a inšpekčných orgánov. Úspešná bola najmä akcia zameraná na
rozvoj ranej čitateľskej gramotnosti detí.
9. Dobré výsledky a nedostatky.
MŠ dosiahli dobré výsledky v oblasti kompetencií detí, v realizácii projektov, v aktivitách
zameraných na deti, v spolupráci so ZŠ, ZUŠ, CVČ a rodinou. Veľmi sa zlepšilo vybavenie
škôl pomôckami, inováciou priestorov.
Nedostatkom vo výchovnom procese bolo malé využívanie progresívnych metód práce,
využitie rôznorodého materiálu, viac bolo treba venovať pozornosť poruchám reči detí
a rozvoju ich grafomotorických zručností.
Podrobnosti SD č.: 167 / 2009 ( správa )

KRONIKA MESTA BYTČA 2009

strana č. 50

Zápis detí do MŠ.
Podľa nového zákona sa do MŠ prijímali deti na základe písomnej žiadosti, s potvrdením
lekára o ich dobrom zdravotnom stave. Prednostne prijímali deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku
a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Vo všetkých MŠ, ktorých zriaďovateľom
bolo Mesto Bytča, sa prijímali žiadosti od 1. do 15. marca 2009.
Podrobnosti SD č.: 168 a / 2009
Deň otvorených dverí zorganizovali v MŠ Hurbanova dňa 10. marca. Rodičia aj deti sa
mohli na mieste presvedčiť, či im vyhovuje táto škôlka, pani učiteľky a priestory.
Podrobnosti SD č.: 168 b / 2009
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ Hurbanova si mohli prísť rodičia vyzdvihnúť od 15. do
20. apríla.
Podrobnosti SD č.: 168 c / 2009
Hľadá sa Dobšinský Bola súťaž, ktorú pre deti MŠ organizovala knižnica v rámci
čitateľských zručností. 1. miesto v nej získala MŠ Hurbanova a deti: S. Hrtánková, Ž.
Valúchová, J. Mandová, A. Múdry, M. Šindel, J. Játy, Z. Malíková a M. Bambúchová.
Akadémia detí MŠ. 16. júna bol v DK slávnostný deň. So svojím programom vystúpili pred
verejnosťou tí najmenší v programe pod názvom „ Na krídlach radosti“
Beseda s policajtmi. Mestskí policajti ( MsP) v Bytči prišli v rámci projektu Doprava –
bezpečne v živote i v škole, na besedu s deťmi MŠ Dostojevského. Hovorilo sa najmä
o pravidlách bezpečnej premávky na cestách. Policajti deťom zdôraznili najmä to , že je pre
ne dôležité dobre vidieť a byť videný. Beseda sa uskutočnila 21. IV. v areáli MŠ. Hovorilo sa
aj o ochrannej prilbe a reflexnej veste. Okrem teórie si deti v praxi vyskúšali jazdu na bicykli
po dopravnom ihrisku. Policajti ukázali deťom pracovné pomôcky a zariadenie služobného
auta.
Podrobnosti SD č.: 169 / 2009
MŠ Hvozdnica. Vo štvrtok 1. októbra mali deti s I. skupiny MŠ Hvozdnica tekvicovú oslavu.
Rodičom dali úlohu priniesť do škôlky tekvice , náradie na vyrezávanie a prírodniny. Deti
s pomocou rodičov zdobili a upravovali svojich Svetlonosov. Pri práci sa mohli občerstviť
čajom a sladkosťami. Pani učiteľka Krajčiová potom večer rozsvietila a v oknách vystavila
milé strašidielka.
Podrobnosti SD č.: 170 / 2009
MŠ Pšurnovice. Deti z tejto MŠ privítali v októbri policajtov z MsP v Bytči. Ich zámerom
bolo naučiť deti niečo o nástrahách dopravy. Priblížili deťom prácu polície. Zamerali sa
najmä na ochranu detí pred úrazmi na cestách. Deti si vyskúšali reflexné vesty , policajné
čiapky, ale najviac sa im páčila prehliadka služobného vozidla.
Podrobnosti SD č.:171 / 2009
Základné školy ( ZŠ ).

Základná škola Ul. mieru.
1. Prehľad o počte žiakov a tried.
Počet tried celkom:
Počet žiakov celkom:
Počet oddelení ŠKD
Deti odmenené za reprezentáciu
Znížené známky so správania
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37
784
5
102
13

I. st. – 17
351
176

II. st. – 20
433
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Počet detí v 1. ročníkoch
Počet deviatakov

91
100

2. Prehľad o počte zamestnancov
Riaditeľ: Mgr. Rudolf Takáč ; Zástupkyne: Mgr. Daniela Dovičinová, Katarína Hromcová
a Božena Šurláková.
Pedagogickí:
56
Ostatní :
14
3. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.
- Deň otvorených dverí
- výlety, exkurzie, výchovné koncerty, návštevy divadla, výstavy kníh
- exkurzia do hvezdárne
- Deň samostatnosti
- Vianočný program pre žiakov a rodičov
- Pobyt v škole v prírode
- halloweenská noc v škole
- Spolupráca s políciou – Správaj sa normálne, dopravná súťaž, Jablko a citrón
- Spolupráca s Požiarnym zborom – súťaž družstiev
- prednášky na tému: medziľudské vzťahy
- výtvarná súťaž na tému: Protispoločenská činnosť
- literárny projekt: Naj kniha a Zvierací advokát vydávanie občasníka Denný prorok,
vydávanie časopisu v anglickom jazyku Hradné strašidlo
- Najstarší rodinný historický prameň – dejepisný projekt.
Súťaže:
Okresné kolo: pytagoriáda, matematická, geografická, dejepisná , biologická, fyzikálna
olympiáda , Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska,
Rozprávková Žilina, Sárova Bystrica – moderovanie...
Výtvarné súťaže: Hasiči, vojaci a polícia očami detí, Ovocie a zelenina,
Remeslá skryté v stromoch, Prečo som na svete rád.
Športové súťaže: škola sa zúčastnila na 16 športových súťažiach v okresnom
kole.
Krajské kolo: Hviezdoslavov Kubín
4. miesto
Sárova Bystrica – moderovanie
čestné uznanie
Slávik Slovenska
účasť
Dejepisná olympiáda
účasť
Mladý zdravotník
účasť
Celoštátne kolo: Majstrovstvá v Sudoku
11 ž. účasť
Super trieda
1. miesto
Majstrovstvá sveta . v Sudoku
1. ž. účasť
Škola bola zapojená aj do národných programov. Národný program: prevencia obezity : 9
akcií; boj proti obchodovaniu s ľuďmi: 2 akcie; duševné zdravie: 8 akcií; prevencia
kriminality: 9 akcií. Aktivity prebiehali formou besied, prednášok, výtvarných súťaží, výstav,
koncertov, športových dní a podobne.
Podrobnosti SD č.: 172 / 2009 ( 5 listov )
4. Projekty.
- Škola pre budúcnosť – konto Orange
- Jazykové laboratórium
- Etwining
- Medzinárodný projekt : Poznaj môj svet
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- Springday 2008
- Premena tradičnej školy na modernú
- Otvorená škola ( areál školy je otvorený pre verejnosť)
- akreditované Školiace centrum infoveku, obohatená o stránky pre I. stupeň ZŠ
- Spolupráca s Fakultou prírodných vied žilinskej univerzity
- Spolupráca s Metodickým centrom Bratislava v oblasti vzdelávania
- Od 6. IV. začali realizovať projekt Inovácia obsahu a metód vyučovania pre trh práce
Podrobnosti SD č.: 173 / 2009 ( správa )
Učitelia zorganizovali so žiakmi spolu 15 projektov a do tvorby 8 projektov sa aj žiaci
zaangažovali.
List ministrovi. Pred očakávanou návštevou ministra školstva poslalo mu vedenie školy list.
V ňom zachytili stručnú históriu, aktivity a úspešnú prezentáciu na verejnosti doma i v rámci
Slovenska.
Nový projekt.
6. IV. začala škola realizovať projekt Inovácia obsahu a metód výučby na zvýšenie kvality
vzdelávania pre potreby trhu práce. 22 mesiacov sa na škole pravidelne uskutočňovali cielené
vzdelávacie aktivity pre pedagógov i žiakov. Cieľom ich vzdelávania bola oblasť jazykovej
komunikácie, kultúrne dedičstvo, budovanie tvorivého vzdelávacieho prostredia. Dôležité pre
projekt bolo, že reagoval na lokálne potreby smerujúce k rodičom, pedagógom a žiakom
z iných škôl i širšej verejnosti.
Podrobnosti SD č.: 174 a / 2009
Deň učiteľov. 27. III. v kongresovej sále ZŠ oslávili učitelia školy sviatok učiteľov.
K veľkému potešeniu pozvali medzi seba, tak ako každý rok, aj svojich bývalých kolegov,
ktorí sú už na dôchodku.
Podrobnosti SD č.: 174 b / 2009
Vzácna návšteva. 28. V. navštívil školu žilinský sídelný biskup Doc. ThDr. Tomáš Galis.
Sprevádzal ho primátor mesta Ing. Korec. Svojimi vlastnými slovami ho najskôr v mene školy
privítali deti. Otec biskup sa im poďakoval posolstvom nádeje a poradil im , ako možno
prežiť život v šťastí, ako ho urobiť lepším a krajším.
Podrobnosti SD č.: 174 c / 2009
Už 13. reprezentačný ples zorganizovala Rodičovská rada školy. Tento rok to bolo 17.
januára v priestoroch telocvične.
ZŠ Ul. Eliáša Lániho
Zmena vedenia : od 1.7. 2009 nastúpila na miesto riaditeľky Mgr. Mária Torousová;
zástupkyne: Mgr. Viera Klacková a Mgr. Ivana Valientiková.
1. prehľad o počte žiakov a tried
Počet tried celkom:
25
I. st. – 10
II. st. – 11
Počet žiakov celkom :
580
224
356
Počet oddelení v ŠKD
2 s počtom detí 66
Udelené pochvaly
54 ( riaditeľom školy )
Znížené známky zo správania
26
Počet prvákov
48
Počet deviatakov
79
7 žiakov prijali na osemročné gymnázium.
Škola mala dislokované pracovisko v Hliníku a v Hrabovom.
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2. Prehľad o počte zamestnancov
Pedagogickí
Ostatní

46
9

3. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Medzi najväčšie patrila Slávnostná akadémia k 80. výročiu založenia školy. Celý školský rok
sa niesol v znamení tohto výročia. . Medzi sprievodné akcie patrili: výstava fotografií, tvorba
výtvarných a literárnych diel a športové súťaže. Deti nižších ročníkov boli v júni v škole
v prírode v Liptovskej Porúbke.
Učiteľský kolektív odprevadil na poslednej ceste svoju bývalú kolegyňu Máriu Podhorskú.
Akcie pre rodičov: Vianočná besiedka, Deň matiek, na podporu výuky cudzích jazykov
zorganizovali s rodičmi 2 zájazdy do Viedne. Účasť prvákov a tretiakov v škole v prírode.
Súťaže: Slovenský slávik, Vianočná pohľadnica, Literárny Kežmarok, matematická,
geografická, biblická olympiáda, pytagoriáda, stolný tenis, dopravná súťaž, cezpoľný beh,
Šaliansky Maťko.
Okresné kolo:
1. miesto: matematická olympiáda, dopravná súťaž, hádzaná st. a ml. žiačky
2. miesto: Slávik Slovenska, olympiáda biologická a v Sj, šach, cezpoľný beh,
3. miesto: Hviezdoslavov Kubín , biologická olympiáda, stolný tenis, basketbal, streľba so
vzduchovky, cezpoľný beh
Krajské kolo:
1. miesto : hádzaná st. a ml. žiačky,
5. miesto : matematická olympiáda
Celoštátne kolo:
2 najúspešnejší riešitelia matematickej súťaže
2. miesto : ml. žiačky hádzaná

4. Projekty
-

Čitateľská gramotnosť ž. I. ročníka
Európsky týždeň boja proti rasizmu
Slovensko v mojej dlani
Euro v mojej peňaženke
Sme v škole – celoslovenský projekt
Moje ľudské práva
Moja virtuálna firma
Amazonský prales

5. Priestorové a materiálne podmienky školy
Škola má 2 elokované pracoviská. Stav všetkých tried je vyhovujúci. Vo väčšine z nich je
nový nábytok, v niektorých sú keramické tabule. Škola má k dispozícii audiovizuálnu
techniku, počítače a odbornú učebňu cudzích jazykov.
6. Výsledky inšpekčnej činnosti
Testovanie vedomostnej úrovne ž. 9. ročníkov dopadlo nad očakávanie dobre.
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7. Finančné a hmotné zabezpečenie
Škola vyčerpala dotácie z r. 2008 vo výške 1 792 896,- Sk. Kúpili nový nábytok pre žiakov,
tabule, didaktickú techniku, vybudovali spojovaciu chodbu medzi hlavnou budovou
a telocvičňou.
Podrobnosti SD č.: 175 / 2009 ( správa )
7 učiteliek I. stupňa sa začalo vzdelávať v anglickom jazyku.
Zápis do školy. 20. a 21. I. sa uskutočnil zápis prváčikov do školy. Rodičia museli k nemu
priniesť platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zápisné 15 €.
Ples. 7. II. v telocvični školy sa verejnosť dobre zabavila na Školskom plese.
Podrobnosti SD č.: 175 a / 2009

ZŠ Hvozdnica.
Noc v škole. 15. mája sa deti vo Hvozdnici vyspali v škole. Týkalo sa to iba štvrtákov a ich
p. učiteľky Moniky Haluškovej. Deti si v triede roztiahli spacie vaky a hoci boli poobliekaní
v pyžamách, predsa si urobili diskotéku. Pre deti to bol nezabudnuteľný zážitok, v poradí už
tretí.
Podrobnosti SD č.: 176 a / 2009
Imatrikulácia. 10. XI. zažili všetky deti v ZŠ Hvozdnica imatrikuláciu prvákov. Až v tento
deň ich slávnostne pasovali za ozajstných prvákov – žiakov školy. Nastúpení boli pred
vedením školy a žiakmi z ostatných tried. Dostali zelené stužky ako vyznamenanie Rádu
veľkej ceruzky. Každý z nich musel zarecitovať báseň. Dostali aj pamätný list, ktorý im bude
tento deň pripomínať.
Podrobnosti SD č.: 176 b / 2009

Základná umelecká škola.
1. Počet žiakov

533

Prípravné štúdium
I. stupeň
II. stupeň
ŠPD

52
450
18
13

2. Prehľad o vyučovacích výsledkoch
Prípravné štúdium
do I. ročníka postúpilo
Hudobný odbor
266 ž.
Výtvarný odbor
144 ž.
Tanečný odbor
111 ž.
Literárno – dramatický odbor 12 ž.
ŠPD
4 ž.
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3. Prehľad o počte zamestnancov
Pedagogickí :
Ostatní

14 interných
3

11 externých

4. aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Koncerty:
- Verejné žiacke koncerty v ZUŠ ( 13 )
- Vianočné koncerty v ZŠ, MŠ vo Hvozdnici, v Dome kultúry
- Verejné tanečné koncerty v Dome kultúry ( 5 )
- Vystúpenie na Galavečere BAN – DA v Bánovciach nad Bebravou
- Výchovné koncerty pre MŠ v Bytči, ( 2 ), Pre MŠ a I. st. ZŠ tanečné predstavenie
Perníková chalúpka ( 8 ).
- Verejné vystúpenia ( 9 )
- Výstavy
(4)
- vystúpenia dramatického odboru ( 9 ) . Vystúpili pre MŠ a ZŠ v Bytči, v Žiline, Rajci a
Hornom Hričove.
Súťaže a festivaly:
Hudobný odbor: - zobcová flauta
2 druhé miesta
- husľová dielňa Žilina
1 laureát
strieborné pásmo
- husľová súťaž v Kremnici
- Piano v modernom rytme ( Bojnice)
zlaté pásmo, 1 laureát
- prehliadka slov. hud. tvorby v Rajci
2 pamätné listy
a cena za najlepšiu interpretáciu
- Spevácka súťaž
účasť
- Prehliadka ml. spevákov vo Vrútkach
zlaté pásmo
- Festival akordeonistov ( celoslov. )
3 strieborné pásma, 1 bronzové
Výtvarný odbor: - Talent, umenie, kumšt
účasť
- Vesmír očami detí
postup do celoslov. kola
LDO :
- Regionálna súťaž v rétorike
2. miesto
diplom za postavu babičky
- Detská dramatická činnosť ( krajská)
5. Priestorové a iné vybavenie školy.
Klady. Na individuálne vyučovanie používala škola 14 učební a na kolektívne 8 učební.
V DK pravidelne prezentujú svoje výsledky výtvarný, hudobný , tanečný a dramatický odbor.
Škola je dostatočne vybavená hudobnými nástrojmi a inými učebnými pomôckami.
Zápory. V budove školy je nevyhovujúce neónové osvetlenie. Triedy hudobného odboru sú
hlučné. Aby sa tomu predišlo, treba ich odhlučniť tapacírovanými dverami a pod.
6. Finančné a hmotné zabezpečenie
získava škola od zriaďovateľa ( MsÚ ) a z príspevkov od rodičov.
Podrobnosti SD č.: 177 / 2009 ( správa )
Rozprávka. Dramaťáci zo ZUŠ v Bytči v spolupráci s výtvarným odborom nás všetkých
pozvali 12. marca do DK na zdramatizovanú rozprávku O červenej čiapočke.
Podrobnosti SD č.: 177 a / 2009
Improvizácie. ZUŠ a jej dramatický odbor pozvali verejnosť na súťaž v improvizovaní 23.
apríla. Súťažilo sa v Koncertnej sále ZUŠ
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Beseda. Do tretice pozvali Dramaťáci 23. júna tých, ktorí majú radi poéziu na tzv.
Dramavečer. Prítomným predstavili básne Milana Rúfusa, vtipné historky Ľuba Dobrovodu
a rozprávku O červenej čiapočke.
Zápis. V tlači a po celom meste sa objavili letáčiky, z ktorých sme sa dozvedeli, termíny a iné
podmienky zápisu detí do ZUŠ
Podrobnosti SD č.: 177 b / 2009
Tanečný večer. ZUŠ sa predstavila 11. IX. na nádvorí Bytčianskeho zámku svojou tanečnou
kreáciou „ Umenie lietať“.
Hudobná škola YAMAHA v Bytči. Najväčším jej úspechom bolo získanie Strieborného
Slávika Slovenska Petrovičankou Kristínou Uríčkovou. Finále 19. ročníka sa konalo
v Bratislave v auguste. Na súťaži pod záštitou majstra Petra Dvorského sa zúčastnili deti od 6
do 15 rokov. V celoslov. kole vystúpili iba finalisti, ktorí vyhrali krajské kolá. Kristínu
pripravuje Anna Holíncová v Yamahe. V porote hovorili o nej ako o výnimke a mimoriadnom
talente. Ocenenie získala piesňou z rodnej dediny „ Stracela som lásku“. Kristína je vyslovene
javiskový typ, bez trémy a uvoľnená. Tento rok sa víťazi predstavili v Prahe na spoločnom
koncerte s českými deťmi.
Podrobnosti SD č.: 178 / 2009
Centrum voľného času ( CVČ )
V meste pracovali 3 CVČ. Mestské CVČ sídlilo v budovách ZŠ Ul. mieru spravoval a riadil
ho MsÚ. Od januára 2008 ho viedla p. Mária Hlavoňová. CCVČ je cirkevné CVČ , ktoré riadi
farský úrad v meste a finančne ho zabezpečuje štát a napokon je tu SCVČ – čiže súkromné
CVČ.
SCVČ od r. 2008 vedie Miroslav Takáč. Jeho sídlo je v Štiavniku a niektoré klubové
priestory majú na námestí v Bytči pod názvom Klub detí a mládeže Bytča. Ponúkajú aktivity
deťom v ich voľnom čase, kde si prídu oddýchnuť, pozerať Tv vysielanie, čítať časopisy,
pracovať na počítači a internete. Na ňom si môžu vypracovať projekty do školy. Traja
zamestnanci im pripravujú súťaže a spoločenské hry. Pretože klubovňa má iba malé priestory,
nefungujú tu krúžky.
V SD prikladám fotografie: z klubovne, kde mladí ľudia trávia svoj voľný čas, výstavky
jesenných , vianočných a veľkonočných ozdôb; karneval a podobne.
Podrobnosti SD č.: 179 a, b, c / 2009; 180 a, b / 2009; 181 a / 2009; 182 a, b / 2009
Mestské CVČ
1. Prehľad o záujmových útvaroch
Por.č.:

Záujmové útvary

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spolu:

kultúra a umenie
informatika a počítače
telovýchova a šport
jazykové krúžky
prírodné vedy
spoločenské vedy
turistické krúžky
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16
14
23
15
22
15
16

počet členov
407
417
881
177
571
552
220
3225
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2.Zóna voľného času ( ZVČ )
V ponuke bola spomínaná činnosť krúžkov + tanečný, futbalový, šikovné ruky, šachový.
Zabezpečovalo ich 5 interných zamestnancov na skrátený pracovný úväzok. Zóna ponúka pre
deti kmeňovej ZŠ aktivity na základe dopytu detí. Väčšinou sú to deti z Detského klubu.
3. Prehľad zamestnancov
V zariadení pracovalo 8 interných zamestnancov, 5 pedagogických na skrátený úväzok a 109
externých zamestnancov.
4. Prázdninová činnosť
Jesenné prázdniny: Šarkaniáda, tanečné krúžky a zóna voľného času
Podrobnosti SD č.: 183 a / 2009
Vianočné prázdniny: Vianočná a novoročná besiedka, Kreatívny deň, Vedomostný kvíz
o zvieratkách, sánkovačka a ZVČ
Podrobnosti SD č.: 183 b / 2009
Polročné prázdniny : karneval
Jarné prázdniny: stretnutie tanečných a divadelných krúžkov, Fantázia z odpadu, Turnaj
v biliarde, Súťaž pre bystré hlavičky, výstavky prác a ZVČ
Veľkonočné prázdniny: turistická vychádzka
Letné prázdniny: Mestské tábory: Modrá planéta, Robinson
Letné tábory: Rajecká lesná – Harry Potter. Tento tábor strávili naše deti
spolu s českými . Bolo v ňom 45 našich a 45 českých detí.
Na budúci rok pôjdu naše deti do tábora v Čechách.
Pružina - Cesta okolo sveta ( pri P. Bystrici )
Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 1573 detí a ml. ľudí.
5. Príležitostná činnosť
CVČ organizovalo športové súťaže, predmetové olympiády, Hviezdoslavov Kubín, Slávik
Slovenska v rámci okresu. Počas šk. roku mohli deti navštevovať internet a klubovňu hier,
v nej sa vystriedalo 326 detí.
Tanečné krúžky sa zúčastnili súťaží:
Lets dance Rajec 2009
- 1. miesto a špeciálne ocenenie
Rebel – tanečná skupina - 4 . miesto
Príležitostnej činnosti sa zúčastnilo 6 138 detí a mládeže.
6. Priestorové a materiálne vybavenie
Činnosť sa uskutočňuje v stiesnených priestoroch ŠKD základnej školy, kde je umiestnená
klubovňa hier, tanečná sála a výpočtová technika. V zime je v priestoroch chladno ( pretože sa
v budove kúri iba doobeda), preto práca v záujmových krúžkoch nemôže pokračovať
v neskorých hodinách popoludní. Učebné pomôcky boli pre krúžky zabezpečené.
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7. Zvyšovanie kvalifikácie
Dvaja zamestnanci dokončili magisterské štúdium. Okrem toho si zvyšovali odbornosť
odbornými školeniami, štúdiom odbornej literatúry a metodických textov.
8. Spolupráca
CVČ počas roka spolupracovalo so všetkými školami a šk. zariadeniami v meste a okolí;
s MsÚ Bytča, Gymnáziom Bytča, mestskou knižnicou, Špeciálnou školou internátnou, OR
SAŠŠ, Amavet – om; KKS Žilina, TZO Bytča.
Podrobnosti SD č.: 183 c / 2009 ( správa )
Majstrovské súťaže.
Stolný tenis
OK
žiaci
24. II. 2009
1. miesto : Súľov Hradná
2. miesto: Gymnázium Bytča
3. miesto ZŠ Ul. Lániho
žiačky: 1. m. ZŠ Súľov Hradná
2. m. ZŠ Ul. mieru
Miesto konania : Súľov Hradná
OK
11. II. 2009
Volejbal :
Miesto konania : ZŠ Ul. mieru Bytča
Žiaci: 1. m.: gymnázium Bytča
2. m.: ZŠ Ul. mieru
Žiačky: 1. m.: ZŠ Ul. mieru
2. m.: gymnázium
3. m.: ZŠ Štiavnik
Streľba zo vzduchovky:
OK
12. III. 2009
Miesto konania ZŠ Kolárovice:
Žiaci: 1. m.: ZŠ a MŠ Kolárovice
2. m.: ZŠ Súľov Hradná
3. m.: ZŠ E. Lániho
Žiačky: 1. m.: ZŠ Súľov Hradná
2. m.: ZŠ a MŠ Kolárovice
Cezpoľný beh
OK
Miesto konania: Súľov ; 29. IX. 09
Žiaci: 1. m. : M. Randa - Súľov Hradná
2. m.: M. Mikulík – Štiavnik
3. m.: J. Kecík - Súľov Hradná
Žiačky: 1. m.: V. Višňovská – ZŠ Lániho
2. m.: E. Deckárová - ZŠ Lániho
3. M.: M. Vaninová - ZŠ Lániho
Za družstvá vyhrali chlapci zo Súľova a dievčatá z E. Lániho
5. marca pozýval CVČ na súťaž pod názvom Fantázia z odpadu. Deti si priniesli odpadový
materiál a z neho potom vyrábali svoje výtvory. Tie najoriginálnejšie ocenili hodnotnými
cenami.
6. marca pozývali na Veselú rozprávku. Akcia sa konala z príležitosti Mesiaca knihy.
Organizátori pripravili deťom zaujímavé akcie a občerstvenie.
Podrobnosti SD č.: 184 a, b / 2009
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Deň priateľov.9. júna pozvalo CVČ verejnosť na prezentáciu svojich krúžkov pod názvom
Deň priateľov. Všetci sme sa zišli v DK. Súčasťou vystúpení bola predajná výstava fotografií
a prác detí v krúžkoch.
Podrobnosti SD č.: 185 a, b / 2009
Letný tábor.
CVČ pripravilo pre naše deti letný tábor v rekreačnom zariadení Predhorie Pružina. Deti boli
v tábore od 12. do 19. júla . Rodičia zaplatili poplatok 110 €. V cene bola zahrnutá doprava,
ubytovanie, strava a pedagogický dozor.
Podrobnosti SD č.: 186 a, b / 2009
Výmenná burza sa za veľkej účasti detí konala v klubovni CVČ 16. 10. 09. Deti si vymieňali
servítky, odznaky, poštové známky, kartičky, tetovačky ( sú obrázky, ktoré nahrádzajú
tetovanie . Ľahko sa odstránia, lebo sú iba nalepené na kožu). a mnoho iných predmetov.
Čarovanie s bylinkami. 29. 10. vyvrcholila akcia pod názvom Čarovanie s bylinkami.
Liečivé rastliny , ktoré si deti nazbierali počas leta, teraz spracovali , roztriedili a vyrobili si
z nich voňavé vrecúška. Zároveň sa ich naučili poznávať a využívať v bežnom živote.
Podrobnosti SD č.: 187 / 2009
Stretnutie s Mikulášom.
5. decembra pripravili pre naše deti Stretnutie s Mikulášom. Všetko sa to začalo slávnostným
rozsvietením vianočného stromčeka. Potom nasledovalo Divadielko, tanečné vystúpenie
a vytúžené odovzdávanie darčekov. Deti so svojimi rodičmi sa stretli s Mikulášom v DK.
Podrobnosti SD č.: 188 a, b / 2009

Gymnázium Bytča
Prijímačky na nečisto. Škola oznámila všetkým záujemcom o štúdium na 8 – ročnom
gymnáziu , teda žiakom 5. ročníkov ZŠ a ich rodičom, že 2. marca sa v budove školy
uskutočnia Prijímačky na nečisto. Učitelia radi privítali všetkých, ktorí si chceli vyskúšať
testy na prijímacie pohovory z minulých rokov.
Podrobnosti SD č.: 189 a / 2009
Skúšky. Riaditeľka Gymnázia v Bytči vyhlásila druhé kolo prijímacích skúšok na šk. rok
2009 / 2010. Druhé kolo sa konalo, pretože sa nenaplnil počet žiakov pre triedu príma.
Skúšky sa týkali žiakov piatych ročníkov ZŠ. Záujemcovia mohli odovzdať prihlášky do 12.
júna.
Podrobnosti SD č.: 189 b / 2009
Kurzy. V šk. roku 2009 / 2010 otvorili v Gymnáziu tieto jazykové kurzy: angličtina,
nemčina, francúzština a ruština pre začiatočníkov a pokročilých. Ďalej kurzy verbálnej
komunikácie zo spomenutých jazykov a prípravu na maturitnú skúšku v anglickom
a nemeckom jazyku. Zápis do jazykových kurzov bol 23. júna a 8. septembra 2009.
Podrobnosti SD č.: 189 c / 2009
Tento rok si v gymnáziu po prvýkrát vyskúšali elektronickú žiacku knižku. Cez internet
oznamovali učitelia rodičom informácie o výsledkoch a správaní sa ich detí.
Detský domov ( DD )
Správa o činnosti. Detský domov ( DD ) bol zriadený v Bytči v r. 1951 a od 2006 mal
detašované pracovisko v Kysuckom Novom Meste ( KNM ). V našom DD sú zriadené 4
samostatné skupiny rodinného typu. V každej z nich je 10 detí, s ktorými pracuje 5
pracovníčok ( z toho 2 vychovávateľky). DD zabezpečuje deťom celodenné stravovanie,
hygienu, oblečenie, prípravu na šk. vyučovanie a záujmovú činnosť. K 31. 12. 2009 bolo
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v DD umiestnených 56 detí z toho v Bytči 36 detí. Počas roka prijali 7 nových a prepustili tiež
7 detí.
Deti navštevujú MŠ, ZŠ, ŠZŠI a staršie deti odborné učilištia a Dopravnú akadémiu v Žiline.
Deti navštevujú rôzne záujmové krúžky, ktoré sú poriadané prostredníctvom škôl a CVČ
v Bytči. 3 deti navštevujú ZUŠ.
Záujmové aktivity:
Súťaže: výtvarná súťaž s protidrogovou témou, regionálne športové hry v Liptovskom
Hrádku, petangová súťaž a Hry bez bariér, futbalový turnaj Karola Poláka, športový deň
v areáli domova, tvorivé dielne v Zlatovciach.
Koncerty: 7 detí bolo na muzikály v Martinskom divadle, za Najmilší koncert v bábkovom
divadle v Žiline získali II. miesto, Rockstone Fest, vystúpenie „Domov je túžba detského
srdca“, benefičný koncert v Bratislave – Úsmev ako dar.
Liečebné pobyty: vo februári bolo 10 detí na liečebnom pobyte v kúpeľoch Rajecké Teplice,
v apríli bolo 13 detí v Detskej ozdravovni Trávnica
Výlety: všetci boli v letnom tábore v Krokave, celodenný výlet do Bojníc, v októbri boli
v Tatralandii v Liptovskom Mikuláši, exkurzia vo firme MOBIS v Žiline
Okrem týchto aktivít si pripravili deti karneval, pravidelne navštevujú Mestskú knižnicu,
spolupracujú s Gymnáziom Žilina.
Zamestnanci pociťujú malý záujem predstaviteľov mesta o svoju činnosť a malú podporu.
Správu mi pripravila Mgr. Cudráková, riaditeľkou bola tento rok PaeDr. Melánia Rešová.
Podrobnosti SD č.: 190 / 2009 ( 3 strany správy)
Sviatok detí. Na medzinárodný deň detí pripravil ŽSK a Úrad práce v Žiline špeciálny
projekt s názvom Stretnutie detí z detských domovov Žilinského kraja. V Dome odborov sa
tak 28. mája začal program aj pre deti z nášho DD.
Prvá časť programu pozostávala z vystúpení, ktoré si pripravili samotné deti. Každé z nich
mohlo ukázať kúsok svojho talentu.
Druhá časť sa konala na Budatínskom hrade. V jeho areály deti čakali ukážky z policajnej
činnosti. Deti si pozreli policajné motorky, autá a zbrane.
Na podujatí bolo viac ako 350 detí a medzi nimi sa radovali aj deti z DD v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 190 a / 2009
Vianočné predstavenie. Deti z DD pozývali verejnosť na Vianočné predstavenie do DK 3.
XII. Deti sa prezentovali vlastným programom, tancami, básňami, recitáciami, scénkami
a piesňami.
Podrobnosti SD č.: 190 b / 2009

Špeciálna základná škola internátna ( ŠZŠI )

Základné informácie. Škola stále sídlila na Ul. Mičurovej.
Zamestnanci. Riaditeľka: Mgr. Anna Ďurajková; zástupkyňa: Mgr. Danuša Strečanská;
Hospodárka: Anna Pinčíková; vedúca šk. jedálne: Elena Kalužová a administratívna
pracovníčka : Zuzana Frolová. Škola zamestnávala 21 pedagogických a 10 nepedag.
Pracovníkov (pomocné vychovávateľky, kuchárky, upratovačka, domovníčky a kurič
údržbár). V centre špeciálneho poradenstva pracovali: psychológ, logopéd, psychopéd,
somatopéd, fyzioterapeut.
Žiaci a triedy: v šk. roku 2008 / 09 mala škola 13 tried a 1 odd. šk. klubu. V triedach sa učilo
spolu 105 žiakov. Deti sa učili v rôznych triedach s prihliadnutím na ich odlišnosti
psychologické, logopedické somatické, a iné. V šk. internáte býva 16 detí. Vedenie školy sa
čoraz častejšie stretáva so záškoláctvom svojich zverencov. Preto začali používať prísnejšie
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postupy a spolupracovať so sociálnym odborom, s políciou a detskými lekármi, aby spolu
zamedzili zanedbávanie šk. dochádzky.
Vzdelávanie sa učiteľov: základy personálneho managmentu, komplexná starostlivosť
o dieťa, autizmus, canisterapia, grafomotorické zručnosti, predškolské vzdelávanie, a iné.
Interné aktivity školy: výlety ( Červený Kameň, Súľov, Petrovice), besedy, karneval,
besiedky, súťaže a iné.
Externé aktivity školy:
- šport: II. roč. majstrovstiev SR v stolnom tenise, vianočný futbalový turnaj, veľké úspechy
zožali na športových hrách mentálne postihnutých v Žiline, majstrovstvá SR v plávaní P.
Bystrica, atletický štvorboj v Púchove, majstrovstvá v minifutbale ( Martin),
- výtvarné aktivity. Škola bola mimoriadne úspešná vo výtvarných súťažiach.: Svetlušky –
modelovanie ( P. Bystrica), tvorivé dielne Žilina; celoslovenská prehliadka Trenčín , Európa
v škole ( deti získali spolu 13 ocenení) ; remeselníckym chodníčkom; krajina nádeje P.
Bystrica ( 13 cien); Deň hasičov, Polícia očami detí; Zelený svet – čestné uznanie; Výtvarné
alternatívy P. bystrica – 3 ceny; Veľkonočné vajíčko Čadca – 7 cien; Gorazdovo Námestovo;
vojaci očami detí; Bohúňova paleta; IX. výtvarný salón Vrbové a iné. Škola sa zapojila do 20
výtvarných súťaží, kde získala spolu 200 ocenení.
- recitácie: XIV. Roč. regionálnej prehliadky Hviezdoslavovho Kubína, ; Otvorené srdcia – P.
Bystrica; Literárny Trenčín – cena; Cesta za poznaním Múzeum SNP B. Bystrica – literárne
práce;
- spevácke súťaže: Do – re- mi súťaž v Turzovke; Trenčiansky slávik;
Projekty: škola iniciovala v šk. roku 2008 / 09 viacero projektov. Spomeniem iba tie, ktoré
boli vyhodnotené a finančne podporené.
- Otvorená škola – šport; rozšírenie športového areálu ( 1 660 € )
- Enviroprojekt – návrat k prírode ( 1 890 € )
- Revitalizácia šk. knižnice, počítačové vybavenie knižnice ( 3 135 € )
Finančné zabezpečenie školy: štát pridelil škole peniaze vo výške 12 395 000 Sk. Škola
minula spolu 15 087 000 Sk na mzdy, odvody do poisťovní, prevádzku, dopravné, asistenta
učiteľa a iné. 500 000 Sk sa minulo na výmenu okien.
Sponzorské dary: v r. 2008 získala škola dar vo výške 2 323 57 € od nadácie Pro charitas,
398,32 € od firmy Astel
Priestorové a materiálne podmienky: vyučovanie prebiehalo v 3 budovách. Všetky sú staré,
bez hygienického zabezpečenia, vlhké. Kúrenie je neefektívne.
Príprava na povolanie: v šk. roku 2008 / 09 ukončilo dochádzku školy 16 žiakov, z toho 9.
ročník 11 žiakov. 4 ž. budú pokračovať v Odbornom učilišti ( OU ) s odborom čaluník, 3 ž.
ako stavební robotníci, ďalej v odboroch : cukrárka, kuchárka, maliar natierač a iné.
Podrobnosti SD č.: 191 / 2009 ( 13 strán správy )
Prednáška. V polovici júna pripravili členovia mestskej polície pre deti z ŠZŠI v Bytči
prednášku o doprave. Akcia sa konala v priestoroch DK. Pre našich policajtov to bola tretia
prednáška, ktorou sledovali prevenciu nehôd v cestnej premávke. Predošlé prednášky boli pre
deti oboch ZŠ v meste. Pretože sa blížili prázdniny odborníci poučili deti ako sa majú počas
nich správať na ceste ako cyklisti, korčuliari alebo chodci.
Celú akciu si vzal na starosť náčelník Mestskej polície Peter Majstrík.
Pre staršie deti mali pripravené rozhovory o drogách, závislosti na nich, alkohole, cigaretách,
obchodovaní s ľuďmi. Policajti uvádzali bežné prípady z praxe.
Na projekt Prevencia kriminality získala polícia zo štátneho rozpočtu 1900 €. Peniaze využili
aj na dopravné súťaže detí, na propagačný materiál a na vyhodnotenie výtvarnej súťaže
„Protispoločenská činnosť detí“.
Podrobnosti SD č.: 191 a / 2009
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Materské centrum – Šťastná rodina.
11. 1. usporiadali pre deti tzv. Šiškobál – karneval s fašiangovým občerstvením. Konal sa
v DK v Bytči.
Materské centrum Šťastná rodina pozvala v apríli najmä mladé mamičky s deťmi na kurz
s fitnes loptami. Kurz viedla diplomovaná fyzioterapeutka a konal sa každý piatok
v priestoroch ZŠ Ul. mieru.
6.10. 2009 sa začal kurz Farbičky pre šikovné ručičky
Október sa niesol pod názvom Mesiac práce s knihou – čítanie kníh pre deti
V decembri pripravili pre deti a ich rodičov Stretnutie s Mikulášom a čertom v priestoroch
MC. Tento mesiac potešili mladé maminy kurzom pečenia a zdobenia medovníkov.

Súkromné autoškoly.
Autoškola Hílek začala svoje kurzy hneď na začiatku roka v januári. Ponúkali kurzy na
získanie vodičského preukazu skupiny B a C. Kurzy fungovali počas celého roka. Cena ich
kurzu bola 300 €.
Autoškola Líška sídliaca na Hviezdoslavovej ulici otvárala svoje kurzy od júna. Trvali tiež
celý rok až do decembra. Budúci vodiči si mohli urobiť vodičský kurz na osobný a nákladný
automobil a na ťažký a ľahký motocykel. Výcvik si mohli adepti urobiť aj na splátky, pričom
počiatočný vklad bol 100 €.
Podrobnosti SD č.: 192 / 2009
Nová vzdelávacia agentúra.
Novovzniknutá vzdelávacia agentúra oznámila v júni vodičom a žiadateľom o vodičské
povolenie , že od 30. VI. organizuje akreditované kurzy prvej pomoci . Kurzy ponúkala
Inštruktorka Bc. Lenka Dunajová Družkovská.
Podrobnosti SD č.: 193 / 2009
Súkromná jazyková škola
Školu viedla Simona Salajková.
Letný tábor. V júni oznámila škola všetkým deťom a ich rodičom , že počas letných prázdnin
usporiada 2 jazykové tábory pre deti od 6 do 12 rokov s názvom „ Indiánske leto
s angličtinou“.
Deti v tábore zažili veľa zaujímavých zážitkov, ako jazdu na koni, naučili sa vyrábať
indiánske náramky, masky a totemy. Tábor sa konal v prostredí Súľovských skál. Okrem
spomínanej zábavy mali deti 4 hodiny denne angličtinu zábavnou formou.
1. turnus bol od 20. VII. do 24. VII.
2. turnus : od 3. VIII. do 7. VIII.
Škola ponúkla ako bonus vylosovanie dieťaťa z každého turnusu, ktoré bude mať v budúcom
roku kurz angličtiny zadarmo.
Podrobnosti SD č.: 194 / 2009
Jazykové kurzy. V novom šk. roku otvorila škola tieto jazykové kurzy: anglického,
nemeckého, talianskeho, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka pre deti od 5 do 15
rokov, pre budúcich maturantov a pre dospelých. Novinkou boli biznis kurzy anglického
jazyka. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do 2. septembra.
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Všeobecne o školstve.
Deň detí s ozbrojenými silami SR a Slovenským rozhlasom sa volala veľká akcia , ktorú
prežívali naše deti 30. mája v športovom areály mesta. Všetko čo pripravili ozbrojené sily
a M. Minarčík za Mesto Bytča bolo veľkolepé divadlo, ktoré očarilo nielen deti ale aj ich
otcov. Celé mesto dunelo, keď nad ním preletovali vojenské lietadlá. V ukážkach sme videli
boj z blízka, výcvik služobných psov, zásah vojenskej polície, program čestnej stráže
a branno – športové preteky. Medzi hosťami nechýbal ani minister obrany J. Paška, náčelník
generálneho štábu Ľ. Bulík ( rodák z Bytče ), veliteľ pozemných vojsk, veliteľ vzdušných síl
plk. Ivan Bella , prvý slov. kozmonaut a predstavitelia ŽSK.
Pre divákov pripravil Slov. rozhlas aj vystúpenie hudobných skupín : Laura, Projekt PB,
Veslári a Tomáš Bezdeda.
Deti sa tešili najmä zo sprievodných akcií : nafukovacie atrakcie, airsoftová strelnica, bungee
jumping a veľa iných.
Hoci nad celým územím Slovenska v ten deň pršalo, nad Bytčou vyšlo na poludnie slniečko ,
takže sa diváci len hrnuli. V SD prikladám plagát, brožúrku , ktorá nám predstavuje vzácnych
hostí a mesto Bytča, fotografie z akcie, články z tlače.
Podrobnosti SD č.: 195 a, b, c, d / 2009
Internet je veľkým pomocníkom, ale zároveň nebezpečenstvom najmä pre deti. Internet pri
svojom vzniku nerátal s prítomnosťou detí a nemyslí na ne ani dnes. Čoraz viac detí s ním ale
prichádza do styku a to už od útleho detstva. Sú oveľa zručnejšie pri práci s počítačom , ako
ich rodičia , preto si čoraz viac dospelých začína uvedomovať obrovské nástrahy, s ktorými sa
ich ratolesti stretávajú pri surfovaní na internete. Deti dnes nevidíte pobehovať vonku,
športovať. Všetci sedia pred počítačom , čoho dôsledkom je, že väčšina z nich je obézna,
majú problém s očami , s chrbticou a neurózy. Môžu sa zoznámiť s nebezpečnými ľuďmi (
pedofili, zlodeji) . Už aj EÚ sa rozhýbala a zavádza balíček opatrení, na posilnenie
bezpečnosti detí pri internete. V SD prikladám články z tlače, ktoré sa podrobne zaoberajú
týmto problémom.
Podrobnosti SD č.: 196 / 2009
Internet v škole. Iná vec je, internet ako súčasť škol. vyučovania – pretože ovládol školy.
Takmer na každom vyučovacom predmete ž. vypracúvajú projekty stiahnuté z netu,
nehovoriac o samostatných hodinách práce s počítačom. Mnohé školy si už zaviedli
elektronické žiacke knižky. Ich výhoda je v tom, že túto už ž. nemôže schovať pred rodičom ,
alebo ju falšovať.
Podrobnosti SD č.: 197 / 2009
Drogy na školách. Napriek všetkým akciám proti nim sa čoraz viac rozmáhajú. Na základe
dotazníkov urobili kompetentní prieskum na nemenovanej škole u nás. Z neho vyplynulo, že
deti sa s drogou prvý krát stretli medzi desiatym a štrnástym rokom. Na prvom mieste sa
umiestnila marihuana. Šokujúce ale bolo , že druhé miesto obsadil hašiš a extáza a iné
diskotékové drogy skončili na treťom mieste. Takže už nie alkohol alebo obyčajné cigarety.
Minimum z detí si prizná, že sú na droge závislé a často sa práve oni stávajú dílermi. Rodičia
ani len netušia, aké mimoškolské aktivity majú ich deti.
Podrobnosti SD č.: 198 / 2009
Vzdelávanie sa učiteľov . Pedagogické fakulty vychrlia ročne stovky absolventov, z nich len
malé percento ide učiť. Najmä vo väčších mestách je pre riaditeľov škôl priam nemožné
prilákať učiteľov na 16-tisícový plat. Ministerstvo školstva preto navrhlo nové kariérové
stupne. Učiteľ pri ňom absolvuje 2 atestácie, aby mohol mať vyšší plat. Priemerný vek
učiteľov je dnes až 45 rokov. Od septembra 2009 mali ml. učitelia plat 539 € ( čo je niečo
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vyše 16 tisíc Sk ). Rozdiel medzi samostatným učiteľom a tým s atestáciou je 15 % a druhá
atestácia znamená o 25 % vyšší plat.
Podrobnosti SD č.: 199 / 2009
Informačná tabuľa MsÚ.
• Apríl – Mesto vyhlásilo výberové konanie na miesta riaditeliek MŠ Dostojevského,
Hurbanova a Hrabové, ZŠ Lániho, ŠZŠ , ZUŠ. Prihlášky mohli odovzdať do 14. V.
Vo vyhláške boli uvedené presné a podrobné požiadavky na konkurz, kvalifikácia
a pod.
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10. kapitola

KULTÚRA

Správa o činnosti referátu kultúry ( RK ). RK organizuje a zabezpečuje kultúrne
a spoločenské podujatia v meste a koordinuje činnosť jeho klubov. Na požiadanie
spolupracuje aj s inými inštitúciami pri organizovaní kultúrnych akcií .
Mestské kluby sa v priestoroch DK stretávali pravidelne takto: Klub Hlasy a ohlasy
bytčianska - HOB ( každý prvý pondelok v mesiaci) ; Klub dôchodcov učiteľov ( každý
utorok ) ; Klub ZPCCH ( každú prvú stredu v mesiaci) ; Klub ZŤP ( každú druhú stredu
v mesiaci); Klub dôchodcov Jednota ( každý pondelok ); Klub filatelistov ( každý posledný
piatok v mesiaci); Klub šachistov mal šachové turnaje na jer a na jeseň; kurz Salsy mal
stretnutia každý štvrtok; ZUŠ ( každý utorok ) malo priestorové skúšky na javisku svojho
divadelného odboru.
Január:
Plesy: Dobrovoľného hasičského zboru, Rybárskeho zväzu, politickej strany KDH
Schôdze: MsÚ jednanie o ÚP; výročná členská schôdza MO CHPH ( holubári);
Filmový klub začal svoje pravidelné premietanie, ktoré pokračovalo počas celého roka 2x do
mesiaca .
Karneval a tzv. Šiškobál – Materské centrum
Február:
Plesy: Gymnázium , Okresné centrum KDH, MŠ Dostojevského
Karneval: MŠ Dostojevského
Koncert: ZŠ protidrogový koncert
Schôdze: valné zhromaždenie Klubu HOB; mest. zastupiteľstvo
Marec:
Výstava: putovná výstava Prečo som na svete rád; firma REGADIS mala 2 dňovú
prezentačnú výstavu svojich výrobkov
Koncerty: Občianske združenie Škola života Beckov; umelecká agentúra V. Čekovského (
koncert pre deti MŠ a ZŠ ) ; ZUŠ mala 2 výchovné koncerty; CVČ vystúpenie Rebel show ;
strana Smer – oslavy MDŽ
Schôdze: Krajský výbor Jednoty Slovenska; Klub horolezcov; MO rybárov; regionálny
spolok včelárov
Gymnázium Bytča: Realizácia projektu ;premietanie filmov pre študentov v čase maturitných
skúšok; slávnostné vyhodnotenie súťaže – Génius Bytčianskej kotliny
Služby božie s Večerou Pána – evanjelický cirkevný zbor v Súľove
Apríl:
Koncerty: CVČ – tanečné vystúpenie; Repete návraty ( umelci z Bratislavy);
Divadelné predstavenia: Divadlo Maska Zvolen; Divadlo Actores z Rožňavy ( vystúpenie pre
deti);
Autorská výstava ikon Kataríny Kasagrandovej – Okná do neba
Regionálna prehliadka ŠZŠI v súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik.
Regionálne voľby
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Máj:
Koncerty: Cigánski diabli – koncert ku Dňu matiek ( MsÚ); ZUŠ: absolventský a záverečný
koncert žiakov tanečného odboru; MŠ Hurbanova – slávnostný koncert detí ku Dňu matiek;
súkromná ZUŠ 2 koncerty pre žiakov a verejnosť
Divadlo: ZUŠ predstavenie pre verejnosť; Divadelné centrum Martin
Slávnostný obed pre deti, ktoré mali prvé sv. prijímanie a birmovku – farnosť Bytča
Gymnázium slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení; Lenka Hulínová ( kultúrno –
športová akcia pre verejnosť); MsÚ – volebné komisie
Jún:
Koncerty: deň priateľov CVČ; ZUŠ absolventský koncert ; akadémia Na krídlach radosti (
deti MŠ );
Divadlo: farnosť Bytča predstavenie pre verejnosť; RND – Rodinná slávnosť; ZUŠ
predstavenie pre verejnosť; pre deti zo ZŠ
Výstavy: ZUŠ – výstava žiakov výtvarného odboru; Stanislav Smatana - Fantázia z nití;
Iné: MŠ Hurbanova – slávnostná rozlúčka detí s MŠ; CVČ – vyhodnotenie súťaží a olympiád
; slávnostné vyradenie absolventov ZUŠ; MsÚ – voľby.
Júl:
Exhibícia asociácie Kung – fu
August:
Stretnutie s riaditeľmi MŠ s úradom MsÚ
September:
Výstava: Kysucká hvezdáreň – Čaro vesmíru;
Koncert: speváčka Jadranka
Schôdze: Včelári – 80. výr. založenia spolku; MsÚ – rokovanie o ÚP
Stretnutie žiakov gymnázia s ministrom obrany a príslušníkmi Slovenskej armády
Október:
Koncert: Skupina Javorinka k Mesiacu úcty k starším ( MsÚ); skupina AYA pre študentov
Schôdza: včelári + prednáška; MsÚ volebné komisie; holubári- stretnutie výboru;
Výstava: ovocia , zeleniny a kvetov – záhradkári;
November:
Šachový turnaj – 2x ; MsÚ – voľby; premietanie filmového klubu – 4 x ; Gymnázium –
stužková slávnosť; virtuálny vesmír – vzdelávacie predstavenie
Schôdze: filatelisti; ZO KSS ( komunisti )
December:
Výstava: Jonathan Snowball – fotografie Bytče;
Koncerty: CVČ – stretnutie s Mikulášom; DD – vianočná besiedka pre verejnosť; ZUŠ –
vianočné koncerty ( hudobné a tanečný); Gymnázium – vianočný koncert pre študentov; ZŠ
Lániho – 3 x vianočné besiedky; MŠ – vianočné vystúpenie detí pre rodičov; MsÚ – Lýdia
Volejníčková a M. Jakubec – vianočný koncert
Adventné služby božie farský úrad Súľov
Návštevnosť kina za rok 2009 bola 1 526 osôb.
MESTSKÉ ČASTI
Dom kultúry Mikšová
- detský karneval
- oslavy založenia Dobrovoľného hasičského zboru; Dňa matiek,
- hasičská zábava - 2x
- športové hry detí pri príležitosti MDD spojené s detskou diskotékou
- mikulášske posedenie pre deti a silvestrovské pre dospelých
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Dom kultúry Malá Bytča
- ochotnícke divadlo z Jablonového
- fašiangový karneval pre deti a karneval poriadaný MŠ
- MO SČK – tradičná fašiangová zábava
- Voľby prezidenta republiky a voľby do VÚC
- Spolok kresťanskej mládeže ( SKM ) usporiadal niekoľko akcií – majáles, MDD;
disko párty;
- Hasičská zábava a MDD v záhrade
- 36. ročník športových hier
- Poslankyňa pre M. Bytču organizovala : Mesiac úcty k starším, a Mikulášske
posedenie
Počas celého roka – každý utorok, piatok a sobotu – bolo stretnutie detí z CVČ
Každý piatok a sobotu bolo stretnutie SKM v klubovni.
Dom kultúry Hrabové
- vystúpenie ochotníckeho divadla z Jablonového
- zábavy: Disco TJ Hrabové; veľkonočná zábava ; disco záhradkárov; karneval MŠ;
Ples MŠ; posedenie pri dychovke; posedenie dôchodcov
- schôdze: výročná členská schôdza DHZ;TJ Hrabové; verejná schôdza občanov; Klubu
dôchodcov
Pravidelný nácvik dychovej kapely Hrabovanka.
Počas celého roka bola raz do týždňa otvorená pre verejnosť knižnica.
Dom kultúry Hliník nad Váhom
- zábavy: fašiangová – hasiči; MŠ;
- schôdze: valné zhromaždenie – hasiči; SČK; Lesné spoločenstvo; voľby
- oslavy: Deň matiek; Mesiac úcty k starším; hasiči;
- iné: MŠ – program detí pre rodičov; Šachový turnaj;
Dom kultúry Pšurnovice
- zábavy: ples SČK; detský karneval; MŠ – disco zábava;
- oslavy: stretnutie osamelých občanov; Deň matiek; stretnutie jubilantov; Mesiac úcty
k starším; mikulášske posedenie pre deti;
- schôdze: Lesného hospodárstva; SČK; Únie žien; voľby
Spevácky krúžok žien pravidelne nacvičoval svoj program.
Všetky domy kultúry pravidelne poskytovali svoje priestory občanom na rodinné oslavy, kary
a svadby.
Materiál o práci referátu kultúry v Bytči a kultúrnych domov v prímestských častiach mi
poskytla pani Mária Beníčková.
Podrobnosti SD č.: 200 / 2009 ( 6 strán )
Správa o činnosti Mestskej knižnice.
Organizácia: Mestská knižnica v Bytči má dve pobočky v Hrabovom a v Mikšovej.
Príjem financií: Od užívateľov ( čitateľov) : 1 822 €; z rozpočtu mesta: 6 259 €.
Knižný fond: knižnica má 27 314 kníh odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.
Tento rok pribudlo 660 nových kníh.
Čitatelia: registrovaných bolo 1 685 a knižnicu príležitostne navštívilo 30 010 ľudí.
Výpožičky: spolu bolo požičaných 71 360 kníh; z toho: krásna literatúra pre dospelých:
23 921; a pre deti: 10 982 ; odborná literatúra pre dospelých: 16 928; a pre deti: 4 203 kníh.
Periodík bolo požičaných 15 326. Knižnica odoberá 30 novín a časopisov.
Medziknižničná výpožičná služba : 629 kníh; ( je to služba, ktorá umožňuje objednať si
žiadaný knižný titul z inej knižnice).
Informácie: poskytli 1 817 informácií bibliografických a faktografických. Vypracovali 28
rešerší.
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Výchovné akcie: spolu so školami urobili 19 akcií.
Internetové služby: poskytli 12 860 osobám.
Projekty. Knižnica reagovala na výzvu Ministerstva kultúry SR podaním 2 projektov. Projekt
Knihy – čítanie- cesta k umeniu bol podporený čiastkou 1500 €.
Marec – mesiac knihy bola akcia, pri ktorej sa vystriedali v knižnici všetci žiaci oboch
základných škôl.
16. marca pripravila knižnica – Deň ľudovej rozprávky, pri ktorej v poličkách hľadali deti
knihy Pavla Dobšinského. Akcie sa zúčastnilo 82 detí.
Tento rok bol vytvorený Detský kútik pre malých čitateľov.
Správu pripravila vedúca Ms knižnice Ľubica Raždíková.
Podrobnosti SD č.: 201 / 2009 ( 2 strany )
Z rozpočtu mesta bolo na kultúru vyčlenených : 134216,52 €. Z toho na kultúrne domy:
5 146,68 € tú; Ms knižnicu: 44 392,49 €; na kultúrne organizácie : 47 810,75 €.
Podrobnosti SD č.: 202 / 2009
Výstavy.
Ikony. V priestoroch Domu kultúry sa 30. marca konala vernisáž autorskej výstavy dvoch
sestier Kataríny Kasagrandovej z Bytče a Beáty Nideckerovej zo Švajčiarka. Zaujímavá
a netradičná výstava trvala do 3. apríla. Jej organizátorom bol Klub muzeálnej a galerijnej
spoločnosti . Oba autorky sú členkami ikonografickej školy sv. Kataríny Alexandrijskej so
sídlom vo Švajčiarsku a s ateliérom v Bytči. Návštevníci si mohli pozrieť 17 ikon
s podrobným popisom pôvodu predlohy, techniky, symboliky farieb, postupom práce podľa
jednotlivých etáp. Autorka na našu žiadosť podrobne vysvetlila, ako pripravuje dosky na
podklad ikon, ktoré jej pomáha zhotoviť stolár p. Hajdúch. Dozvedeli sme sa , že zhotovenie
1 ikony trvá približne 3 mesiace.
K. Kasagrandová sa venuje „ písaniu“ ikon od roku 2002. Svoje znalosti si chodí
zdokonaľovať 2 krát do roka do ateliérov vo Švajčiarsku, kde jej sestra býva a pracuje. V SD
prikladám pozvánku, fotografie z vernisáže a článok v tlači.
Podrobnosti SD č.: 203 a, b, c / 2009
Dar kostolu. Ateliér, v ktorom K. Kasagrandová tvorí , má svoje sídlo vo Švajčiarsku.
V dňoch 6. – 13. decembra 2009 v mestečku Rolle spolu so svojou sestrou Beatou
Niedeckerovou slávnostne otvorili výstavu svojich ikon. Vzápätí odovzdali ako dar kostolu
sv. Jozefa ikonu „ Svätej trojice“, ktorú počas sv. omše slávnostne vysvätili. V SD prikladám
pozvánku na výstavu, prefotené ( niektoré ) stránky z knihy návštev, a fotografie
obdarovaného kostola a výstavy ikon.
Podrobnosti SD č.: 204 a, b, c, / 2009; č.: 205 a, b, c/ 2009 ; č.: 206 a, b / 2009
Militárie. Martin Gácik už v detstve podľahol zberateľskej vášni. Dnes sú jeho koníčkom
najmä staré uniformy, helmy a zbrane. Na výstave, ktorá sa konala od 6. apríla v budove
Mestskej knižnice na sídlisku, vystavoval M. Gácik aj hasičské helmy. V súčasnosti je Martin
aj predsedom KMGS. So zbierkou militárií začal pred 10 rokmi. Vedie si prírastkovú knihu,
v ktorej zaznamenáva ako k jednotlivým kusom zbierky prišiel. Má v nej okolo 100 heliem,
15 uniforiem a iné veci, ako sú mínometky, samopaly alebo knihy . Predmety zbiera väčšinou
pomocou priateľov, cez internet , burzy ale aj v zberných surovinách, kde našiel vyhodený
nejeden vzácny predmet.
Podrobnosti SD č.: 207 / 2009
Fantázia z nití sa volala výstava Stanislava Smatanu. Vernisáž výstavy sa konala 15. júna
v Dome kultúry . Výstava trvala do 24. júna. Ako sám autor povedal, táto výstava bola dosiaľ
rozsahom najväčšia, vystavoval 175 dielok. V úvode predstavil svoju prácu, jej vývoj, postup,
techniky a výber námetov. V úvode tiež hovoril o tom, kde všade zháňa materiál ( drevo,
špendlíky a nite) na svoje práce . Na vernisáži vystúpil so svojím programom spevácky súbor
so Súľova, odkiaľ pán Smatana pochádza.
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K pozvánke bol priložený jeho životopis s podrobným popisom umeleckej práce, miesta kde
vystavoval a zmienka o tom, že jeho diela sú známe aj v zahraničí.
Podrobnosti SD č. 208 a, b, c / 2009
Dolmen života a smrti sa volala výstava Milana Greguša, na ktorú pozval verejnosť z Bytče
a ktorej vernisáž sa konala 24. júna v osade U Greguši na vŕšku. M. Greguš nás pozval na
výstavu svojich sochárskych diel.
Podrobnosti SD č.: 209 / 2009
Fotografie. Vernisáže fotografií umeleckého fotografa Jonathana Snowballa sme sa zúčastnili
30. novembra v DK. Autor je Angličan , ktorý sa priženil do Petrovíc a pri otvorení výstavy
povedal, že je pamiatkami Bytče očarený. Pretože nepochádza od nás zdali sa nám jeho
pohľady na naše mesto nezvyčajné, originálne a akési tajomné. Vyberal si totiž pohľady
a zákutia, ktoré dosiaľ neobjavil žiaden náš fotograf. Medzi fotografiami z vernisáže je aj
autor s manželkou a primátorom mesta v družnej nálade.
Podrobnosti SD č.: 210 a, b / 2009
Slávnostné servírovanie. Firma TAPER WARE nám v marci pripravila zaujímavú výstavu,
týkajúcu sa Veľkonočných sviatkov. V DK nám ponúkli nové recepty na slávnostný stôl,
slávnostné servírovanie a prestieranie s elegantným riadom, zdobenie zákuskov, tort, slaného
pečiva a pod.
Divadlo. Radošínske naivné divadlo sa 14. júna predstavilo svojím vystúpením „ Rodinná
slávnosť“. Vstupné bolo 10 € a ako obyčajne Bytčania boli nadšení.
Podrobnosti SD č.: 211 a / 2009 ( pozvánka )
18. októbra vystúpili v meste opäť s retrospektívami pod názvom „ To najlepšie
z RND“. Zbožňujeme ich , preto ich predstavitelia mesta stále pozývajú k nám a Radošínci
vďačne k nám chodia, lebo ako sami povedali „ dobre sa nám u vás hrá“.
Podrobnosti SD č.: 211 b / 2009 ( pozvánka )
Koncerty.
Repete návraty. Hudobno zábavný program pod názvom kedysi slávneho televízneho
programu Repete si vychutnali najmä tí skôr narodení. Koncert sa uskutočnil v DK 18. apríla
a vystúpili na ňom speváci Martin Jakubec, Lýdia Volejníčková a Dušan Grúň.
Podrobnosti SD č.: 212 a / 2009 ( pozvánka )
Cigánski diabli. Pri príležitosti Dňa matiek pripravilo mesto pre všetky mamičky, babičky
a ostatné ženy vystúpenie orchestra Cigánski diabli dňa 10. mája v DK. S radosťou sme si
vypočuli geniálnu ľudovú skupinu.
Podrobnosti SD č.: 212 b / 2009
Javornícke ozveny. Začiatkom júna sa konal vo Hvozdnici III. ročník folklórneho festivalu
Javornícke ozveny. Festival organizuje miestny Obecný úrad spolu so ŽSK a kultúrnym
strediskom v Žiline. Účinkujúci sa prezentovali v 2 blokoch: piesne a scénické pásma
s muzikou.
Tento ročník sa niesol v duchu poľnohospodárstva. Jeho cieľom je udržať a rozvíjať
svojráznu ľudovú kultúru v oblasti Javorníkov, so zameraním na bohaté piesňové dedičstvo.
Podujatie sa začalo slávnostnou sv. omšou v miestnom kostole, pokračovalo kultúrnym
programom v areáli školy, kde vystúpilo 7 speváckych skupín z okresu Bytča. Program potom
pokračoval v kultúrnom dome, kde vystúpilo 11 folklórnych skupín z celého kraja a večer
ukončila ľudová veselica.
Podrobnosti SD č.: 212 c / 2009
Festivaly.
Rockstone fest 2009. Už po tretí krát sa na mestskom štadióne v Bytči uskutočnil festival
prevažne rockovej hudby. Návštevníci sa dlho pred začiatkom tešili na príjemnú atmosféru
a kvalitnú hudobnú produkciu slovenských a českých skupín. Tento rok mala akcia slogan
„festival jednoducho pre každého“. Na svoje si 4. júla prišli diváci všetkých vekových
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kategórií a milovníci rôznych hudobných žánrov. Hlavným organizátorom bol znova Martin
Petrus.
Prekvapením , čo sa týka nástrojového obsadenia bola ostravská rock – metalová alternatíva.
Čerešničkou na torte bola skupina SKA2TONICS, ktorá roztancovala publikum svojou
pestrou tanečnou zmesou .
Z domácich hudobníkov sa predstavili 4 členovia dvoch rockových kapiel, ktorí predviedli
svoj umenie netradične. Na festival mali vstup zadarmo deti z Detského domova a deti do 10
rokov v sprievode rodičov.
Podrobnosti SD č.: 213 a, b, c / 2009
Festivaly mimo Bytče. Kto z nás mal záujem navštíviť iný festival, mohol to urobiť v letných
mesiacoch na viacerých miestach nášho kraja. Folklórne a iné festivaly boli napr.
v Terchovej, Čičmanoch, Strečne alebo v Budatíne .
Folklórny súbor Lúčnica oslávil tento rok svoje 60. výročie založenia. Pri tejto príležitosti nás
pozval na svoje vystúpenia do Východnej, Terchovej alebo do Detvy.
Podrobnosti SD č.: 214 a, b / 2009
Kultúrne leto. Nultého ročníka kultúrneho leta sa zúčastnili desiatky ľudí. Tento rok sa
v Bytči otvorila nová produkčná agentúra . Okrem svadobného servisu sa venovala aj
kultúrnym podujatiam. Práve agentúra Kriss Agency usporiadala spomínaný nultý ročník
hudobného leta. Toto kultúrne podujatie bolo pod záštitou primátora mesta. Podujatie malo
byť v sobotu 18. júla, ale pre zlé počasie sa všetko presunulo na 24. júla. Na ihrisku v Hliníku
bol nachystaný bohatý program. O zábavu sa postarala skupina ESO, člen martinského
divadla Ján Šesták a známa speváčka Jadranka. Súčasťou akcie boli aj rôzne súťaže
a tombola. Nikoho neodradil ani dážď.
Podrobnosti SD č.: 215 / 2009
Javorinka. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozýval Dom kultúry v októbri všetkých
seniorov na vystúpenie skupiny Javorinka. Predstavila sa 12. októbra
Podrobnosti SD č.: 216 / 2009 ( pozvánka )
Salsa. Pre všetkých bez rozdielu veku a pohlavia, ktorí sa chceli naučiť tancovať vášnivý
kubánsky tanec Salsa otvoril DK znova kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých. Zápis a prvá
lekcia sa konali 1. októbra v DK.
Podrobnosti SD č. 217 / 2009
Filmový klub. Klub oslávil tento rok svoju ročnú existenciu. Okrem klubových filmov
ponúkali aj tie z putovnej prehliadky Projekt Sto.
Hlavným zámerom klubu bolo organizovanie filmových predstavení nekomerčnej
kinematografie. Po začiatočných pochybnostiach zistil dramaturg Peter Gärtner, že klub
vydržal a v septembri rozbehol novú sezónu. Pre záujemcov ponúkajú klasiku aj nové
premiérové filmy, ktoré vyhrali ceny na festivaloch.
10. X. ponúkli film Osadné, ktorý vyhral na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových
Varoch. V kinosále sa stretáva priemerne 30 divákov, čo je na naše malé mesto dosť. Projekt
Sto je zameraný na prezentáciu významných diel svetovej kinematografie.
Podrobnosti SD č.: 218 a, b / 2009
Diskotéky. Okrem diskoték usporiadaných v meste, boli otvorené aj tie mimo neho.
Bon – Bon disko klub bol otvorený 12. januára v Hrabovom. Počas roka pravidelne pozýval
na svoje produkcie a Oldies párty.
5. januára usporiadali koncert rockovej skupiny Farizeo.
Navždy odišli.
Milan Rúfus. Slovensko zažilo veľkú stratu, keď 14. januára navždy odišiel Milan Rúfus
básnik, bard nášho národa, citlivý a geniálny maliar našich duší.
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Waldemar Matuška. Mnohí z nás sa 31. mája so smútkom rozlúčili s českým spevákom
Waldemarom Matuškom, ktorý nám spieval slávne hity v 60 – 70 rokoch minulého storočia.
Boli to roky našej mladosti. V médiách niekoľko dní bez prestania zneli jeho piesne.
Iné. Dedinská zabíjačka. Domáce zabíjačky sa stávajú folklórom a z gazdovských dvorov sa
presúvajú na námestia. Chov sa z miest postupne vytráca, prežíva len na dedinách. Bytča je
taká väčšia dedina, takže v nej ešte sem – tam gazdovia prasiatko chovajú a potom je aj
domáca zabíjačka. Príprava na ňu sa začínala už pár dní dopredu. Je treba pozháňať
ingrediencie, kúpiť črevá, nabrúsiť nože, zohnať mäsiara – špecialistu. Prasa sa najprv musí
očistiť od štetín, potom rozporciovať. Z čerstvej zabíjačka sa všade varí obarová polievka,
ktorá je ale rôzna podľa regiónu. Podávajú sa čerstvo vyškvarené škvarky. Večer už sú hotové
úplné hody. Podávajú sa jaternice, klobásky, tlačenka a mnohé iné miestne špeciality.
Zabíjačky bývajú najmä pred Vianocami.
Dnes ale pred ňou platia prísne pravidlá. Treba ju aspoň jeden deň vopred ohlásiť
u veterinára. Ten si príde pre vzorku zabitého zvieraťa. Väčšinou potom spracovanie zvieraťa
povolí.
Podrobnosti SD č.: 219 / 2009
Michalský jarmok. Predstavitelia mesta nás pozvali na tradičný Michalský jarmok, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 25. a 26. septembra na Námestí SR. Okrem nákupov si ľudia mohli
pochutnať na rôznych špecialitách a dobrotách. O dobrú náladu sa nám postarala skupina
hudobníkov p. Hruštínca so speváčkou Jadrankou a dídžejom Hrobárikom.
Podrobnosti SD č.: 220 / 2009
Rozprávka. Už aj v televíznych rozprávkach sa spomína Bytča. V jednej z večerných
rozprávok, ktoré vysielala Slovenská TV vo februári , sa deti z celého Slovenska dozvedeli, že
v Bytči je zámok, že tam žil gróf Popper a že na zámku je výnimočný komín, najkrajší
a najvyšší na Slovensku.
Informačná tabuľa MsÚ.
• 11. XI. - Oznam o nákupe stolov a stoličiek pre kultúrne domy, ktoré boli v správe
mesta. KD Hrabové = 25 ks stolov, 100 ks stoličiek; M. Bytča= 20 ks stolov, 80 ks
stoličiek; Mikšová = 15 ks stolov a 60 ks stoličiek.
• 30. XI. veľký plagát oznamujúci výstavu fotografa Jonathana Snowballa.
• Priebežne po celý rok informoval DK o programe kina.
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11. kapitola

CIRKEV

Sanctorum. Farský úrad vydával po celý rok časopis, ktorý uverejnil takmer všetko o živote
katolíckej farnosti..
Č. I. : - farár Pavol Trnka vyzýval veriacich v dňoch od 21. – 29. marca na týždeň intenzívnej
modlitby, vrátane prednášok pre mužov, ženy, mládež, seniorov a deti. Modlitby boli
súčasťou misií vo farnosti. V tomto čísle boli uverejnené 2 kázne, ktoré v nedeľu odzneli
v kostole.
- Hnutie kresťanských rodín ( HKR ) pracuje v 85 krajinách sveta. Toto laické
apoštolské hnutie tiež predstavili v prvom čísle. V Bytči pracuje od novembra 2003. Jeho
členovia sa stretávajú pravidelne každý mesiac a zakaždým u inej rodiny. Na stretnutiach sa
pomodlia, pán dekan im vysvetlí podrobnejšie slovo Božie. Pripravujú slávnosť birmovky, 14
stretnutí na ktorých išlo o zlepšenie vzťahov v rodinách. V lete sa mnohí zúčastnili opekania
v prírode. Z roka na rok sa na tejto akcii zúčastňuje čoraz viac rodín. Záujemci sa mohli vždy
kontaktovať s rodinami Holášovcov a Bulíkovcov.
- Cirkevné Centrum voľného času ( CCVČ ) sa zameralo najmä na záujmovú činnosť
detí a mládeže počas voľného času. Naše CCVČ koordinuje prácu 16 partnerských klubov
z Bytčianska, okresov Čadca a P. Bystrica.
- Farský úrad v spolupráci s CCVČ pripravil počas celého minulého leta program pre
deti a mládež. Deti sa zúčastnili pobytových táborov, tenisových dopoludní, futbalového
turnaja miništrantov a turnaj vo vybíjanej dievčat.
Podrobnosti SD č.: 221 a / 2009
Č. II. : - rozpis sv. omší počas Veľkej noci s fotografiou krížovej cesty na Kalvárii
v Hlbokom.
- rozhovor o misiách. V marci sa vo farnosti uskutočnili Misie. V rámci nich nás
navštívili 4 pátri z rádu redenptoristov. Páter Flimmel hovoril o tom, čomu sa rád venuje, kde
sa nachádzajú jeho hlavné centrá, na čo sa zameriavajú. Povedal že ročne uskutočnia 12 – 13
misií po celom Slovensku. Ich náplňou sú kázne, spovede a pod.
- prácu v misii zachytili aj na fotografiách
- Farský úrad poďakoval primátorovi Ing. Korcovi a MsZ za finančnú pomoc pri
zakúpení vežových hodín.
- 17. 3. sa uskutočnila na dekanáte Biblická olympiáda. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov
ZŠ a gymnázia. Víťazom sa stalo družstvo Gymnázia v Bytči. Druhé skončili deti z Plevníka
a tretie zo Štiavnika.
- Od 20. 3. sa začala duchovná obnova pre birmovancov . Niesla sa pod názvom
Kurz DOMINIK, v ktorom sa v 7. témach odhalili poklady srdca sv. Dominika.
- Od 26. I. sprístupnili Materský klub pre deti predškolského veku a ich rodičov.
Klub bol bezplatný. Deti sa v ňom stretávali so svojimi rovesníkmi a mamičky si trochu
oddýchli.
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- V tomto čísle boli predstavené aj Počítačový klub, Klub seniorova Klub sv.
písma.
- 28. marca si pripomenuli Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti bola vypísaná súťaž
detí o najkrajšiu báseň pre učiteľa. 1. miesto získala Lucia Posluchová a 2. miesto Michaela
Čanigová. Básne oboch dievčat sú v časopise uverejnené.
- Na poslednej strane každého čísla je zábavníček s vtipmi, sudoku, krížovkami
atď.
Podrobnosti SD č.: 221 b / 2009
Č. III. – 28. júna otvoril pápež Benedikt XVI. Rok sv. Pavla. Katolícka cirkev si pripomínala
život spomínaného svätca v sv. omšiach.
- Pavlovu mladosť, jeho obrátenie, misijné cesty, a napokon väzenie a smrť sú
podrobne zachytené v tomto čísle.
- Pri príležitosti nedele Dobrého pastiera pozýval Farský úrad veriacich do športového
areálu v Predmieri na športové popoludnie vo futbale a hokejbale. Hráčmi boli kňazi,
starostovia a primátor mesta. Prvýkrát sa zúčastnili aj bohoslovci žilinskej diecézy. Podujatie
bolo3. mája.
- Pri príležitosti Dňa matiek pozývala fara záujemcov do kostola Všetkých svätých
na slávnostný koncert Matka Mária. Na koncerte vystúpili spevácke zbory z Bytče, Makova,
Dlhého Poľa, Kolárovíc, z Predmiera.
- Básničky pre mamičku a starú mamu pripravili deti zo ZŠ Ul. mieru Erika
Čupcová, Dominika Fajkišová, Veronika Krchová .
- Na stranách 14. a 15. sa predstavil klub v Predmieri. Jeho krúžky, a fotografie detí
aj z folklórneho súboru detí Korenárik
- pravidlá moderných spoločenských hier boli ma str. 16. a 17.
- pobytové letné tábory sa uskutočnili: vo Vysokých Tatrách ( Vavrišov) a na
Makove ( Kasárne – Javorník ). V rámci táborov deti absolvovali výlety na Štrbské a
Popradské pleso, Pieniny, Demänovskú jaskyňu a iné.
- 9. mája sa konala 8. misijná púť detí do Rajeckej Lesnej.
- Prvé sv. prijímanie sa konalo 15. a 17. mája.
- Sviatosť birmovania bola 23. mája. Birmovanci prijali sviatosť z rúk sídelného
biskupa žilinskej diecézy Mons. Tomáša Galisa.
Podrobnosti SD č.: 221 c / 2009
Č.IV. - úryvky o zasvätení najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu od viacerých autorov.
- návšteva bohoslovcov v našej farnosti. Bohoslovci zo źilinskej diecézy boli u nás
tento rok už 4. veľkonočnú nedeľu. Ráno celebrovali sv. omšu za bratov z hasičského zboru,
naobedovali sa s kňazmi dekanátu, potom bolo športové popoludnie v Predmieri.
- V tomto čísle predstavili klub v Makove.
- Na 10. až 14. strane predstavili činnosť krúžkov v CCVČ.
- 17. V. prebehla súťaž o Superstar. Zaspievali si v nej deti z Bytče i okolia.
Podrobnosti SD č.: 221 d / 2009
Č. V. – 15. augusta oslávili veriaci sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
- Svätý otec vyhlásil Rok kňazov
- naše mesto a jeho história
- výročie vysviacky kostola bolo 15. a 16. augusta
- reportáž z letných a denných táborov detí
- 29. augusta sa na štadióne v Hliníku uskutočnil miništrantský turnaj vo futbale
- náplň práce ostatných krúžkov v CCVČ.
Podrobnosti SD č.: 221 e / 2009
Diecéza. 14. februára uplynul rok , odkedy zriadil pápež Benedikt XVI. najmladšiu katolícku
diecézu na Slovensku. Z tejto príležitosti sa v Žiline konala slávnostná sv. omša. Celebroval
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ju kardinál Jozef Tomko. Diecéza pracovala tento rok v provizórnych priestoroch, ale
s nadšením. Biskupa Tomáša Galisa tešila ochota a aktívna práca mladých ľudí. Na slávnosť
prijali pozvanie mnohí kňazi zo Slovenska ale aj zo zahraničia Poľska, Maďarska , Česka,
Talianska a Rakúska a Ukrajiny. Popoludní sa konalo medzinárodné sympózium na tému
Cirkev a pluralitná spoločnosť.
Podrobnosti SD č.: 222 a, b, c, d / 2009
Synagóga. 4. júna bola verejnosti sprístupnená synagóga. Otvorilo ju Občianske združenie
Biblické centrum. Verejnosť bola upozornená , že jej vstup je len na vlastnú zodpovednosť,
pre havarijný stav strechy.
Bilancia cirkví. Koncom kalendárneho roka bilancovali predstavitelia 5 cirkví nášho kraja.
• Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy. Delil rok 2009 na 2 časti. Prvý
polrok sa niesol v znamení Roka sv. Pavla a druhý sa zameral na Rok kňazov, ktorý je
silným podnetom pre celú cirkev. Kňazi vyzývali veriacich , aby slávili Vianoce
v troch základných rozmeroch: v kostoloch za spevu slovenských kolied, návštevou
svojich príbuzných a blízkych a vychutnaním si trochu ticha s načerpaním duševnej
i fyzickej sily.
• Emil Turiak, dekan Gréckokatolíckej farnosti. Hodnotí tento rok ako rok , ktorý bol
poznačený bolesťou terorizmu, vojen, hospodárskej krízy a strašením chrípkou.
S potešením si pripomenuli 10. výročie vlastného domu pre sv. omše. Vianoce slávia
40 dňovým pôstom v očakávaní narodenia Mesiáša.
• Marián Kaňuch, farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. V cirkevnom zbore
sa udialo mnoho vzácnych podujatí. Evanjelizácia k 30. výročiu úmrtia biskupa F.
Ruppeldta. Z evanjelického kostola sa vysielali rozhlasové služby Božie pre celé
Slovensko. Počas roka organizovali pre deti tábory a pobyty v prírode. Obľube sa tešia
Raňajky pre mužov, ktoré sa konali prvú a tretiu sobotu v mesiaci ; biblické štúdium
Večer pre ženy; ku Dňu matiek pripravili Ma-mi klub. Inštalácia nových farárov bola
prelomová tým, že bol prvýkrát uvedený do úradu manželský pár; prvýkrát boli
v zbore vytvorené 2 farárske miesta a prvýkrát bola zvolená za zborovú farárku žena.
Zborového dňa sa zúčastnilo 100 ľudí všetkých vekových kategórií.
• Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce. Jemu sa zdal tento rok ťažší než
boli ostatné pre recesiu, ktorá poznačila všetky sféry života. V júni vždy poriadajú
stretnutie žilinských židovských rodín a ich potomkov z celého sveta. Stretnutie je
spojené so smútočnou tryznou za obete holokaustu. V minulosti bývalo aj 125
účastníkov, teraz prišlo 30 % z nich. Úspechom bolo vydanie knihy Židia v Žiline,
ktorá zožala veľký úspech a bola vyhodnotená ako jedna z najlepších v oblasti histórie
Žiliny. Žilinská obec oslavuje v čase Vianoc tzv. Chanuku , sviatok svetiel a darčekov.
• Juraj Cuper, správca Pravoslávnej cirkevnej obce. Potešením pre neho bolo aj to, že
nikoho nemuseli vyprevádzať na poslednej ceste, naopak privítali 2 členov cirkvi sv.
krstom. Sviatky narodenia Pána slávia 6. januára podľa juliánskeho kalendára.
Podrobnosti SD č.: 223 / 2009
Božie muky.
Vo Veľkej Bytči ( dnes je to časť mesta) oproti vchodu do cintorína postavili v r. 1630
božiu muku na pamiatku kameňovania dvoch jezuitských misionárov inovercami. Podľa
kanonickej vizitácie z roku 1776 tu stál murovaný stĺp s obrazom Bohorodičky.
Začiatkom 19. storočia tu postavili kaplnku na spôsob božej muky. V jej výklenku, ktorý
je osvetlený a troch strán, stojí socha Panny Márie s Ježiškom.
Podrobnosti SD č.: 224 / 2009
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12. kapitola

NÁVŠTEVY

28. mája 2009 vykonal oficiálnu zdvorilostnú návštevu MsÚ v Bytči Mons. Doc. ThDr.
Tomáš Galis – žilinský biskup. V priestoroch úradu ho privítali predstavitelia mesta na čele
s primátorom Ing. Petrom Korcom prednostom úradu Ľ. Gunišom a zástupcom primátora J.
Melocíkom. Pána biskupa sprevádzali jeho tajomník, hovorca a riaditeľ biskupskej
kancelárie. Za miestnu faru ich sprevádzal dekan Mgr. Pavol Trnka.
Hlavnými témami spoločných rozhovorov zo strany diecézy boli: predstavenie sa diecézy
a jej pastoračných aktivít, spolupráca diecézy s Mestským úradom a projekty týkajúce sa
mládeže.
Predstavitelia mesta sprevádzali pána biskupa pri návšteve ZŠ na Ul. Mieru v Bytči a jedného
z regionálnych zamestnávateľov v meste.
V sprievodnej dokumentácii prikladám protokol o návšteve s podrobným programom
a menovitým zoznamom účastníkov návštevy s ich podpismi. Prikladám tiež kópiu záznamu
z Knihy návštev.
Podrobnosti SD č.: 225 a, b / 2009
30. mája 2009 navštívil naše mesto náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR Ing.
Ľubomír Bulík, CSc. Pán generál navštívil naše mesto so svojimi spolupracovníkmi
z príležitosti akcie „Deň detí s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, Slovenským
rozhlasom a Odborovým zväzom potravinárov SR.“ V sprievodnej dokumentácii prikladám
kópiu záznamu z Knihy návštev s podpismi zúčastnených.
Podrobnosti SD č.:226 / 2009
Poslanci parlamentu SR. 6. júla navštívilo mesto 8 poslancov NR SR a Poslaneckej
snemovne Parlamentu SR na čele s lídrom opozície Mikulášom Dzurindom. Za NR SR tu boli
J. Bačík a J. Berényi.
Podrobnosti SD č.: 227/ 2009
Predseda SDKÚ- DS. 12. októbra navštívil Bytču znovu predseda politickej strany SDKÚ –
DS p. M. Dzurinda. Do knihy návštev napísal: Nech sa mestu – jeho občanom
i predstaviteľom darí.
Podrobnosti SD č.: 228 / 2009
Duchovný správca. 24. novembra navštívil mesto Ľubomír Marcina, duchovný správca
Evanjelickej Diakonie Košeca a p. Ing. Dušan Vagaský, generálny riaditeľ biskupského úradu
Evanjelickej cirkvi A.V. na Slovensku.
Podrobnosti SD č.: 229 / 2009
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13. kapitola

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

Z rozpočtu MsÚ bolo pridelených na činnosť mestských klubov : kluby dôchodcov: 3 116,43
€ , a pre Klub požiarnikov na ochranu pred požiarmi : 9 565,79 €.
Miestna organizácia Chovateľov poštových holubov.
Tento rok mala MO 32 členov, pretože pribudli 2 noví členovia: Ľ. Králik a J. Smolka.
Predseda bol: Jozef Plačko, tajomník: Juraj Uhliarik, pokladník: Jozef Ačjak a výcvikár: Ján
Hlucháň.
Výstavy. Celoštátnej výstavy poštových holubov 16. I. v Nitre sa zúčastnili všetci členovia
v organizovanom zájazde. Oblastná výstava sa konala v decembri pri Žiline v obci Rosina.
Zábava. Výbor MO zorganizoval 12. IV. v Dome kultúry Veľkonočnú zábavu. Členovia
výboru vopred pripravili krásnu výzdobu a postarali sa o svojskú atmosféru. Prekvapilo ma,
aké veľké množstvo mladých ľudí nielen z Bytče ale aj z okolia sa prišlo zabaviť. K dobrej
zábave prispela aj skupina známeho zabávača Š. Hruštínca. Holubári pripravili skvelú večeru
a švédske stoly. Vo vstupnej hale sa podával aj alkohol, ale ten užívali iba s mierou. Aj
predajom lístkov do tomboly si holubári zarobili na prepravné boxy, ktoré používajú počas
pretekov.
Podrobnosti SD č.: 230 a, b / 2009
Brigádu absolvovali v lesoch okolo Rašova, kde robili tzv. prerúbky, čistili les a likvidovali
odpad. Za zarobené peniaze si kúpili bunku, v ktorej umiestňujú prepravné boxy a zaplatili
faktúru za energie v košovacom stredisku.
Preteky. Spolu ich bolo 19: staré holuby : 6 x krátke trate ( Brno, Praha... )
6 x stredné trate ( Louny, Plzeň... )
7 x dlhé trate ( Nemecko: Gotha, Offenbach... )
mladé holuby : 5 rôznych tratí ( tiež lietajú najmä z ČR )
komerčné preteky : Plzeň a Aš ( víťazi vyhrali peniaze )
Majstrom oblasti so starými holubmi sa stal : J. Plačko: druhý bol J. Rovnianek
Putovný pohár Primátora mesta na dlhé trate získal Peter Okrucký ( Rašov ).
Oblastná konferencia za rok 2009 sa konala 7. I. 2010 v DK Bytča. Delegovaných na ňu bolo
z MO 6 členov. V uznesení schválili: aby sa krátke trate lietali z MO v Terchovej , letový plán
na budúci rok a fixný počet víťazných z určitého množstva pretekajúcich holubov. Napr.:
z počtu 30 pretekajúcich holubov 1 majiteľa môže bodovať v cieli iba prví 7, a v náročných
tratiach ( Nemecko) z 10 môžu bodovať 3 holuby.
Zdravotná prevencia. Aby podávali holuby dobré výsledky, musia byť zdravé. Preto ich
majitelia pravidelne očkujú proti chorobám pod odborným dozorom miestneho zverolekára
MVDr. Zachara.
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Klub dôchodcov učiteľov.
Mal tento rok 46 členov. Na výročnej členskej schôdzi prebehli voľby, v ktorých znova zvolili
za predsedníčku Annu Jancovú, pokladníčku: Nelu Hvoždárovú, referentku pre šport
a turistiku: Oľgu Adamčíkovú. Pretože I. Sláviková nemohla z vážnych rodinných dôvodov
vykonávať kultúrnu referentku, stala sa ňou Mária Beníčková. Kroniku viedla G. Uhliariková.
Členovia radi chodili do klubu, pretože sa tam zaoberali rôznou činnosťou.
Prednášky. Počas celého roka si pripravila cyklus príspevkov Významné udalosti a osobnosti
Slovenska G. Uhliariková. Z . Reháková zas citovala úryvky z kníh alebo časopisov. Š.
Harvánek mal podrobné a pútavé prednášky o Súľovských skalách a Súľove vôbec, Liečivé
rastliny ( ich charakteristiku a využitie pri liečení chorôb ) a pri príležitosti 120. výročia
Eifelovej veže nám čo – to povedal o jej vzniku.
Podrobnosti SD č.: 231 a, b / 2009; č.: 232 a / 2009 ( fotografia )
Schôdze. Slávnostné členské schôdze sa konali z príležitosti MDŽ ( 10. III. ); Dňa učiteľov (
31. III. ) a Dňa seniorov ( 13. X. ).
26. II. sa členovia zúčastnili na verejnej schôdzi MZ MsÚ , kde bola prerokovaná hlavná téma
: Sociálne zabezpečenie dôchodcov v meste.
Podrobnosti SD č.: 232 b / 2009
Koncerty. V apríli boli mnohí na koncerte L. Volejníkovej ; 18. X na koncerte Javorinky; 23.
X. bol slávnostne otvorený Sobášny palác a v decembri boli viacerí na vianočných
koncertoch. Členovia boli spolu aj na filmovom predstavení nového Jánošíka ( 27. X.).
Spoločenské posedenia. V priebehu roka oslávili svoje okrúhle životné jubileum 70 rokov
života členky: Mária Beníčková, Anna Jancová, Ibika Salajková, Anna Podolínska, Kamila
Mudrončíková a M. Churá.
26. V. sa všetci členovia stretli s dôchodcami ostatných klubov z celého Bytčianska v Dome
záhradkárov na spoločnom guláši. Posedeli si pri harmonike, ľudových piesňach a chutnom
guláši z kuchyne Štefana Adamíka.
Podrobnosti SD č.: 233 a, b / 2009
15. XII. sa stretli tento rok posledný krát na Slávnostnom predvianočnom posedení.
V priestoroch klubu vždy pripravia Harvánkovci krásnu a voňavú výzdobu .
Výstavy. Pretože takmer všetky sú usporiadané na prízemí DK , v ktorom sú ich klubové
priestory, členom neujde ani jedna výstava. Mnohí boli aj na ich otvorení. 9. III. Prečo som na
svete rád – výstava s protidrogovou témou ; 15. VI. Fantázia z nití pána Smatanu; apríl Okná
do neba – výstava ikon z tvorby K. Kasagrandovej a 30. XI. fotografie J. Snowbolla.
Výlety. 23. VI. boli na poznávacom výlete : Červený kameň, Smolenice a Trnava ; 10. IX. to
bola Podhájska a Nitra. Z príležitosti Dňa vody boli niekoľkí v marci v Turčianskych
Tepliciach a na plavárni v Žiline , kde poskytli dôchodcom výhodné zľavy.
Turistika. 9. V. bol výstup na Martinské hole a v máji boli 2 členky na relaxačnom pobyte
v Beskydách .
Podrobnosti SD č.: 234 a, b / 2009
Indies klub.
Začal svoju činnosť ako vždy doteraz v miestnom Bristol café . 24. I. si mladí vypočuli
hudobnú párty dídžejov Jara Sakalu a Janka Pazúrika, ktorá bola zameraná na pop a disco 80tych rokov . Podobné akcie boli aj vo februári a marci.
Podrobnosti SD č.: 235 a / 2009
- 12. IV. na Veľkonočnú nedeľu sa uskutočnila tiež Memorís párty zameraná na pop
a disco hudbu.
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18. IV. sa stretli priaznivci kvalitnej hudby. Svoje umenie im predviedla jazzovo
dixilendová kapela z Martina. Bravúrne zahrali veci dávno minulé a zároveň súčasné.
Podrobnosti SD č.: 235 b / 2009
2. V. predviedol hudobnú párty J. Sakala a 9. V. Palo Cirbus . Obaja sa zamerali na
hudbu 80- tych rokov. 16. V. sa k nim pridal J. Pazúrik s tanečnou párty.
Podrobnosti SD č.: 236 a, b, c / 2009
22. VIII. pozývali organizátori na koncert bytčianskej kapely DE FAKTO.
29. VIII. pozývali na prvú hudobnú LEIZROVÚ ŠOU dídžeja DEJVA, ktorú
zopakoval ešte v októbri a novembri.
Podrobnosti SD č.: 237 / 2009
19. IX. bola v klube hudobná hardrocková párty.
24. X. bol v Bristol café koncert kapiel MED FREKVENCY z Čadce a SINS zo
Žiliny. Podrobnosti SD č.: 238 / 2009
Mestský klub kung – fu.

Klub zorganizoval exhibičné vystúpenie legendárneho učiteľa kung – fu z Číny v DK Bytča.
Učiteľ strávil v meste 15 dní na pozvanie Jána Hrankaya. Veľmajster sa po celý čas venoval
najmä deťom z miestnej školy kung – fu. Ohlásili sa ale aj ľudia z celého Slovenska. Okrem
bytčianskej prisľúbili svoju účasť aj iné školy zo Slovenska a z Čiech. O týchto vystúpeniach
sa píše na internete po celom svete.
Podrobnosti SD č.: 239 a, b, c / 2009
Klub a škola pozývali v septembri na nábor nových študentov do budovy tribúny na
futbalovom štadióne. Svoje vyučovanie ponúkali ľuďom všetkých vekových kategórií.
Ponúkali náuku v ovládaní čínskych zbraní a prácu s vnútornou energiou.
Podrobnosti SD č.: 240 / 2009
Ďaleká cesta. Ján Hrankay, učiteľ kung – fu z Bytče, podnikol opäť cestu do Hongkongu
a Číny. Spolu so svojimi študentmi Františkom Golasom a Michalom Repčíkom odcestovali
vo februári do kolísky tohto bojového umenia. V Číne vystúpili na exhibícii v 9 miliónovom
meste Fatsaan . Naši chlapci porovnávali obrovské rozdiely v živote tamojších obyvateľov
s našimi, nevedeli pochopiť ich zvláštny typ komunizmu, ktorý nemá žiadny sociálny základ
a necháva ľudí umierať na ulici od hladu. Druhú časť vystúpenia absolvovali v Hongkongu
pred očami starostu tohto mesta.
Podrobnosti SD č.: 241 / 2009

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu ( MO SRZ ).
Správa o činnosti. Aj tento rok členovia spolku zarybňovali revíry podľa finančných
možností. Tento rok investovali vyše 22 000 € ( 660 000 Sk) . Okrem toho nášmu spolku
prispela krajská rada 10 800 € na zarybnenie vodnej nádrže ( VN ) Mikšová, Váh a na
Hričovský kanál.
Do našich vôd vysadili najmä kaprovité ryby, šťuku, zubáča, lieňa a podustvu.
Na kaprových vodách bolo ulovených 5 204 ks rýb, ktoré spolu vážili 8 267 kg.. V SD
uvádzam presné počty úlovkov podľa druhu rýb. Najväčším úlovkom na Váhu bola 100 cm
šťuka a 14 kg kapor.
Na pstruhových vodách bolo ulovených 232 ks pstruha potočného o váhe 72,7 kg a 233 ks
pstruha dúhového o váhe 109,2 kg.
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Činnosť športového odboru. V máji pripravili miestne preteky na jazere Beňov. Pretekov sa
zúčastnili okrem našich členov aj rybári z iných MO kraja. Víťazom sa stal Anton
Marčulinec. Druhý bol Leo Tichý a tretí Miloš Jaško.
V dňoch od 20. do 22. júna sa uskutočnili preteky jarného dvojkola II. ligy v Rožkovanoch.
Bytču v nich reprezentovalo družstvo Višňovský, Adamík, Kováč, ktoré sa umiestnilo na 6.
mieste. Družstvo v rovnakom zložení pretekalo v septembri na VN Andejovka a umiestnilo sa
na 5. mieste.
V októbri zorganizovala MO miestne preteky na jazere Beňov, kde sa pretekári umiestnili
v tomto poradí: Pradeniak, Tabaček ml. a Malík.
Krúžok mladých. Pri MO vykonáva činnosť Krúžok mladých rybárov, v ktorom je
združených 66 detí od 10 do 15 rokov. Krúžok vedú J. Gulaša a Horčička. V lete pre deti
pripravili členovia pod vedením Milana Poláka preteky, ktoré sponzorovalo niekoľko
miestnych nadšencov a primátor mesta. Spomedzi detí sa najviac darilo Marekovi
Michálkovi, Štefanovi Tabačkovi a Lukášovi Ninisovi.
Rybárska stráž má v súčasnosti 20 členov, ktorí denne vykonávajú kontrolu našich revírov.
V roku 2009 zistili 8 disciplinárnych previnení svojich členov, ktorí boli na mieste pokutovaní
do výšky 20 €. Trestný čin pytliactva zachytili priamo na Petrovičke uprostred mesta.
Podrobnosti SD č.: 242 / 2009 ( 4 strany správy )
Brigáda. MO vyzývala svojich členov a záujemcov na rybársku brigádu. 4. X. sa všetci zišli
na rybníku Prúdy pri obci Predmier , aby tam čistili rybník a jeho okolie.
Jesenný výlov z rieky Petrovičky sa konal 14. X. Vylovili asi 10 q rýb . Z nich najviac sa
v sieti trepotalo kaprov, trochu menej amurov a tolstolobikov. V rieke sú aj pstruhy a zubáče,
ba našli aj malého sumca. Akciu viedli: podpredseda zväzu Ľuboš Korec a hospodár : Jozef
Kemka. Výlovu sa zúčastnilo viac ako 20 chlapov. Výlov robia každý rok a pri ňom sa ukáže,
ako predtým pracovali. Ako ryby kŕmili a starali sa o ne. Vylovené ryby z mesta slúžia ako
násada do ostatných bytčianskych revírov.
Akciu spojili aj s čistením koryta rieky. Petrovička sa nad mestom delí do 2 korýt. Umelé
tečie cez mesto a slúži ako chovný revír. Voľakedy tu chovali najmä pstruhy a teraz kapra.
Spodné úseky rieky sú málo prietočné a preto zarastali. Preto rybári po dohode s mestom
vysadili melioračné ryby – amur a tolstolobik, ktoré zarastanie ukončili.
Aj turisti, ale najmä deti si prídu na svoje pri kŕmení rýb. V pekárni oproti im rodičia kúpia
rožky a potom sledujú divadlo, keď sa ryby bijú o potravu. To by ale rybám na prežitie
nestačilo. Za rok rybári skŕmia okolo 20 vriec zbožia a kukurice.
Rybári v spolupráci s Ms políciou strážia rieku, pretože pytliaci by si radi tiež niečo ulovili.
Podrobnosti SD č.: 243 / 2009

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov ( ZO SZZ ).

ZO SZZ zastrešovala v Bytči a okolí 8 organizácií. Každá organizácia mala svoj názov
a prácu výboru zabezpečoval predseda a tajomník.
Názov organizácie
Prídomoví
Dubičie
Vápenná
Salaš
Pri sade
Štiavnik

predseda
Ján Fľak
Štefan Putirka
Miroslav Piaček
Ján Antala
Greguš
Ján Baláž
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Hlboké nad Váhom
Hrabové

Juraj Zrebný
Štefan Václavík

Všetky tieto organizácie riadil 7 členný koordinačný výbor ( KV ) pod vedením Miroslava
Piačka. KV vybavoval administratívne úlohy týkajúce sa pozemkov, ako geometrický plán,
presun majiteľa pozemku a pod.
Podrobnosti SD č.: 244 a, b / 2009
Zájazd do Olomouca v ČR uskutočnili 2. X. V Olomouci bola výstava kvetov a okrasných
rastlín. Túto radosť pre oči si nenechali ujsť ani mnohí nečlenovia SZZ.
Výstava. Už tradičnú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov pripravili
záhradkári od 10. X. do 12. X. v Dome kultúry. Ako vždy doteraz bola výstava spojená
s výtvarnými prácami detí a krásnymi aranžovanými kreáciami z kvetov a iných rastlín.
Podrobnosti SD č. : 244 c / 2009 ( pozvánka )

Jednota dôchodcov Slovenska ( JDS ).
Voľby sa konali v ústredných orgánoch Jednoty začiatkom roka. Po nich nasledovali voľby
v základných organizáciách. Časopis pre dôchodcov Tretí vek priniesol ich výsledky
v januárovom čísle. Z neho som sa dozvedela, že členkou krajského výboru je aj predsedníčka
JDS v Bytči JUDr. Lýdia Ďurjanová.
Podrobnosti SD č.: 245 / 2009
Zájazd. 18. marca zorganizovali nákupný zájazd do poľskej Jablonky. Ešte stále chodia naši
ľudia do Poľska za nákupmi. Najmä dôchodcom sa to stále oplatí.
Klub filatelistov ( KF ) Bytča.
Minulý rok. Pre objektívne príčiny mi pán Helmeš odovzdal materiály o klube neskoro, preto
ich uvádzam teraz. Počet členov v r. 2008 bol 13. Predseda: Ing. J. Haščák ; tajomník: M.
Krúpa a novinkár: S. Helmeš. Spolu s nimi vo výbore ešte pracovalo 9 ľudí. Pripomenuli si ,
že zomreli 2 členovia: Ing. D. Urban a D. Hromec.
Členstvo ukončili R. Krkoška a Mgr. S. Kozoň ( odsťahoval sa do P. Bystrice ).
V r. 2008 zanikol miestny KF vo Veľkom Rovnom.
Celoročná činnosť členov bola zameraná na prípravu 65. výročia založenia klubu.
Podrobnosti SD č.: 246 / 2009
Burza. KF usporiadal 13. júna celoslovenskú filatelistickú a filokartistickú burzu v DK
v Bytči.
Publikácia. Pri príležitosti 65. výročia organizovanej filatelie v Bytči vydal KF publikáciu.
Jej autorom bol Otto Gáťa a nazval ju: Dejiny filatelie v Bytči. Autor sa síce narodil
v Trenčíne a do gymnázia začal chodiť v Žiline, ale maturoval v Bytči. 30 rokov
reprezentoval bývalé Československo a Slovensko v zahraničí na svetových výstavách
filatelie. Ako prvý Slovák získal na Svetovej výstave v r. 1996 zlatú medailu a ešte mnoho
cien na iných výstavách.
V publikácii sa autor podrobne venuje vzniku filatelie v Bytči od začiatku 19. st. až dodnes.
V textoch nájdeme mnoho pohľadníc, fotografií, dokumentov, stretneme sa s mnohými
menami Bytčanov, ktorí sa o filateliu zaslúžili. Podrobne spomína rôzne druhy výstav
a prehliadok, chronologický prehľad výstav, mená členov a funkcionárov , prvú ženu
filatelistku a iné.
V kapitole Slovenské a bytčianske naj... autor spomína členov – filatelistov, ktorí svojou
obetavosťou dosiahli nevšedné prvenstvá vo svete, na Slovensku a v Bytči.
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Mons. Ján Vallo – kňaz, dekan a od r. 2008 monsignore. V r. 1992 založil na Slovensku
Spoločenstvo zberateľov kresťanskej filatelie – Spoločenstvo sv. Gabriel. Mons. J. Vallo bol
v r. 2008 zvolený za prezidenta Svetového spoločenstva sv. Gabriel. Už ako chlapec začal
zbierať známky a bol prvým mládežníckym vystavovateľom. Viedol krúžok ml. filatelistov
v Štiavniku. Osobne vytvoril 10 súťažných exponátov na kresťanskú tému.
Ladislav Gondžár bol pôvodne spojový technik. Bol prvým tajomníkom Spolku slovenských
filatelistov v meste. Bol organizátorom mládežníckej filatelie, ktorú viedol 20 rokov.
Organizoval výstavy. Bol najdlhšie členom ( 55 rokov ) a predsedom klubu ( 24 r. ).
Stanislav Helmeš bol pôvodne výpravca vlakov, teraz je už dôchodca. Od r. 1983 je
tajomníkom KF. Bol dlho členom krajského výboru . Je iniciátor a organizátor Dní filatelie,
osláv a jubileí. 26 rokov bol tajomníkom KF v Bytči.
JUDr. Táňa Rapčanová predsedníčka senátu na Krajskom súde v Žiline. Od r. 2003 bola
predsedníčka KF v Martine a po jeho zániku v r. 2008 je členka KF v Bytči. Ako jediná žena
sa stala na Slovensku predsedníčkou organizačného výboru rôznych filatelistických výstav
a podujatí.
Spolok slovenských filatelistov v Bytči bol jediným spolkom, ktorý v r. 1946 k 1. výročiu
založenia používal príležitostnú poštovú pečiatku. A je jediným spolkom na Slovensku, ktorý
z 26. ročníkov Dní filatelie zorganizoval tri z nich.
Podrobnosti SD č.: 247 a / 2009
Tento rok mal spolok 18 členov, ktorých viedol predseda Ing. Ján Haščák,
tajomník Michal Krúpa a novinkovú službu mal na starosti Stanislav Helmeš. Klub sa
schádzal raz za mesiac v priestoroch DK . Pravidelne sa zúčastňovali na filatelistickej burze
v Žiline a formou zájazdu na Zberateľských dňoch v Bratislave. Veľkou zberateľskou
udalosťou v septembri bol Veľtrh zberateľov známok, pohľadníc a mincí v Prahe.
Podrobnosti SD č.: 247 b / 2009
V Hliníku n. V. bol 10. 10. 09 založený samostatný zberateľský krúžok, ktorý
mal 16 členov a na ich čele stál Jozef Lulák. Jeho členovia sa nezaoberali iba zbieraním
známok ale aj mincí, pohľadníc a iných predmetov. V SD prikladám menný zoznam členov
krúžku.
Podrobnosti SD č.: 247 c / 2009
Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ )
Správa o činnosti Dobrovoľných hasičských zborov( DHZ ). Vedenia DHZ odovzdávali
správu o svojej činnosti, v ktorej sa ich jednotlivé činnosti hodnotia bodmi a tie poukazujú na
aktivitu DHZ.
DHZ Bytča. Predseda : Peter Jursík ; veliteľ: Pavol Svetloššák. DHZ Bytča organizovala
pravidelne okrskové schôdze a mala 91 členov.
- na školení rozhodcov sa zúčastnili Ján a Michal Gärtner. Michal získal odznak okresného
a Ján krajského rozhodcu.
- odber krvi – 3 x Peter Svetloššák
- OK súťaže Plameň organizovali v Bytči; rozhodcovia boli – J. Gärtner , Papánek, Nagy,
Ivanka
- v júni sa zúčastnili ženy aj muži na OK družstiev v Bytči, detská hasičská súťaž – 1. júna
- prebor jednotlivca absolvoval Karol Sabo a získal III. výkonnostnú triedu ( VT )
- hasiči pomáhali rybárom v Bytči pri výlove a prácach
- jarné upratovanie hasičskej zbrojnice a vybavenia
- účasť na pohárových súťažiach: máj : Kolárovice, júl: Hričov, Hliník n. V., Rudinka,
Makov, Podvysoká,; august: Jablonové, Bytča – O zlatú prilbu, Hlboké, Púchov, Pružina,
Kolárovice, Valča, Predmier, Podvysoká,; september: Socovce.
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- Členovia sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach obvodných, okresných a krajských
schôdzí DHZ
Podrobnosti SD č.: 248 / 2009
DHZ Malá Bytča: Predseda: Štefan Šušola; veliteľ: Peter Koniar
- členovia si kúpili 75 ks členských známok a pre nových členov 25 ks
- školenia rozhodcu na hru Plameň sa zúčastnil Šušola a získal odznak okresného kola
- v pretekoch jednotlivca získali III. VT: Patrik a Zdenko Korbaš
- účasť na akcii Ochrana úrody a lesov ( OÚL )
- kontrola zdrojov vykurovania sa konala v rámci zimného vykurovacieho obdobia ( ZVO )
- v apríli sa 15 hasičov zúčastnilo na zásahu : horel lesný porast.
- účasť na pohárových súťažiach: júl. Hliník; august: Jablonové, Bytča, Štiavnik, Brvnište,
Hlboké, Pružina, Predmier, Stupné, Vydrná ; september: Trnové,
- krv bol darovať 4x Š. Šušola
Podrobnosti SD č.: 249 / 2009
DHZ Mikšová: predseda : Štefan Pitlík, veliteľa nenahlásili.
- na metodickom školení za referentov mládeže boli : Borovička a Moravec. Obaja získali
Odznak okresného rozhodcu
- členovia sa nezúčastňovali na súťažiach ani na zasadnutiach okrskového pléna
Podrobnosti SD č.: 250 / 2009
DHZ Pšurnovice : predseda: Rudolf Mikula; velitelia: M. Kypús a V. Chrenko; 35 členov
- spoločne boli 4 x odovzdať krv Margita Hrnková a František Hrnko.
- Inštruktážne školenie ( IMZ ) na referentov mládeže : Jozef Rolko, Štefan Hladena. Obaja
získali odznaky okresných rozhodcov
- všetci sa zúčastnili jarného upratovania , OÚL a kontroly zdrojov zimného vykurovania
- 15 členov zasahovalo pri požiari Michalská dúbravka v apríli 2 dni
- zúčastnili sa iba na 1 súťaži Plameň v júni
Podrobnosti SD č.: 251 / 2009
DHZ Hrabové: predseda Jozef Gaňa, Veliteľ: Ladislav Gaňa ; členské známky si kúpilo 45
členov. Pravidelne sa zúčastňovali na schôdzach okrsku i okresu.
- IMZ referentov mládeže : Lukáš Gaňa a Marián Frývald ml. Obaja dostali odznak
rozhodcov
- účasť na súťažiach: jún: Bytča, dorastenci Bytča, detská súťaž v Predmieri, pohárová súťaž
V Hliníku, v Petroviciach v Jablonovom, v Hlbokom v Žiline.
- prebor jednotlivca: II. VT získal – Filip Gaňa; III. VT získali: Ján a Roman Búšfy a Stanka
Korenáková
- na odber krvi boli počas roka 5 x : Anna Bušfyová, Martin Vozárik, Ladislav a Lukáš Gaňa,
M. Červinka, Darina Gajdošíková a Katka Frývaldová.
- na jar bola kontrola vykurovacích telies a členovia sa zúčastnili OÚL.
Podrobnosti SD č.: 252 / 2009
DHZ Hliník nad Váhom: predseda: Rudolf Frolo, veliteľ: Miroslav Frolo; počet členov bolo
92 . Pravidelná účasť na okrskových a okresných schôdzach.
- IMZ referentov mládeže a odznaky rozhodcov získal Miroslav Frolo
- pomoc pri požiarnom zásahu bola 23. 7. 09 – 7 členov
- účasť na súťažiach: Plameň – Bytča ( 12. 6. 09 ); OK hasičských družstiev – muži, ženy ,
dorastenci ( 14.6.09 ) . Družstvo mužov a žien postúpilo do KK v Hričove
- prebor jednotlivca : II. VT získala Daniela Papajová; III. VT získali: Ivana Gajdošíková
a Petra Reháková
Podrobnosti SD č.: 253 / 2009
Hasičský bál. DHZ pozýval na svoj III. Hasičský bál 17. januára do Domu kultúry. Do
tanca hrala skupina MY.
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Historická striekačka. K technickému vybaveniu hasičov patrí nepochybne hasičská
striekačka. Medzi tie celkom prvé sa radia štvorkolesové ručné striekačky poháňané koňmi.
Dobrovoľné hasičské zbory sú v obciach dodnes. No iba v niektorých sa zachovali ručné
striekačky. Medzi ne patrí aj tá v Mikšovej. Stojí pred Kultúrnym domom. V r. 1925 sa
roľníci z dediny poskladali a kúpili striekačku. Táto striekačka sa používala až do roku 1950,
kedy ju vystriedala motorová nástupkyňa. Jozef Novák bývalý veliteľ miestnych hasičov si
spomínal, že voľakedy stačilo, aby ráno vyhlásil poplach a celá dedina sa išla pozerať na
hasičov ako cvičia. Dnes sú v zbore aj ženy, ale na súťaže už nechodí nik.
Podrobnosti SD č.: 254 a / 2009
Relácia. Aj tento rok vyhlásili hasiči cez miestny rozhlas reláciu o prevencii pred požiarom.
Týkala sa najmä letných mesiacov , zberu sena, žatvy a zberu úrody všeobecne.
V r. 2008 vzniklo na Slovensku 1 633 požiarov pri žatve, pri ktorých bolo usmrtených 5 osôb.
V relácii odzneli aj výstrahy a príkazy, ktoré mali požiarom zabrániť, a inštrukcie o tom, ako
sa zachovať, ak už požiar vypukol.
Podrobnosti SD č.: 254 b / 2009
Súťaže. DHZ v meste v spolupráci s okresným DHZ zorganizovali 14. VI. okresné kolo
Športovej súťaže v hasičskom športe na futbalovom štadióne v Bytči. Vo svojich kategóriách
súťažili muži, ženy a dorastenci , v disciplínach : požiarny útok, štafetový beh a prebor
jednotlivcov.
Podrobnosti SD č.: 255 a / 2009
18. ročník pohárovej súťaže v požiarnom útoku, ktorá bola zaradená do Severoslovenskej
hasičskej ligy sa uskutočnil 11. júla na futbalovom ihrisku v Hliníku. Do súťaže bol zaradený
aj I. ročník súťaže v prebore savičiarov. Súťažiacich povzbudzovali okrem fanúšikov aj
folklórne súbory. Všetci sa večer dobre zabavili na hasičskej zábave.
Podrobnosti SD č.: 255 b / 2009
Súťaž O pamätnú prilbu L. Tombora sa konala 2. VIII. na štadióne v Bytči. Tento rok to bolo
už 34 krát, čo sa u nás stretli družstvá zo širokého okolia, aby si zmerali svoje sily
v požiarnom útoku. Absolútny víťaz si na dobu 1. roka odniesol Pamätnú prilbu zakladateľa
jedného z najstarších hasičských zborov na Slovensku.
Fotografie. V SD prikladám 13 farebných fotografií zo slávnosti a z družobnej návštevy
hasičov z poľského Opoczna v Bytči. Stretnutie s predstaviteľmi mesta a nášho DHZ.
Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti ( KMGS ).
Valné zhromaždenie. Členovia klubu začali svoju činnosť valným zhromaždením 31. I. 2009
v klubových priestoroch Domu kultúry. Na schôdzi odznela výročná hodnotiaca správa,
správa o hospodárení a plán práce na nastávajúci rok. Pretože doterajšia predsedníčka klubu p.
Žáková zo zdravotných dôvodov nemohla vykonávať svoju funkciu, zvolili si prítomní vo
voľbách nového , mladého predsedu. Stal sa ním PhDr. Martin Gácik. Klub sa stretával
pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci.
Tento rok zmenil klub svoj názov aj náplň práce. V novembri schválilo MZ stanovy novej
spoločnosti , ktorá má názov Hlasy a ohlasy bytčianska. Týmto krokom sa spoločnosť
transformovala z muzeálnej na kultúrnu a výstavnú. Postupne začali vracať exponáty, ktoré
jednotlivci darovali do zbierok spoločnosti.
Členskú základňu tvorilo 100 členov. Na ich čele stál predseda Ph.Dr. Martin Gácik. Navždy
sa rozlúčili s členmi Pavlom Matejčíkom a Milošom Vankom.
Klub organizoval niekoľko výstav v meste v regióne a niektorí jeho členovia aj v zahraničí.
30. 8. sa členovia zúčastnili osláv SNP v obci Petrovice – Magale.
Podrobnosti SD č.: 256 / 2009 ( správa )
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Súčasťou zhromaždenia sa stalo aj blahoželanie jubilantom k okrúhlym narodeninám. 17.
oslávencom odovzdali ozdobné listy. Najstaršou z nich bola Ľudmila Holičová ( 80 rokov ),
MUDr. Dezider Horanský ( 75 rokov ), ešte stále pracuje na poliklinike v Bytči pri
rontgenovom vyšetrení, ako diagnostik, pretože na jeho miesto niet náhrady . 60 rokov
oslávilo 5 jubilantov ( M. Mešťan, M. Krúpa, N. Pavlík, Š. Adamík a J. Bárdy).
Výstavy. 30. marca sprístupnil KMGS verejnosti výstavu Okná do neba. Bola to autorská
výstava K. Kasagrandovej a jej sestry B. Niedeckerovej. Sestry vystavovali ikony.
Od 15. do 24. júna vystavoval S. Smatana pod názvom Fantázia z nití.
PhDr. Martin Gácik predstavil svoju zbierku militárií 11. septembra a ten istý vystavovateľ
od 3. do 6. novembra predviedol výstavu s názvom November 1989.
Podrobnosti SD č.: 256 a / 2009

Horolezecký klub ( HK ) Direct Bytča
S dodatočnou platnosťou sa mi dostali do rúk materiály HK z rokov 2006 a 2007. Konkrétne
sú to 3 ks DVD s podrobnými materiálmi, akciami a fotografiami mapujúcimi činnosť klubu.
Prikladám ich do sprievodnej dokumentácie.
Podrobnosti SD č.: 257 a, b, c / 2009
Správu o činnosti klubu za rok 2009 pre mňa vypracoval Janko Búšfy. Klub mal tento rok 27
členov, svoju vlastnú webovú stránku. Okrem malých sponzorských položiek, si väčšinu
výdavkov členovia platili sami. Hlavnou náplňou činnosti bolo lezenie na skalách a umelej
stene, vo veľhorách a skialpinizmus.
Skaly. Najviac využívanou oblasťou boli pre nich Súľovské skaly, kde získali výnimku na
lezenie od ochrancov prírody. Okrem Súľova liezli na skalách po celom Slovensku: Manínska
tiesňava, Prečín, Predhorie, Višňové, Jelenec a inde; v Rakúsku a Slovinsku. Najlepší boli
v lezení na skalách bratia Klimovci, ktorí dosiahli stupeň obťažnosti 10.
Veľhory. Väčšina členov pôsobila vo Vysokých Tatrách, do ktorých organizovali každý
mesiac 2 expedície. Do Álp urobili 6 expedícií a A. Búrikovej sa podarilo v auguste vyliezť
najvyššiu horu Afriky Atlas.
Skialpinizmus. Venovali sa mu všetci členovia najmä v Tatrách a Malej Fatre.
Umelá stena. V zimnom období trénovali na vlastnej stene v telocvični Gymnázia v Bytči.
Iná športová činnosť. Vo februári absolvovali lavínový kurz, v júni bikemaratón Súľovské
skaly a v júli Teambuilding v moravskej Bečve. Členovia nášho klubu sa zúčastnili aj akcie
Športová pochodeň. Pochodeň zniesli horolezci z Gerlachovského štítu , kde si ju podávali
športovci z celého Slovenska až do Rudavy. Náš klu ju niesol z Lietavského hradu do
Manínskej tiesňavy. Obnova prameňa bola akcia, pri ktorej aj horolezci čistili studničky
v Súľovských skalách.
Súčasťou správy je aj 12 strán fotografií spomínaných aktivít členov klubu.
Podrobnosti SD č.: 258 / 2009 ( 16 strán správy)
Spolok včelárov Slovenska ( SVS )
K 31. 12. 09 mal regionálny SVS počet členov 254 , ktorí pracovali s 2 281 včelstvami.
Predseda spolku bol Miroslav Novák.
Počas roka sa včelári zúčastňovali na mnohých akciách.
Január: Delegáti spolku boli 24. 1. na Valnom zhromaždení v Žiline. Tu získal zlatú medailu
dlhoročný člen ( rodák z Pšurnovíc ) Vincent Šucha – podpredseda SVS v Bytči.
Marec: 22. 3. bola Výročná členská schôdza , na ktorej bola členom predstavená nová
kronikárka Ing. Beatrix Franeková.

KRONIKA MESTA BYTČA 2009

strana č. 85

28. 3.si vypočuli prednášku o chove a ochrane včiel, ktorú predniesla MUDr.
Hajdúšková a dvaja členovia ( Mgr. A. Cudrák a J. Valíček ) sa zúčastnili na školení
Asistentov úradných veterinárnych lekárov
Apríl: Zájazd členov na 13. ročník výstavy včelárskych potrieb a produktov v Trenčíne. Vo
veku 81 rokov zomrel člen spolku Alojz Ježík z V. Rovného. Spolok vykonal klinické
prehliadky včelstiev na prítomnosť moru. Zároveň dostali noví členovia prihlášky.
Máj : beseda s Ondrejom Šamajom o včelárení, zájazd do včelárskeho skanzenu
v Chleboviciach ( ČR okres Frýdek- Místek).
Jún: schôdza organizačného výboru SVS a odovzdávanie liekov pre včely
Júl: pre veľký záujem členov znova zorganizovali zájazd do skanzenu v Chleboviciach.
Účasť členov na III. ročníku Slovenského medového festivalu v Trstenej. Viacerí
členovia sa zúčastnili na súťaži o najlepší med a medovinu.
September: Účasť na V. kole národnej výstavy včelárov v Banskej Bystrici.
26. 9. oslava 80. výročia založenia spolku včelárov v Bytči. Okrem iných podujatí prispel
Svojou prednáškou aj Ing. R. Chlebo ( Poľnoh. Fakulta v Nitre).
Október: 3. 10. prednáška o chove včiel. V DK v Bytči prednášal MVDr. J. Juršík. Včelárske
minimum absolvovali Jozef a Stanislav Augustínovci a N. Králik. 8.11. sa stretli členovia
SVS v Štiavniku na spoločnej akcii s prednáškou, premietaním filmov a pod.
November : 22.11. sa opäť všetci stretli vo V. Rovnom na podobnom stretnutí a 29. 11.
v Dlhom Poli.
December: na počesť patróna včelárov sv. Ambróza sa stretli na sv. omši vo V. Rovnom.
Špecializovaný kurz akreditovaný ministerstvom pôdoh. Absolvovalo 5 členov ( A.
Mravec, Ing. Franeková, M. Zrebný, S. Augustín a B. Michút). 30. 12. sa stretli členovia
výboru na záverečnom zasadnutí, pri ktorom vyúčtovali náklady spolku.
Podrobnosti SD č.: 259 / 2009
Slovenský poľovný zväz ( SPZ ).
Pozvánka. Regionálna organizácia v Žiline usporiadala v spolupráci s viacerými miestnymi
organizáciami chovateľskú prehliadku a výstavu poľovných trofejí zveri ulovenej
v poľovníckej sezóne 2008 – 2009 v okresoch Bytča a Žilina. Výstava sa konala v Kultúrnom
dome v Konskej od 7. do 12. marca.
Podrobnosti SD č.: 260 / 2009 ( pozvánka )

Kynologický klub
Kynologický klub Malá Bytča pozýval verejnosť na II. ročník Oblastnej výstavy nemeckých
ovčiakov . Výstava sa konala 6. VI. v M. Bytči. Klub pozýval deti s rodičmi a všetkých
milovníkov psov. Hlavný rozhodca ( uznávaný odborníkmi z celej Európy ) bol z Poľskej
republiky.

AUTHOR bikemaratón Súľovské skaly.
Slovenský cyklistický klub ( SCK ) Súľov usporiadal v spolupráci s okolitými obecnými
úradmi 11. ročník AUTHOR bikemaratón Súľovské skaly. Štart a cieľ bol 20. júna v Súľove.
Na súťaži sa zúčastnilo okolo 900 štartujúcich z 5 krajín. Pri akcii pomáhali naši mestskí
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policajti na čele s veliteľom P. Majstríkom. Naši mladí ľudia dopĺňali organizačné
zabezpečenie a občerstvovaciu stanicu na čele s Ľ. Hrobárikom.
Podrobnosti SD č.: 261 / 2009
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14. kapitola

POLITIKA

Voľby. Tento rok bol rokom volieb. Konali sa 3x. 21. marca boli voľby na prezidenta
republiky. Vo voľbách kandidovalo 7 kandidátov. Doterajší prezident Ivan Gašparovič, Iveta
Radičová, novinárka Zuzana Martináková, poslanec František Mikloško, profesor Milan
Melník, Dagmar Bollová Milan Sidor. Do druhého kola volieb sa dostali 2 kandidáti : I.
Gašparovič a I. Radičová. Podľa prieskumu volilo I. Gašparoviča 53,9 % a I. Radičovú 30,4
% voličov v žilinskom kraji. Celkovo boli výsledky: Gašparovič 41 % ( 876 061 hlasov) a I.
Radičová 38 % ( 713 735 hlasov). V SD prikladám materiál o voľbách: oznámenie, fotografie
kandidátov , leták a články z tlače.
Podrobnosti SD č.: 262 a, b, c, d / 2009
Druhé kolo prezidentských volieb sa konalo 4. apríla. S obrovským náskokom v ňom zvíťazil
I. Gašparovič. V obvode Žilina mu voliči odovzdali 71,79 % hlasov. Volebná účasť bola
55,73 %. V okrese Bytča boli výsledky: Gašparovič : 81,47 % a Radičová 18,52 % hlasov.
V celej republike volilo v II. kole 51, 67 % občanov. Tlač sa v súvislosti s voľbami zachovala
jednoznačne neobjektívne a jednostranne, pretože podporovala iba kandidátku opozície I.
Radičovú , dokonca aj v čase moratória. Po zverejnení výsledkov vyšli čísla novín s prvou
stranou prázdnou a zarámovanou čiernym rámikom. Verejnosť bola pohoršená, ako tlač
nerešpektuje vôľu väčšiny.
Ivanovi Gašparovičovi sa skončilo jedno volebné obdobie a do nového prešiel plynulo 15.
júna . Prezidentom bude do roku 2014.
Podrobnosti SD č.: 263 / 2009
Voľby do európskeho parlamentu sa konali 6. júna. Svojich kandidátov na kandidátskych
listinách predložilo 17 politických strán a hnutí. Voliči na Slovensku volili 13 poslancov.
Celková účasť voličov bola veľmi nízka. Pre celé Slovensko to bolo iba 19,64 %. V Bytči
volilo 1 514 voličov. Poslanci európskeho parlamentu schvaľujú legislatívu, ktorá má reálny
dopad na každodenný život občanov EÚ. Tento rok boli najviac preferované témy:
chemikálie, práva cestujúcich, slobodné podnikanie, globálne otepľovanie, lacnejšie
telefonovanie z mobilných telefónov. V SD prikladám oznámenie o voľbách, zoznam
zaregistrovaných kandidátov a množstvo letákov s fotografiami kandidátov.
Podrobnosti SD č.: 264 a, b, c, d , e / 2009
Podrobnosti SD č.: 265 a, b, c, d / 2009 ; č.: 266 a, b, c, d, / 2009
Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja.( ŽSK ) Voľby sa konali 14. novembra.
Na miesto predsedu ŽSK kandidovali 4 muži: terajší predseda Juraj Blanár, Štefan
Brestovský, Pavel Pavlásek a bývalý predseda Jozef Tarčák. Voliči jednohlasne rozhodli, že
ich županom bude znova J. Blanár. Získal viac ako 62 % hlasov. Za poslancov kandidovalo
461 kandidátov z nich zvolili 57. V 30 tisícovom okrese Bytča sa o 2 miesta pobilo 22
kandidátov na kreslo poslanca . Priamo z Bytče to boli: Bologa, Dlugoš, Minárčik, Weber,
Zahatlan a Zátek. Z nich získali najvyšší počet hlasov Minárčik ( 819 ) a Weber ( 796 ). Účasť
voličov bola v Bytči 22,67 % .
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V SD prikladám oznámenie o voľbách, články z tlače, fotografie a volebné letáky
kandidátov.
Podrobnosti SD č.: 267 a, b, c, d / 2009 ; č.: 268 a, b, c / 2009; 269 a, b, c, d / 2009( letáky)
č.: 270 a, b, c, d / 2009 ( letáky ).
Antifašisti. V apríli sa mal konať pokojný pochod proti fašizmu. Sprievod vedený M.
Rybanským sa mal vydať cez ulicu S. Sakalovej až na námestie. Pochod mal byť na protest
proti 70. výročiu vyhlásenia Slovenského štátu, ktorého prezidentom bol Dr. Tiso – rodák
z Bytče. Radnica na žiadosť odpovedala, že neodporúča v našom malom pokojnom meste
organizovať pochod. List mesta však pochod nezakazoval. Na ružovom dome, kde sa v roku
1887 Tiso narodil, visí pamätná tabuľa a vnútri je pamätná izba. Dva razy sa tam stretávajú
jeho priaznivci zo Slovenskej pospolitosti a Spoločnosti pre zachovanie tradícií. Zvyknú tak
robiť pri výročí nerodenia a popravy doktora Tisu.
Podrobnosti SD č.: 271 / 2009
Oslavy. Komunistická strana Slovenska pozývala verejnosť na oslavy 65. výročia
Slovenského národného povstania. Oslavy sa konali 30. augusta v budove MsÚ. Po oslavách
v meste odišli prítomní na Magale do miesta centrálnych osláv autobusom.
Diskusia. Krajská agentúra Demokratickej strany pozývala Bytčanov na verejnú diskusiu
s poslancami národnej rady Mikulášom Dzurindom a Milanom Hortom. Diskutovalo sa najmä
o dôsledkoch finančnej krízy na Slovensko a o programe obnovy Slovenska. Diskusia sa
konala v budove reštaurácie Gól 12. októbra.
Informačná tabuľa MsÚ.
• Január – informácia o termíne , okrskoch a volebných miestnostiach podľa ulíc mesta
a zoznam kandidátov. Podobné informácie boli uverejnené aj pred ostatnými voľbami
s dostatočným predstihom.
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15. kapitola

ŠPORT

Dotácie z rozpočtu mesta. Na šport vyhradilo mesto 102 412,78 €. Z toho na ihriská:
3 315,41 €; na tribúnu a štadión: 20 838,34 € a na dotácie pre futbalistov: 78 259,03 €.
Futbal
Futbal muži.
Najväčším problémom pre futbalistov FO Bytča v príprave na jarnú ligu bol nedostatok
kvalitných tréningových plôch. Hlavné ihrisko má kvalitný podklad. Horšie je to
s pomocnými tréningovými plochami. Túžia po umelom trávniku. Za všetkých to vyjadril
tréner Miroslav Tichý. Na umelých trávnikoch sa im darilo vyhrávať s P. Bystricou, Žilinou,
Turanmi a inde. Tréner chválil mužstvo, že držia spolu a je radosť s nimi spolupracovať. Ich
cieľom bolo umiestniť sa na 4. mieste. Finančná kríza ich neovplyvnila, pretože pracujú na
báze dobrovoľných príspevkov. Mesto im hradilo náklady za prevádzku a energie.
Podrobnosti SD č.: 272 / 2009
Umiestnenie v tabuľkách ( tab.)
Apríl: Futbalový oddiel( FO )Bytča hrala v III. lige na 4. mieste tab.
Hliník a Hrabové hrali v II. triede. Hliník na 13.a Hrabové na 7.mieste
Máj: Koniec mesiaca:
FO Bytča hrala v III. lige na 5. mieste tab.
Hrabové v II. triede na 9. mieste tab.
Hliník v II. triede na 14. ( poslednom ) mieste tab.
Podrobnosti SD č.: a, b / 2009
Jún: FO Bytča hrala v Lietavskej Štiavnici, kde vyhrala 1 : 0, gólom Chrenka.
Koncom mesiaca boli v tabuľke umiestnení:
FO Bytča III. liga na 5. mieste
Hrabové II. trieda na 9. mieste
Hliník II. trieda na 14. mieste
Podrobnosti SD č.: a, b, c / 2009
August: FO Bytča hralo v III. lige na 6. mieste
Hrabové
v II. triede na 8. mieste
Hliník klesol do III. triedy sk. B na 7. miesto
Zloženie FO Bytča: Tréner: Miroslav Tichý; prezident klubu: Róbert Salášek; vedúci
mužstva: Jozef Bacoň a lekár: MUDr. Dezider Horanský.
Hráči: brankári: Klec, Ačjak ; Obrancovia: Chrenko, Gajdošík, Kocian, Kučavík, Daniš...
Útočníci: Šebík, Kadák, Cudrák, Stískala ; stredopoliari: Čikota, Gállik. Mišutka, Mikula,
Vaškovič. Odišli do iných klubov: Gabaj, Konečný, Zachar, Šelmek, Mozolík...Prišli noví:
Daniš, Stískala, Ačjak.
Podrobnosti SD č.: 273 a, b / 2009
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September: koncom mesiaca hrala Bytča v III. lige na 8. mieste
Hrabové v II. triede na 10. mieste
Hliník v III. triede sk. B na 6. mieste tab.
Podrobnosti SD č.: 274 a, b, c / 2009
Október. Začiatkom mesiaca klesla Bytča na 12. miesto v tab. Mužstvo hralo len s torzom
zostavy pre choroby hráčov a pre žlté karty.
Aj Hrabové sa ocitlo na konci tabuľky na 14. mieste II. triedy
Hliník sa udržal v strede III. triedy sk. B na 5. mieste
Podrobnosti SD č.: 275 a, b / 2009
November.
FO Bytča hrala v III. lige na 10. mieste tab.
Hrabové hralo v II. triede na 7. mieste tab.
Hliník hral v III. triede sk. B na 5. mieste tab.
Podrobnosti SD č.: 276 a, b / 2009
Futbal mladých.
Za Bytču hral starší a mladší dorast a starší a mladší žiaci.
Za Hrabové hral mladší dorast a mladší žiaci
Za Hliník hral mladší dorast
Umiestnenie v tabuľkách.
Apríl: III. ligu hral st. aj ml. dorast Bytča; II. ligu hrali st. aj ml. žiaci Bytča
V. ligu sk. A hral ml. dorast Hrabové – 14. miesto v tab.; III. B triedu ml. žiaci
II. triedu sk. B hral ml. dorast Hliník
Máj: koncom mesiaca hrali: III. ligu st. a ml. dorast Bytča ; II. ligu st. a ml. žiaci Bytča
II. triedu sk. B hral ml. dorast Hliník
III. B triedu hrali žiaci Hrabové na 6. mieste tab.
Jún: III. ligu hrali st. a ml. dorast Bytča ; II. ligu hrali st. a ml. žiaci Bytča
II. triedu sk. B hral ml. dorast Hliník na 9. mieste tab.
III. B triedu hrali žiaci Hrabové na 6. mieste tab.
Podrobnosti SD č.: 277 a, b, c / 2009
Konečné futbalové tabuľky dorastu a žiakov boli uverejnené v júli.
Júl: Dorast: III. liga st. dorast Bytča na 9. mieste tab.
III. liga ml. dorast Bytča na 14. mieste tab.
II. trieda sk. B ml. dorast Hliník na 7. mieste tab.
Žiaci: II. liga sk. Sever : st. žiaci Bytča na 6. mieste tab.
III. trieda sk. B Hrabové na 6. mieste tab.
August:
III. ligu hrali st. a ml. dorast Bytča
II. triedu B hral ml. dorast Hliník
II. ligu st. a ml. žiaci Bytča
III. B triedu hralo žiaci Hrabové
September: III. liga st. a ml. dorast Bytča
II. trieda B ml. dorast Hliník na 2. mieste tab.
II. liga st. žiaci Bytča na 7.mieste tab.
II. liga ml. žiaci Bytča na 7. mieste tab.
III. B trieda ml. žiaci Hrabové na 4. mieste tab.
Október:
III. ligu hrali st. a ml. dorast Bytča
II. ligu hrali st. a ml. žiaci Bytča
III. B triedu hrali ml. žiaci Hrabové
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Rovnaké to bolo aj v novembri a decembri.
Podrobnosti SD č.: 278 a, b, c, d / 2009
Výtržníci na štadiónoch. Už minulý rok sa objavili na našich futbalových štadiónoch
fanúšikovia, ktorým ani tak nejde o športový zážitok, ako o násilie. Na štadióne v Žiline vtedy
po zápase Petržalky s Trnavou boli veľké konflikty medzi fanúšikmi oboch tímov a políciou.
Siedmim z nich prokuratúra zakázala na 1 rok vstup na všetky futbalové zápasy, dvaja dostali
podmienečné tresty a dvaja peňažné tresty.
V júni tento rok fanúšikovia MŠK Žilina hádzali pyrotechniku na hraciu plochu počas zápasu
Žiliny s Dunajskou Stredou . Organizátori proti nim neadekvátne zasiahli, takže sa Žilinčania
vrátili domov s modrinami a jednou zlomenou nohou. Fanúšik , ktorý hádzal delobuchy je
stíhaný prokuratúrou.
Podrobnosti SD č.: 279 a, b, c / 2009
V auguste sa konal medzinárodný futbalový zápas medzi Hajduku Split a MŠK Žilina, ktorý
opäť vyvolal násilnosti. Po zápase polícia predviedla 230 ľudí, 10Žilinčanov skončilo
v nemocnici a 52 policajtov bolo zranených. Takmer všetci zadržaní Chorváti boli vyhostení
zo Slovenska a do EÚ nemôžu cestovať najbližších 5 rokov. Lietajúce kamene zasiahli aj ľudí
v meste, totálne zdemolovali 1 krčmu a 5 áut. Svedkovia hovoria o tom, že incident
vyprovokovali žilinskí fanúšikovia, medzi ktorými boli aj Trnavčania.
Podrobnosti SD č.: 280 a, b / 2009

Mestský hádzanársky klub ( MHK ) Bytča.
Hádzaná je najúspešnejší kolektívny šport na území mesta. V nedávnej minulosti sa aj st.
dorastenky aj st. žiačky stali majsterkami Slovenska. Našťastie sa podaril významný krok,
keď st. dorastenky ostali doma a vytvorili družstvo žien. Dnes naše st. žiačky vedú ligu
v regióne Žilina a Trenčín. Dokonca obsadili II. miesto v novovzniknutej Česko – slovenskej
lige. Hlavným trénerom je František Garabík.
Bytča produkuje výrazné talenty. Tri hráčky: Alica Kostelná, Nikola Ďuriníková a brankárka
Lenka Janešíková sú v širšom kádri slov. reprezentácie do 15 rokov. Naše hráčky vyrastajú
v krutých podmienkach. Trénujú pod holým nebom a na asfaltovom ihrisku. V zlom počasí sa
uchýlia do športovej haly v Strečne alebo v Predmieri. Napriek tomu sú bytčianske
hádzanárky jediným družstvom v kraji, ktoré sa presadzuje v rámci Slovenska. Mladé hráčky
z celého okolia sa sústreďujú na ZŠ. Ul. Lániho Tento rok ich tréner a zároveň riaditeľ školy
zháňa sponzorov, ktorí by im umožnili dostať sa na medzinárodný turnaj v Prahe. Ten patrí
medzi absolútnu špičku v turnajoch hádzanej na svete.
Podrobnosti SD č.: 281 / 2009
Umiestnenie v tabuľkách.
Január: st. dorastenky hrali I. ligu a v tab. boli na 4. mieste
ml. dorastenky hrali I. ligu a v tab. boli na 2. mieste
17. a 24. januára sa v športovej hale v Predmieri uskutočnili turnaje, v ktorých si naše
dievčatá zmerali sily s hráčkami Košíc, Šurian, Interu Bratislava a so Sencom.
Podrobnosti SD č.: 282 / 2009
Február: st. aj ml. dorastenky MHK hrali I. ligu a v tab. boli na 2. mieste.
Koncom februára sa zúčastnili st. žiačky na veľkom turnaji v ČR. Hralo na ňom 10 družstiev
a naše hráčky obsadili v silnej konkurencii 3. miesto.
Podrobnosti SD č.: 283 a, b / 2009
Marec: vo 4. kole II. hádzanárskej ligy hrali aj naše ženy v tab. boli na 1. mieste
St. dorastenky hrali I. ligu na 1. mieste
ml. dorastenky hrali I. ligu na 2. mieste
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Apríl: ženy sa udržali, ale st. dorastenky klesli v I. lige na 5. miesto
ml. dorastenky ostali v I. lige na 2. mieste
Máj: V dňoch od 22. do 24. mája sa v športovej hale Predmier uskutočnil finálový turnaj
o Majstra Slovenska v hádzanej ml. dorasteniek.
22. V. hral MHK Bytča s Nitrou – prehrali
23. V. - „ s Trenčínom – vyhrali
24. V. - „ s Michalovcami – vyhrali.
Zaplnená športová hala sa na vlastné oči presvedčila, že mladé dievčatá MHK Bytča vyhrali
základnú časť turnaja právom a že sú vo svojej kategórii najlepšie na Slovensku. Získali titul
Majsteriek Slovenska. V SD prikladám titulnú stranu novín MY ŽN s článkom a fotografiou
víťazného teamu.
Podrobnosti SD č.: 284 a, b, c / 2009
Jún: V júni hrali naše ml. a st. žiačky turnaje v Michalovciach a v Prešove. Mladšie ž. sa do
finále nedostali a skončili na 6. mieste. Staršie ž. skončili v súťaži na peknom 2. mieste.
Júl. Kadetská reprezentácia slovenských hádzanárok do 17 rokov sa v júli zúčastnila vo
fínskom Tampere na X. Európskom olympijskom festivale mládeže. Vo výbere slov. hráčok
boli aj 3 hráčky MHK Bytča. Krídelníčka Mária Holešová a spojky Eva Minarčíková a Ivana
Mičiníková sa v zápasoch nestratili. Naopak patrili medzi najlepšie hráčky na palubovke.
Minarčíková a Mičiníková boli vyhlásené za najlepšie strelkyne slov. tímu. V základnej
skupine naše dievčatá porazili Francúzsko a Fínsko a napriek prehre s Ruskom postúpili do
semifinále a po výhre nad Holanďankami aj do finále . Tam skončili na 2. mieste.
V auguste boli naše hráčky na rovnakých miestach v tabuľkách.
September.
Tabuľky uvádzajú iba umiestnenie dorasteniek.
St. dorast hral I. ligu na 1. mieste tab.
ml. dorast hral I. ligu na 2. mieste tab.
Podrobnosti SD č.: 285 a, b, c / 2009
Október. 3. a 4. X. nás plagáty po celom meste pozývali na ďalší turnaj do športovej haly
v Predmieri. Členky MHK Bytča si zahrali s hráčkami Púchova, Brezovej pod Bradlom,
Šuranmi a s Uhrovcom.
V tabuľkách sa umiestnili: ženy: II. liga na 1. mieste
St. dorastenky I. liga na 1. mieste
ml. dorastenky v I. lige na 2. mieste
V klube bol dôvod na spokojnosť, pretože všetky tímy boli na vedúcom mieste vo svojej
skupine. Staršie dorastenky v minulosti odchádzali hrať do iných tímov na Slovensku, pretože
tu skupinu žien neevidovali. Tento rok ich prihlásili do II. ligy, kde sa bez problémov
postavili na jej čelo. Tím tvorí 14 hráčok a trénuje ich Zuzana Minarčíková. V lige je 11
tímov a ten najlepší z nich postúpi do I. ligy. O zabezpečenie tímu sa stará jeho manažér Peter
Mičiník.
Úspešné sú aj naše mladšie hráčky. V dorasteneckej lige došlo k systémovým zmenám.
Majsterky republiky budú známe už po základnej časti. Výhoda je v tom, že hráčka nebudú
také preťažené, pretože nebudú hrať nadstavbu.
Aj ml. a st. žiačky sú na vedúcom mieste v I. lige. Vo svojej kategórii nemajú v kraji
konkurenciu. Tréner sa teší, že nie je problém ani s dopĺňaním stavu hráčok a môže si dovoliť
založiť aj prípravku.
Mladšie žiačky hrali od novembra do februára aj moravsko – slovenskú súťaž, kde hrajú 3
slovenské a 3 moravské kluby. Vzájomná konfrontácia im len prospieva.
Podrobnosti SD č.: 286 a, b, c / 2009
November. II. liga MHK ženy Bytča boli v tab. na 2. mieste z 11 družstiev
I. liga MHK st. dorastenky boli v tab. na 1. mieste zo 14 družstiev
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I. liga MHK ml. dorastenky boli v tab. na 2. mieste zo 14 družstiev
December. Rok 2009 končili naše hádzanárky s výbornými výsledkami:
II. liga ženy boli v tab. na 2. mieste
I. liga st. dorastenky na 1. mieste
I. liga ml. dorastenky na 1. mieste
Podrobnosti SD č.: 287 a, b / 2009
Stolný tenis muži
V januárových tabuľkách sa umiestnili naši muži v stolnom tenise :
Bytča B hrali IV. ligu na 12. mieste
Bytča C hrali V. ligu na 6. mieste
Bytča D hrali VII. ligu na 2. mieste
Majstrovstvá okresov Žilinského kraja sa uskutočnili 3. I. v Žiline. Turnaja sa zúčastnilo 54
hráčov. V okrese Bytča skončili hráči: 1. m. Miroslav Piňák
2. m. Lukáš Pastorek
3. m. Ján Rabara
V celkovom vyhodnotení sa umiestnil na 26. mieste Bohuslav Tiso st..
Podrobnosti SD č.: 288 a, b / 2009
Február. 1. II. sa na turnaji v Čadci stretli hráči 2 krajov: Žilina a Banská Bystrica.
I. liga východ skončila Bytča na 11. m.
IV. liga
- „ Bytča B na 11. m.
VII. liga
- „ Bytča D na 2. m.
Výsledky v tabuľkách so 16. II. :
IV. liga Bytča B 11. m.
V. liga Bytča C 7. m.
VII. liga Bytča D 2.m.
Podrobnosti SD č.: 290 a, b / 2009
Marec umiestnenie v tabuľkách:
I. liga Bytča A skončili na 11. mieste
IV. liga Bytča B - „ - na 11. mieste
V. liga Bytča C - „ - na 6. mieste
VII. liga Bytča D - „ - na 2. mieste
Apríl:
I. liga Bytča A hrali na 11. mieste
IV. liga Bytča B - „ - na 11. mieste
V. liga Bytča C - „ - na 8. mieste
VII. liga Bytča D- „ - na 1. mieste
Podrobnosti SD č.:291 a, b, c / 2009
Máj. Začiatkom mesiaca bol v Trenčianskych Tepliciach medzinárodný turnaj veteránov, na
ktorom sa zúčastnilo 208 hráčov. Medzi nimi sa uplatnili aj Bytčania.
Kategória 40. – 49. roč. obsadil 3. m. Miroslav Slaninka
Kategória 50. – 59. roč. obsadil 2. m. Bohuslav Tiso st.
Na medzinárodný zápas ČR – Slovensko veteráni, ktorý sa konal v Lomnici nad Popelkou
v ČR, bol nominovaný aj Bohuš Tiso st.
Október. Tento mesiac sa mužstvo mužov prepadlo z I. do II. ligy a Bytča D už v tabuľkách
nie je až do konca roka uvedená. Bytča B sa prepadla do V. ligy a Bytča C do VI. ligy.
II. liga Bytča 2. m.
V. liga Bytča B 4. m.
VI. liga Bytča C 7.m.
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November.
II. liga Bytča hrali v tab. na 3. m.
V. liga Bytča B - „ na 6. m.
VI. liga Bytča C - „ - na 7. m.
December.
II. liga Bytča klesla na 4. m.
V. liga Bytča B hrala na 6.m.
VI. liga Bytča C - „ - na 6.m.
Podrobnosti SD č.: 292 a, b, c, d / 2009
Pomoc najlepším.
Prostredníctvom týždenníka MY ŽN ponúkol ŽSK reprezentovaný jeho županom Jurajom
Blanárom finančnú pomoc 1 700 € najlepším športovým kolektívom v kraji. Na výzvu
zareagovalo 21 športových klubov. Od februára začali noviny predstavovať každý týždeň iný
kolektív športovcov. Do súťaže sa zapojili aj čitatelia, ktorí svojimi hlasmi prispeli k udeleniu
sponzorského daru.
Medzi fotografiami športových klubov boli 2 z Bytče a 1 z Hliníka. O sponzorstvo sa
uchádzali:
1. MHK Bytča st. žiačky. Účel: účasť na medzinárodnom turnaji hádzanárok v Prahe
2. Škola Kung – fu : čínska pohybová kultúra a bojové umenie. Účel: kúpenie pomôcok
na cvičenie pre deti .
3. Hasičský zbor detí v Hliníku. Organizácia súťaží dobrovoľných hasičských zborov.
Účel: Organizácia súťaží najmladších žiakov s názvom : „ Hra plameň“.
Začiatkom mája navštívil J. Blanár na tréningu naše hádzanárky a odovzdal im šek na 400 €.
Pozitívne bolo, že sa k nemu pridal aj podnikateľ Marián Múdry a na podporu našej hádzanej
pridal ďalších 200 €. V celkovom vyhodnotení súťaže o sponzorský dar zvíťazili strelci
z Hôrok a za nimi hádzanárky z Bytče, ktoré si dar zaslúžili. Všetky 4 dievčenské kolektívy sa
prebojovali do finále a hrali o majstra Slovenska.
Podrobnosti SD č.: 293 a, b / 2009
Mestská liga malého futbalu ( MLMF )
V auguste sa skončil 6. ročník Majstrovstiev okresu Bytča v MLMF. Pozitívne na tomto
športe je, že sa mu darí spájať generácie. Hrajú a trénujú spolu štyridsiatnici a mladí 15. a 16.
roční hráči. Najúspešnejším trénerom bol p. Mišutka , ktorý doviedol tím FC Brno k titulu.
Majstrovstvá sú každý rok jednou z najväčších športovo –kultúrnych udalostí v meste.
Nezáleží pri nich len na tom kto vyhrá , ale ide o to aby sa stretli, odreagovali, zabavili
a zabudli na bežné starosti.
Podrobnosti SD č.: 294 / 2009
Tenis.
Družstvo mladších žiakov Benet LTC Bytča zvíťazilo v posledný májový deň na domácej
pôde nad púchovskými rovesníkmi 5 : 2. Chlapci si pripísali druhé víťazstvo v III. triede
Stredoslovenského regiónu. Nebyť tesnej prehry v Žiline, mohli pomýšľať aj na postup.
Menej úspešné boli dievčatá. Tie podľahli v turnaji žiačkam z Púchova. Napriek tomu podala
výborné výsledky v domácom drese Dominika Gaňová.
Mesto Bytča v spolupráci s tenisovými kurtmi p. Rašiho usporiadalo 6. ročník tenisového
turnaja mužov vo štvorhrách o Pohár primátora Mesta Bytča. Turnaj sa uskutočnil 29. 8.
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Umiestnenie v dvojhrách bolo:
1.m. : Ing. J. Ftáček a M. Minarčík ; 2.m.: JUDr. A. Školek a M. Micheľ ; 3.m.: Ing. O.
Skotnický a D. Korduliak. V SD prikladám fotografie zúčastnených hráčov, predstaviteľov
mesta a účastníkov turnajov z predchádzajúcich rokov.
Podrobnosti SD č.: 295 a, b / 2009 ; č.: 296 a, b, c, d / 2009

Sudoku
Začiatkom februára sa konali 3. Majstrovstvá Slovenska v sudoku v Žiline. Stretli sa tu
lúštitelia z celého Slovenska a rôznych vekových kategórií. Najstarší bol 76- ročný
Bratislavčan a najmladšia bola 6-ročná Zuzka Branišová z Bytče. Najviac súťažilo mladých
ľudí vo veku od 18 do 26 rokov. Potešilo nás, že vo finále v kategórii do 15 rokov sa na 4.
mieste umiestnila Zuzana Hromcová z Bytče. Počas roka sa Zuzka zúčastňovala na viacerých
turnajoch: 28. marca v Prievidzi, začiatkom apríla na XXIV. Veľkonočnom turnaji
v Zemianskych Kostoľanoch.
V dňoch 24. – 27. 4. sa v Žiline konali IV. Majstrovstvá sveta v sudoku. Zúčastnilo sa ich
160 súťažiacich z 28 krajín sveta. Svetovú premiéru tu mala nová hra 4D Sudoku, ktorú
vymysleli dvaja mladí Angličania.
Podrobnosti SD č.: 297 a, b / 2009
Volejbal.

Spoločnosť AMON pozývala priaznivcov športu na 1. ročník volejbalového turnaja, ktorý sa
uskutočnil 5. 9. v športovom areáli ihriska Petrovice.
Iné
Bežecká súťaž. Prednostovi MsÚ p. Ľ. Gunišovi prišiel 13. 7. ďakovný list. V ňom
organizátori informovali o vynikajúcom úspechu Richarda Pastierika zo ZŠ Bytča. Ten sa
v žilinskom krajskom kole postupovej bežeckej súťaže pod názvom hľadáme nového Jozefa
Plachého umiestnil na 2. mieste a zároveň sa kvalifikoval do finále celoštátnej súťaže. Finále
sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom v septembri. V žilinskom krajskom kole súťažilo 14
dievčat a 16 chlapcov a 11 školských družstiev.
Táto súťaž je organizovaná už 10. krát. Jej cieľom je vyhľadávať atletické talenty a tak
podporovať rozvoj mládeže. Súťaž nesie meno košického rodáka Jozefa Plachého, nášho
reprezentanta a držiteľa významných svetových ocenení.
Podrobnosti SD č.:298 a, b / 2009
Lyžovanie. Jediná možnosť kvalitne si zalyžovať v okolí Bytče je lyžiarsky svah v Makove.
V Petroviciach nebol vlek tento rok funkčný, pretože zlodeji majiteľom rozkradli zariadenie.
V Makove je svah kvalitne udržiavaný, zasnežovaný a večer osvetlený. Dĺžka vlekov je 1500
a 1200 m . Pod svahom je možnosť v teple si posedieť a oddýchnuť. Zamestnanci ponúkajú
bohatý výber teplého jedla a nápojov.
Podrobnosti SD č.:299 / 2009
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16. kapitola

ĽUDIA MEDZI

NAMI

Narodili sa :
z Bytče
25. marca sa narodil ( a )
Patrik Staríček
4. apríla
-„Jakub Gallik
z Bytče
5. mája
-„Denis Kollár
z Bytče
8. mája
-„Adelka Kalmanová
z Pšurnovíc
23. mája
-„Kristína Pavlíková
z Bytče
15. júna
-„Nela Ryzáková
z Pšurnovíc
2. augusta
-„Nicolas Hrtánek
z Hliníka
3. augusta
-„Dominik Majštiník z Hvozdnice
3. augusta
-„Katarína Hudčeková z Bytče
9.augusta
-„Zuzka Rovnianková z Bytče
10. augusta
-„Martin Gertner
z Hliníka
11. augusta
-„Matej Furgalák
z Pšurnovíc
22. augusta
-„Dominik Fujdiak
z Pšurnovíc
24. augusta
-„Juraj Šušola
z Malej Bytče
19. septembra - „ Martin Pradeniak
z Bytče
21. septembra - „ Paulínka Hrobáriková z Bytče
22.septembra - „ Milan Kučavík
z Bytče
24. septembra - „ Martin Cedzo
z Hvozdnice
z Pšurnovíc
28. septembra - „ Martin Bočko
6. októbra
-„Paľko Cedzo
z Hvozdnice
3. novembra
-„Leo Petrovský
z Bytče
10. novembra - „ Nina Pavlíková
z Bytče
Detí sa v Bytči a na okolí narodilo viac. V SD uvádzam fotografie tých, ktoré boli uverejnené
v ŽN. Podobne je to aj so zoznamom tých, ktorí nás tento rok navždy opustili.
Opustili nás :
17. januára zomrel ( a )
Margita Bukovanová rod. Gašpercová z Bytče
nar. 1930
4. februára
-„Kamil Kuchar
z Hrabového nar. 1931
Jozef Sedlák
z Hrabového nar. 1951
13. februára - „ Peter Kmecík
z Bytče
nar. 1974
18. marca
-„Rudolf Hrnko
z Mikšovej nar. 1928
19. marca
-„Rudolf Kypus
zo Pšurnovíc nar. 1952
16. apríla
-„Anna Klobucká rod. Škutová
z Hliníka
nar. 1942
21. apríla
-„Viktor Kocemba
z Bytče
nar. 1929
29. apríla
-„Milan Labaj
z Hvozdnice nar. 1957
1. mája
-„Anna Kremeňová rod. Šáleková
z Bytče
nar. 1923
nar. 1954
3. mája
-„Mária Rakovanová rod. Dodeková
z Bytče
17. mája
-„Ing. Miroslav Šupolík
z Bytče
nar. 1950
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27. mája
zomrel ( a )
Marián Mrena
z Hliníka
nar. 1955
2. júna
-„Viktória Kocianová rod.Sakalová z Malej Bytče nar. 1931
9. júna
-„Jozef Ačjak
z Bytče
nar. 1951
17. júna
-„František Křenek
z Bytče
nar. 1950
8. augusta
-„Jozef Kameniar
z Hvozdnice nar. 1964
15. augusta
-„Barbora Pavlíková rod. Ivanková
z Bytče
nar. 1946
23. augusta
-„Edita Kremeňová
zo Pšurnovíc nar. 1950
17. septembra - „ Anna Hranicová rod. Krajčiová
z Bytče
nar. 1935
22. septembra - „ Ján Gajdoš
z Bytče
nar. 1938
23. septembra - „ Ján Medveď
z Hliníka
nar. 1944
11. októbra
-„Mgr. Mária Podhorská rod. Petrovská z Hliníka
nar. 1957
12. októbra
-„Jozef Marci
z Hliníka
nar. 1945
-„Karolína Gaňová rod. Bučová
z Hrabového nar. 1920
20. októbra
-„Anna Kulíšková rod. Pecníková
z Bytče
nar. 1955
2. november
-„Helena Horbanová rod. Hanulíková z Bytče
nar. 1954
4. novembra
-„Adam Sakala
zo Pšurnovíc nar. 1920
9. novembra
-„Jozef Matúšek
z Hrabového nar. 1937
13. decembra - „ Veronika Gajdošíková rod. Gaňová z Hrabového nar. 1935
18. decembra - „ Anna Nováková rod. Brinzová
z Mikšovej
nar. 1930
z Bytče
nar. 1931
31. decembra - „ Vilma Kučalíková rod. Vrbatná
Prímenia. Od starých Bytčanov som sa dozvedela, aké mali ľudia v meste prímenia. Mnohí
ľudia mali rovnaké priezviská a aby ich ostatní spoluobčania od seba rozoznali, dávali im
mená podľa ich charakteristických vlastností. Napr. Rehák – Čačko ( bol farbiar ) ; Mrkús –
Mešťan ( pochádzal z Kolárovíc a stále každému hovoril, že je mešťan ); Matuška – Vlha ( pri
reči pískal ako vták ) ; Matuška – Slepúch ( kvaplo mu vápno do jedného oka, a oslepol naň );
Skotnický – Kantas atď.
Peter Bologa. Pochádza z Hliníka , maturoval na Gymnáziu v Bytči, má 31 rokov, je
poslancom Ms Z v Bytči a je riaditeľom Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Je
druhým najmladším riaditeľom školy na Slovensku. Peter je veľmi cieľavedomý a svoje
názory na všetko okolo seba publikuje najmä na internete. O svojej škole tvrdí., že ekonómia
je nevyhnutná vo všetkých odboroch a inštitúciách nášho života. Jeho ciele ako riaditeľa boli,
aby boli spokojní učitelia, žiaci i rodičia. Chcel udržať dobré meno školy, aby jej absolventi
boli úspešní v praxi aj na vysokých školách. O cieľoch a zmenách na škole hovorí v článku,
ktorý prikladám v SD.
Podrobnosti SD č.: 300 / 2009
Ing. Pavol Martinický. Vzhľad mesta, jeho intravilán , či extravilán najviac ovplyvnil Ing.
Martinický. Bol hlavný projektant vodného diela Hričov – Mikšová. V schválenom projekte
nebolo riešené preloženie potoka Petrovička mimo mesta. Bez súhlasu štátu dal preložiť
riečky Petrovičku a Popolišku mimo mesta a tým vyriešil každoročné záplavy. Prietok
Petrovičky cez námestie bol vypočítaný podľa nemeckých noriem na 66m3/sek, čo bola už
katastrofálna voda. Výskumný ústav vodohospodársky oznámil, že 100 ročná voda pre Bytču
predstavuje 140 m 3 / sek. Preto sa potok pravidelne vylieval a zatápal mesto.
Ďalším inžinierovým projektom bol 5 poschodový dom, postavený v r. 1958 a rodinné domy
pre presídlencov. Vybudovaný bol most cez kanál v Hliníku, hrádza hlinického potoka.
Vodné dielo Hričov . Mikšová je prvé na Slovensku, kde pod prívodným kanálom sú
vybudované 3 objekty ciest pre dopravu a chodcov.
Pri kaplnke vybudovali násyp, kde mohli neskôr vysadiť stromy. Všetky tieto projekty boli
realizované koncom 50-tych rokov.
V SD prikladám životopis a ďalšie projekty Ing. Martinického.
Podrobnosti SD č.: 301 a, b / 2009
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17. kapitola

JUBILEJNÉ

RETROSPEKTÍVY

1399 – bol richtárom obce Poliak Saczkowski
1409 – najstarší známi dedičskí richtári v Malej Bytči boli Jakub Klerik a Ladislav
1439 – je najstaršia písomná zmienka o Hliníku nad Váhom
1469 – za Matyáša I. prešiel biskupský majetok v Bytči a v Hričove na rodinu Podmanických
1519 – Benedikt literát zo sv. Mary získal donáciu na Hliník
1539 – sa stal František Thurzo nitrianskym biskupom
1549 – dostal Bytču od Ferdinanda I. Rafael, brat Jána Podmanického, ešte v ten istý rok
odsúdil Ferdinand I. Rafaela na trest smrti, za násilné okupovanie Bytče
1569 – získala Veľká Bytča jarmočné právo.
1589 – bol richtárom obce Adam Tisový .
1609 – sa stal Juraj Thurzo palatínom, ten rok vydával svoju prvú dcéru.
1619 – záznamy z urbáru potvrdili, že obec bola povinná odovzdať panstvu víno a pivo do
panskej krčmy.
1629 – Mikuláš Esterházi prevzal od Ferdinanda II. vlastnícku listinu na Bytču a celé panstvo,
tento rok dostavali kostol sv. Barbory na cintoríne
1649 – Ladislav Esterházi dal do zálohu Gabrielovi Ilešházimu Bytču so zámkom a panstvo
za 110 tisíc zlatých a ten prenajal Bytču jezuitom za 11 tisíc zlatých.
1659 – listina Leopolda I. zabezpečila mestu práva na 4 výročné jarmoky a týždenné trhy
1679 – prvýkrát povolili úľavu na poddanskej robote z 5 dní na 3 dni.
1669 – dostal za odmenu staviteľ zámku Ján Killian Pšurnovice a Horný Hričov.
1709 – bol richtárom obce Ján Hudák, kňazom na fare Juraj Vankovič
1739 – bol založený fundament ( základ ) na mestský dom.
1749 – bol richtárom obce Adam Foltín, bytčiansky žid Levko bol jediný zástupca židovského
Obyvateľstva v celej Trenčianskej stolici
1759 – bol richtárom obce Štefan Ištvanec.
1769 – bol richtárom obce Ondrej Urbanovský.
1779 – bol richtárom obce Ján Ištvanec; podnikatelia Reich a Stein založili v Bytči najstaršiu
zápalkáreň na Slovensku.
1789 – bol pivovar , sladovňa a pálenica daná do árendy CHaimovi Hoffmannovi panskými
úradníkmi. Richtárom obce bol Ján Kašaj.
Kaplánom na fare bol Gašpar Beniač
1799 – bol richtárom obce stále Ján Kašaj , kaplánom na fare bol Ján Moyssan
1809 – bol richtárom obce Mikuláš Skotnický, bol ním aj v r. 1819, kaplánom na fare
Bol Imrich Formanek
1819 – vyšiel zákaz búrania a stavania nových budov v Bytči bez súhlasu panského úradníka
1829 – bol richtárom obce Ondrej Bielik ; víchor strhol strechy a niektoré chalupy v Hornej
ulici ( dnes Rázusova), kaplánmi na fare boli Michal Žák a Jozef Emanuel
1849 – od tohto roku poštové zásielky adresované do Bytče prechádzali cez poštovú stanicu
Považská Teplá . Neskôr bol najbližší poštový úrad v Žiline a v blízkom
Predmieri, kde bola expozitúra zásielok do Bytče; richtárom obce bol Mikuláš
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Skotnický; v roku 1847 sa začala šíriť nákaza cholery. V r. 1849 bolo jej následkom
v meste 120 sirôt. V tomto roku sa v Bytči narodil Justín Fridrichovský , ktorý bol
neskôr vysvätený za kňaza
1859 – kaplánom na fare bol František Podivínsky
1869 – richtárom obce bol Ján Beloň; v tej dobe mala Bytča 2639 obyvateľov, z nich 520 bolo
majiteľmi pôdy; Popperova parná píla pracovala za sobášnym palácom a produkovala
stolársky a debnársky materiál , v Hliníku sa narodil budúci kňaz Ľudovít Bríza.
V meste pribúdali murované domy ( školy a úrady ). Hotely vlastnili: Heller, Hertsch a
Gansler.
1879 – vznik Ženského filantropického podporného spolku v Bytči
1889 – sa v Bytči vyrábali mydlo a sviečky ; nový postavený železobetónový most spojil
Veľkú Bytču s hlavnou tepnou Žilina – Bratislava;
1899 – urbariát získal od panstva vlastníctvo lesov a pasienkov.
Prvú pohľadnicu V. Bytče vydal Jakub Spiegel. Zobrazovala kostol a zvonicu.
1909 – bol v meste richtárom Alexander Skotnický ; Majiteľka panstva Hermína
Popperová dala opraviť budovu pošty sídliacu v zámku. Budova bola kamenná a mala
zavedený vodovod, kanalizáciu a elektrické svetlo. V budove bolo 6 úradných
miestností , chodba, WC a jeden 4- izbový byt pre prednostu pošty. Prednostom bol
Rudolf Schlesinger; V Bytči sa narodil ( 31. III. ) spisovateľ a prekladateľ Ivan
Minárik.
1919 – richtárom obce bol Jozef Skotnický; založili v meste telovýchovný spolok Sokol.
Viedol ho Dr. J. Veselý, predseda J. Mičura, podpredseda V. Jesenský. Spolok mal
156 členov.
- 16. II. vniklo viacero maskovaných ozbrojencov vo vojenských uniformách do bytu
Kolomana Schlesingera v Hliníku. Ulúpili šperky za 2000 Kč. Lupičov nevypátrali.
- 23. III. opäť vnikli maskovaní lupiči do vily továrnika Filipa Horna, kde ulúpili
18 231 Kč a šperky v hodnote 29 700 Kč. Banda lupičov si dala meno Černá ruka.
Mali 4 členov a všetci pochádzali z Bytče. Všetci boli dolapení a odsúdení v Trenčíne
do väzenia od 2 do 5 rokov.
- v máji a júni bol utvorený v dôsledku maďarskej invázie v Bytči a okolí zbor
nadšených Slovákov, dobrovoľníkov o počte 93. Zbor bol vyzbrojený a ponúkol
svoje služby veliteľstvu II. vojenskej skupiny v Trenčíne. V tej dobe bolo vyhlásené
stanné právo.
- vznikla Mestská jednota Československej obce legionárskej a Slovenský katolícky
kruh
- od januára začala pracovať parná píla F. Adamíka neďaleko mosta cez Váh.
Pracovalo v nej 30 robotníkov. 18 stolárov vyrábalo školský nábytok.
- Štátna škola ľudová mala 115 žiakov v 3 triedach.
1929 – bol richtárom obce Martin Mičura ; Štátna ľudová škola mala 222 žiakov v 5 triedach,
Meštiansku školu navštevovalo 212 žiakov, riaditeľom v nej bol Emil Pavlák;
katolícke náboženstvo sa učilo v 5 oddeleniach, židovské v 2 odd. a 1 odd. stenografie
2. VIII. Bol v škole zavedený telefón.
- Vznik Okresnej starostlivosti o mládež
- Dokončili na námestí stavbu Tatrabanky – budova slúži dodnes Štátnej sporiteľni.
- Otvorili Roľnícku vzájomnú pokladnicu. Tento peňažný ústav slúžil pôvodne drobným
roľníkom a obyvateľom okolitých dedín.
- otvorili v meste tretiu pílu. Zamerali sa na výrobu kief a štetiek. Stála na Dolnom konci
Pracovalo v nej 45 robotníkov.
- súčasťou poštového úradu bol aj telegraf; na pošte začala pracovať rodáčka z Bytče
Janka Gabčová.
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1939 – ako prvý zamestnanec poštového úradu za Slovenského štátu bol Ladislav Gondžár
- dokončili stavbu cesty z Makova – tzv. severnú magistrálu
- richtárom obce bol Martin Mičura
- Meštiansku školu navštevovalo 487 žiakov v 10 triedach. Riaditeľom bol J. Chovát
- Štátnu školu ľudovú navštevovalo 223 žiakov v 5 triedach.
- Ľudovú obecnú školu v Hliníku navštevovalo 125 žiakov. Správca školy bol Jozef
Šutarík. Učilo sa v 3 triedach. 5. augusta obsadilo školský dvor nemecké vojsko.
V škole sa naďalej učilo. Vo februári a marci sa neučilo pre nedostatok paliva. Deti
boli väčšinou choré na svrab, obrnu a záškrt.
- Zavítal do mesta predseda vlády Dr. J. Tiso, stal sa čestným občanom mesta.
- 23. IX. bola vyhlásená mobilizácia, muži odchádzali do vojny.
- farár na fare bol Štefan Fundárek a kaplán J. Poloczek, prestavba kostola a ukončenie
novej budovy Ľudovej roľníckej pokladnice
- vládny komisár obce Malá Bytča rozhodol , že od augusta prestane viezť kroniku obce
František Valo a funkcie sa ujme Jozefína Buntová – učiteľka a správkyňa školy.
Podrobnosti SD č.: 302 / 2009
- Za vojenského puču bol zatknutý prednosta stanice Ján Hrbek a na jeho miesto
nastúpil Viktor Ďurkovský.
1949 - predseda MsNV bol Viliam Janeček, podpredseda Jozef Mikuš a tajomník Vendelín
Dúbravka.
- začala premávať autobusová doprava do Malej Bytče. Dovtedy chodili ľudia do Bytče
( 3 km ) a na stanicu ( 6 km ) peši.
- Oficiálny vznik JRD sa datuje 3. VIII. 1949. Roľníci sa proti združstevňovaniu
veľmi búrili, za čo boli sankcionovaní a často aj väznení. Predseda bol L. Treskoň
- ako prví vstúpili do JRD roľníci Baláž, Mikuš, Martin a Čelko. V tomto roku malo
družstvo 2 – 3 páry koní, 53 členov. Nemali žiadne hospodárske budovy, preto viacerí
členovia družstva chovali dobytok ( ošípané a kone ) vo vlastných maštaliach.
Úradovalo sa v súkromnom dome Ladislava Treskoňa. Družstvo si vzalo pôžičky, aby
mohlo začať stavať.
- Rybársky spolok vykonával revíziu vôd v okolí. Jeho predseda bol Jozef Mahdík.
- Dobrovoľný hasičsky zbor ( DHZ ). Jeho predseda bol Ondrej Skotnický.
V spoločnosti došlo k mnohým spoločenským a politickým zmenám , na protest toho
vystúpili so zboru mnohí jeho členovia. V januári boli vytvorené krajské celky, do
ktorých začlenili aj DHZ. Bytča bola vtedy okresné mesto. DHZ malo svoju kapelu ,
ktorá mala 15 členov a viedol ju M. Ďurdík, ktorý sa musel koncom roka vzdať tohto
postu, pretože neuskutočňoval ideologickú výchovu hasičov.
- 22.V. sa v Meštianskej škole stala nešťastná náhoda. Zastrelený bol žiak Ján Klunda
iným žiakom. Ten rok dostala škola od štátu 100 nových lavíc, gramofón, do školskej
jedálne nové šálky a 30 000 Kčs. Riaditeľom školy bol Ondrej Štefík.
- Riaditeľom Obecnej ľudovej školy v Hliníku bol Viliam Fašang. Učilo sa v nej 111
žiakov v 3 triedach.
- kňaz pôsobiaci na farskom úrade bol Andrej Hrabovec.
- Z bývalého podniku Kovas sa stal ZVL Kinex národný podnik. Od r. 1949 v ňom
začali vyrábať rysovacie prístroje, merítka, vodováhy, pravítka, meracie pásma,
kružidlá a pod. Tento rok položili základný kameň na výstavbu novej haly. Do
prevádzky dali novú kotolňu a na výrobu sa využili znárodnené priestory bývalej
pálenice. V podniku pracovalo 250 zamestnancov. Pokračovala v ňom aj výroba
kovového nábytku.
- Od 1. januára prevzal bytčiansku prevádzku textilného podniku Slovenka podnik
Zornica v Bánovciach nad Bebravou. Výrobný program sa nezmenil. Väčšinou
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vyrábali košele a bielizeň.
- Okresný úrad národného zdravia ( OÚNZ ) sa volalo zdravotné stredisko. Spočiatku
mali veľký nedostatok zdravotných pracovníčok so stredoškolským vzdelaním.
Za sestry na gynekológiu prijali všetky bývalé pôrodné asistentky, ktoré sa
preukázali dokladmi o spôsobilosti. Neuveriteľná bola doprava pacientov. Lekári
používali na ich dovoz miestne taxíky, za ktoré poisťovňa platila podľa kilometra
- Futbal. Došlo k zmene názvu. Z ŠK Slovan sa stala Presná mechanika.
- Stolný tenis. Pri jeho kolíske v Bytči stál Otto Rakovský a Viliam Chrobák. Neskôr
sa k nim pridal Karol Novotný. V tom čase muselo mať družstvo aspoň 2 ženy .
Bytča vtedy bez problémov postúpila do vyššej súťaže aj vďaka novému hráčovi
Kondrovy z Moravy. Za ženy s nimi hrala Vierka Reháková ( vtedy Slaninková )
a V. Čudeková. Družstvo bolo veľmi silné a nemalo na Slovensku konkurenciu.
1959 – bol predsedom MsNV Benjamín Holánik, v Bytči sa narodil budúci kňaz Th Lic.
Štefan Vallo
- v meste boli postavené nové domy na Kollárovej ul. č.: 632; Hurbanovej č.: 248; 246 a
244; Lúčnej ( sídlisko ) 1012 a Mierovej č.: 986.
- do tohto roka bol riaditeľom Mechaniky Ľ. Dohňanský a po ňom nastúpil A. Škulavík
Mechanika n. p. bola začlenená do združenia Kovopriemyselné podniky Praha a
neskôr pod Závody J. Švermu v Brne. Mechanike hrozil zánik. Jej existenciu riešil
minister všeobecného strojárstva na podnet odvolacieho listu z Mechaniky. Začali sa
vyrábať okrem iného náhradné diely na traktory a bubienkové revolvery.
- JRD obhospodarovalo 431 ha pôdy v Bytči a v Malej Bytči 219 ha pôdy. V M. Bytči
chovali 124 ks hovädzieho dobytka; 50 ks kráv; 19 ks ošípaných; 342 ks sliepok –
nosníc. Pestovali 17 q pšenice; 21 q raži ; 25 q jačmeňa; 60 q zemiakov. Do JRD
patril aj Hliník so 179 ha pôdy. Družstvu vtedy patrila bytovka , kde bývali jeho
zamestnanci, kravín, TBC izolátor a cesta. Strojový park predstavovalo 9 kolesových
a 1 pásový traktor. Predseda družstva bol: Ondrej Šamaj, podpredseda: Imrich Janec,
a zootechnik: Pavol Mičušík.
- Železničná stanica. Jej prednostom bol Kristián Zeman. Konečne sa začali výkopové
práce k stavbe elektrických stožiarov na trati i na stanici.
- 29. VI. sa rozlial Váh, povodňou trpelo celé mesto.
- Makyta. Počet zamestnancov podniku bol 447. Priemerne zarobili mesačne 946 korún.
- OÚNZ. Na plný úväzok tam začal pracovať gynekológ.
- Štátny archív. Tlačou vyšli 2 zväzky sprievodcov po fondoch archívu. Bádateľskej
verejnosti slúžila viac ako 6 tisíc zväzková vedecká knižnica.
- Včelári si založili základnú organizáciu v meste.
- Hádzaná muži hrali v II. hádzanárskej lige pod hlavičkou Lokomotíva Bytča. Po
dosiahnutí významných úspechov našej ženskej hádzanej doma i vo svete, nastala
generačná kríza a zmenil sa káder hráčok.
- Školstvo. Od septembra začala v meste pôsobiť „ Hudobná škola“ ako pobočka
Žilinskej školy. Jej prvou riaditeľkou bola Emília Matejková. Najskôr sa učilo v
priestoroch pivovaru a potom v hasičskej zbrojnici. Nástrojové vybavenie bolo tiež
veľmi skromné. Vyučovanie klavíra muselo byť prerušené vždy, keď mala nácvik
hasičská dychovka. Vedenie školy s výdatnou pomocou Mira Beníčka sa dožadovalo
od mesta, aby dostali lepšie priestory na vyučovanie. V roku založenia sa v škole
vyučovala hra na klavír, akordeón a hudobná teória.
- Stredná škola. Vzhľadom na veľký počet žiakov v triedach a tried, bola doterajšia
Jedenásťročná stredná škola ( JSŠ ) rozdelená na 2 školy. Na Osemročnú základnú
školu ( OZŠ ) a JSŠ. Každá zo škôl mala osobitné vedenie a samostatné hospodárenie.
JSŠ ostal umiestnená v hlavnej budove bývalej meštianky s 11 učebňami a 21
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triedami. Riaditeľom JSŠ zostal M. Zelenka K hlavnej budove začali stavať prístavbu
s 12 učebňami. Riaditeľom OZŠ bol menovaný Viliam Fašang a jeho zástupca bol
Vladimír Stráňai. Pre nedostatok učební sa museli deti učiť v striedavom vyučovaní
na 2 zmeny ( st. žiaci sa učili ráno a malí zas popoludní). OZŠ navštevovalo len 614
žiakov, ktorých učilo 20 učiteľov. Počas telocviku sa nacvičovala II. celoštátna
spartakiáda. 12 žiakov s ňou reprezentovalo školu v Prahe.
Hlavným praktickým školským lekárom bol MUDr. Miloš Božek a zubným
MUDr. Jozef Polan.
- Základná škola v Hliníku. Riaditeľkou bola I. Fašangová. Učili tam M. Gašpercová,
P. Kosonová a L. Bošková. Aby sa deti pomestili, museli sa učiť na zmeny
1969 – Predseda MsNV bol Rudolf Gašperec
- Pivovar. Výroba piva stále rástla. Tento rok dosiahla 229 845 hl.
- ZVL Kinex. 1. X. bol v zmysle kádrového poriadku menovaný generálnym
riaditeľom . Do funkcie podnikového riaditeľa Ing. Milan Behrík.
Podrobnosti SD č.:303 / 2009
Náplňou výrobného programu bola výroba valivých ložísk, rysovacích a meracích
prístrojov a kancelárskych potrieb. Priemerná mesačná mzda na pracovníka bola 1383
Kčs.
- Železničná stanica. Prednostom bol Emil Šulek. Závod Prefa so sídlom v Hrabovom
staval vlastnú stanicu v Hrabovom. ČSAD zaviedla priamy autobusový spoj Veľké
Rovné – Považská Bystrica, čím sa znížil počet cestujúcich vlakmi.
Stanica zamestnávala vtedy 43 zamestnancov, z toho 15 žien. V tomto roku vyložili:
155,189 ton tovaru; naložili: 122,009 ton tovaru.
- Včelári. Tento rok bol v znáške medu veľmi kritický. Vykúpilo sa iba 180 kg medu.
Predseda združenia: Jozef Smatana, tajomník: Viktor Alakša.
- Mestská knižnica. Jej vedúcou od tohto roka bola Renáta Tabačíková.
- Futbal. Spartak Bytča sa stal novým účastníkom 1.A triedy. Vedúci mužstva: J.
Labuda. Hráči: J. Šúkala, Adamík, Ďurdík, Krkoška, J. Kováčik, J. Bacony,
M. Manda, J. Feješ, S. Sučanský, V. Gallo, J. Červenec a iní. Predseda TJ bol
Ing. Medvedík a tréner bol V. Dančík.
- Hádzaná. Po rekonštrukcii družstva žien a po generačnej kríze sa káder našich
hádzanárok omladil. Naše ženy hrali v II. triede najvyššej súťaže.
- Školstvo. SVŠ. Tento rok bola SVŠ premenovaná na gymnázium. Jeho prvou
riaditeľkou bola Mária Koníčková.
- Ľudová škola umenia ( ĽŠU ). Popri individuálnom vyučovaní hry na nástroje
z iniciatívy učiteľov vznikli aj hudobné súbory. Prvý z nich bol akordeónový
súbor, založený Jánom Praženicom.
- Základná deväťročná škola na ul. Mieru. Riaditeľ bol V. Fašang. Pavol Gajdošík
zo zdravotných dôvodov opustil post zástupcu a na jeho miesto bol menovaný Ján
Kavec. Zo školy odišli: K. Porubská a I. Salajková ( emigrovala s rodinou do
Švajčiarska), a vedúci pionierskej skupiny Vlado Hujík. Na jeho miesto nastúpila
Mária Šopáková. Školu navštevovalo 828 žiakov v 26 triedach. Učilo sa
v striedavom vyučovaní. V jedálni sa stravovalo 131 stravníkov. Školu opustilo 136
deviatakov.
- ZDŠ ul. Revolučná (teraz Lániho). Riaditeľ: Ján Kentoš. Noví učitelia: F. Garabík, Š
Valíček. Počet ž. 524 v 19 triedach. Školu ukončilo 82 deviatakov. Urobili rozsiahlu
rekonštrukciu školy: oprava strechy, vybetónovanie dvora, podlahy v triedach a iné.
- ZDŠ v Hliníku. Riaditeľka: I. Fašangová. Deti sa učili v 2 triedach na zmeny.
- Detský domov ( DD ). Riaditeľka Kaštanová odišla z DD a na jej miesto nastúpil
Š. Pakanec. V domove sa pokazilo ústredné kúrenie a deti strávili Vianoce v zime
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a mnohé ochoreli na chrípku. Deti mali smolu aj na letnom výlete do V. Tatier, kde
zmokli do nitky.
1979 - Predsedom MsNV bol Leopold Václavík
- začali sa stavať budovy na futbalovom štadióne
- Včelári sa zamerali najmä na ochranu včelstiev. Kroniku im písal M. Bršiak.
Spolok založil v škole na Ul. mieru včelársky krúžok, viedol ho p. Heško
Odovzdali štátu iba 35 kg medu. Mali 6 kočovných včelstiev.
- Klub filatelistov mal 50 členov. Predseda bol L. Gondžár.
- Požiarnici. Robili pravidelné preventívne prehliadky vykurovacích telies.
Zorganizovali V. ročník O pamätnú prilbu kde vyhral dorast a ženy z Makyty Bytča.
Znovu začali organizovať fašiangové zábavy.
- Životné prostredie. Medzi najvýznamnejšie akcie tohto druhu patrilo vybudovanie
lesoparku na Sihoti pri Váhu a na Sídlisku. Obe sa stali miestom zelene a oddychu,
pretože tam pribudli aj detské ihriská.
- Drevoindustria – závod Súľov vyrábal drevené športové potreby. Závod vznikol
z bývalej zápalkárne a garbiarne. V Bytči mal 4 výrobné strediská, kde sa robili
lyže, sánky, hokejky, kajaky a kuchynský nábytok.
- Drevoindustria – závod. Debnáreň vyrábala drevené obaly, palety, debničky. Bol
svojho času najväčším v celom ČSSR.
- Obnova. Závod sa v r. 1962 odčlenil od Drevoindustrie. Dosiahol monopolné
Postavenie na výrobu drevených výrobkov ako: štipce, ramienka na šaty, násady
Na záhradné náradie, mäsiarske kláty, pracovné stoly, okná, dvere, rekreačné pramice
Štipce vyvážali do celého sveta s miliónovými ziskami.
- Pivovar tento rok rekonštruoval výrobu piva, kúpili nové výkonnejšie stroje.
- Kovoslužba aj naďalej vyrábala kovový nábytok do kancelárií, obchodov, reštaurácií
a rodinných domov. Od r. 1976 zažali zavádzať ústredné kúrenie do rodinných
domov, nielen v meste ale aj mimo okresu.
- Školstvo. Gymnázium . Riaditeľka: M. Jedličková, zástupkyňa: E. Zbýňová.
Profesorský zbor mal 13 členov. V 8 triedach sa učilo 263 ž. Dvom maturitným
triedam velili: Ing. Anastázia Tisová a Eva Martinická. 16. III. navštívil školu
spisovateľ Vladimír Ferko. V apríli podnik Montáže začal na škole s inštaláciou
nových radiátorov.
- ZDŠ ul. Revolučná. Riaditeľ Karol Petrus, zástupkyňa: K. Ďurajková. Počet ž.: 513,
zo školy odišlo 61 deviatakov. Pokračovala generálna oprava školy, renovácia
nového krídla, oprava 6 učební atď.
- ZDŠ v Hliníku. Riaditeľ bol opäť V. Fašang. Ku škole pribudla družina a jedáleň.
Počet ž. 75.
- ĽŠU. V tomto roku došlo k rozšíreniu vyučovania hudobných nástrojov o : zobcovú
flautu, gitaru a husle. Po tomto rozšírení tu vyučovali 6 hudobných nástrojov a spev.
Učilo sa tu 165 ž. Riaditeľ školy bol Július Hlubina.
- Detský domov ( DD ). Do domova pribudlo 5 nových detí. Vzhľadom na to, že deti
vykazovali veľmi slabý prospech, vychovávateľky sa im venovali viac v príprave na
vyučovanie. Patronátne podniky tiež pomáhali. Tento rok to boli: Makyta, Jednota
Žilina, Severoslovenské tehelne, Váhostav Žilina , Ms úrad a Neurologické odd.
nemocnice v Žiline. V DD sa modernizoval nábytok, kúpili nové vysávače,
koberce , stany a iné. V domove bolo 48 chovancov.
1989 - predsedom MsNV bol Ing. Dušan Urban.
- kaplán pôsobiaci na fare bol Milan Kováč.
- Železničná stanica. Od februára do mája došlo k 4 vykoľajeniam vozňov. Opravili
a inštalovali nové výhybky. V júli vybudovali nové prechody pre chodcov pred
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kanceláriou výpravcu. Prednostom stanice bol Ivan Pandula. Prepravených bolo
24 962 cestujúcich, naložených 12 631 ton nákladu a vyložených 10 433 ton.
Včelári. Predali 3,5 tony medu. Včelstvá trápili kliešte, proti ktorým skúšali včelári
nové lieky. Predseda bol Milan Novák , podpredseda: V. Šúcha a pokladníčka: M.
Králiková. Veterinári vyškolili 17 členov spolku, v rámci zdravotnej ochrany včiel.
Klub učiteľov dôchodcov už vykazoval bohatú činnosť. Jeho predseda bol O. Štefík
Jubileum 70 rokov oslávili: P. Gajdošík, Š. Korenáková. Zomrela G. Cíbová.
Členovia chodili na zájazdy, rekreácie, vypočuli si niekoľko prednášok.
Hasiči. Spolok mal 130 členov, z nich 22 žien. Prijali 18 nových členov. Predseda
Stanislav Palko, kroniku písal J. Jalovičiar, tajomník: J. Huljak, veliteľ: M. Kocemba
V roku bolo 10 výjazdov k požiarom, z toho 3 boli v meste.
Zorganizovali XV. Ročník O pamätnú prilbu. Víťazi: Dorast M. Bytča a ženy Bytča
Klub filatelistov mal 55 členov a jeho predseda bol stále L. Gondžár.
Počasie: január bol bez snehu a mrazu, vôbec nemrzlo. Všade bolo plno blata.
Urbárske spoločenstvo. V r. 1989 došlo k zmene vlastníckych práv lesných a iných
pozemkov, ktoré vrátil štát pôvodným majiteľom. Aby nedochádzalo k pirátskemu
vyvlastňovaniu, zakladali sa tzv. Urbárske súdy.
Školstvo. Základná škola ( ZŠ) ul . Mieru. Školu navštevovalo 1106 ž. v 34 triedach.
Zo školy odišlo 176 deviatakov .
Následkom spoločenských zmien v štáte napísali zamestnanci školy petíciu, ktorá
žiadala okamžitý odchod Judity Hariňovej z funkcie riaditeľky školy a aj osoby.
V nových voľbách sa stala riaditeľkou A. Hešková a jej zástupcovia: Ž. Mendelová,
S. Živná a J. Košút. Koncom šk. roka odišiel do dôchodku J. Kavec – dlhé roky
pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa.
ZŠ ul. Revolučná . Riaditeľom bol K. Petrus, jeho zástupca: Ľ. Kovačech a
K. Ďurajková. V týchto funkciách boli iba do konca kalendárneho roka.
Detský domov. Všetci sa rozlúčili s bývalou riaditeľkou Gizelou Cíbovou a privítali
Novú riaditeľku Máriu Ivankovú. V DD bolo 46 detí. 5 chovancov odišlo, lebo
Dovŕšili 18 rokov. Viacero detí ochorelo na mumps. Po mnohých rokoch prišiel
Do domova zase sv. Mikuláš namiesto Deda Mráza.
primátor mesta bol Ing. Peter Korec
správca farnosti bol Vladimír Kutiš a kaplán Jozef Černák.
Členenie farnosti: počet obyvateľov: 12 142; počet katolíkov: 10 145. Farský úrad
mal tieto filiálky: Hlboké n. Váhom ( 1013 osôb ); Hliník ( 986 ) ; M. Bytča ( 516 );
Beňov ( 100 osôb ). V tomto roku bolo pokrstených 112 občanov ( Bytča : 88;
Hliník: 5; Hlboké: 5; M. Bytča: 6; a iné : 8.
Sobášov bolo v kostole: 52 a pohrebov: 101. Prvé sv. prijímania dostalo 160 detí.
Podrobnosti SD č.: 304 / 2009
Farský úrad vydával informačný mesačník pod názvom Farské listy ( FL ). Z nich
sme sa dozvedeli:
FL. č.:2 : 17.I – predviedli mladí Varínčania muzikál : Boh miloval svet.
12. II. – za kultúrou sa vybralo 100 veriacich do Bratislavy ( muzikál Kráľ
Dávid).
Počas „ trojkráľovej koledy“ navštívili duchovní 250 domov a bytov
5. II. bolo krajské kolo Biblickej olympiády stredoškolákov. Z Bytče
získali ceny : Brandejs, Čička a Kortiš.
28. III. bola krížová cesta ulicami mesta
23. V. bolo prvé sv. prijímanie
Podrobnosti SD č.: 305 a / 2009 ( FL č.: 2 )
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Z nasledujúcich Farských listov sme sa dozvedeli:
• Termíny a miesto letných táborov. Boli 3 , v júli, vo V. Rovnom, Súľove
a v ČR
• 26. VIII. Bol miništrantský futbalový turnaj v Hliníku
• Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti od 17. st. dodnes
• Sviatosť birmovania pripravili koncom septembra
Podrobnosti SD č.: 305 b / 2009 ( FL č.: 3 )
Farské listy č.: 4 priniesli:
• Ktorí kňazi sa narodili v Bytči a okolí
• Podrobnosti o letných táboroch
• O živote Eliáša z Močenku
• O sv. ruženci
• 15. IX. bola obnovená kaplnka v Hliníku
• 17. IX. bola dožinková sv. omša
• Ktorí občiankovia prijali sv. krst, manželstva a posledné pomazanie
Podrobnosti SD č.: 305 c / 2009 ( FL č.: 4 )
Posledné Farské listy priniesli informácie :
• Od 5. – 12. XII. boli v Bytči misie
• Od 5. – 19. XII. bola výstavka kníh
• Od 13. – 28 XII. bolo Bienále meditačnej fotografie
Podrobnosti SD č.:305 d / 2009 ( FL č.: 5 )
Okresné mesto. Bytča bola okresné mesto. Za prednostku Okresného úradu ( OÚ ) bola
vymenovaná Ing. E. Šuteková 13. I. 1999. Jej zástupcovia: Ing. J. Sládek a Ing. J. Kramara.
Počet zamestnancov sa od augusta znížil na 132. OÚ vydával tzv. Okresný vestník( OV ),
ktorý informoval o : návštevách v okrese, o školstve, podnikateľoch a predstavil obec
Kolárovice.
Podrobnosti SD č.: 306 / 2009 ( OV č.: 1, 2 3 )
Spravodaj. Spravodaj bytového stavebného družstva v Bytči informoval o : zásadách
hospodárenia s teplom, stavebných úpravách bytov, zozname neplatičov a pod.
Podrobnosti SD č.:307/ 2009 ( Spravodaj )
Televízny káblový rozvod ( TKR ). Z jeho správy sme sa dozvedeli o pokračovaní stavby,
počte účastníkov ( Bytča: 215; Hrabové: 177; Mikšová: 89 ; M. Bytča: 25; Hliník: 28
a Družstevná ul. : 30 ).
Podrobnosti SD č.: 308 a, b / 2009 ( TKR )
Verejná správa bol časopis, ktorý vychádzal na celom Slovensku. Č. 13 prinieslo mnoho
informácií aj o Bytči. Boli to podrobnosti o histórii mesta a jeho významných predstaviteľoch.
Podrobnosti SD č.: / 2009 ( Verejná správa č. 13 )
Mestský úrad ( MsÚ ).
- Zmena v MR. Od 10. IX. sa vzdal členstva v MR Karol Zahatlan. Naopak do MR schválili:
Štefana Krchu a Ing. Dušana Urbana za obratníka Miroslava Minárčika.
Predaj nehnuteľností: pozemky
1 209 000
Záhradníctvo
466 000
Burk + byty
1 213 000
Nehnuteľnosti
230 000
Zápisnice z rokovaní MZ. Zasadnutia sa konali 8 krát a prerokovali:
1. Návrh na rozpočtové provizórium
2. výstavba KTR
3. množstvo žiadostí o finančné príspevky od občanov i organizácií
4. čerpanie rozpočtu v priebehu roka
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5. žiadosti na odkúpenie pozemkov
6. žiadosti o úpravu komunikácií v meste, ubytovanie v penzióne Jesienka, výrub
stromov, kúpu bytov, prenájom Svadobného paláca
7. správy jednotlivých komisií
8. dokončenie Fitnes centra
9. výsledky komunálnych volieb
Podrobnosti SD č.: 309 a , 309 b , 309 c , 309 d , 309 e , 309 f , 309 g , 309 h/ 2009 (
zápisnice)
MsÚ vydal koncom roka Ročný výkaz o vlastníctve bytového fondu. V prvej tabuľke boli
uvedené byty vo vlastníctve právnickej a fyzickej osoby. Potom nasleduje zoznam bytových
domov, v ktorom je uvedená ulica na ktorej dom stojí, jej číslo, koľko je tam bytov s presným
uvedením počtu izieb a napokon mená nájomníkov. Bytov vo vlastníctve právnickej osoby
bolo v r. 1999 spolu 19 a bytov vo vlastníctve fyzickej osoby bolo spolu 368. V SD prikladám
aj zápisnicu z bytovej komisie ( 26. II. 1999 ), v ktorej je reč o finančných príspevkoch
a iných službách mesta penziónu Jesienka.
Podrobnosti SD č.: 310 a, b / 2009 ( zoznam + zápisnica )
Družba s Opocznom. V rámci priateľských vzťahov nášho mesta s poľským mestom
Opoczno, boli naši predstavitelia mesta a požiarnici v Poľsku v r. 1999 4 krát. A 8 – členná
delegácia z Opoczna bola v Bytči
Železničná stanica. Prednosta : Jozef Tinka, začalo sa prepúšťať. Na stanici pracovalo spolu
32 ľudí. Tento rok bola najmenšia nakládka tovaru v histórii stanice. Naložili iba 19 059 ton
tovaru a vyložili: 35 156 ton. Narástla tržba z prepravy cestujúcich na 1 762 707,- Sk, pretože
sa cestovné zvýšilo.
Urbárske spoločenstvo. V priebehu roka zorganizovalo rad akcií na obnovu a čistenie lesov.
Konkrétne vyčistili a zrekultivovali priekopy a ďalšie voľné priestory pri hore v Hliníku,
Petroviciach, vybetónovali cestu k hore Tancová.
Kluby.
Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti. Predseda: Milan Badík, podpredseda Ivan Kamas,
hospodár: Stanislav Smatana a ďalších 13 členov výboru. V tlači publikovali: M. Badík,, I.
Kamas, J. Džudži. Výstavy: zúčastnilo sa na nich okolo 5 336 divákov. Vystavovali: Viera
Hložníková, Pelikán, Mičienka, Smatana ,Práznovský a Kalman.
Únia žien Slovenska. Pracovala pod vedením Jožky Šamánkovej a starala sa o osvetu, kultúru
a iné akcie pre ženy v Bytči a prímestských častiach.
Hasiči. ( Dobrovoľná požiarna ochrana). Členskú základňu tvorilo 139 členov, viedol ju P.
Gärtner. Úzko spolupracovali so spolkom hasičov v poľskom Opoczne.
Rybári. ( Slovenský rybársky zväz). Spolok zveľaďoval majetky a revír zarybňovaním tokov
a jazier. Po privatizácii majitelia veľmi tlačili na rybársky zväz, aby mohli vlastniť rybárske
revíry. Rada SRZ zablokovala tieto snahy. Tento rok vylovili rybári 23 876 ks rýb
o hmotnosti 11 630 kg. Z toho pstruhových: 2 007 ks. Organizácia mala 531 dospelých členov
a 106 žiakov do 15 rokov.
Slovenský zväz telesne postihnutých si dal za úlohu získať do svojich radov čo najviac
mladých ľudí, aby sa začlenili viac do spoločenského života, aby netrpeli svojím telesným
postihnutím.
Horolezecký klub ( HK ) Direct Bytča. Oslávil 10. výročie vzniku.
18. IX. oslávili výročie lezeckými pretekmi na umelej stene v telocvični gymnázia.
V auguste zliezli Rakúske Alpy ( Uhliarik, Bušfy a Vajda )
V októbri sa členovia zúčastnili expedície do Talianska – Arco ( Gajdošík, Kamas, Bušfy)
Vianočné preteky 26. XII. vyhral P. Cáder, II. miesto získal Bytčan P. Gajdošík a za ženy: Z.
Bušfyová.
Po celý rok liezli nové cesty a prvovýstupy u nás v Súľove i v zahraničí.
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Školstvo.
Gymnázium. Riaditeľka: Helena Školková; zástupkyne: Anna Horváthová a Ľ. Kovačech.
Zbor mal 19 členov. V novembri mali maturanti stužkovú slávnosť v Sobášnom paláci.
Maturovali 3 triedy pod vedením: E. Zbýňovej, I. Marfiaka a V. Behríkovej. Druháci
absolvovali v januári a februári lyžiarsky kurz v stredisku Podjavorník.
ZŠ E. Lániho. Riaditeľ: F. Garabík, zástupcovia: E. Šuvarová a E. Bednárová. Do dôchodku
odišli: J. Macková a A. Družkovská. Školu navštevovalo 683 ž. v 26 triedach. Škol.
dochádzku ukončilo 88 deviatakov.
Základná umelecká škola ( ZUŠ) oslávila 40. výročie svojho založenia. Tomuto jubileu bolo
venovaných viacero akcií: výstavy, slávnostné koncerty. 21. júna sa z príležitosti 5. výročia
otvorenia Tanečného odboru jeho žiaci predstavili na koncerte v Bytči i v Opoczne. Výtvarný
odbor povyhrával mnoho cien na Slovensku i v zahraničí. Riaditeľka: E. Harvaníková.
Detský domov ( DD ). Počet detí 36. Deti sa zúčastnili II. ročníka futbalového turnaja
O pohár rektora Žilinskej univerzity. V lete bolo 7 detí v letnom tábore v Súľove a na Ostrom
vrchu vďaka sponzorom. Deti sa zúčastňovali na mnohých kultúrnych akciách. 16 detí bolo
počas Vianoc umiestnených v hosťovských rodinách. Hračky v hodnote 30 tisíc Sk darovalo
deťom FAN rádio Bratislava.
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18. kapitola

POČASIE

Január.
1.I. Nový rok sa začal mrazivo. Ráno bolo – 10° C, poletoval riedky sneh, bolo zamračené
a bezvetrie.
2.I. Od rána snežilo, bolo zamračené a bezvetrie. Teplota - 8°C
3. I. V noci a ráno bolo – 15 °C, bezvetrie a zamračené. Cez deň bola teplota – 7 °C
4. I. V noci a ráno bolo – 11°C, fúkal slabý S vietor. Celý deň snežil drobný suchý sneh.
Cez deň bola teplota – 7 °C.
6. I. Traja králi so sebou priniesli riadny mráz – 16 °C. Všade bolo bielo a na poludnie jasno a
slnečno. Cez deň bola teplota – 11 ° C.
9. I. Dni boli stále rovnaké. Len túto noc mráz ešte zosilnel na – 20 ° C. Celé dni riedko
snežilo.
11. I. Začal sa odmäk. Na poludnie bola teplota – 5 °C. Bolo slnečno, bezvetrie.
12. I. Od rána bolo zamračené a hmlisto, - 15 ° C , na poludnie bolo – 9 ° C. U nás bolo
teplejšie ako v Tatrách , kde boli plusové teploty.
14. I. Od rána bolo – 8 ° C a božie dopustenie. Pršal mrznúci dážď, po uliciach sa nedalo
chodiť pre poľadovicu, na cestách havarovalo mnoho áut.
15. I. Nastal silnejší odmäk. Teplota vystúpila na 0 ° C.
16. I. V noci bola teplota – 5 ° C. Snežilo, bolo zamračené, bezvetrie. Na poludnie bolo – 1 °C
Všetky ďalšie dni bolo skoro rovnaké počasie.
26. I. Ochladilo sa na – 6 °C. Cez deň bolo slnečno a chladno.
27. I. Popoludní sa spustil silný S vietor, ktorý stále silnel na 45 km/ hod.
31. I. Posledný deň v mesiaci bol zasnežený a zamračený, - 1 ° C
Zhrnutie : Január bol od začiatku až do 15. I. veľmi chladný a suchý s hustými zrážkami. Bolo
bezvetrie. Až do 26. I. bol odmäk, pršalo. Iba posledné dni v mesiaci nastalo ochladenie.
Február.
1. II. V noci napadlo 10 cm , cez deň bolo zamračené. Teplota – 6 ° C ráno a na poludnie bolo
0°C , slnečno a bezvetrie.
6. II. Zo dňa na deň sa otepľovalo. Cez deň bolo + 2 °C. Dni boli hmlisté a po snehu už
nebolo ani stopy. Ostal iba na horách a tam , kde nemal byť ako Španielsko a Grécko.
7. II. Bol celkom jarný deň, ráno bolo + 2 °C a na poludnie až + 12 °C. Fúkal mierny JV
vietor.
9. II. V noci začal fúkať S vietor a privial ochladenie na 0 °C. Zamračené, polojasno.
10. II. V noci mrzlo – 6 ° C, cez deň bola 0 °C, silný S vietor.
11. II. Večer a v noci napadalo 13 cm snehu. Celý deň snežilo, vial JZ vietor, bolo 0 °C.
13. II. V piatok trinásteho sa začal príjemne. V noci napadalo 10 cm čerstvého snehu. Ráno
bolo – 5 ° C, bezvetrie a zamračené. Médiá hlásili ochladenie ale my to vieme, podľa
toho, že prilietajú do kŕmidiel kŕdle vyhladovaných vtáčat.
17. II. Ráno bolo – 7 ° C , neprestajne snežilo, fúkal S vietor
19. II. Stále snežilo. Cez deň bolo – 4 ° C . Na Kysuciach už bola snehová kalamita. U nás to
nebolo až také kritické. Fúkal S vietor.
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22. II. V noci a ráno bolo – 16 ° C , bolo bezvetrie, slnečno
27. II V noci a od rána husto snežilo , napadlo 9 cm sypkého snehu. V noci – 3 ° C. Cez deň
sa oteplilo na 0 ° C a začalo pršať.
Zhrnutie: Celý mesiac snežilo, čo veľmi potešilo lyžiarov. Teploty sa pohybovali od 0 ° C do
-16 ° C, čiže boli na toto obdobie normálne. V podstate bolo stále bezvetrie.
Marec.
1. III. Oteplilo sa cez deň na + 5 ° C. Bolo sychravo, zamračené a bezvetrie.
10. III. Konečne sa po daždivých dňoch ochladilo na – 1 ° C. Fúkal SZ vietor 20 km / sek.
12. III. Od rána snežilo, 0 ° C, bolo bezvetrie. Na poludnie + 5 ° C.
14. III. Ráno bolo – 3 ° C , jasno a slnečno, bezvetrie. Cez deň sa teplota vyšplhala na + 10°C
18. III. V priebehu dňa sa stále viac ochladzovalo, spustil sa veľmi silný S vietor 60 km / hod.
padal krupicovitý sneh.
19. III. Ráno mrzlo – 3 ° C, slabo snežilo, bolo polooblačno a bezvetrie. Celý deň husto
snežilo.
20. III. Bola jarná rovnodennosť. Tento prvý jarný deň bol veľmi chladný, - 3 ° C. Celý deň
fúkal ľadový S vietor, poletoval riedky sneh.
21. III. V noci a ráno síce mrzlo – 2 ° C , ale cez deň svietilo slniečko. Bolo však chladno
lebo fúkal silný S vietor.
24. III. Husto snežilo, ale na poludnie už svietilo slnko a bolo + 5 ° C. Na Kysuciach a Orave
napadlo 1 m snehu, ľudia sa nemohli dostať so svojich domov. U nás bolo všetko
v poriadku.
25. III. V noci – 5 ° C , napadlo 3 cm snehu, fúkal Z vietor, bolo polojasno. Až do 27. III.
bolo zimné počasie.
28. III. Oteplilo sa. Od rána bolo slnečno a jasno, 7 ° C. Popoludní sa zdvihol silný JZ vietor.
31. III. V posledný marcový deň bolo zamračené, teplota cez deň 14 ° C, bezvetrie.
Zhrnutie: Marec bol celý chladný. Tiež bol bohatý na snehové zrážky a vietor.
Apríl.
1. IV. Ráno bolo 7° C. Deň bol príjemný, bez vetra a dažďa.
2. IV. Rozdiel teplôt medzi nocou a dňom bol 20 ° C. Deň bol nádherný slnečný.
4. IV. Ráno bolo 3 ° C ale cez deň vystúpili teploty vzduchu až na rekordných 22 ° C
9. IV. Bolo stále rovnako teplo a jasno. Žiaľ pre záhradkárov bolo veľmi sucho, napriek
výdatným marcovým zrážkam. V noci 6 ° C a cez deň stále 22 ° C. Nad mestom
hrmela prvá tohtoročná búrka, ibaže nespŕchlo.
12. IV. Na Veľkonočnú nedeľu bolo ráno 7 ° C, bezvetrie a veľmi teplo. Najteplejšie
v Európe bolo práve na Slovensku, hoci cez deň fúkal SZ vietor.
13. IV. Veľkonočný pondelok bol slnečný. Na poludnie začal viať silný S vietor, ktorý
prihnal čierňavu, z ktorej ale na Bytču nespadla ani kvapka. Cez deň bolo 18 ° C .
17. IV. Ochladzovalo sa, fúkal SZ vietor, bolo zamračené, cez deň bolo 15 ° C. Na poludnie
vietor zosilnel tak, že odvial všetko, čo nebolo pripevnené. Konečne začalo pršať, veď
od 26. III. ani nepršalo ani nesnežilo.
20. IV. V noci 5 ° C, cez deň 15 ° C. Fúkal SZ vietor 25 km / hod.
24. IV. Dopoludnia pršalo. Bolo 22 ° C, bezvetrie.
26. IV.V noci bolo 4 ° C, cez deň 20 ° C. Bolo jasno a veterno, JV vietor 50 m / sek. Rovnako
bolo do konca mesiaca.
Zhrnutie: Apríl bol na zrážky veľmi chudobný , zato bol bohatý na vietor, ktorý suchú zem
ešte viac vysušil. Tepelný rekord sme zažili 12. IV. , keď na Slovensku bolo teplejšie ako
v Stredomorí.
Máj.
1. V. Prvý májový deň bol ako celý apríl: teplý, suchý a veterný. Cez deň bolo 22 ° C, fúkal
silný SZ nárazový vietor .
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2. V. V noci bolo 10 ° C, zamračené a veľmi veterno. Cez deň bolo na slnku 18 ° C.
3. V. Zobudili sme sa do chladného rána, 5 ° C. Bolo jasno a bezvetrie.
4. V. Celý deň bolo zamračené a popoludní sa spustil prudký dážď, 15 ° C.
5. V. Je stále chladnejšie, fúkal SV vietor. Cez deň bolo 13 ° C. Celý deň výdatne pršalo.
Počasie bolo rovnaké do 10. V.
11. V. Deň bol horúci a sparný, 25 ° C. Podvečer sa zdvihol silný Z vietor, ktorý prihnal
prudkú búrku s hustým dažďom. O hodinu sa spustil taký silný vietor, že sa zdalo, že
všetky stromy poláme.
12. V. Ochladilo sa na 15 ° C. Fúkal SZ vietor.
13. V. Ráno bolo už iba 3 ° C, bolo jasno a bezvetrie. Taký studený máj tu vraj nebol 60
rokov.
18. V. Znovu sa oteplilo na 25 ° C cez deň. Fúkal slabý Z vietor, bolo polojasno.
19. V. V noci výdatne napršalo. Ráno bolo 16 ° , zamračené a bezvetrie.
22. V. Cez deň bolo polooblačno, 21 ° C. Večer sa spustila prudká búrka, ale pršalo iba
10 minút. Po daždi sa ochladilo na 17 ° C.
24. V. deň pred Urbanom sa ochladilo na 5 ° C ráno. Cez deň bolo slnečno a teplo 25 ° C.
Na pocit bolo ale chladno, lebo fúkal nepríjemný S vietor 30 m / sek.
26. V. Celý deň bolo horúco, 29 ° C, bezvetrie a jasno.
27. V. Každý deň je ináč. Ochladilo sa na 15 ° C, zamračené.
28. V. Ráno bolo menej ako 10 ° C, jasno. Na poludnie bolo 23 ° C , polojasno, SZ vietor.
29. V. Ráno bolo 4 ° C, zamračené. Cez deň husto pršalo. Cez deň 8 ° C.
31. V. Posledný májový deň bolo chladné ráno 8° C, bezvetrie, zamračené. Na horách snežilo.
Od rána pršal májový dážď. Cez deň bolo 13 ° C.
Zhrnutie: Máj bol veľmi veterný a chladný. Od polovice mesiaca sa rozpršalo a pršalo až do
jeho konca. Záhrady a polia si pochvaľovali, veď ako sa kedysi hovorilo – padalo zlato.
Jún.
1.VI. Ráno bolo 10 ° C, bezvetrie, zamračené. Cez deň 15 ° C, časté dažďové prehánky.
3.VI. Vietor zmenil smer zo S na SZ, cez deň bolo 18 ° C, ale pocitovo bolo oveľa menej.
4.VI. Stále fúkal nepríjemný S vietor v nárazoch 30 m / sek. Ráno bola teplota 8 ° C, cez
deň 10 ° C. Na poludnie začali padať krúpy.
6.VI. Bolo stále chladno. Ráno 10° C, bezvetrie, zamračené. Na poludnie fúkal S vietor, bolo
16 ° C. Večer sa vietor otočil na JZ a začalo sa otepľovať.
9.VI. Citeľne sa oteplilo na 23 ° C cez deň. Na poludnie fúkal silný JZ nárazový vietor.
11.VI. Stále bolo rovnaké počasie: ráno 17 ° C a cez deň 25 ° C. Popoludní boli prudké búrky.
12. – 14.VI. Bolo ochladenie, stále veterno- fúkal S vietor, cez deň 13 ° C.
14. VI. Ráno bolo síce chladno 8° C, ale počas dňa vystúpila teplota na 24 ° C, ktorá za dva
dni vystúpila až na 30 ° C. cez deň pršalo.
18.VI. Ráno bolo 13 ° C . Cez deň síce slnko pálilo, ale vzduch bol chladný, pofukoval Z
vietor. Cez deň bolo 24 ° C , zem bola veľmi suchá, v záhradách sa sadenice nechceli
prijať.
20.VI. Cez deň sa ochladilo na 12 ° C, konečne pršalo, veď sa začala II. etapa Medardovej
kvapky, tzv. Jánske dažde.
22.VI. Ráno bolo 14 ° C, bolo zamračené, fúkal nepríjemný SZ vietor 30m / sek. Včerajší
prvý letný deň bol skoro ľadový. Takýto studený jún tu nebol vari 50 rokov.
23.VI. Bola som v Trnave a okolí, kde sme zažili dve prudké búrky s dažďom. Píšem to preto,
Že v Bytči nespadla v tom čase ani kvapka dažďa.
24.VI. Ráno bolo 19 ° C, cez deň bolo príjemných 22 ° C, celý deň boli dažďové prehánky.
25.VI. Od rána bol deň ako maľovaný. Ráno 17° C, cez deň 25 ° C. celé popoludnie pršalo.
26.VI. V Čechách majú smútok , pretože tam zahynulo 12 ľudí v dôsledku náhlych povodní.
Našťastie u nás nič také nehrozilo, hoci celé dni pršalo.
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28.VI. Už 2 dni neprestajne pršalo, všade stála voda, pretože zem bola presiaknutá, hladina
Váhu povážlivo stúpala.
30.VI. Od rána bolo veľmi teplo 23 ° C. Bolo bezvetrie a jasno. Na poludnie bolo 30° C, JZ
vietor.
Zhrnutie: teploty striedavo stúpali a klesali, ale v priemere bol jún pomerne chladný. Zrážky
spadli nad normál, takže ani nestačili vsiaknuť do zeme. Našťastie u nás aj napriek dažďom
neboli povodne.
Júl.
1.VII. Júl sa začal zamračeným , ale teplým ránom. Cez deň bolo 27 ° C , bolo teplo a sparno.
3.VII. Bol horúci sparný deň 30 ° C, bolo polojasno, fúkal slabý JZ vietor.
5.VII. Ráno bolo 17 ° C, cez deň 25 ° C. Bolo bezvetrie, zamračené. Na poludnie sa spustil
hustý lejak. Búrka trvala 10 min. a potom sa spustila prietrž mračien. Ochladilo sa na
17 ° C.
8.VII. Neprestajne prší alebo mrholí. Ochladilo sa na ranných 15 °C a denných 20 ° C.
11.VII. Stále bolo chladnejšie a dážď neprestával, takže rastliny, ktoré sa zviechali, teraz
začali na stromoch a v zemi hniť.
13.VII. Konečne sa začalo otepľovať a prestalo pršať. Pofukoval mierny JZ vietor, bolo jasno
a cez deň 20 ° C.
14.VII. Na poludnie bolo v tieni 34° C, bolo bezvetrie a jasno.
18.VII. Stále trvali veľké teploty 34 ° C. Na poludnie sa zdvihol silný nárazový JZ vietor
20m/sek, ktorý privial búrku s dažďom, trval 2 hodiny. Po ňom sa ochladilo na
16 ° C. Pršalo do 21.VII.
22.VII. Cez deň bolo jasno a bezvetrie, horúco 30° C.
23.VII. Ráno bolo tropické 21° C, cez deň bola zadúšajúca horúčava 32 – 34 ° C v tieni.
V noci sa strhla silná búrka s nárazovým vetrom, ktorý polámal konáre stromov a
pozhadzoval z nich ovocie. Husto pršalo. U nás sa našťastie nič nestalo, ale všade
dokola spôsobil vietor tragédie, ako strhnuté strechy a žiaľ aj straty na životoch.
25.VII. Celý deň bolo iba 17 ° C, pofukoval SZ vietor, mrholilo.
31.VII. Po chladnom týždni sa opäť oteplilo na denných 29 ° C. bolo jasno a slnečno.
Zhrnutie: Júl bol mimoriadne bohatý na zrážky. Bol veterný, keď vietor dosahoval takmer silu
smršti. Niektoré dni boli teplotne pod normál, ale boli aj tropické - mimoriadne teplé dni.
August.
1.VIII. Ráno bolo pod mrakom, deň bol horúci 33 ° C. Popoludní začal fúkať silný nárazový
JZ vietor.
4.VIII. Od rána bolo zamračené, pršalo, ochladilo sa na 20 ° C cez deň.
5.VIII. Stále sa ochladzovalo na 23 ° C ale to bolo dobre, pretože bolo mimoriadne sucho.
11.- 12. VIII. V noci trochu spŕchlo, ráno bolo 12 ° C , cez deň 20 ° C. Cez deň pršalo. Fúkal
SZ vietor.
16.VIII. Bol krásny letný deň. Ráno 14 ° C a cez deň 30 ° C. Popoludní dul silný JV vietor.
17.VIII. Aj noci boli tropické 21 ° C, cez deň bolo 31 ° C. Fúkal Z vietor, bolo veľmi sucho,
zem bola popraskaná.
22.VIII. Od rána bolo zamračené 19 ° C. Naše modlitby, aby začalo pršať, boli vyslyšané,
pretože sa spustil silný a výdatný lejak, ktorý vôbec nestačil.
28.VIII. Stále bolo rovnako znovu sucho. Ráno bola hmla bezvetrie, vial slabý J vietor, bolo
nepríjemne dusno. Cez deň 30 ° C.
29.VIII. Ochladilo sa na denných 17 ° C, pršalo.
31.VIII. Posledný deň bol chladný, jasný a bez vetra. 20 ° C.
Zhrnutie: August bol veľmi suchý. Teploty boli primerané na toto ročné obdobie. Ani vietor
nefúkal priveľmi.
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September.
1.IX. Bolo teplo a príjemne, 29° C. Pofukoval jemný J vánok.
5.IX. Od rána bolo zamračené, bezvetrie, 16 – 20 ° C, popoludní pršalo.
7.IX. Začalo sa tzv. Mariánske leto. Ráno bolo 10 ° C, cez deň 21 ° C, bolo bezvetrie, jasno.
8.IX. Cez deň znovu vystúpila teplota vzduchu na 26 ° C.
10.IX. Na poludnie bolo v Bytči 28 ° C, obloha bola bez obláčka, bezvetrie.
11.IX. Nastala zmena. Od rána bolo zamračené 11 ° C, cez deň 18 ° C, pršalo.
12.IX. Na toto obdobie sú teplé vraj tropické noci 17 ° C. Cez deň bolo 26 ° C , iba vzduch
je nepríjemne chladný lebo fúka S vietor.
16.IX. Postupne sa oteplilo lebo vietor sa otočil na teplý J. Cez deň 25 ° C.
23.IX. Každé ráno sa začalo hmlou, 10 ° C, cez deň JZ vánok, 25 ° C. Nepršalo.
25.IX. Ráno 15 ° C, bezvetrie, polojasno. Cez deň 21 ° C, vietor popoludní SZ, je veľmi
sucho.
27.IX. Na svätého Cypriána chladno býva často zrána, čo sa aj potvrdilo. Vo dne 24 ° C.
30.IX. Ráno bolo 11 ° C, čo je na túto dobu rekordná teplota. Hoci médiá stále hlásia dážď,
v Bytči takmer nespŕchlo. Naposledy pršalo 14. IX. Je veľmi, veľmi sucho. Začala sa
strácať zo studní voda, tráva prestala rásť, plody zo stromov predčasne opadali.
Zhrnutie: September bol teplotne nadpriemerný, bol mimoriadne suchý, takmer bez zrážok.
Október.
1.X. Od rána bolo zamračené, ale žiaľ nepršalo. Na poludnie bolo 16 ° C, fúkal S vietor.
2.X. JZ vietor privial teplý vzduch. Ráno bolo 10 ° C, cez deň 17 ° C. polojasno, bezvetrie.
4.X. Postupne sa ochladzovalo. V noci 4 ° C, cez deň bolo jasno a slnečno, fúkal JZ vietor.
Popoludní bola teplota 19 ° C.
6.X. V noci konečne pršalo, pri bezvetrí bolo cez deň 19 ° C.
7.X. Na toto obdobie bolo rekordne teplé ráno 15 ° C. V noci pršalo. Na poludnie sa teplota
vyšplhala na 24 ° C, fúkal mierny JZ vietor. Dnes bol najteplejší októbrový deň od čias,
kedy meteorológovia začali merať teploty vzduchu.
8.X. Dnes bol 100 ročný teplotný rekord, bolo 25 ° C, slnečno.
19.X. SZ vietor začal vzduch ochladzovať na 13 ° C ráno a 14 ° C cez deň. Stále nepršalo.
10.X. Od rána konečne husto pršalo, 10 ° C, cez deň 15 ° C.
13.X. Bolo zo dňa na deň chladnejšie, čo spôsobil S vietor 40 km / hod. V priebehu týždňa
Klesli teploty vzduchu o 20 ° C.
14.X. Od rána pršal dážď so snehom, 2° C, fúkal slabý SZ vietor. Hladné sýkorky prvý krát
prileteli za potravou do kŕmidiel.
15.X. Ráno bolo všetko pod snehom. Fúkal S vietor. Záhradkári boli nešťastní, lebo ešte
nemali pozbierané ovocie a zeleninu, ani nezasadili zimný cesnak. Všade okolo Bytče
bola snehová kalamita, pretože ťažký sneh spôsobil obrovské škody. Na cestách
v horách už zasahovali snežné pluhy a odhŕňače. Stromy ešte nezhodili lístie a už
na ne napadal sneh. Pod jeho ťarchou padali na elektrické vedenie, ktoré potrhali.
Napadlo 20 cm ťažkého mokrého snehu. Mnohé dediny boli bez elektriny/ Veľké
Rovné, celé Kysuce a pod./
Podrobnosti SD č.: 311 / 2009
16.X. Ráno bolo 2 ° C. Celý deň padal sneh s dažďom, fúkal slabý SZ vietor.
19.X. Bolo polojasno, ráno 3 ° C, fúkal S vietor, cez deň bolo 7 ° C
21. X. Z juhu fúkal teplý prúd vzduchu, na poludnie sa oteplilo na 14 ° C, a na druhý deň
až na 18 ° C.
23.X. Od rána slabo pršalo, cez deň 7 ° C. Na druhý deň bola na toto obdobie rekordne teplá
noc 9 ° C, cez deň 10 ° C.
28. X. Ráno bolo 8 ° C, cez deň 11 ° C , bolo zamračené, bezvetrie, sucho.
30.X. Ráno 0° C, prízemný mráz, jasno, slnečno. Cez deň bolo 6 ° C, pofukoval S vietor.
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31.X. posledné októbrové ráno mrzlo -2 ° C. Deň bol nádherný jasný a slnečný6 ° C.
Zhrnutie: Začiatok októbra mal rekordné (ranné i denné) teploty na toto obdobie. Ale aj zima
prišla tento rok rekordne rýchlo. Metrové záveje uprostred októbra si nepamätajú ani tí
najstarší Bytčania. Posledné dni sa zas rekordne oteplilo takmer o 20 ° C a výdatne pršalo.
Posledný deň už mrzlo. Október bol teda veľmi premenlivý až bláznivý.
November.
1.XI. ráno bolo -2 ° C, bezvetrie, slabý hmlový opar. Cez deň 10 ° C.
3.XI. Od rána pršalo, 3° C, cez deň 6 ° C, zamračené, pršalo.
4.XI. V noci napadal poprašok snehu. Ráno bolo 2 °C, cez deň 5 ° C, ale na pocit bol vzduch
mrazivý, lebo fúkal silný S vietor.
9.XI. Od rána lialo ako z krhly. Fúkal JZ vietor, bolo 8 ° C. popoludní slnečno a jasno,10 ° C.
11.XI. Martin neprišiel na bielom koni, všade bolo vlhko, blatisto. Fúkal SV vietor, 5 ° C
18.XI. Bol krásny slnečný deň, bezvetrie, 12 ° C, jasno.
19.XI. Počasie sa iste zbláznilo, pretože dnes bol 60 ročný teplotný rekord na november
15 ° C.
21.XI. Ochladilo sa na 1° C. Bolo zamračené, ranná hmla, bezvetrie, cez deň slnečno.
23.XI. Každý druhý deň bolo ináč. Od rána pršalo, fúkal studený SZ vietor, 6 ° C.
24.XI. Bolo opačne. Od rána bolo slnečno, slabý Z vietor, cez deň 8 ° C.
25.XI. Bolo Kataríny a tá bola nezvyčajne teplá. Fúkal JV vietor, cez deň 11 ° C. Znovu lietali
muchy a iný hmyz. Ani sa nám veriť nechcelo, že pred mesiacom sme boli zapadaní
snehom. Katarína nielenže nebola na ľade, ale ani na blate.
30.XI. Bol posledný novembrový deň a bolo stále teplejšie. Ráno 10 ° C, cez deň 14 °C, bolo
Bezvetrie a polojasno. Ľudia chodili z lesa s plnými košíkmi bedlí a iných neskorých
jesenných húb. Cez deň sa zdvihol prudký JZ nárazový vietor 25 km / hod.
Zhrnutie : November bol na zrážky pomerne bohatý. Prvá polovica bola teplá na toto ročné
obdobie, v strede sa ochladilo a koniec bol znova rekordne teplý. Počasie lámalo dlhodobé
teplotné rekordy. Príroda sa začala prebúdzať, kvitli jarné kvety, vtáci vyspevovali ako na jar,
lietali muchy a iný hmyz. Posledný deň bola v Dolnom Hričove nameraná najvyššia teplota
za dobu, odkedy sa tu zaznačuje teplota vzduchu. Na motýle má táto teplota taký vplyv, že za
rok vyvedú aj dve generácie za rok a to sa stalo tento rok.
December.
1.XII. Od rána bolo veľmi teplo 12 ° C, fúkal JV vietor. Na poludnie začalo pršať.
5.XII. V noci mrzlo, napadla tenká vrstva snehu. Ráno bolo 1 ° C.
10.XII. Napršalo až 20 mm zrážok. Začalo sa ochladzovať na 2 ° C ráno a na 5 ° C cez deň.
Neustále slabo pršalo.
12.XII. Ráno bolo -3 ° C, fúkal silný SV vietor, bolo polojasno. Cez deň bolo – 1 ° C.
16.XII. V noci nasnežilo, mrzlo – 5 ° C. Cez deň bolo rovnako.
18.XII. Ráno bolo – 11 ° C, fúkal slabý V vietor, snežilo.
22.XII. Ráno síce mrzlo -5 ° C, ale cez deň boli 4 ° C. Južný vietor roztopil všetok sneh.
23.XII. Celý deň husto a vytrvalo pršalo, 5 ° C, bezvetrie.
25.XII. Ráno bolo rekordných 14 ° C. U nás bolo najteplejšie ráno na celom Slovensku. Cez
deň bolo 11 ° C.
26.XII. Na Štefana sa ochladilo na 4 ° C. Fúkal silný Z vietor. Na celom Slovensku hlásili
Povodne, pretože voda do zamrznutej zeme nevsiakla. Našťastie o Bytči to naplatilo.
28.XII. Ráno bolo 0 ° C, husto snežil drobný suchý sneh. Cez deň bolo jasno 5 ° C.
30.XII. Ráno bol napadnutý sneh, asi 5 cm, bolo 0 ° C, bezvetrie.
31.XII. Na Silvestra bol celý deň odmäk. 6° C, zamračené, hmlový opar.
Zhrnutie: December bol teplý, vlhký a väčšinou veterný. Nový rok sme privítali bez snehu
a aj ľadu. Aj tento mesiac mal svoj rekordný deň, keď bolo v Bytči najteplejšie ráno na
Slovensku. Podrobnosti SD č.: 312 / 2009
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SKRATKY PODĽA ABECEDY

Amavet
Árenda
a. s.
atď.
Bc.
cm.
ČSAD
ČSSR
DK
dkg
DSS
el.
EÚ
fin.
FO
ha
hl.
Hliník n. V.
HOB
hod.
hud.
Ing.
JV
JZ
KD
KDH
Kč
Kčs
kg
KK
KKS ŽA
km
KMGS
ks
KTR
k. ú.
LDO
ĽŠU
m.
MDD
MDŽ
mes.
Mgr.
MHK
mil.
min.
mjr.

- Asociácia pre mládež vedu a techniku
- nájom
- akciová spoločnosť
- a tak ďalej
- bakalár ( vysokoškolský titul )
- centimeter
- Československá autobusová doprava
- Československá socialistická republika
- Dom kultúry
- dekagram
- Dom sociálnych služieb
- elektrický, á, é
- Európska únia
- finančný , á, é
- Futbalový oddiel
- hektár
- hlavný, hektoliter
- Hliník nad Váhom
- Hlasy a ohlasy bytčianska
- hodina
- hudobný , á, é
- Inžinier ( vysokoškolský titul )
- juhovýchod
- juhozápad
- kultúrny dom
- Kresťansko – demokratické hnutie ( politická strana )
- koruna česká
- koruna československá
- kilogram
- krajské kolo ( súťaže )
- Krajské kultúrne stredisko Žilina
- kilometer
- Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti
- kus
- káblový televízny rozvod
- katastrálne územie
- Literárno – dramatický odbor
- Ľudová škola umenia
- miesto
- Medzinárodný deň detí
- Medzinárodný deň žien
- mesiac
- Magister ( vysokoškolský titul )
- Mestský hádzanársky klub
- milión
- minúta, minimálny, a, e
- major
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MK
ml.
mm.
m. n. m.
MO CHPH
mons.
MO SČK
MR
MsNV
MSÚ
MŠ
MZ
napr.
net.
n. p.
NRSR
OC
odd.
OK
OR SAŠŠ
plk.
pod.
poľnoh.
por.
ppor.
predšk.
priest.
prím.
RD
RK
RND
rod.
roč.
S
SD
SDKÚ DS
sek.
SeVak
Sj
sk.
Sk
slov.
SNP
soc.
spol.
spolufin.
SR
st.
sv.
SV

- mestské komunikácie ( cesty )
- mladší, ia, ie
- milimeter
- metre nad morom
- Miestna organizácia chovateľov poštových holubov
- monsignor
- Miestna organizácia Slovenského červeného kríža
- mestská rada
- Miestny národný výbor
- mestský úrad
- materská škola
- mestské zastupiteľstvo
- napríklad
- internet
- národný podnik
- Národná rada Slovenskej republiky
- obstarávacia cena
- oddelenie
- Okresné kolo ( súťaže )
- Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách
- plukovník
- podujatie
- poľnohospodársky , a , e
- poručík
- podporučík
- predškolský, á, é
- priestupok
- prímestský, á, é
- rodinný dom
- referát kultúry
- Radošínske naivné divadlo
- rodina, rodená
- ročný, á, é
- severný
- sprievodná dokumentácia
- Slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
- sekunda
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie
- slovenský jazyk
- skupina
- Slovenská koruna
- slovenský, á, é
- Slovenské národné povstanie
- sociálny, a, e
- spoločnosť, spoločenský, á, é
- spolufinancovanie
- Slovenská republika
- stupeň, storočie, starší, ia, ie
- svätý, á, é
- severovýchod
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SVŠ
SZ
šk.
ŠKD
ŠZŠI
tab.
TJ
tis.
trest.
Tv
TZOB
tzv.
ŤZP
ÚP
VN
VT
výr.
VZN
Z
ZO KSS
ZPCCH
ZŠ
ZŤP
ž.
ŽN
ŽNsP
ŽP
ŽSK

- Stredná všeobecnovzdelávacia škola
- severozápad
- školský, á, é
- školský klub detí
- Špeciálna základná škola internátna
- tabuľka
- Telovýchovná jednota
- tisíc
- trestný , á, é
- televízny, a, e
- Telovýchovné združenie občanov Bytča
- takzvaný, á, é
- Ťažko zdravotne postihnutí
- územný plán
- vodná nádrž
- výkonnostná trieda
- výročie
- Všeobecno – záväzné nariadenie
- západ , západný, á, é
- Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska
- Zdravotne postihnutí civilizačnými chorobami
- základná škola
- Zdravotne ťažko postihnutí
- žiak, žiačka
- Žilinské noviny
- Žilinská nemocnica s poliklinikou
- Životné prostredie
- Žilinský samosprávny kraj
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike.
Pozostáva z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, podkladov, jednotlivých
inštitúcii a z fotografií. Kronikársky zápis za rok 2009 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.

Kronikársky zápis bol vypracovaný za kalendárny rok 2009 dňa: .....................................
Prerokovaný a schválený bol dňa:....................... uznesením č.: ....................................

.................................
prednosta MsÚ
Ing. Ľ. Guniš

.....................................
primátor mesta
Ing. P. Korec

......................................
kronikárka mesta
Mgr. G. Uhliariková
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