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1. kapitola      
 
 
 

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

Rozpočet mesta za rok 2011. 
 

Všetky sumy sú uvedené v eurách.  
1. Bežné príjmy : 6 398 996 
a) daňové príjmy  : 4 112 926 
prispeli do rozpočtu z daní za:- nehnuteľnosti ( orná pôda, trávnaté porasty, lesné pozemky, 
záhrady, stavebné pozemky a iné ) 

- zo stavieb( na bývanie, chaty, garáže, priemyselné stavby,  
z bytov , za psa, herné automaty, odvoz komunál. odpadu, 
užívanie verejných priestranstiev a iné 

b) nedaňové príjmy:  412 760 
dividendy, výnos z lesov, predané pozemky, prenajaté budovy, odvody z hazardných hier 
c) granty a transfery: 1 819 340  
dávky v hmotnej núdzi, dotácie na základné vzdelanie, DSS Bytča, šk. úrad, dotácie na MŠ, 
Štátny fond rozvoja bývania  a iné 
2. Kapitálové príjmy : 1 931 440  
3. Finančné operácie príjmové : 391 909 
Sem patria rôzne splátky pôžičiek  ( KTR)  a prevody z fondov, ktoré ostali z min. roka. 
Podrobnosti SD č.: 1 a, b, c, d / 2011 
Podrobnosti SD č.:  2 a, b, c,  / 2011( 8 strán ) 
Rozpočtové výdavky: 8 722 345  
- bežné výdavky ( BV):                  6 139 555 
- kapitálové výdavky ( KV ):          2 505 400    
- finančné operácie výdavkové:           77 390  
Podrobnosti SD č.:    3  / 2011 ( 11 strán )  
Podrobnosti o výdavkoch uvádzam v jednotlivých kapitolách.  
Bežné výdavky na administratívu MsÚ : 655 600; dane a rozpočet: 5 900; manažment 
a kontrola: BV : 163 090, KV: 2 461 340; projekty : BV: 130 680, KV: 2 461 340; Propagácia 
a prezentácia : 11 790 ( z toho : trhy: 2 500, kronika mesta: 850, medzinárodná spolupráca: 
3 980); Interné služby mesta: BV: 473 050, KV: 17 360 ( z toho: právne služby: 11 400, 
údržba budov: 398 480, vzdelávanie zamestnancov: 6 170, archív: 9 600, Ms. informačný 
systém: 26 080); Policajné služby : 146 900 a iné.  
Podrobnosti SD č.: 4 / 2011 ( 8 strán ) 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
18. 4.  
- Priamy predaj majetku mesta na novej parcele v meste s rozmerom 73 m2. Minimálna cena 
predaja bola 33 €/ m2.  
- Prenájom časti mestského majetku v areáli ZŠ Ul. mieru v budove pre potreby CVČ. Výška 
nájmu : 3060 €.  
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- Prenájom časti Športovej tribúny ( jej nebytových priestorov ) Michalovi Beňovi za účelom 
stredoškolského vzdelávania na dobu 25 rokov. Nájom vo výške 0,60 € / m2 / rok a M. 
Ozánikovi na športové aktivity. 
Podrobnosti SD č.: 5   / 2011  
- Prenájom nebytových priestorov na Námestí SR č. 1  
Podrobnosti SD č.:   6 a , b / 2011 
29. 11. Nové VZN o poplatkoch za opatrovateľskú službu : 0,90 € / 1 hod. a 2,07 € / dovoz 1 
obeda. Cenník poplatkov za služby v Jesienke: strava s celodenným pobytom: 5,20 €/ deň; 
bývanie 3,90 €/deň. Služby fyz. odkázaným osobám podľa stupňa odkázanosti od 1,20 do 
3,20 € / deň.  
Výzva pre záujemcov o potravinovú pomoc  z Európskeho poľnohospodárskeho fondu. 
Sociálne odkázané fyz. osoby a organizácie dostali bezplatne základné potraviny : pšeničná 
múka hladká ( 20 kg), bezvaječné cestoviny ( 20 kg). Nárok na príspevok mali iba osoby 
v hmotnej núdzi a na hranici životného minima.  
Priebežne oznamovala matrika oznámenia o doručení alebo uložení písomností ľuďom , 
ktorých nemohli poštárky nájsť , bezdomovcom bez adresy, alebo organizáciám , ktoré boli 
zrušené. Spolu uverejnili 92 oznámení o doručení písomností, 152 oznámení miesta uloženia 
písomností a 42 oznámení o zrušení trvalého pobytu. 
Podrobnosti SD č.:   7  a, b, c, d / 2011 
 

Mestské zastupiteľstvo ( MZ ) – zápisnice 
 
Zo zápisníc som vybrala iba niektoré uznesenia. Všetky podrobnosti uvádzam v SD.  
 
Zasadnutia MZ 27. 1.  sa zúčastnilo 16 poslancov.  
Hlavné body programu: rozpočtové opatrenia, zariadenie pre seniorov, poplatky , novelizácia 
Štatútu mesta, spolupráca mesta s novinami MY ŽN  a iné.  
MZ schválilo:  

- plán kontrolnej činnosti, rozpočtové opatrenia 
- finančnú dotáciu 200,- € na nákup relaxačných pomôcok pre DSS Novoť  
- dodatok k Štatútu mesta, aby suma na urgentné využitie  peňazí nebolo 16 600 ale 

10 000,- €.  
- Odvolanie zástupcov zriaďovateľa ( MsÚ ) v školských radách a delegovať nových 7 
členov. Jednalo sa o všetky druhy škôl v meste  

- Priamy odpredaj pozemkov ( orná pôda 165 m 2) p. M. Kubicovi za 33 € / m2.  
- Prenájom priestorov v škol. jedálni ZŠ Ul. mieru pre CVČ za 10 € / rok ; prenájom 

priestorov Tribúna mesta p. M. Beňovi na skúšky kapely za 13,27 € / mes.  
- Zmenu užívania priestorov v dome na Ul. Komenského na obchodné priestory: 

manželom Sedlákovcom, D. Džanajovej a M. Maráčkovej.  
- Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov ( menovitý zoznam – štvrťročne )  

MZ neschválilo:  
- Prenájom priestorov v Tribúne mesta p. M. Ozánikovi 
- Predaj mest. pozemku v Hliníku n V. ( 3052 m2) manž. Glazlovým  
- Uverejniť zámer predaja parcely 27 m2 v Bytči ( pri garážach Na Úvaží ) 
- Vymeniť pozemky PhDr. M . Gácikovi 
- Prijať ponuku na spoluprácu mesta s novinami MY ŽN.  
- Zvýšiť poplatky na prenájom  priestorov v DK 
- Znížiť výšku nájomného za reštauráciu Palatín p. Kulíškovi 
- Poskytnúť fin. dotáciu združeniu AURA – nie sú v ňom Bytčania 
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MZ vzalo na vedomie:  
- Že sa vzdal poslaneckého mandátu M. Zátek a na jeho miesto nastúpil náhradník Ing. 

M. Ovseník 
- Rozpočtové opatrenia ; ponuku na rozmiestnenie oddychových lavičiek v meste 

s reklamnou plochou 
- Petíciu obyvateľov Duklianskej ulice, aby bola zrušená firma GOLEM – plus . Rušila 

ich frekvenciou dopravy.  
MZ uložilo: správcom kultúrnych domov, aby mesačne predkladali evidenciu akcií ( kvôli 
spotrebe energií) 
MZ poverilo: pracovníkov MsÚ vypracovaním návrhov na riešenie dopravnej situácie na 
Námestí SR .  
Podrobnosti SD č.:  8 a, b  / 2011 ( 13 strán zápisnice ) 
 
Zasadnutia MZ dňa 14. 4. sa zúčastnilo 17 poslancov.  
Hlavné body programu: zloženie sľubu poslanca, správa o stave mesta, vedúci TS ( technické 
služby), zmena v VZN,  partnerská spolupráca ... 
MZ odvolalo. M. Záteka z komisií MsÚ ( na jeho miesto nastúpi M. Ovseník ),  Mgr. P. 
Majstríka z funkcie náčelníka Ms. Polície ( na jeho miesto nastúpil František Poslúch.).  
Členov poverených výdajom pitnej vody v období krízy 
MS schválilo:  

- Spoluprácu mesta so športovým klubom telesne postihnutých Kinex Bytča na dobu 
2011 – 2014 

- Predaj majetku mesta – káblové rozvody 
- Zaradenie do siete súkromných škôl jazykovú školu SUCCESS Mgr. Jany 

Ostrochovskej 
- Jednorazovú fin. dávku v hmotnej núdzi O. Pánikovej a E. Paučovej 
- Ubytovanie v soc. bytoch rodín: Geža a Čikotovej  
- Poskytnúť priestory v DK Bytča pre Farský úrad na I. sv. prijímanie a birmovku 
- Umiestnenie relaxačného centra v Bytči spol. EUROSTAV 
- Oprava chodníka na Ul. Švecova 
- Povolenie na umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia na Ul. F. Kráľa – J. Manovi 
- Priamy odpredaj pozemkov vlastníkom bytov v bytovom dome oproti Štadióna – 14 

vlastníkov  
- Uverejniť zámer prenájmu priestorov v Tribúne mesta Občianskemu združeniu ( OZ ) 

Vzdelávanie na zriadenie súkromnej strednej odbornej školy. Doba nájmu na 25 rokov 
- Pripojenie sa k projektu Sloboda zvierat 
- Zaregistrovanie klubov v Mikšovej pod názvom Mest. klub dôchodcov, šikovných 

rúk, „Mladé letá“, Mladí hudobníci a speváci. Zároveň MZ neschválilo fin. príspevky 
pre činnosť týchto klubov.  

- Dohodu o spolupráci s mestom Opoczno ( Poľsko )a Karolínka ( ČR ) do roku 2014. 
Zároveň určili 7 člennú delegáciu vedenú primátorom Minárčikom , ktorá navštívi 
Opoczno v dňoch 12. – 15. 5.  

MZ neschválilo:  
- Ponuku spol. Arkádia z Dubnice n. V. na spoluinvestovanie svetelnej križovatky. 
- Žiadosť Farského úradu, aby bol farský kostol monitorovaný kamerovým systémom 

a aby bol napojený na telefónny systém MsP 
- Fin. dotáciu OZ Saturnia, pretože mesto si buduje vlastné zariadenia soc. služieb 
- Fin. prostriedky na úpravy budovy TS (MZ  odporučilo, aby si opravy urobili 

s vlastného rozpočtu) 
- Predaj pozemkov mesta E. Kučavíkovej , D. Adamovovi 
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- Fin. dotáciu 830,- € pre klub Hlasy a ohlasy Bytčianska na kúpenie skriniek 
- Prenájom nebyt. priestorov v reštaurácii Gól J. Kecíkovi 
- Fin. podporu na nákup hasičského materiálu ( MZ odporučilo urobiť si projekt 

z eurofondov ) 
- Žiadosť obyvateľov areálu Zámku o renováciu miestnej cesty ( MZ ju odmietlo z tech. 

dôvodov) 
MZ vzalo na vedomie:  

- Stanovisko záverečného účtu mesta tvorbu a využitie prebytku 397 118,96 € 
- Požiadavku poslanca Ľ. Hrobárika poskytnúť fin. dotáciu pre Hrabové ( požiadavku 

už nemožno zahrnúť do rozpočtu mesta 2011 ) 
- Dočasný presun 13 nájomníkov  na iné poschodie v Jesienke, pretože sa budova 

rekonštruovala 
- Ponuku na predaj budovy Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi 

Podrobnosti SD č.:  9   / 2011 ( 27 strán zápisnice ) 
 

Zasadnutia MZ dňa 30. 6.  sa zúčastnilo 16 poslancov.  
Hlavné body programu: vedúci TS, rozpočtové opatrenia, návrh platu primátora mesta, zmeny 
vo VZN o hospodárení s majetkom mesta , MsP, čistota mesta ,vývoz odpadu, držanie psov, 
cintoríny, školy a šk. zariadenia a iné. 
MZ menovalo Daniela Cigánika do funkcie vedúceho TS 
MZ  schválilo: 

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok  
- Plat primátora mesta vo výške 3 036 ,- € 
- Všetky VZN týkajúce sa majetku mesta, zriadení MsP, ochrany zelene a čistoty mesta, 

vývozu odpadu, triedenie odpadu, držania psov, poplatkov za znečistenie malými 
zdrojmi , pohrebísk, poplatkov v školách 

- Zriadenie komisie zaoberajúcej sa ohodnotením majetku KTR  
- Vyhlásenie objektu bývalej MŠ na Hlinkovej ul. za prebytočný majetok mesta 

a vypracovanie geometrického plánu rozdeľujúceho pozemok na nové plochy 
- Umiestnenie budúcej športovej haly do športového areálu na Ul. S. Sakalovej, 

vyhotovenie projektovej dokumentácie k nej  
- Poskytnúť účelovú dotáciu Charitnému domu Alžbetínok  Varín 
- Uloženie prípojky pre Orange SK na pozemkoch v Pšurnoviciach 
- Ubytovanie v soc. bytoch  9. rodinám väčšinou na dobu neurčitú 
- Vyplatenie jednorazovej fin. dávky v hmotnej núdzi J. Jancovej a M. Chylovej ( 100€ 

), M. Madovej ( 50€ ).  
- Podporu Klubu filatelistov na vydanie poštovej známky s motívom Sobášneho paláca 
- Ponuku na predaj parcely  pod prístupovú cestu k novým domom v lokalite Lánce 

Hliník n. V. ( 1000m2 / za 1 € s podmienkou, že majitelia uhradia náklady za doklady 
spojené so stavbou) 

- Účasť mesta na projekte cezhraničnej spolupráce  obcí Bytča, Karolínka, Púchov 
a Vysoká n. Kysucou. 

MZ vzalo na vedomie:  
- Všetky rozpočtové opatrenia  

MZ poverilo:  
- Primátora mesta aby na najbližšom valnom zhromaždení KTR hlasoval za odvolanie 

bývalého konateľa Ľ. Guniša a na jeho miesto menoval A. Galla 
MZ neschválilo:  

- Uhradiť dodatočnú faktúru firme HASTRA za práce na viac na námestí 
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- Žiadosť o fin. príspevok na vydávanie regionálnych novín Bytčiansky kuriér ( mesto 
nemá dosť financií ) 

- Predaj mest. pozemku  mgr. B. Klúčikovej 
- Kúpenie koncertného krídla pre ZUŠ Bytča pre nedostatok peňazí 

Podrobnosti SD č.:    10  / 2011 ( 16 strán zápisnice ) 
 
 
Zasadnutia MZ dňa 8. 9. sa zúčastnilo 16 poslancov.  
Hlavné body programu: žiadosti o fin. príspevky, zmeny VZN o miestnych daniach, 
súťažných podmienkach ( obchodná verejná súťaž),  predaj a kúpa  pozemkov   
MZ vzalo na vedomie:  

- Správu o výsledkoch kontrol, plnenie rozpočtu,  rozpočtové opatrenia  
- Že o predaj pozemkov na Hlinkovej ul., ako aj o prenájom priestorov na Komenského 

ul. sa neprihlásil žiaden záujemca 
- Že spol. VAJMELS odstúpila od prenájmu pozemkov pre výstavbu športového centra  

MZ schválilo: 
- Navýšenie dotácie pre MHK vo výške 6. 000,- €  na prenájom športovej haly 
- Dotáciu TJ Pšurnovice  1000,- €  na všetky výdavky 
- Presun fin. prostriedkov 5.200,- € z  údržby KD Pšurnovice na TJ Pšurnovice 
- Fin. príspevok na spolufin. Projektu cezhraničnej spolupráce  vo výške 1.746,42 € 

z rozpočtu mesta 
- VZN o zmene miest. daní 
- Uverejnenie zámeru predaja objektu na Hlinkovej ul ( bývalá MŠ ), súťažné 

podmienky verejnej súťaže na jej predaj; komisiu  , ktorá rozhodne o súťaži 
- Zaradenie žiadosti Klubu HOB o fin. príspevok pre zhotovenie pamätnej dosky pre 

rodáka p. Rudolfa Kamasa – 520,- €  
- Predaj mest. majetku v Hliníku n. V. J. Bzydovi ako súčasť jeho dvora ( cena: 20,- €/ 

m2) 
- Jednorazovú fin. podporu v hmotnej núdzi A. Cabajovej 

MZ neschválilo: 
- Fin. dotáciu  pre ŠKTPŠ Kinex Bytča vo výške 3.000,- € na športové a tréningové 

oblečenie 
MZ odporučilo: 

- Prejednanie nadbytočnosti pozemku v Mikšovej a jeho predaja 
MZ zaviazalo :  

- MsÚ vypracovaním jednoduchého projektu korčuliarskej dráhy ( kolieskové korčule ) 
za kanálom ; zároveň aby požiadalo Slov. vodohospodársky podnik o možnosť 
využívania tejto komunikácie 

MZ poverilo:   
- MsÚ vypracovaním návrhu na VZN o vyplácaní fin. podpory pre novonarodené deti 

Podrobnosti SD č.:   11  / 2011 ( 32 strán  zápisnice ) 
 
Mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 27. 10.  sa zúčastnilo 17 poslancov.  
Hlavné body programu: žiadosti o fin. príspevok, prenájom nebyt. priestorov, stavba 
obchodného centra ... 
MZ schválilo:  

- Žiadosť o fin. príspevok na financovanie Projektu cezhraničnej spolupráce vo výške 
10.736,53 € 

- Prenájom mest. nebyt. priestorov na Ul. Treskoňovej na prevádzku holičstva p. 
Novotnou. Nájom vo výške 25 € / m2 / rok. 
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- Žiadosť firmy Arkádia  o záväzné stanovisko na stavbu obchodného centra TESCO 
s podmienkou, že súčasťou centra bude aj stavba križovatky. 

- Návrh kúpnej zmluvy pozemkov pre stavbu „ ŽSR- modernizácia trate Púchov – 
Žilina.. Jednalo sa o 4 pozemky a náklady spojené s predajom uhradil kupujúci. 

- Uznesenie, podľa ktorého by MsP Bytča vykonávala úlohy aj na území iných obcí 
v okrese Bytča.. Spoločnosť KIA požičia na hliadkovanie svoje auto. MsP hliadkovala 
aj na území obcí Jablonové, Veľké Rovné a Hvozdnica. 

Podrobnosti SD č.:  12  / 2011 ( 11 strán zápisnice ) 
 
Zasadnutia MZ dňa 23. 11. sa zúčastnilo 15 poslancov. 
Hlavné body programu: úprava rozpočtu TS, tvorba pozemkov na radovú výstavbu, 
revitalizácia verejných priestranstiev, kultúrne centrum, „ Bytčiansky rínek“, rôzne žiadosti.  
MZ schválilo:  

- Úpravu rozpočtu TS, z ktorého sa platí činnosť plavárne, vývoz kontajnerov 
a fekálneho voza... 

- Vytvorenie stavebných pozemkov v lokalite bývalého Amfiteátra na 9 parciel.  
- Výstavbu nájomného bytového domu v lokalite Rajčula 
- Zriadenie „Thurzovho kultúrneho centra – bytčianske múzeum s knižnicou“. MZ 

poverilo primátora vypracovaním štatútu centra 
- Zriadenie „ Komisie  riadenia a podpory určenej na rozvoj mesta“ . komisia mala 8 
členov a pracovala bez nároku na odmenu. 

- Priamy predaj pozemku užívateľovi parcely J. Bzdylovi v Hliníku n. V. 
- Predĺženie nájmu v soc. byte: J. Kalusovi, M. Balážovej 
- Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi P. Maceášikovej vo výške 50€ 

MZ neschválilo:  
- Zriadenie trhového miesta „Bytčiansky rínek“, ale bude sa touto témou zaoberať na 

iných zasadnutiach 
- Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: Ľ. Gaňovi, M. Rakovanovej, M. 

Balážovej, Z. Chylovej. 
Podrobnosti SD č.:   13  / 2011 (  23 strán zápisnice ) 
 
Zasadnutia MZ dňa 15. 12. sa zúčastnilo 16 poslancov.  
Hlavné body programu: žiadosti o fin. podporu, návrhy VZN, novelizácia Rokovacieho 
poriadku, nájom nehnuteľností a iné 
MZ schválilo: 

- Dotáciu 1600,- € MHK na prenájom haly a dopravu 
- Zmena VZN dotácie na žiaka škôl, miestny poplatok za komunálny odpad ( 16, 20,- € 

zmena poplatkov za soc. služby, novelizácia miest. daní, trhový poriadok – Vianočné 
trhy“.( pretože je kríza, všetky poplatky sa zvýšili). 

- Obnovenie prenájmu nebyt. priestorov v ZŠ Ul. mieru pre CVČ v sume 14.340,- € 
- Nájom nebyt. priestorov v budove ZŠ E. Lániho pre CVČ za 10.000 € 
- Poskytnutie jednorazovej fin. dávky  p. Kianicovej 50,- € 
- Pána Ing. M. Ovseníka za člena fin. komisie a p. Garabíka za člena komisie soc., 

bytovej, verejného poriadku a vnútornej správy. 
MZ neschválilo:  

- Poskytnutie jednorazovej fin. dávky v hmotnej núdzi : J. Šukalovej, M. Balážovej, M. 
Chylovej, O. Gežovej, Ľ. Pláňavskej, K. Petrušovej. 
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MZ vzalo na vedomie:  
- Vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. A. Kramarovej a jej odvolanie z fin. komisie. 

Na jej miesto nastúpil náhradník Mgr. F. Garabík, ktorý hneď zložil sľub poslanca. 
MZ odvolalo p. Ovseníka z členstva komisie soc., bytového a verejného poriadku.  

Podrobnosti SD č.: 14 / 2011 ( 18 strán zápisnice ) 
 

Z fungovania samosprávy všeobecne. 
 
Prednosta. Pri formovaní nového vedenia mesta nastali ťahanice medzi mestom 
a prednostom úradu Ľ. Gunišom. Napokon sa všetko skončilo tak, že novým prednostom 
MsÚ sa od 1. 6. stal Andrej Gallo.  
Podrobnosti SD č.:  15  / 2011 
Zmluvy. Mestá a obce majú od začiatku roka povinnosť uverejňovať na svojich internetových 
stránkach všetky uzatvorené zmluvy. Organizácie na túto tému zhotovili niekoľko rebríčkov. 
Podľa nich je Bytča na 26. mieste na Slovensku v informovaní verejnosti.  
Podrobnosti SD č.:  16  / 2011 
Pokles príjmov. ŽSK a v ňom Bytča museli tento rok šetriť. Pretože namiesto 3 060 314 eur 
dostalo mesto iba 1 367 847 eur. . Vedenie kraja skonštatovalo , že to je najmenšia dotácia od 
štátu od roku 2007. Bytča si aj napriek tomu plnila svoje kompetencie a obyvatelia 
nepociťovali tieto poklesy financií ani na daniach ani ináč. Dokonca sa im podarilo realizovať 
malé investičné akcie a organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity.  
Podrobnosti SD č.:  17 a, b  / 2011 
Dane. Návrh budúcoročného rozpočtu bol vyrovnaný. Mesto väčšinu daní  a poplatkov na 
budúci rok neplánovalo zvýšiť. Len poplatky za komunálny odpad a malý stavebný odpad 
zvýšia  o priame náklady na vývoz odpadu. Už na jeseň museli prijať rozpočtové opatrenie , 
ktoré  riešilo výpadok podielových daní vo výške 118 560 €. Vykryli ho znížením bežných 
výdavkov.  
Podrobnosti SD č.:  18  / 2011 
Právomoc primátora.  
Poslanci na svojom druhom zasadnutí dali primátorovi M. Minárčikovi právomoc robiť 
zmeny rozpočtu počas celého roka až do výšky 10-tis. eur. Proti tomuto návrhu a aj proti 
výške platu primátora  protestoval poslanec Milan Zátek , ktorý sa následne vzdal 
poslaneckého mandátu. Napriek tomu, že kvôli kríze treba šetriť, zvýšili si poslanci odmeny . 
Predtým za jedno zasadnutie MZ dostali 20 € a teraz 60 €. Proti tomuto zvyšovaniu sa 
postavila aj poslankyňa A. Kramarová.  
Podrobnosti SD č.:  19   / 2011  
MsÚ – finančné odd. vedúca odd.: Ing. Jarmila Kramarová; Správa dane z nehnuteľností: 
Zuzana Gajdošíková;  Správa poplatkov za komunálny odpad: Alena Latošová; Správa nájmu 
v Jesienke: Ing. Zuzana Macková; Účtovníctvo mesta: Ing. Jana Báracová; Realizácia 
účtovných operácií: Anna Stráska.  
Podrobnosti SD č.:  20  / 2011 
Bezdomovci. V apríli dalo mesto vyrúbať hustý porast neďaleko Kaplnky. Voľakedy to bolo 
vyhľadávané miesto na relax, dnes tam odhalili úkryt z dosiek. Bývala v ňom skupinka 
bezdomovcov. Pozemok patril cirkvi. Farský úrad ako vlastník pozemku porušoval zákon 
o poľnohospodárskej pôde, pretože sa o porast nestaral. Štyroch bezdomovcov odstránenie 
porastu neodradilo. Presunuli sa do neďalekej húštiny.  Všetci o sebe vyhlasovali, že majú kde 
bývať , ale pobyt v prírode im prináša slobodu a relax. Ich vodca je Bytčan a má naozaj svoju 
izbu u matky v meste.  
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V Bytči žilo v apríli asi 20 bezdomovcov. Okrem Kaplnky sa usídlili pri Váhu neďaleko 
mosta. MsP kontroluje a monitoruje miesta ich výskytu a v prípade potreby im 
sprostredkovala lekárske ošetrenie.  
Podrobnosti SD č.: 21 / 2011 
Rozdávanie potravín. Po rozhodnutí vlády dostali samosprávy určité množstvo potravín pre 
sociálne odkázaných občanov. Do Bytče priviezli v prvej a druhej etape celkovo 36 880 kg 
potravín, pre viac ako 900 občanov mesta a jeho častí. Jednalo sa o múku a cestoviny. 
Začiatkom decembra prišli na rad najmä obyvatelia prímest. častí. Primátor rozhodol, že 
v spolupráci s TS , rozvezú potraviny zamestnanci MsÚ priamo do jednotlivých obcí. 
Harmonogram rozdeľovania potravín prikladám v SD.  
Podrobnosti SD č.:  22 / 2011 
Digitálna televízia.  V druhej polovici marca sa začalo vypínanie analógového Tv vysielača 
v našom kraji. Prechod sa týkal všetkých, ktorí prijímali signál cez klasickú anténu a nie cez 
satelit. V Bytči sme na digitálne vysielanie prešli koncom marca a začiatkom apríla. Predtým 
sme chytali Tv signál z vysielača Krížava na Martinských holiach ale aj z Považskej Bystrice.  
Podrobnosti SD č.:  23  / 2011 
Zariadenia pre seniorov. Obec Štiavnik ponúkala mestu miesta pre seniorov vo svojom 
zariadení. . Mesto túto ponuku uverejnilo na Tabuli informácií 28. 1. , kde sme sa dozvedeli 
podrobnosti o všetkých podmienkach.  
Pozvánku na živú ukážku mobilného systému Elektronický strážca seniorov dostalo mesto  
začiatkom júna. Elektronický strážca mal pomáhať chorým, či inak znevýhodneným 
občanom.  
Podrobnosti SD č.:  24  / 2011 
Poďakovanie. V MY ŽN sa objavilo poďakovanie, v ktorom ďakovali traja zamestnanci 
MsÚ pánovi primátorovi M. Minárčikovi, za to, že sa s nimi, pri príležitosti ich odchodu do 
dôchodku rozlúčil a prišiel sa im poďakovať za ich prácu.. Podpísaní boli: Peter Hanulík, 
Jozef Šušolík a Marián Masaryk. 
Sviatok detí. Mesto nám oznámilo, že 1. júna  organizuje na námestí oslavy Medzinárodného 
dňa detí. Z toho dôvodu bolo námestie uzavreté pre motorové vozidlá. V programe sa 
predstavili ukážkami svojej činnosti Mestská polícia, požiarny a hasičský zbor, Oravská 
záchranárska brigáda, Horská služba Žilina a CVČ Bytča, ktoré pre deti pripravili veľa hier 
a súťaží.  
Súpisné čísla. Mesto vyzývalo začiatkom apríla všetkých občanov, ktorí nemali na domoch 
pripevnené súpisné čísla, aby tak urobili do 1. mája, pretože čísla sú potrebné k správnemu 
sčítaniu domov a obyvateľstva.  
Družba. 10. 4. dostal MsÚ mail, ktorý vyzýva p. Guniša na spoluprácu. Francúzske mesto 
Romagnat ponúkol projekt, ktorý spočíval v tom, že pozýval 2 mladých ľudí z Bytče do 
Francúzska. Podmienkou bola základná znalosť angličtiny a ich náklady by boli len na 
dopravu. Jednalo sa o medzinárodnú stáž  zameranú na zveľaďovanie prírody. Termín pobytu 
mal byť od 5. – 21. 7.  Pretože sa u nás neprihlásil žiadny záujemca, táto družobná aktivita sa 
nekonala.  
Podrobnosti SD č.:   25/ 2011 
Správa primátora po 3 mesiacoch v úrade. Po oboznámení sa so situáciou, sa pustil nový 
primátor do práce. Najskôr riešil odchod Ing. Greguša z postu vedúceho TS. Po nástupe p. 
Cigánika museli urobiť zimnú údržbu ciest. 
Problémy boli s riešením Projektov EÚ pri prestavbe ZŠ Ul. mieru a Námestia SR.  
Pri prestavbe školy vznikol fin. schodok. Po niekoľkých návštevách    nadriadených orgánov 
v Bratislave bol podpísaný dodatok k zmluve o dofinancovaní školy.  
Aj pri prestavbe námestia boli predložené faktúry na dofinancovanie. Ich vyplatenie MZ 
neschválilo. 
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Pri zmenách na MsÚ bola umiestnená podateľňa na prízemí. Tým sa ukončilo zbytočné 
chodenie občanov po celom úrade. Reorganizáciou iných odd. sa ušetrili 3 pracovné miesta.  
Primátor pokračoval v prípravách na stavbu športovej haly, sanáciu kaplnky na rekreačnú 
oblasť. Sledoval možnosti čerpania peňazí z eurofondov, aby sa skvalitnila doprava, 
parkovanie, zeleň a iné.  
Primátor zrušil funkciu vodiča a cestovanie si zabezpečil sám.  
Bytča je okresné mesto, ale štátne orgány rušili detašované pracoviská bez vedomia MsÚ. 1. 
4. bolo presťahované do Žiliny pracovisko Obvodného úradu ( priestupkové odd. ) 
živnostenské odd., Daňový úrad. Prednostka KÚŽP ( ktorá je občiankou Bytče) chcela zrušiť 
detašované pracovisko Obvodného úradu Životného prostredia. Pracovisko napokon presunuli 
do Žiliny. V Bytči ostali iba 2 jeho zamestnankyne, ktoré preberali žiadosti a iné dokumenty.  
Podrobnosti SD č.:  26 / 2011 
Vianoce. 1. 12. začali mesto zdobiť vianočnou výzdobou. Vyzdobili námestie, pešiu zónu 
a mestské časti. Mesto dokúpilo výzdobu na vianočný stromček na námestí. Strom stále rastie 
a potrebuje viac výzdoby. Mesto do nej investovalo 1 020 €.   
Stromček rozsvietil primátor mesta M. Minárčik 5. 12.  pri stretnutí detí s Mikulášom, kde im 
rozdal darčeky.   
S príležitosti Vianoc poslalo mesto svojim občanom vianočnú pohľadnicu s motívom 
zasneženej Bytče.  
Podrobnosti SD č.:  27  a, b, c / 2011 
Vianočné trhy. 16. 12. otvorili na námestí vianočné trhy prvýkrát. Pri ich otvorení pripravila 
krátky kultúrny program ZUŠ.  Neboli veľké. Pripravili len 4 drevené stánky, ktoré ponúkali 
grog, lokše, varené víno a nealkoholické nápoje. Iné zas ponúkali netradičné vianočné 
ozdoby, alebo darčeky. Trhy trvali do Nového roka.  
Podrobnosti SD č.:  28  a, b , c / 2011 
Silvester.  Hoci sa v meste pripravovali na oslavy Silvestra, nakoniec sa pre nezáujem 
občanov nekonal. Nahradila ho silvestrovská diskotéka na námestí organizovaná Milošom 
Papánkom. Pri nej sa podával primátorský punč a po polnoci sa občanom prihovoril primátor. 
.Mesto sa nemohlo rozlúčiť ani ohňostrojom , pretože peniaze zaň potrebovalo na niečo iné. 
Napriek tomu sa už pred polnocou rozblýskalo nebo nad mestom súkromnými ohňostrojmi. 
Ľudia si nakúpili ohňostroje všetkých druhov a farieb. Obloha potom svietila krásnymi 
farbami v tvare kvetov a hviezd. Bolo to veľkolepé a pre naše malé mesto to celkom stačilo.  
 

M A T R I K A  
 
Počet sobášov.  

- Cirkevných :                  34 
- Civilných:                      42 
- Maloletých :                     0 
- Cudzincov :                      5 

Spolu :                                        76 
Počet úmrtí. 

- Muži                               20 
- Ženy                               19 
- Spolu                              39 

 
Štatistika                              Spolu:                     Muži                       Ženy 

- Narodení                      98                           52                           46 
- Zosnulí                       101                           54                           47 
- Prisťahovaní               115                           56                           59 
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- Odsťahovaní               133                           57                           66 
- Obyvatelia bez trvalého pobytu : 202. V štatistike sú uvedené všetky matričné 

udalosti, ktoré sa stali v Matričnom obvode Mesta Bytča. Sú tam uvedení aj cudzí 
občania, aj takí, ktorí nemajú trvalý pobyt v neste.  

Podrobnosti SD č.:  29   a, b, c / 2011 ;         
 

Mestská polícia Bytča ( MsP ) 
 
Údaje som čerpala zo správy o činnosti , ktorú pre MZ pripravil náčelník MsP Ing. František 
Posluch. 
Obecná polícia zamestnávala 10 zamestnancov. Počet opodstatnených sťažností na nich bolo 
2 a neopodstatnených 3. Vykonali 78 zákrokov, z nich 10 donucovacími prostriedkami , s 1 
útokom na policajtov. 27 osôb zadržali, 10 predviedli na útvar MsP, 17 predviedli na útvar 
Policajného zboru. Našli 1 osobu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie.  
Vlastnou činnosťou zistili 1579 priestupkov 1024 riešili blokovou pokutou vo výške 7 613 €.  
55 priestupkov bolo ohlásených občanmi. Najviac priestupkov  sa týkalo cestnej premávky.  
Vykonali 27 akcií zameraných na požívanie alkoholu maloletými osobami. Pri nich urobili 
370 dychových skúšok, z čoho 67 bolo pozitívnych. 6 opitých detí do 15 rokov riešil MsÚ 
s ich rodičmi.  
MsP zabezpečovala najmä verejný poriadok v obci pri telovýchovných, športových, 
kultúrnych a iných podujatiach. Spolu takto zabezpečili 49 akcií.  
Spolupráca MsP so štátnou políciou bola tento rok zastavená , najmä pre osobné pohnútky 
krajského riaditeľa Fízla voči náčelníkovi Posluchovi.  
MsP spolupracovala s Hasičským a záchranným zborom pri požiaroch trávnatých porastov 
alebo kontajnerov, odstraňovaní ropných látok z verejných priestorov, pri dopravných 
nehodách na území mesta. 
MsP spolupracovala  s pracovníkmi Rýchlej lekárskej pomoci pri transporte osôb do sanitiek. 
Tiež asistovali pri preprave osôb pod vplyvom alkoholu, alebo takých, ktorí si chceli siahnuť 
na život, alebo útočili na posádku sanitky.  
MsP zabezpečila doručenie 19 poštových zásielok z Okresných súdov. Pre ich potreby 
vypracovali 324 správ o povesti osôb. Doručili tiež 17 zásielok od Exekútorov, ktorým 
pomáhali 3 x pri exekúcii.  
MsP realizovala dopravnú výchovu  ako prevenciu pred nehodami vo všetkých škol. 
zariadeniach mesta. Pripravili dopravnú súťaž pre najmenšie deti v MŠ. Prevenciu proti 
návykovým látkam, šikanovaniu urobili na oboch stupňoch ZŠ. MsP informovala o svojej 
preventívnej činnosti na internetovej stránke a zorganizovala besedy na témy: Rady 
korčuliarom, zdravotná výchova, nočný pokoj, ako narábať s pyrotechnikou, a iné.  
MsP pri pravidelnom hliadkovaní používala 2 autá a rôzne typy výzbroje, rádiostanice, 
dychový prístroj,  kameru, fotoaparáty, tyče na odchyt túlavých zvierat, výpočtovú techniku, 
mobilné telefóny a iné tech. prostriedky.  
Kamerový systém na pracovisku obsluhovali 2 pracovníčky. Kamery  výrazne pomohli 
bezpečnostnej situácii v meste.  
Podrobnosti SD č.:   30    / 2011 ( 22 strán správy ) 
Okradli starenku. Príbuzní z Bytče našli začiatkom júla v dome svojej nevládnej tety v M. 
Bytči dvoch Rómov. Privolali MsP, ktorá na poľnej ceste oboch zadržala. Pri úteku vytratili ( 
alebo zahodili ) 20 € bankovku, ktorú vybrali starkej z peňaženky. Príslušníci MsP oboch 
mužov odovzdali na Obvodné odd. policajného zboru.  
Drogy. Koncom júna zadržali mestskí policajti dvoch mladíkov ( 17- roč. Patrika z Bytče a 19 
– roč. Ľuboša zo Súľova ) na tribúne hádzanárskeho ihriska . Obaja fajčili tzv. „ vodnú fajku“ 
a mali pri sebe skladačku so sušenou trávou ( marihuanou ? ). Oboch odovzdali štátnej polícii.  
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Krádež krytov.  Ukradnuté kryty z odvodňovacích kanálov z Ul. S. Sakalovej  sa v zberných 
surovinách podarilo vypátrať MsP. Ku krádeži sa priznal 19 – roč. mladík z Hliníka n. V. 
Ukradol asi 15 metrov pozinkovaných plechov. Kryty nemali vysokú cenu, nebezpečné bolo 
to , že na ulici ich absencia mohla spôsobiť vážny úraz.  
Podrobnosti SD č.:  31 a, b, c / 2011 
Parapetné dosky. MsP vypátrala páchateľov, ktorí koncom júla ukradli 4 medené parapetné 
dosky z budovy Obvodného úradu v Bytči ( areál zámku). Krádeže sa dopustili 19-roč. Róbert 
K. a 14 – roč. Tomáš K. , obaja z Bytče. Dosky predali v zberných surovinách. OÚ vznikla 
škoda 261,60 €. Riešili to ako priestupok voči majetku a určite nepotrestali.  
Chytili vlamača.  Začiatkom novembra chytili MsP  v spolupráci so štátnou políciou muža, 
ktorý sa chcel vlámať do chatky v oblasti Dubičí. 36- roč. lupiča si policajti hneď odviedli.  
Vandal.  MsP dolapila na mieste činu 16 – roč. vandala, ktorý postriekal bielym sprejom 
telefonický stĺp v Bytči. Odovzdali ho štátnej polícii.  
Podrobnosti SD č.:  32 a, b, c  / 2011 
František Posluch.  Bývalý krajský policajný riaditeľ F. Posluch  sa , po roku mimo aktívnej 
služby, vracia k práci policajta. Od 1. mája začal vykonávať funkciu náčelníka MsP v Bytči. 
Poslanci ho zvolili , po tom , ako 30. apríla odvolali doterajšieho šéfa Petra Majstríka. Táto 
zmena sa konala na výslovnú žiadosť primátora M. Minárčika, ktorý mal úplne inú predstavu 
o činnosti polície v meste, ako bola doteraz.  
F. Posluch pochádza a býva vo Veľkom Rovnom. Zo svojej funkcie krajského náčelníka 
odišiel po tom, čo sa po nástupe predošlej vlády diali výmeny vysokých policajných 
funkcionárov na celom Slovensku. Počas vynúteného oddychu si dával dokopy svoje 
súkromné veci a zdravie,.  
Posluch sa k práci P. Majstríka, ktorý MsP vlastne vybudoval, vyjadril kladne. P. Majstrík 
v MsP ostal pracovať aj ďalej.  Lenže vždy sa nájde niečo, čo treba robiť lepšie. Od 
Posluchovho nástupu vidíme v uliciach mesta hliadky neprestajne, vyriešil niektoré dopravné 
značenia a zameral sa viac na prímes. časti.  
Podrobnosti SD č.:  33 a, b , c / 2011   
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2. kapitola   
 
 
 

Š T Á T N A    S P R Á V A 
 
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
6.5. Správa katastra Bytča schválila register obnovenej evidencie pozemkov v  k. ú. 
Pšurnovice. Jednalo sa o 20 ks grafických máp, súpisy a správu s prílohami. 
8. 11. Katastrálny úrad v Žiline oznámil Bytčanom , že zmenil stránkové hodiny v podateľni 
ale aj úradoch katastra pre geodetov a verejnosť.  
Župný deň. 
ŽSK a Krajské mesto Žilina nás všetkých pozvali na Župný deň, ktorý sa konal Na 
Mariánskom námestí 17. 10. Návštevníkov čakal bohatý kultúrny program. Počas tohto 
šiesteho ročníka sme sa dozvedeli čím všetkým prešiel ŽSK od    vzniku pred 10 rokmi.  

- prvé voľby poslancov  a predsedov sa konali v decembri 2001. Dnes beží tretie 
volebné obdobie. Za 10 rokov prijalo 160 poslancov 1 500 uznesení. ŽSK je 
najväčším zamestnávateľom v kraji, pretože zamestnáva 10 500 pracovníkov.  

- ŽSK má na starosti 66 stredných škôl ( 16 gymnázií, 49 stredných odborných škôl a 1 
konzervatórium). V nich študuje 32 tisíc žiakov a pracuje 3 tisíc pedagógov. V roku 
2010 absolvovalo štúdium na str. školách 8 455 žiakov, z nich zmaturovalo 7 098 
žiakov.  21 soc. štipendií získali žiaci stred. škôl. Kraj podporil 30 žiadostí 
v grantovom programe ŽSK „ Vráťme šport do škôl“ vo výške 44 479 €. Na 
modernizáciu škôl vymenili 271 starých okien za nové.  

- ŽSK spravuje 1 440 km ciest II. a III. triedy, stará sa o prímestskú dopravu. 
V priemere 34 centov dopláca na každý cestovný lístok. Povodňové škody na cestách 
dosiahli 2 344 700 € a záchranné práce pri povodniach a po nich dosiahli výšku 
53 920 €.  

- ŽSK je vlastníkom 4 nemocníc a 1 polikliniky.  Na ich rekonštrukciu získal 6,2 mil. 
eur. Z vlastných zdrojov investoval kraj viac ako 1,03 mil. € do zdravotníckych 
zariadení na nákup techniky. Spolu 2 624 pracovníkov sa staralo o pacientov.  

- V kompetencii kraja sú 4 múzeá, 5 knižníc, 5 kultúrnych stredísk, 2 divadlá, 2 
hvezdárne a 5 galérií. Najviac návštevníkov na Slovensku má Oravský hrad. Unikátom 
kraja je Sobášny palác v Bytči, Historická lesná úvraťová železnička vo Vychylovke 
a i. Kultúrne organizácie kraja získali na projekty 940 580 €.  

- ŽSK sa stará o 3 500 klientov a 26 domovov soc. služieb, špecializovaných zariadení, 
útulkov, chráneného bývania a zamestnáva v soc. oblasti 1 962 zamestnancov. Jubilea 
100 rokov sa dožilo 6 obyvateľov DSS. 

- ŽSK je druhý najnavštevovanejší kraj v SR. V rokoch 2009 až 2011 vynaložila krajská 
samospráva cca 143 tis. eur na obnovu turistického a cyklistického značenia. Na 
rozvoj cestovného ruchu podporili 14 projektov v hodnote 30 000 €. Pripravili 5 
veľtrhov prezentujúcich krásy kraja doma i v zahraničí. V Kraji sa ubytovalo 310 242 
návštevníkov.  

- Z pohľadu čerpania eurofondov je v rámci SR ŽSK lídrom. Získal na svoje projekty 
takmer 70 mil. €. Na kultúru : 8 mil. €; na rekonštrukciu škôl: 9 mil. €; rekonštrukciu 
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zariadení soc. služieb: 11 mil. €  a na opravu ciest 32 mil. €. 74 obcí a miest kraja 
revitalizovalo svoje námestia za viac ako 55 mil. €.  

Podrobnosti SD č.:  34 a, b, c, d / 2011 
Oprava ciest.  
ŽSK rekonštruoval počas leta cesty a mosty. Opravy a výtlkov, mostov a výmeny asfaltových 
krytov vozoviek na cestách II. a III. triedy v celom kraji stáli spolu 2,1 mil. €.  
Údržba ciest.  8. 12. boli teploty až 14,9 °C . Tieto teploty vystriedali snehové prehánky 
s dažďom. Cestári v kraji boli ale pripravení. Použili počas zimy 6 veľkých a 4 malé sypače, 4 
traktory veľké pluhy na odhŕňanie snehu. Použili aj viac chemického posypového materiálu. 
Okolie Bytče bolo plne zabezpečené cestnou technikou, takže ani po väčších snehových 
zrážkach nedošlo ku kalamite. Náklady na zimnú údržbu ciest v kraji stáli 4 mil. eur.  
Podrobnosti SD č.:  35  / 2011 
Šport v ŽSK.  
Odbor školstva ŽSK pripravil počas roka veľa atraktívnych súťaží pre stredoškolákov. 
Vynikli v nich ich literárne a výtvarné zručnosti. Súťaže mali názov: Môj slovenský športový 
idol, Stopy skazy v prírode, Prečo mám rád Slovensko?, Najlepší školský časopis, Mladý 
Slovák, Mladý vedec, a i. V minulom šk. roku spolu ohodnotili 21 úspešných spomedzi 
zúčastnených študentov. Vo februári ocenil predseda ŽSK J. Blanár  už po štvrtý krát 
férových športovcov zo 16 nominácií.  
Odbor  školstva už po piaty krát podporil grantový program“ Vráťme šport do škôl“. Poskytol 
41 824 € na zorganizovanie 10 športových aktivít, obnovu a budovanie 4 športovísk, podporil 
2 športové talenty. Na týchto akciách si prišlo na svoje aj Gymnázium v Bytči.  
Podrobnosti SD č .:  36 / 2011 
Inovatívni lídri.  
Začiatkom mája  2011 ocenil ŽSK v rámci 5. roč.  konferencie Inovačný rozvoj kraja 2010 
najlepšie projekty. V kategórii malé a stredné podniky získala cenu spol. IPESOFT. Jej 
projekt automaticky monitoruje efektivitu využitia strojov vo výrobe. Víťazstvo v kategórii 
regionálny rozvoj  si vybojoval VTP Žilina .Projekt „ Povolanie podnikateľ“ bol zameraný na 
vzdelávanie  v oblasti podnikania  na vysokej škole.  
O víťazstvo v oblasti inovácií sa v tomto 5. roč. uchádzalo 15 žiadateľov z radov 
podnikateľov i samospráv. 
Súčasťou konferencie bolo i vyhlásenie výsledkov 1. roč. súťaže  Stredoškolský 
podnikateľský zámer 2011. Do súťaže sa prihlásilo 54 študentov z oblasti kraja.  Víťazkou sa 
stala K. Šuvadová zo školy v Tvrdošíne za projekt : „ Kurz výpočtovej techniky“. Bol to 
projekt zameraný na starších spoluobčanov. . 
Druhý deň konferencie sa niesol pod názvom „ Svet podnikania“  a jeho cieľom bolo 
prezentovanie a popularizácia idey podnikania medzi študentmi.  
Podrobnosti SD č.:  37 / 2011  
Turistický raj.  
15. júna  začal ŽSK mikroprojekt „ Vitajte v turistickom raji“. Počas 4 dní prebehla 
poznávacia cesta 15 reportérov novín a časopisov z Moravského kraja a zamestnancov 
cestovných kancelárií.  Cieľom bolo prezentovať turistické lokality a pozoruhodnosti kraja.  
Podrobnosti SD č.:  38 / 2011 
Infocesta.  
Krásy Žilinského kraja spoznávalo počas 5 dňovej októbrovej infocesty  takmer 30 
zahraničných Slovákov a novinárov z USA, Kanady, Írska, Švédska, Srbska a Poľska. Cieľom 
bolo informovať svet o cestovnom ruchu v našom kraji. Návštevníci boli v termálnych 
kúpeľoch, v Terchovej, na Orave, v Liptove, na  Kysuciach, ale aj v  Bytčianskom zámku 
a paláci. Návštevníci spoznávali kultúru, gastronómiu, ľudové umenie a iné.  
Podrobnosti SD č.: 39  / 2011 
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Štipendiá pre 47 žiakov.  
Od roku 2008 absolvovalo štipendijný pobyt v zahraničí 47 stredoškolákov. Jazykové 
sociálne štipendiá mali nesmierny význam najmä pre deti zo sociálne slabých rodín. Získanie 
znalostí cudzieho jazyka a jeho praktické použitie v krajine, kde je úradným jazykom,  má 
vysokú úspešnosť. V počte podaných žiadostí dominoval región Orava. Študenti  boli v Írsku 
a vo Francúzsku. Tento rok aj  v Nemecku a Španielsku.  
Podrobnosti SD č.: 40 / 2011 

Ú R A D Y 
 

Daňový úrad ( DÚ ).  
DÚ v Bytči od začiatku januára skončil svoju činnosť. Ľudia však nepocítili nijaké zmeny. 
Naopak úradné hodiny ešte pribudli. O prácu v Bytči na DÚ prišiel iba 1 človek. Polovica 
pracovníkov ostala v Bytči a polovica sa presunula na DÚ v Žiline. DÚ budú od roku 2012 
fungovať iba v župách.  V Bytči takto vzniklo kontaktné miesto. Úrady chcú zlučovaním 
pobočiek ušetriť peniaze. Priestory ostali zatiaľ nevyužité.  Dvojposchodový DÚ v Bytči bude 
využívať iba 1 poschodie.  
Podrobnosti SD č.:  41 / 2011 
Matrika.  
V ŽSK vlani napočítali najmenej sobášov za posledných 9 rokov a od r. 2001 sa pravidelne 
zvyšuje aj vek zosobášených. V roku 2010 sa v kraji zosobášilo 3 305 párov, čo je o 212 
menej ako predtým a o 501 menej ako v r. 2008. V priemere mali ženísi viac ako 31 a nevesty 
viac ako 28 rokov. V rámci okresov dominoval s najväčším počtom sobášov okres Námestovo  
a najmenej  okres Turčianske Teplice. Bytča je niekde uprostred.  
Podrobnosti SD č.:  42 / 2011 
Úrad práce ( ÚPSR). 
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny organizovala v Hoteli Slovakia 1. decembra Burzu 
informácií. Nepretržite tu prebiehali prezentácie stredných škôl a zamestnávateľov zo 
Slovenska a z Rakúska. . Súbežne prebiehali praktické ukážky študentov kaderníkov, 
kozmetičiek a pod. Prezentovali sa tu zamestnávatelia aj z Bytče.  
Podrobnosti SD č.: 43 a  / 2011 
Pracovný trh.  
Vyzeralo to na druhú emigračnú vlnu za prácou do zahraničia. Hrozilo, že zo Slovenska takto 
odíde v r. 2011 až 200-tisíc Slovákov. Čísla vyplynuli s aprílových prieskumov. Otvorili sa 
totiž pracovné trhy v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a iných krajinách Európy. Najviac láka 
susedné Rakúsko ( 87 % ) a Nemecko ( 53 % ), v rokoch 2007 a 2008 odišlo za prácou zo 
Slovenska 270-tis. ľudí . Takto nám odchádzajú odborníci nielen s vysokoškolským 
vzdelaním ale aj mnoho remeselníkov ako je elektrikár, zvárač, tesár, kuchár a iní.  
Miera nezamestnanosti stúpla na Slovensku na 13 % a v októbri na 13,37 %.Táto vláda 
masovo prepúšťa a je horšia ako kríza. 
Podrobnosti SD č.:  43 b / 2011 
Odchod za prácou.  
Spolu s Poľskom sme krajina, z  ktorej obyvatelia najčastejšie odchádzajú za prácou do 
zahraničia. Najviac ľudí odíde do Českej republiky, Nemecka a Rakúska. Typickí uchádzači 
sú muži do 35 rokov. O prácu sa najviac ľudí uchádza začiatkom roka. Ako dôvod všetci 
uvádzajú vyšší plat a relatívne malú vzdialenosť od domova.  
Podľa výskumov ide o 2 skupiny ľudí. Prvou sú slobodní vysokoškolsky vzdelaní ľudia 
zväčša bez praxe.  Veľa z nich pracuje v cestovnom ruchu, v poľnohospodárstve alebo 
v priemysle.  
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Druhú skupinu tvoria najmä muži, ktorí majú rodinu a sú v strednom veku. Majú väčšinou 
stredné odborné vzdelanie. Sem patria aj ženy opatrovateľky. V SD prikladám tabuľky , ktoré 
hovoria o tom, koľko sa dá zarobiť na brigáde.  
Podrobnosti SD č.: 44 a, b  / 2011 
Opatrovateľky.  
Opatrovateľský kurz ponúkali mnohé súkromné i štátne organizácie. V nich boli zahrnuté 
opatrovateľské zručnosti i jazykové kurzy nemčiny, pretože sa jednalo najmä o opatrovanie 
nevládnych alebo iba prestarnutých Rakúšanov a Nemcov.  
Podrobnosti SD č.:  44 c   / 2011 
Súdy.  
Ministerka spravodlivosti  uviedla v septembri do funkcie nových predsedov súdov. Róberta 
Urbana, ktorý vedie Krajský súd a Jaroslava Maceka ( z Bytče ) ktorý sa stal predsedom 
okresného súdu. Obaja sudcovia vyhrali výberové konanie , ktoré vypísalo ministerstvo.  Pán 
Macek ako podpredseda a zastupujúci predseda súdu pôsobil v r. 2006 a 2007.  
Podrobnosti SD č.: 45  a, b / 2011 
Dražobná spoločnosť pripravila v júni dražbu RD v časti Hrabové Bytča a v auguste  v obci 
Hvozdnica RD č. 62 a 41 .  
 
 
 

K U L T Ú R A 
 
Nová študovňa.  
Na rozhraní rokov 2010 a 2011 rozšíril Sobášny palác  svoje služby pre verejnosť. Vznikla 
študovňa pomocného materiálu fondu dopravy Považského múzea. K dispozícii poskytli viac 
ako 400 dokumentov týkajúcich sa prevažne železničnej dopravy. Zbierka obsahuje knihy, 
spisy, výkresy, mapy, fotografie, preukazy atď. Súčasťou zbierky sú aj staré cestovné 
poriadky železníc a autobusovej dopravy od 70. rokov min. storočia. Zaujímavosťou sú 
francúzske a nemecké železničné periodiká z 19. st.  Medzi najvzácnejšie patria uhorské 
zákonníky z konca 19. a začiatku 20. st.  
Podrobnosti SD č.: 46 a / 2011 
Sobášny palác.  
Kultúrne organizácie v pôsobnosti ŽSK navštívilo v r. 2010 takmer 431 tisíc milovníkov 
kultúry. Najviac ich prišlo a hrad Strečno. Ale ani Sobášny palác v Bytči neostal posledný. Po 
zrekonštruovaní ho krajská správa v r. 2009 otvorila nielen pre návštevníkov , ale v r. 2010  aj 
pre 20 svadobných párov. Aj vďaka tomu sa číslo návštevnosti zvýšilo na 13 307 hostí.  
Podrobnosti SD č.:  46 b , c  / 2011 
Hradný deň. 28. 8. sme na nádvorí Sobášneho paláca zažili krásnu kultúrnu udalosť. ŽSK 
a Mesto Bytča tu usporiadali Hradný deň. Udalosť sprevádzal bohatý program. Vystúpili deti 
zo ZUŠ, známy divadelný súbor Kapor na scéne zahral netradične podané divadelné 
predstavenie Rómeo a Júlia. Ďalej sme videli divadelné zoskupenie Tri tvorivé tvory so 
svojimi improvizáciami. Diváci sa zabavili na historickom felčiarovi, hltačovi ohňa, 
historickom bojovom umení, na žongléroch atď. Deti aj dospelí si zahrali rôzne hry a súťaže. 
Komu sa páči výtvarné umenie, pozrel si výstavu detí z výt. odboru ZUŠ.  
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S O C I Á L N A   P O L I T I K A 
 
Právne poradenstvo.  
Bezplatné právne poradenstvo pokračovalo aj tento rok. Občania z celého kraja sa mohli 
poradiť v oblasti občianskeho, pracovného, obchodného a iného práva. Poradenstvo bolo 
k dispozícii 2 krát do mesiaca. Prednostne boli vybavení občania, ktorí sa vopred objednali.  
Tlač uverejnila presné dátumy poradenstva a iné podrobnosti.  
Podrobnosti SD č.:  47 a / 2011 
Pobyty s dotáciou. 
Pobyty so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov poskytovala sieť hotelov SOREA. 
V pobytoch bolo započítané 6x ubytovanie s plnou penziou, najmä v lete a na jeseň. Svoje 
ponuky predložili Tatranské, Piešťanské a Ľubovnianske kúpele a hotely. Všetci klienti mali 
voľný vstup do bazénov s termálnou vodou a niektoré terapie.  
Podrobnosti SD č.:  47 b / 2011  
Sociálna súťaž.  
Celý rok prebiehala prostredníctvom novín MY ŽN súťaž  „ Juraj Blanár pomôže jednej 
rodine“. Čitatelia posielali svoje hlasy rodinám, o ktorých si mysleli, že potrebujú najviac 
pomôcť. Z nášho okolia sa do výberu dostala aj rodina Jarmily Panáčovej z Hliníka n V. , 
ktorá dostala 1 397 hlasov  a Augustín Gaňa z Hrabového.  
Pani Panáčová má syna postihnutého Dawnovým syndrómom a denne ho musí voziť do školy 
v Žiline. Od nadácie by chcela pre neho kúpeľnú liečbu.  
Pán Gaňa žije celkom sám. Pri páde si zlomil  pravé rameno a chodidlo, ktoré mu museli 
amputovať. Bez pomoci a v zime ležal na dlážke 3 dni, kým ho našli príbuzní. Poslanec MZ 
Hrobárik mu ihneď ponúkol pomoc. Chlapi z dediny mu domček opravili, kým bol 
v nemocnici.  
Podrobnosti SD č.:  48 a, b, c  / 2011 
Peniaze pre deti.  
ŽSK po 5. krát poskytol peniaze z rozpočtu na sociálnoprávnu ochranu detí a ich kuratelu. 
Zamerali sa na protidrogové aktivity, na týrané deti a ženy, na podporu vhodného využívania 
voľného času a riešenie rómskej problematiky.  Finančne podporujú fyzické i právnické 
osoby, farnosti a obce, ktorí svojimi aktivitami upútajú deti.  
Z regiónu Horné Považie bolo najviac úspešných žiadateľov. Medzi nimi i CCVČ z Bytče, 
ktoré získalo 500 eur na letný tábor pre 56 účastníkov. Tieto tábory naučia deti zmysluplne 
tráviť svoj voľný čas. Do akcie sa zapojili občianske združenia Deti naša nádej a Farnosť 
Bytča. ŽSK takto podporil od r. 2007: 68 projektov so 75-tis. eurami.  
Podrobnosti SD č.:   49 a  / 2011 
Potravinová pomoc.  
7. a 8. novembra vydávali v Bytči potravinovú pomoc na tribúne futbalového štadióna. Štát 
takto sociálne odkázaným občanom pridelil 20 kg múky a 20 kg cestovín. V Bytči požiadalo 
o pomoc spolu 665 poberateľov dôchodkov a 98 poberateľov dávky v hmotnej núdzi, detí 
v náhradnej starostlivosti a osôb na hranici životného minima. A pretože prihlásených bolo 
veľa, distribúciu rozdelili do 2 etáp. Žiadatelia si museli zabezpečiť vlastný odvoz. Celú akciu 
v meste mala na starosti vedúca odboru soc. vecí Adriana Tichá.  
Podrobnosti SD č.:  49 b / 2011 
Nenásytní poslanci.  
Krajskí poslanci opäť odmietli v máji rokovanie o znížení svojich odmien. Keďže kraj za nich 
platí odvody do poisťovní, zvýšia sa jeho náklady o 137- tis. €. Tieto peniaze budú chýbať 
sociálnym zariadeniam a cestárom na opravy ciest. Poslanci si v minulom volebnom období 
sami odhlasovali odmeny v najvyššej možnej výške ( 20-násobku minimálnej mzdy mesačne).  
Podrobnosti SD č.:  50 / 2011 
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Z D R A V O T N Í C T V O 

 
Sťažnosti.  
Jednou z kompetencií Odboru zdravotníctva ŽSK ja aj dozor nad poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a riešenie sťažností pacientov. V roku 2010 najviac sťažností bolo na vyberanie 
poplatkov za služby lekárov. Sťažnosti boli aj na správanie sa pracovníkov opri ich výkone 
povolania. Nie všetky sťažnosti boli opodstatnené, ale za tie , ktoré boli, hrozili vinníkom 
pokuty. Najviac sťažností prišlo z nášho okolia, spolu 30, z nich iba 6 bolo opodstatnených.  
Podrobnosti SD č.: 51 a / 2011 
 
Nový riaditeľ.  
Na základe výberového konania z 5. a6. septembra sa stal novým riaditeľom Nemocnice 
s poliklinikou v Žiline Juraj Hamaj. Riaditeľ má 43 rokov a vyštudoval strojnícku fakultu.  
Podrobnosti SD č.: 51 b  / 2011 
 
Neporiadok.  
V našom zdravotníctve je obrovská nerovnováha. Akonáhle niekto zarába, musí hneď platiť 
zdravotné poistenie. Lekár musí poskytnúť starostlivosť, aj keď nedostane zaplatené. Doslova 
– ak nebude  mať obväz na krvácajúcu ranu, musí si roztrhať vlastnú košeľu. Napokon sú tu 
poisťovne, ktoré peniaze dostanú zo zákona, ale vyplatia ich iba tým lekárom a nemocniciam , 
ktorým samé chcú. Na konci roka poisťovne skonštatujú , že nemajú peniaze a tak sa krajské 
nemocnice zadlžujú stále viac. Kde miznú peniaze od nás poistencov?  
Podrobnosti SD č.: 51 c  / 2011 
 
Eurofondy. 
Do kultúry poputovalo 7,7 mil. €. Projekty pomohli rozvíjať kultúru a kul. dedičstvo kraja. Zo 
spomínaných peňazí sa obnovilo Bábkové divadlo, pod Strečnom vyrástla stredoveká dedina, 
hrad Budatín začali rekonštruovať, obnovili knižnice okresných miest, v Oravskom múzeu 
v Dolnom Kubíne vznikol hudobný projekt „ Muzika pod Tatrami a i.  
V mnohých obciach sa obnovili cesty a chodníky. V Bytči sa v rámci projektu revitalizovali 
centrálne verejné priestranstvá: vymenila sa dlažba, upravila zeleň, vybudovali nové 
parkovacie miesta,  osvetlil sa vodný tok, doplnili sa lavičky v parkoch a pribudli detské 
ihriská.  
Na Hornom Považí sa opravilo takmer 56 km ciest, vytvorili sa nové cyklopruhy označené 
farebnými čiarami a dopravnými značkami, čím sa zvýšila bezpečnosť cyklistov a chodcov. 
V školstve pribudli moderné učebne, bezbariérové vchody do DSS, vzdelávali zamestnancov 
DSS. Fit od hlavy po päty bol projekt zameraný na využívanie voľného času deťmi a mladými 
ľuďmi.  
Podrobnosti SD č.: 52 a, b, c, d   / 2011 
 
 

Š T Á T N A   P O L Í C I A  
 
Deviant. 
Policajti zadržali miestneho mladíka, ktorý sa už druhý krát v priebehu roka obnažoval 
a sexuálne ukájal pred deťmi. 23-roč. Patrika Š. našla učiteľka súkromnej MŠ, ako onanuje. 
Hneď zavolala políciu. Mladík o 10 mesiacov svoj skutok znovu zopakoval v parku na 
Rázusovej ulici. Urobil to pred 10-roč. chlapcami, ktorí si ho pritom odfotili na mobil. 
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Policajti neskôr kontaktovali jeho matku, ktorá na neho podala trestné oznámenie. Policajti ho 
zadržali a dali ho do väzby. 
Podrobnosti SD č.: 53 a  / 2011 
Zlodej. 
37-roč. muž  v noci od 18. do 20. júna  vykradol 3 osobné autá obyvateľom M. Bytče. Rozbil 
najprv okná na dverách áut a potom ukradol mince, bundu, počítač, tašku s listinami 
a pečiatkou firmy a pod. Hrozilo mu odňatie slobody na 2 roky.  
Podrobnosti SD č.: 53 b  / 2011 
Zmena stránkových hodín.  
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline oznámilo verejnosti zmenu stránkových hodín 
na odd. dokladov a evidencie vozidiel. V ozname je uvedené aj pracovisko v Bytči.  
Podrobnosti SD č.:  54 / 2011 
Nelegálne zbrane. 
Po tragických udalostiach, pri ktorých šialenci strieľali na nevinných ľudí, venuje polícia 
veľkú pozornosť nelegálne držaným zbraniam. Len za prvý polrok vyšetrovali v kraji 32 
prípadov ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. 8 ľudí bolo obvinených. 3. augusta našli 
policajti v Bytči na chodníku voľne pohodenú plynovú zbraň s 5 plynovými nábojmi. Do 
konca roka sa k zbrani nikto neprihlásil.  Postupne našli nelegálne držané zbrane v Strážskom, 
Gbeľanoch alebo v Terchovej. Mnohé so zbraní sú na našom území zakázané.  
Podrobnosti SD č.: 55 a  / 2011 
Zdravotný stav. 
Ľudia, ktorí sa uchádzali o prácu v policajných zložkách alebo u hasičov, museli splniť dané 
podmienky. Okrem iného museli byť telesne spôsobilí, čiže museli zniesť určitú telesnú záťaž 
a mať dobrý zdravotný stav. Telesný stav policajtov každoročne overovali fyzickými 
previerkami. V prípade, že sa policajtovi zníži telesná spôsobilosť v dôsledku úrazu, alebo 
choroby, môže byť preradený na inú funkciu, alebo skončí služobný pomer.  Aj pri prijatí do 
hasičského a záchranného zboru bol jednou z podmienok dobrý zdravotný stav.  
Podrobnosti SD č.: 55 b  / 2011 
Rodinná tragédia.  
V novembri duševne chorá Renáta( 22) zaútočila na svoju matku( 53) dvomi nožmi. Vďaka 
pohotovosti všímavej susedy  a rýchlemu zásahu polície matka útok vlastnej dcéry prežila.  
Z okien bytu vychádzal hrozný krik, keď suseda prechádzala okolo a videla v okne 
zakrvavenú ženu. Polícia má sídlo vzdialené iba niekoľko metrov od miesta činu. Mladá žena 
nožmi zaútočila aj na zasahujúcich policajtov. Renáta strávila nejaký čas na psychiatrii 
v Sučanoch. Jej matka ju odtiaľ zobrala na vlastnú zodpovednosť.  Na miesto činu zakrátko 
dorazili aj pracovníci rýchlej záchrannej služby, ktorí zranenú ženu na mieste ošetrili 
a odviezli do nemocnice.  
Podrobnosti SD č.: 55 c   / 2011 
Podvodníci.  
Polícia cez mestský rozhlas upozornila najmä starších občanov na podvodníkov, ktorí 
zneužívajú dôveru ľudí. Páchatelia vystupujú ako zástupcovia energetických, plynárenských 
a vodárenských spoločností a lákajú podpisy na prihlášky a niekedy veľké sumy peňazí.  
V marci obchádzali naše domácnosti podomoví obchodníci s ponukou na zmenu dodávateľa 
elektriny. Dôverčiví ľudia často prišli na nevýhody zmluvy , ktorú podpísali, keď bolo 
neskoro. V tlači vyšlo niekoľko článkov, v ktorých poučili ľudí ako treba s dílermi jednať, čo 
si treba všímať a pod.  
Podrobnosti SD č.: 55 d    / 2011 
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S Č Í T A N I E   O B Y V A T E Ĺ O V  
 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 bolo pre každého z nás príležitosťou prispieť 
k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii. Sčítanie sa koná každých 10 
rokov. Rozhodujúcim okamihom bola polnoc 20. mája. Prvýkrát sa dalo sčítať aj 
elektronicky. Akcia stála štát 30 mil. €. Od 13. do 20. mája roznášali komisári formuláre, 
ktoré zbierali od 21. mája do 6. júna. Sčítací komisári v Bytči boli zamestnanci MsÚ.  
Toto sčítanie bolo na Slovensku divné. V štáte sa rozhýbali sily, ktoré sčítanie využili na boj 
so štátom. Okrem iných výhrad im vadilo, že sčítanie nie je anonymné, nechceli lepiť na 
hárky identifikátor, využitie údajov na výskumné a vedecké účely. Veľké cirkvi zas 
mobilizovali svoje ovečky aj pastierskym listom. Nečudujem sa , že mnohí ľudia nechceli 
dotazník vôbec vyplniť, že komisárom nadávali, alebo sa zatajili, že nie sú doma, alebo 
odovzdali prázdne obálky. Ako vždy doteraz celú akciu podržali dôchodcovia. Sčítanie 
bojkotovali najmä ľudia z veľkých miest ako Bratislava a Košice.  
Porovnanie počtu obyvateľov.  
 
                                     Stav k 26.5.2001          stav k 30. 11. 2010       nárast / pokles 
SR 5 379 045 5 435 172  55 717 
Žilinský kraj 692 332 698 290  5 958 
Okres Bytča 30 788 31 101 313 
Mesto Bytča 11 550 11 590 40 
 
Podrobnosti SD č.:  56 a, b, c, d, e, f / 2011 
Čiastkové výsledky. Štatistický úrad uverejňoval postupne čiastkové výsledky. Dozvedela 
som sa ich z médií. Jednoznačne bol tento raz vysoký počet nevyplnených dotazníkov. Klesá 
počet mladých ľudí. 1/3 obyvateľov žije v mestách a znížil sa počet ľudí žijúcich 
v manželstve. Počet zosobášených párov klesol z 45 % na 41 % a stúpla rozvodovosť.  Zato 
počet Rómov sa zvýšil o 10 tisíc. Po 121 rokoch počet obyvateľov Slovenska prudko klesol. 
Dosiahol najnižší prírastok iba 0,33 %. Na 1000 mužov je 1050 žien.  
Aj počet ľudí hlásiacich sa k viere klesol o 11 %. V r. 2001 sa k viere hlásilo 84 % 
obyvateľov. Teraz to bolo 62 % rímsko-katolíkov, 15% evanjelikov, a 13,4 % grécko-
katolíkov.  Zvýšil sa počet ľudí bez vyznania : 752 tisíc.  
Vzdelanosť ľudí rastie. Percento vysokoškolsky vzdelaných ľudí vzrástlo na 13,8 %.  
Celoštátne sčítanie psov 2011. 
Prvé celoštátne sčítanie psov uzavreli do konca roka. Prvou sčítacou informáciou bolo rasové 
zastúpenie. Z neho vyplynulo, že Slováci si nepotrpia len na značkových psov, ale 
jednoznačne vyhrali psy so zmiešanou krvou.  
Suverénnym víťazom sa stal jorkšírsky teriér. Tento maličký pes si získal srdcia majiteľov 
svojou veľkou odvahou a oddanosťou. Druhé miesto obsadil labradorský retríver , ktorý je 
zosobnením priateľstva, je pokojný a prítulný. Plemeno, ktoré zlomilo tretiu priečku bol 
nemecký ovčiak. Je to huňaté služobné psisko s veľkou zásobou síl a schopnosťou strážiť.  
Na ďalších miestach sa ocitli maltézáci, zlatý retríver a teriéri.  
Podrobnosti SD č.: 57 a , b  / 2011  
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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   
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
V lete ponúkala a.s. Makyta prenájom a predaj výrobných halových a skladových priestorov 
v Bytči o ploche 8260 m2. zodpovedný za predaj bol Ing. Ivan Dlugoš, PhDr. z Bytče. Takto 
sa končí úspešný textilný priemysel v Bytči.  
27. 10. Schválilo MZ prenájom mest. majetku  ( nebytový priestor na Treskoňovej ul. ) na 
prevádzkovanie holičstva a kaderníctva. Výška nájomného bola 25 € / m2 / rok. na dobu 
neurčitú.  
Podrobnosti SD č.: 58  / 2011 
 
Výdavky z rozpočtu mesta na služby v eurách:  
Rozvoj bývania: 22 610 ; Jesienka: 3 050; sociálne byty: 800; opatrovateľská služba: 209 970; 
služby občanom: 25 170; sociálne služby: 261 370; Ms rozhlas 500; internet: 1 800; 
cintorínske služby: 1 760 
Podrobnosti SD č.:   59 a, b, c / 2011 
Pretože priemysel v meste postupne zaniká zmienim sa o priemyselnej výrobe, ktorá 
zamestnáva najviac Bytčanov v okolí, alebo aj v Žiline.  
 
Kia Motors Slovakia.  
 
Minulý rok v nej vyrobili viac ako 229 500 automobilov, čo predstavovalo medziročný nárast 
výroby o 52 % . Tento rok opäť spustili sériovú výrobu nových modelov. Najväčšími 
odberateľmi boli Rusko, Nemecko atď. Na Slovensku ostalo iba 1 % áut.  
Automobilka spustila v septembri nábor nových zamestnancov, pretože plánovala spustiť 
trojzmennú prevádzku. Do konca roka prijali 1000 zamestnancov. Ľudia zo širokého okolia 
majú naozaj veľký záujem pracovať v Kii. Hrubá mzda zamestnanca bez praxe sa začínala od 
600 eur mesačne a postupne sa zvyšovala.  
Do roku 2012 mieni zamestnať až 5000 nových zamestnancov. Začiatkom r. 2011 v Kii 
pracovalo viac ako 3 000 ľudí a jej subdodávatelia dávajú robotu ďalším 11 000 
zamestnancom.  
Podrobnosti SD č.:  60 a, b, c / 2011   
V závode hľadali pozície : nástrojár, zvárač, lakovník, kvalitár, operátor lisu, robotov, CNC 
a montáže. Závod ponúkal vysoké odmeny, sociálny program, dovoz do práce, firemné, 
športové a iné podujatia, ... 
Podrobnosti SD č.:  61  / 2011 
 
Dhollandia.  
 
Firma Dhollandia Central Europe sídlila medzi Bytčou a Predmierom a zamestnávala veľa 
Bytčanov. Je to výrobca hydraulických plošín pre nákladné a dodávkové vozidlá. Tento rok 
začali s výstavbou novej expedičnej a skladovacej haly vo svojom areáli. Vďaka tejto 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2011  strana č. 21 

investícii vzniklo 7 nových pracovných miest. Vlastníkom tejto firmy je spoločnosť so sídlom 
v Luxemburgu. 
Podrobnosti SD č.:  62 a / 2011 
 
Makyta a.s. Púchov prijímala začiatkom novembra zamestnancov v odd. odevnej konfekcie. 
Jednalo sa o 30 krajčírok, 10 šičiek, 2 majstrov. 2 pracovníkov technickej kontroly a iných. 
Závod zabezpečil dopravu do a zo zamestnania.  
Podrobnosti SD č.: 62 b / 2011 
 
SEVAK ( Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 
SEVAK vyrába pitnú vodu pre celé Bytčiansko. Zachycuje vodárenské zdroje o kapacite 
1 711 l/s. Vodu upravujú celkom v šiestich úpravniach vody. Z nich je najväčšia na Kysuciach 
v Novej Bystrici. Tu sa ročne upraví 6 mil. m3 vody / rok. Voda je k nám spotrebiteľom 
privádzaná vodovodnou sieťou v dĺžke 1 290 km. V miestach , kde nie je dostatočný tlak, 
pomáha 112 čerpacích staníc. Spolu 316 200 obyvateľov kraja zásobuje vodou z verejného 
vodovodu 230 300 obyvateľov. Ostatní si dali nabiť svoje vlastné studne.  
Odpadové vody sú odvádzané kanalizačnou sieťou 680 km dlhou, do čistiarní odpadových 
vôd , ktorých je v kraji 9. Na kanalizáciu je pripojených 164 000 obyvateľov.  
SEVAK ďalej odstraňuje poruchy, odoberá vzorky pitnej vody a robí ich rozbor a iné.  
SEVAK pôsobí na území 4 okresov, teda aj v Bytči. Eviduje 39 800 odberových miest pre 
pitnú vodu a 16 512 producentov odpadových vôd.  
Spoločnosť sa snaží zlepšovať ŽP , využíva európske fondy na investičné projekty, využíva 
informačné technológie ( vodárenský dispečing), monitoruje kanalizačný systém. Svoje 
služby sprístupňuje na internetovom portáli. V SD uvádzam kontakty na spoločnosť.  
Podrobnosti SD  č.:  63 a, b / 2011 
SEVAK je jednou zo šiestich nástupníckych spoločností, ktoré vznikli  rozdelením 
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti v roku 2006. Akcionármi sú mestá a obce  ako 
Bytča. Cieľom podnikania spol. je : výroba a dodávka vody, inžinierske a priemyselné stavby, 
montáž vodomerov, čistenie vodovodov a kanalizácie a iné činnosti súvisiace s vodou. Spol. 
má v ŽSK 420 zamestnancov, z ktorých prevládajú robotnícke profesie ( 67 % ).  
Podrobnosti SD č.: 63 c  / 2011 
 

S L U Ž B Y 
 
Pohrebné služby.  
 
Začiatkom júna schválilo MZ nové VZN o pohrebníctve a ostatných službách s ním 
spojených. Bytča a jej prím. časti majú spolu 7 cintorínov. VZN uvádza povinnosti 
prevádzkovania cintorínov, povinnosti nájomcov hrobov, spôsob pohrebného aktu, 
podrobnosti exhumácie. V prílohe je cenová kalkulácia týkajúca sa pohrebu, rozmery 
a poplatky za hroby a prevádzkový poriadok Domov smútku.  
Podrobnosti SD č.: 64 / 2011 ( 12 strán )  
 
Krádeže. 
Bytčania sa neprestajne sťažovali, že im z hrobov na cintoríne miznú veci. Strácali sa najmä 
kovové ozdoby a živé kvety. 7. 11. sa sťažoval obyvateľ, že zo starého hrobu o ktorý sa stará 
a platí zaň, zmizol storočný zliatinový anjel. Sťažovateľ obvinil správcu cintorína, že na noc 
nezamykajú areál. Správca Ján Almužniak sa bráni, že ľuďom nemožno vyhovieť. Keď 
zamknú brány privčas alebo neskôr, vždy sa nájdu nespokojenci. V okolí cintorína častejšie 
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hliadkuje Ms. polícia, ktorá najmä pre Dušičkami posilnila svoje hliadky. Nielenže bránili 
krádežiam, ale regulovali dopravu a pomáhali vodičom pri parkovaní v okolí cintorína.  
Podrobnosti SD č.:  65 a  / 2011 
 
Kúpalisko. 
 Mnohí Bytčania, ale aj ľudia z okolia začali od 4. júna využívať služby mest. kúpaliska, ktoré 
bolo otvorené v pekných dňoch od 10,00 do 19,30 hod. Správcom areálu bol Daniel Cigánik. 
Ceny vstupeniek sa nezmenili. Dospelí zaplatili za celodenný pobyt 1,5 € , deti a dôchodcovia 
1 €. Kúpalisko ponúkalo 1 bazén pre plavcov a 1 pre deti. Voda v bazénoch dosahovala 
teplotu od 21 do 25 °C a bola čistá.  
V areáli kúpaliska sa  okrem bazénov nachádzal bufet na občerstvenie, volejbalové ihrisko, 
pingpongový stôl, pieskovisko pre maličkých a priestor pre iné loptové hry.  
Hoci júl nám toho tepla veľa nedoprial, august si to vynahradil. Počas posledných 
prázdninových dní bolo kúpalisko plné.  
Podrobnosti SD č.: 65 b  / 2011 
 
Technické služby.  
18. 4. Po nevydarenom konkurze na miesto vedúceho technických služieb, keď jeho víťaz 
nespĺňal jedno zo stanovených kritérií, poslanci MZ Ladislava Kováčika  do funkcie 
neschválili. Urobilo to v júli, keď do funkcie vedúceho technických služieb zvolilo Daniela 
Cigánika. Ten viedol organizáciu od začiatku roka, po tom, čo z funkcie odstúpil Miloš 
Greguš.  Na tomto zasadnutí MZ odhlasovalo výstavbu hokejbalového ihriska na Rajčuli 
a osadenie košov na psie exkrementy.  
Orange. Pobočka tohto mobilného operátora sídlila na námestí v Bytči. Začiatkom mája ale 
ich predajné miesto zmizlo a pohoršení zákazníci museli dochádzať do Žiliny alebo P. 
Bystrice. Potešilo ich však, keď sa dozvedeli že prevádzka nie je zrušená, iba sa predajné 
miesto presúva do iných priestorov.  
Podrobnosti SD č.: 65 c   / 2011 
Telefónica O2 a T mobile  ( tiež mobilní operátori ) ostali na svojom mieste na Námestí SR 
a ďalej ponúkali svoje služby.  
Podrobnosti SD č.:  66 a , b   / 2011 
Šrotovisko „ Jágrik metal“ na Ul. S. Sakalovej pozývalo zákazníkov do zrekonštruovaných 
priestorov, ktoré fungovali v celodennej prevádzke.  
Výkup kovov ponúkala firma DANIX v júli. V letáku avizovali, že stačí telefonicky zavolať 
a firma pošle vozidlo k nám domov a za šrot sa zaplatí hneď na mieste. No to bol podľa mňa 
raj pre zlodejov kovov.  
Podrobnosti SD č.:  67 a / 2011 
Pálenica – Hliník.  Oznámili záujemcom že zápis do poradovníka pre sezónu 2011 / 2012 je 
možné urobiť telefonicky od 3. 10.  
Zberné miesto pre týždenník MY ŽN sa zmenilo od 2. 5. Začali sídliť oproti Ms polícii 
v Zberni stávok.  Zbierali riadkovú inzerciu, blahoželania, spomienky, námety na články 
a schránka na tikety.  
Podrobnosti SD č.:  67 b / 2011 
 
Cestovné kancelárie. V Bytči ponúkajú svoje služby 2 pobočky cestovných kancelárií. Jedna 
z nich „ Lenka“ sídli na Hlinkovej  a druhá na Treskoňovej ulici. Už tradične začali 
vybavovať ponuky na dovolenky v priebehu decembra. Ceny zájazdov ponúkané 
v predpredaji patria medzi najlacnejšie. Trvalo dlho, kým si Slováci na kúpu letnej dovolenky 
v predpredaji zvykli. Aj Bytčania sú už skúsenejší a majú ucelenú predstavu o mieste a čase 
dovolenky. Tento rok je sťažený kvôli nepokojom v arabských krajinách. Poklesol záujem 
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najmä o Egypt a Tunisko. Naopak zvýšil sa záujem o Grécko, Chorvátsko, Turecko 
a Španielsko. Vo februári boli mnohé hotely na leto vypredané. Mnohí využili formu predaja 
„ first moment“, ktorá ponúka dve výrazné výhody. Jednou je možnosť širokého výberu 
destinácie a druhou sú zľavy až do 30 %.  
Podrobnosti SD č.: 67 c  / 2011 
 

 
R E Š T A U R Á C I E 

 
VOLANS  reštaurácia pozývala 11. 2. na Valentínsku zábavu, kde pripravili milé prekvapenia 
pre zaľúbencov.  
Spoločnosť Jozef Voloník oznámila, že sa 14. 10. v reštaurácii VOLANS začal 8. ročník 
hudobných večerov. Zábavu si návštevníci spríjemnili kačacími a husacími hodmi a dobrým 
vínom.  
 Alkatraz PUB pozýval v júni do svojej novej vinárne na Námestí SR. Návštevníkom hrala 
živá hudba.  
U Konárov  sa volalo staronové pohostinstvo. Predtým to bolo „ U Adamíka“ a ešte predtým 
„ U Halušku“.  
Svojich stálych zákazníkov pozývali na obedové menu s tradične dobrou kuchyňou.  
AMON spoločnosť Pizza – Drevenica Petrovice pozývala 16. 6. na večer plný country hudby 
so skupinou Zálesáci.  
ROYAL PIZZA sídlila oproti poliklinike na Sakalovej ulici.  A ponúkala denné menu za 
3,20 €. V auguste a septembri vyhlásili veľkú letnú akciu.  
Podrobnosti SD č.: 68 a  / 2011 
Gazdovská reštaurácia vyrástla za penziónom Jesienka. V októbri pozývali na kačacie hody, 
pri ktorých hrala živá cimbalová muzika z Púchova. Jej majiteľom bol Miloš Vanko.  
Koktail bar ponúkal rýchle občerstvenie a sídlil na Námestí SR . Na požiadanie organizovali 
posedenia pri rodinných oslavách, svadbách, firemných akciách a pod.  
Radničná reštaurácia  Námestie SR 25, ponúkala obedové menu, bufetové stoly s vlastnou 
kombináciou jedál podľa výberu zákazníka. Pripravovali akúkoľvek formu občerstvenia vo 
forme teplých a studených obložených mís a stolov.  
Podrobnosti SD č.: 68 b   / 2011 
 
 

O B C H O D Y 
 
 

Oravská mäsiareň  bola veľmi vyhľadávaná predajňa mäsa a mäsových výrobkov, pre ich 
kvalitu a primeranú cenu. Sídlili oproti bývalému kultúrnemu domu . Postarali sa aj o výborné 
pohostenie na Michalskom jarmoku v septembri.  
Ponúkali: kuracie štvrte po 1,45 €, prsia po 3,99 €, bravčovú krkovičku po 4 €, a iné.  
Predaj kaprov. V decembri pred Vianocami ponúkali viaceré predajne predaj kaprov. 
Predajňa Lýdie Balalovej na požiadanie kapra šetrne usmrtila. Každému kupujúcemu ponúkli 
zadarmo varené víno a drink na zohriatie.  
Spoločnosť LeVia ponúkala od 28. 1. do 4. 2. široký výber BIO potravín a produktov. 
Jednalo sa o liečivé, bezlepkové, diabetické potraviny a výživové doplnky.  Predajňa sídlila 
na Hlinkovej ulici.  
Podrobnosti SD č.: 69 a  / 2011 
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Zemiaky na zimné uskladnenie ponúkali predajne, firmy a súkromní pestovatelia, pretože 
zemiakov bolo tento rok neúrekom. Okrem našich obchodníkov ako JKS – Jozef Kolkus, 
predávali zemiaky aj pestovatelia z Južnej Moravy a Ing. Stanislav Butko z Predmiera.  
Podrobnosti SD č.: 69 b, c / 2011 
Predajné akcie rozličného tovaru sa konali pravidelne v budove knižnice na sídlisku. 
Zamerané boli najmä na textil, ale aj kuchynské potreby, drogériu, hračky a iný tovar.  
Podrobnosti SD č.: 70 a, b, c, d / 2011 
Predajňa Slovenka na Námestí SR rozšírila svoj sortiment o pulóvre, župany a spodnú 
bielizeň.  
Predajňa zásielkového tovaru sídlila oproti Kinexu a ponúkala na objednanie textilný tovar 
od značkových firiem Halens, Neckermann a Klingel. Ponúkali veľmi kvalitný tovar ale za 
veľmi vysoké ceny.  
Podrobnosti SD č.: 71 a  / 2011 
Outdoor  sport shop sídlila na Ul. 1. mája a zamerala sa na značkové športové oblečenie. Či 
už v zime na lyže , alebo v lete na bicykel, turistiku a plávanie a iné aktivity.  
Podrobnosti SD č.: 71 b  / 2011 
Euronics posledný januárový týždeň sa pod vedením vedúceho predajne Janka Bušfyho , 
presťahovali z Jesienky do dreveného obchodíka na Hlinkovej ulici. V Jesienke potrebovali 
každý voľný priestor na prestavbu Domu seniorov. Na prízemí budú totiž kuchyne, práčovne 
a iné. Od 1. 2. bola predajňa Euronics otvorená a mohla naďalej predávať elektroniku 
a elektrospotrebiče.   
Podrobnosti SD č.:  71 c / 2011  
Firmy v oblasti spotrebnej elektroniky zaznamenali tento rok najväčší prepad až  o 45,4 %. 
Táto situácia mala veľký vplyv na ceny výrobkov. Navyše sa začali nakupovať nové 
technológie. Po tom, čo domácnosti vymenili svoje televízory za LCD a počítače nahradili 
notebooky, prišla ďalšia vlna. Tú charakterizujú najmä tablety a smartfóny, ktorých predaj 
extrémne rastie. Tablety sú mobilné telefóny, ktoré majú v sebe zabudovaný internet a všetky 
služby s ním spojené.  
Podrobnosti SD č.: 71 d  / 2011 
Papiernictvo Jochymovci  má na predaj obrovský výber tovaru. V lete rozšírili svoj 
sortiment o kvalitné značkové ruksaky a batohy.  
Predajňa Kvetinka sídlila na Ul. S. Sakalovej  a ponúkala nám gratulačné , svadobné, sladké 
a potravinové kytice, črepníkové a rezané kvety, kvetinové koše a sezónnu výzdobu do bytu 
a na svadbu.  
Podrobnosti SD č.: 72 a  / 2011 
Predajňa Helada na bývalom trhovisku ponúkala zákazníkom osivá, cibuľky kvetov, 
hnojivá, postreky a črepníky rôznych tvarov, veľkostí a farieb. Na jar a na jeseň ovocné 
stromčeky, kríky drobného ovocia a ruže na sadbu.  
Podrobnosti SD č.: 72 b   / 2011 
HAPPY Fajn  bola predajňa kvetín a bytových doplnkov pri ZŠ E. Lániho. K príležitosti 
MDŽ ponúkali čerstvé kvety . V Bytči je toľko predajní kvetov, že by som ich ani spočítať 
nedokázala. Najviac ale na mňa zapôsobilo kvetinárstvo, ktoré zrenovovali na mostíku na 
námestí oproti MsÚ . Jeho aranžérka má neobyčajný vkus pre farby, tvary a dekorácie. 
Predajňa nesie názov „ Kvety Záhrada“ a šikovná aranžérka sa volá Eva Bučková.  
Čajovňa a čokoládovňa bola otvorená v októbri na Námestí SR  v podchode pri cukrárni 
Srdiečko. Predajňa sa volala „ U Aničky dušičky“ a ponúkala množstvo rôznych čajov 
a varenú čokoládu.  
Veľkoobchod s palivami ponúkal krbové a kachľové drevo a uhlie vo veľkoskladoch. 
Kontakt na predajcu bol cez telefón. Stačilo zavolať a tovar priviezli zákazníkovi do domu.  
Podrobnosti SD č.:  72 c / 2011 
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Firma Lutoby vykupovala v Bytči všetky druhy batérií, železný šrot, farebné kovy, staré 
elektromotory, rôzne druhy papiera. Sídlili v areáli Technických služieb.  
Podrobnosti SD č.:  72 d  / 2011 
Predajňa drogérie na Ul. 1. mája ponúkala zákazníkom akcie pri nákupe tovaru.  Okrem 
klasickej kozmetiky ponúkali aj autokozmetiku,  maliarske potreby, farby, laky a iné výrobky 
na  maľovanie interiéru a exteriéru.  
Moto – cyklo – servis bol obchod Mariána Alakšu pri rieke neďaleko zámku. Ponúkali 
bicykle od najmenších pre malé deti po špecializované horské a iné . Okrem bicyklov 
predávali športové náradie na zimu a leto, lopty, chrániče, doplnky do bicyklov. Ďalej 
ponúkali predaj a výkup použitého športového tovaru.  
Podrobnosti SD č.:  72 e  / 2011  
Hračky a darčeky predávali v obchode na Ul. S. Sakalovej vedľa VÚB banky.  
Predajňa „ 39“ stále sídlila v bývalom kultúrnom dome a pozývala na nákup najväčšieho 
výberu dámskej a pánskej spodnej bielizne v meste. Tovar predávali aj v nadmernej veľkosti. 
Kúpiť sme tam mohli aj bytový textil, hračky, domáce potreby, obuv a iný tovar.  
Súkromní pestovatelia ( väčšinou z Poľska) počas celého roka ponúkali zeleninu, ovocie 
a zemiaky na uskladnenie. Všetok svoj tovar ponúkali za nižšie ceny ako naši predajcovia, ale 
často aj nižšej kvality. Hrušky a jablká  predávali po 3 € za 5 kg, zemiaky po 2 € za 15 kg.  
Cena domov a bytov . Vlani sa zdalo, že ceny bytov a domov klesajú, ale tento rok dosiahli  
najnižšiu možnú hodnotu a stále klesajú. Preto si mnohí ľudia práve teraz kupujú byty, alebo 
domy.  
Solárne štúdium. V priestoroch pekárne Mira oproti kostolu sa nachádzalo solárne štúdio, 
ktoré ponúkalo svoje služby za výhodné ceny.  
MIRAGE. Tento obchodný reťazec uverejnil v tlači pripomienku svojho prvého výročia 
otvorenia. V SD prikladám dvojstranu, z ktorej sa môžeme dozvedieť program osláv a vidieť 
letecký pohľad na celý komplex s okolitými ulicami.  
Podrobnosti SD č.: 73 / 2011 
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4. kapitola   
 
 
 
 

P O Ĺ N O H O S P O D Á R S T V O   A   L E S N É   H O S P O D Á R S T V O 
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
23. 8. Ministerstvo pôdohospodárstva SR zakázalo pri využívaní lesov verejnosťou zakladať 
a udržiavať otvorený oheň 
27. 8. Krajský lesný úrad ( KLÚ ) schválil, podľa zákona o lesoch, „ Program starostlivosti 
o lesy“( PSL). V listine sa uvádza 20 veľkých a 35 malých vlastníkov lesa. Celková výmera 
16,56 ha podlieha zvýšenej  starostlivosti. 1. 12. boli zainteresovaným odovzdané listiny 
týkajúce sa PSL vo V. a M. Bytči a v Hliníku  v budove knižnice. Takto si majitelia prevzali 
svoje práva na chránený les.  
Podrobnosti SD č.: 74  / 2011 
7. 9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru  v Žiline odvolalo čas 
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktorý bol vyhlásený v lesoch  obvodu Bytča 
a Žilina.  
Liaheň. V žilinskej liahni klesá z roka na rok počet vyliahnutých kurčiat. Od februára do 
marca sa ich vyliahne niekoľko tisíc. Hoci bola liaheň konštruovaná na 5-tisíc vajec, teraz do 
nej dávajú iba 550 ks. Aj z Bytče majú o ne záujem drobnochovatelia. Sú to majitelia 
rodinných domov. Pretože dnes je v obchodoch všetko čoraz drahšie a nasiaknuté chémiou, 
každý, kto má možnosti a nie je lenivý si vychová sliepky doma. Kupované vajíčko sa 
s domácim nedá vôbec porovnať, ani chuťou ani farbou žĺtka.  
V spomínanej liahni sa sústreďujú na odrody kvalitných sliepok. Najväčší záujem chovateľov 
je o plemeno hempšír a plymut a vlašky. Žilinská liaheň patrí medzi 3 najväčšie v SR 
a zásobuje chovateľov z celého Slovenska.  
Podrobnosti SD č.:  75  / 2011 
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5. kapitola   
 
 
 
 

V Ý S T A V B A   
 
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ.  
 
18. 4. Orange Slovensko a.s. podalo návrh na umiestnenie stavby nadzemného vedenia 
elektronickej komunikačnej siete v obciach Petrovice a Pšurnovice. Svoje vyjadrenie k stavbe 
predložili aj Štátne lesy, hasiči, Ministerstvo obrany, Okresný a krajský úrad ŽP, 
zdravotníctva, Letecký úrad a iné.  
4. 5. MsÚ udelil stavebné povolenie na prestavbu RD ( rodinný dom ) manželov Pavla 
a Viery Gaňových ( obaja s titulom Ing.). Stavali v Hrabovom. 
3. 8. Stavebné povolenie na stavbu nového RD pre rodinu Pavla Hajnoša v Mikšovej.  
21. 9. Stavebné povolenie na stavbu nového RD pre rodinu Jána Jakubíka v Hliníku.  
28. 9. MsÚ schválil stavebné úpravy a zateplenie bytového domu na Turzovej ulici č. 972. 
Podrobnosti SD č.: 76  / 2011 
18. 10. MsÚ povolil komplexné zateplenie bytového domu č. 1078 na Družstevnej ulici.  
Podrobnosti SD č.: 77 a  / 2011 
7.11. MsÚ podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Miestne plynovody 
v Hliníku „.  
7. 11. Okresný úrad ŽP v Žiline povolil stavbu „ Čerpacia stanica s plničkou „ v Bytči. 
Podrobnosti SD č.:  77 b  / 2011 
16. 11. 2007 uverejnil MsÚ výpočet skutočne vykonaných prác na stavbe RD na Záhradnej ul. 
v Bytči, ktorého stavebníkom bol MUDr. Peter Korec s manželkou. Celkové náklady : 
2 205 136 Sk.. Stavebný dozor robil Ing. Jozef Drgoňa.  
Podrobnosti SD č.:  77 c / 2011 
3. 11. uverejnili podrobnosti o dražbe budovy Drevoindustria Súľov v Bytči na Hollého ul. 
Dražili sa hnuteľné veci ako auto, zváračka, tlačiareň, frézy, nábytok a iné. Spolu 42 položiek.  
 
Výdavky z rozpočtu mesta na výstavbu v eurách: 
Správa a údržba miestnych komunikácií : 110 000; cestná doprava : 4 000; územné 
rozhodovanie a stavebný poriadok: 19 230; rozvoj obcí. : 2 592 020 ( v tom je zahrnuté 
oprava námestia, prestavba ZŠ Ul. mieru, DSS Jesienka; kompostáreň bioodpadu – projekt, ) 
Podrobnosti SD č.: 78 a, b, c, d / 2011 
 
Obnova domov. Začiatkom roka oslovili  mnohých Bytčanov stavebné firmy s ponukou 
obnovy bytových domov. Mnohí obyvatelia sa rozhodli urobiť opatrenia, ktoré znížia 
spotrebu energií. Preto si dali zatepliť obvodový plášť domu, izolovať strechu, vymeniť okná 
za plastové, vymeniť vchodové dvere , poštové schránky, prístrešky nad vchodové dvere, dali 
si opraviť a zaskliť balkóny a lodžie a podobne. Takto upravené domy nielenže šetria energie  
ale vyzerajú veľmi pekne v nových šatách z pastelových farieb.  
Aby mali obyvatelia bytových domov lepšiu predstavu o renovácii a jej financovaní, 
uskutočnila firma Renova 15. 6. seminár  v budove knižnice.  
Podrobnosti SD č.:  79 a  / 2011 
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Oprava námestia. Bytča mohla prísť o 15-tisíc eur, ktoré mesto vyplatilo firme realizujúcej 
opravy námestia zo svojich peňazí, hoci na to získalo dotáciu z európskych fondov. Kontrolná 
agentúra tvrdila, že stavebná firma si fakturovala viac ako v skutočnosti urobila. Mesto 
získalo na prestavbu námestia 1,2 miliónovú dotáciu z fondov EÚ. Jedno z takýchto 
pochybení sa týkalo osadení drevených palisád. V parku na Hlinkovej ulici ich mali osadiť 
800 metrov, ale dali tam iba 200 metrov. Hastra ( stavebná firma ) sa bránila, že išlo o chybu 
projektanta.  
Prednosta MsÚ Andrej Gallo chybu popiera. „ Všetky práce, ktoré mesto firme Hastra 
uhradilo boli zrealizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a uhradené po 
kolaudácii diela“. Bývalý primátor P. Korec tvrdil, že išlo aj o časť chodníka, ktorý ba zostal 
nedorobený. 
Pochybenie konštatovala aj hlavná kontrolórka mesta Ing. Múdra. 
Podrobnosti SD č.: 79 b  / 2011 
Predaj pozemkov. Predstavitelia mesta sa v júni rozhodli predať budovu bývalej škôlky na 
Hlinkovej ulici  a susediace pozemky pod bývalým amfiteátrom formou obchodnej súťaže. 
Od budúceho kupca sa rozhodli žiadať okrem iného, aby tam prevádzkoval sociálne 
zariadenie. Pozemky pod amfiteátrom mesto rozdelí na parcely a rozpredá ich na výstavbu 
rodinných domov. V roku 2007 si mesto vzalo úver na kúpu budovy MŠ a chcelo ju prerobiť 
na zariadenie pre seniorov. K tomu nikdy nedošlo. Budova teraz chátra. Mesto prerába 
penzión Jesienky na azyl pre seniorov.  
Mnohým poslancom ( Chúpek, Bologa)  sa rozpredaj pozemkov nepáči. Myslia na budúcnosť, 
kedy by mesto mohlo stavať byty pre mladé rodiny. Okrem toho je práve doba, keď sú ceny 
pozemkov na minime.  
Podľa primátora M. Minárčika je budova škôlky v zlom stave a mesto ju z vlastných 
prostriedkov nedokáže opraviť. V časti bývalého amfiteátra nie je možné postaviť iné stavby, 
ako rodinné domy, pretože by sa tu narušila pohoda bývania ostatných obyvateľov, ktorí tam 
už bývajú a ktorí proti stavbe bytových domov spísali petíciu. Mesto eviduje desiatky žiadostí 
o stavebné pozemky.  
Podrobnosti SD č.:  79 c / 2011  
Stavba nájomných bytov. Začiatkom decembra sa predstavitelia mesta rozhodli opäť stavať 
nájomné byty. Malo ba to byť v lokalite Rajčula. Radová zástavby bude oproti Detskému 
domovu, kde vznikne 8 stavebných pozemkov a 24-bytový dom na rohu Hlinkovej a ul. Janka 
Kráľa. Bytovku postaví súkromná spoločnosť a prevedie ju do vlastníctva mesta. Takto 
bytovka nebude rušiť zástavbu RD a bude pri hlavnej ceste, dostupná stavebným 
mechanizmom, a všetkým inžinierskym sieťam, ktoré tam už sú zabudované.   
Posledné nájomné byty postavilo mesto  na Úvaží ešte v 90-tych rokoch minulého storočia.  
Podrobnosti SD č.:  80 a, b / 2011 
Prenájom majetku mesta. V novembri mesto zverejnilo svoj zámer prenájmu majetku. 
V súvislosti s tým vyhlásilo verejné ponukové konanie Predmetom boli nebytové priestory na 
Treskoňovej ulici. Záujemcovia tu chceli prevádzkovať holičstvo a kaderníctvo za 25 € /m2/ 
rok. 
Podrobnosti SD č.:  81 a  / 2011 
Súťaž o detské ihrisko. MY Žilinské noviny ( ďalej už len MY ŽN ) a nadácia Spoločne pre 
región pripravili súťaž o detské ihrisko v hodnote 5 000 eur. Súťaž trvala 7 týždňov 
a prihlásilo sa do nej aj mesto Bytča. Primátor M. Minárčik povedal: „ v období nášho detstva 
boli deti oveľa aktívnejšie. Pokiaľ nebolo vybudované ihrisko dnešných parametrov, tak sme 
si vždy dokázali nájsť priestor, kde sme sa mohli hrať. Teraz určite podporujem myšlienku 
výraznejšej aktivity našich detí v oblasti športu. Deti sú dnes len minimálne pohybovo 
aktívne.“ Najvyšší počet hlasov získala obec Konská.  
Podrobnosti SD č.: 81 b / 2011 
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Digitálne vysielanie. Koncom marca sa začal v žilinskom kraji prechod z analógového na 
digitálne  vysielanie Tv. Nadobro sa tak ukončila možnosť sledovať televízne programy 
prostredníctvom analógového signálu. Vysielač Žilina – Krížava, ktorý je umiestnený na 
Martinských holiach, vypli v priebehu mája. V Bytči sme na digitálne vysielanie prešli už 
koncom marca a naplno v apríli. Bolo to z toho dôvodu, že do Bytče zasahuje signál aj 
z vysielača v Považskej Bystrici. 
Zavedením digitálneho vysielania, sme mohli začať sledovať až 7 slovenských Tv staníc. 
Podrobnosti SD č.:  81 c / 2011 
Predaj bytov. V tlači vyšiel oznam o predaji bytov v novostavbe oproti Daňovému úradu. 
Jednalo sa o predaj 6 bytov. Do konca roka v nej bývali iba 3 rodiny. Vraj je tam drahé 
nájomné.  
Podrobnosti SD č.: 81 d  / 2011 
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6. kapitola   
 
 
 
 

D O P R A V A  
 
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
10.1. Železničná spoločnosť SR ( ŽSSR ) ponúkala svoje služby pre všetky typy cestujúcich. 
Okrem obyčajného cestovného sme mohli využiť zľavy pre žiakov, študentov dôchodcov, pre 
skupiny, pre rodiny, týždenné a mesačné lístky na cestu nielen doma ale aj v zahraničí. 
Jednalo sa najmä o ČR, Poľsko a Rakúsko.  
14.4. ŽSSR oznámila mestu Bytča, že v rámci modernizácie svojich tratí na rýchlosť do 
160km/h Púchov - Žilina, chce prepojiť komunikácie cez pozemky za Váhom na územie V. 
a M. Bytče a Hrabového.  
Bezpečnosť na ceste. V hlavných správach Slovenského rozhlasu zaznela v januári 
informácia o rapídnom zhoršení bezpečnosti na ceste II. triedy vedúcej z Považskej Bystrice 
do Žiliny cez Malú Bytču. Aby prepravcovia tovaru ušetrili výdavky za poplatky na mýto 
posielajú svoje kamióny po vedľajších cestách. Občania M. Bytče , kde je situácia 
najkritickejšia, píšu jednu petíciu za druhou. Pretože v obci neprestajne dochádza 
k dopravným nehodám , sú ohrození na živote. Ťažké kamióny spôsobujú, že na domoch 
praskajú obvodové múry. 
Primátor M. Minárčik všetkých ubezpečil, že MsÚ začalo rokovania so ŽSK a dopravnou 
políciou, aby sa začalo niečo riešiť aj v legislatíve, ktorá by prepravcov donútila používať 
diaľnice. MsÚ vyzval Ministerstvo dopravy SR, aby urýchlene v tejto veci konali, pretože cez 
M. Bytču prechádza za 6 hodín 50 kamiónov. Je paradoxné, že sa diaľnice začali stavať 
hlavne kvôli takejto doprave a práve veľkorozmerná doprava ich nevyužíva.  
Veľká dopravná nehoda sa stala 17. 1. , keď skončil kamión s traktorom v priekope pri Váhu, 
pričom zachytil aj autobusovú zastávku, kde mali o 10 minút nastupovať deti do školy. 
Havária sa stala preto, že kamión predbiehal lesný traktor cez plnú čiaru a nedodržal odstup. 
Cesta je úzka, na mnohých miestach bez chodníkov a je rozbitá, pretože sa tu kládlo 
vodovodné a plynové potrubie. V kanalizácii sa bude aj naďalej pokračovať, preto cestu 
neopravujú. Kým legislatíva neupraví pravidlá, uvažuje dopravný inšpektorát osadiť pred 
dedinou dopravnú značku  zákaz vjazdu kamiónom.  
Podrobnosti SD č.: 82 a, b, c  / 2011 
Jarné opravy ciest. 14. 3. už počasie pripomínalo jar. Po zimných mesiacoch sa na cestách 
objavujú praskliny a výtlky. Hoci oprava výtlkov prebiehala priebežne, nestačilo to. 
V minulom roku sa na tieto opravy investovalo z financií Ministerstva dopravy 1 600 000 eur, 
tento rok uvoľnili o tisíc € menej pre žilinský a trenčiansky kraj spolu.  
Podrobnosti SD č.: 83 a,  / 2011 
ŽSK počas zimnej a jarnej sezóny opravil 3 686 m2 výtlkov na cestách II. a III. triedy. Počas 
zimy použili cestári na zmiernenie šmykľavosti vozoviek 35 112 ton inertného  a 4 500 ton 
chemického posypu. Techniku , ktorá od októbra do  polovice marca cesty ošetruje , 
obsluhuje 302 pracovníkov. 
Podrobnosti SD č.: 83 b / 2011 
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Dopravné nehody. V piatok 21.3. zahynuli pri dopravnej nehode dvaja ľudia. Osobné auto 
vo veľkej rýchlosti  začalo pred Bytčou predbiehať kamión a pri zaraďovaní sa nezvládlo 
riadenie. Auto preletelo cez zvodidlá , narazilo do železného stĺpa a skončilo na dne močiara 
strechou dolu. Záchranári a hasiči z Bytče okamžite ošetrili vodiča, ktorého medzitým vytiahli 
vodiči z okoloidúcich vozidiel. Spolujazdca našli už mŕtveho. Ani vodič napokon neprežil 
nehodu.  
23. 5. sa na diaľnici za Bytčou zrazil poľský kamión a dodávkou z Veľkej Británie. Dodávka 
s 8 hudobníkmi narazila pri predbiehaní zozadu do  návesu kamióna. Vodič dodávky utrpel 
otvorené zlomeniny a previezli ho do nemocnice v Žiline. Pri nehode opäť asistovali 4 hasiči 
z Bytče. Nehoda si vyžiadala krátkodobé uzavretie jedného jazdného pruhu na diaľnici.  
Podrobnosti SD č.: 84 a, b / 2011 
Doprava v ŽSK. Kraj je na svojom území vlastníkom a správcom 792 mostov, 319 km ciest 
III. triedy, rýchlostných komunikácií a diaľnic. Podľa župana J. Blanára, cítilo zabrzdenie 
výstavby diaľnic najmä severné Slovensko. Žilinský kraj je významný hráč v hospodárstve 
SR a preto nutne potrebuje kvalitné cesty. Pre zlepšenie informovanosti zriadil ŽSK 24-
hodinovú dispečerskú službu Správy ciest. Do vozidiel údržby ciest boli postupne 
nainštalované elektronické zariadenia , ktoré monitorujú ich pohyb. Vodiči naopak okamžite 
hlásia každú poruchu na ceste. Poslednú etapu projektu realizoval ŽSK s podporou Nórskeho 
finančného mechanizmu vo výške 466-tisíc eur.  
Podrobnosti SD č.: 85 a / 2011 
Cestovné na železnici zdraželo od 1. novembra. Príčinou bol rast cien pohonných hmôt a el. 
energie. Od 1. 8. zvýšil ŽSK o 5 centov cestovné v autobusoch. Ceny lístkov na vlak sa 
zvýšili takmer o 10 %. Doteraz sa ceny lístkov určovali podľa pásmového systému. Od 1. 11. 
zaplatil cestujúci len za to, koľko km precestoval. Navyše ponúkala železnica plno 
všelijakých zliav.  
Podrobnosti SD č.: 85 b / 2011  
Neplnoletí vodiči. Novela zákona o cestnej premávke priniesla mnohé zmeny. Vodičský 
preukaz môžu získať aj 17-roční vodiči, ktorí budú do dovŕšenia plnoletosti môcť jazdiť iba 
v sprievode skúseného spolujazdca, ktorý tiež nesmie nafúkať alkohol.  Policajti si od tohto 
sľubujú zníženú dopravnú nehodovosť.  
Podľa novely sa vodič, ktorý nafúka viac ako 1 promile, alebo sa odmietne podrobiť skúške , 
môže ísť na rok do väzenia .Pri treťom opakovaní priestupku môže prísť vodič o preukaz na 
doživotie. Ak v priebehu 5-tich rokov spôsobil vodič nehodu 3krát prišiel o preukaz a musel 
opäť absolvovať skúšky.  Bezpečná vzdialenosť medzi vozidlami sa rátala v sekundách. Spolu 
bolo prijatých 15 dôležitých zmien v pravidlách cestnej premávky.  
Okrem iných bodov zakazuje novela zákona aj parkovanie na chodníku v centre mesta. Za 
porušenie hrozila vodičom nielen papuča, ale aj pokuta vo výške 60 €. Doteraz takéto 
pravidlo neplatilo a preto mesto muselo nainštalovať betónové zábrany. V Bytči to bolo 
formou betónových gúľ, ktoré po novele zákona začali odstraňovať. Aby sa na ich miesto 
nenasťahovali vodiči, policajti začali prísnejšie kontrolovať chodníky na námestí.  
Koncom novembra zorganizovali príslušníci Ms polície dopravnú akciu, pri ktorej sa zamerali 
najmä na autá parkujúce na chodníkoch. Akciu riadil náčelník Ms polície František Posluch. 
Bytčania boli ale disciplinovaní a policajti  udelili iba 2 blokové pokuty. Prvé 2 týždne od 
vydania nového zákona, po rozhodnutí primátora, riešili policajti priestupky iba dohovorom.  
Podrobnosti SD č.: 86 / 2011 
Letecká linka. České aerolínie pozastavili pravidelnú leteckú linku medzi Žilinou a Prahou. 
Dôvody boli ekonomické a letisko uvádzalo pokles cestujúcich. Oproti minulému roku 
vybavilo letisko o štvrtinu cestujúcich menej ako tento rok. Krátka dráha neumožňuje letisku 
vybavovať tzv. charterové lety s turistami. Linku zrušili iba dočasne. Za 10 mesiacov tohto 
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roku vybavilo letisko Žilina iba 6395 cestujúcich, čo bolo menej ako 25 %.Na tejto linke 
lietalo lietadlo s kapacitou 46 cestujúcich 
Podrobnosti SD č.: 87  / 2011  
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7. kapitola   
 
 
 
 

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

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
30. 6. MZ schválilo tieto VZN ( Všeobecne záväzné nariadenia ): 
- o triedení a odvoze komunálneho odpadu( separovaný zber, odpadové oleje, podnikanie 
v odvoze odpadu, sankcie za porušenie tohto VZN ...) 
Podrobnosti SD č.: 88 a, b / 2011 
- poplatky za znečistenie ovzdušia malým zdrojom znečistenia. Ročný paušál na používanie 
malého zdroja  - 6,50 €.  
- udržiavanie čistoty mesta, ochrana zelene a verejných priestranstiev, zákon o reklame... 
- prevádzkový poriadok na pohrebiskách. Bytča má s prímest. časťami spolu 7 cintorínov. Vo 
VZN sa hovorí o povinnostiach nájomcov, o pochovávaní, exhumácii...V prílohe SD je 
cenová kalkulácia za pohrebné služby, rozmery hrobov a poplatky za ne. 
Podrobnosti SD č.: 88 c  / 2011 

- podmienky o držaní psov, ich evidencia, poplatky, priestupky... 
9. 9. MsÚ odd. ŽP oznámil verejnosti svoj zámer o „ Zalesnení poľnohospodárskej pôdy v k. 
ú. Hliník - Nad Hájom. 
16. 12. schválilo MZ nové VZN o zvýšení poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v r. 2012 
takto: fyzická osoba: 0,0443 €/os. / deň  = 16,20 € / os. / rok 
Chaty, chalupy: 0,0205 €/ os. / deň  = 7, 50 €/ os/ rok 
Garáže, nebytové priestory: 0,0271 € / os./ deň = 9,91 €/ os./ rok 
 
Výdavky z rozpočtu mesta na ŽP v eurách:  
Odpadové a vodné hospodárstvo : 341 400. Z toho : odvoz a zneškodnenie odpadu : 329 140, 
vodné hospodárstvo: 12 260; údržba verejnej zelene: 33 000 ; detské ihriská : 2 670; verejné 
osvetlenie:  125 500; čistiaca technika: 25 260; ochrana prírody a krajiny: 1 330;  ochrana 
pred požiarmi: 11 700. 
Podrobnosti SD č.: 89 a, b / 2011 
 
Harmonogram vývozu triedeného odpadu pripravil MsÚ pre občanov už prvé dni nového 
roka. Znovu sa striedavo triedil papier, sklo, plasty a batérie. Harmonogram sa končil 
upozornením, že v apríli a októbri budú v uliciach pristavené veľkokapacitné kontajnery na 
odvoz objemného, elektronického a biologicky rozložiteľného odpadu. 
Podrobnosti SD č.: 90 a  / 2011 
Menej kontajnerov. Na jar a na jeseň rozmiestňuje mesto veľkokapacitné kontajnery do ulíc. 
Tento rok ich bolo na jeseň  o 60 menej , kvôli zlej finančnej situácii štátu. Za prvý polrok 
dostalo mesto len 44,7 % z plánovaných peňazí. V apríli min. roka bolo rozmiestnených 110 
kontajnerov a vyviezlo sa na skládku v Mikšovej 166,62 ton odpadu. Tento rok ešte na jar 
vyviezli 190,40 ton odpadu. Na jeseň to už nebolo možné. Primátor M. Minárčik poveril 
v septembri vedúceho technických služieb, aby vypracoval metodiku rozmiestnenia 
kontajnerov na rok 2012 .  
Podrobnosti SD č.:  90 b/ 2011  
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Vypaľovanie trávy. V marci upozorňovali naše médiá všetkých Bytčanov, že za vypaľovanie 
trávy a suchých porastov hrozí pokuta do 331 eur. Požiarnici sa znepokojujú v súvislosti 
s množiacimi sa prípadmi požiarov. V našom kraji vznikol prvý takýto požiar v tomto roku už 
9. 2. Do konca mesiaca horelo ešte 11krát. V Bytči síce zaevidovali najmenej takto 
založených požiarov, a to najmä pálením trávy na kanáli,  ale opatrnosti nikdy nie je dosť. 
Tento spôsob jarného upratovania je zákonom zakázaný, pretože hrozí, že vietor môže oheň 
rozšíriť na domy alebo les.  
To isté platilo aj na jeseň , keď ľudia pálili opadané lístie. Aktivisti ŽP tvrdia, že spaľovaním 
ľudia ohrozujú svoje zdravie a vzniká tak rakovinové ochorenie.  
Podrobnosti SD č.: 91 a, b, c / 2011 
Mikšovská elektráreň. Málokto z Bytčanov tuší, že jedna z najvýkonnejších vodných el. na 
Slovensku sa nachádza v miestnej časti Mikšová. Zaujímavé je, že počas bežného dňa tu , 
okrem nevyhnutnej údržby, nenájdete zamestnancov. Je totiž bezobslužná. , riadená diaľkovo 
z Trenčína.  
Vodnú el. v Mikšovej dokončili v roku 1963. Ešte v roku 1998 tu pracovalo 30 ľudí. Iba keď 
ja nevyhnutný okamžitý zásah, je o chvíľu na mieste pohotovostný pracovník Hydrocentra 
v P. Bystrici.  Vedúci skupiny pre prevádzku je Jozef Rolinec. Pre prípad, že by do objektu 
vnikol niekto cudzí, hneď zareaguje el. zabezpečovací systém. Pri veľkých prietokoch vody, 
majú pracovníci 24-hodinovú službu. 
Sedem vodných el. Hydrocentra ( vrátane Mikšovej ) prevádzkujú Slovenské elektrárne, ktoré 
sa dostali do nadnárodnej skupiny Enel. Pretože sa zariadenia modernizujú, znižuje sa počet 
zamestnancov.  
Mikšovská el. patrí svojím výkonom 3 x 30 MW k najvýkonnejším vodným el. na Slovensku. 
Má vyšší výkon ako Vodné dielo Žilina, pretože Mikšová má veľký spád a prietok  vody na 
turbínu ( až 24 m ). Elektráreň je naprojektovaná na 3 turbíny. Tie sú naraz v prevádzke 
vtedy, keď je dosť vody. A to bolo práve minulý rok najčastejšie od jej postavenia. O tom 
koľko voda pretečie cez kanál a koľko cez staré koryto rozhoduje dispečer. Cez staré koryto 
bežne tečie iba toľko vody koľko je potrebné pre bežný život rýb. Cez jednu turbínu pretečie 
asi 140 kubíkov vody za sekundu.  
Vo vodných el. sa na Slovensku vyrobí asi 20% el. energie. 
Podrobnosti SD č.:92 a, b / 2011 
Psí útulok otvorili začiatkom mája v Žiline. Žilina ako jediné krajské mesto nemala doposiaľ 
svoj útulok. Mesto v spolupráci s Občianskym združením vybudovalo útulok v Mojšovej 
Lúčke , kde odnášajú stratených a túlavých psov aj naši policajti. Moderný útulok má 20 
kotercov s murovanými búdami. Niektoré z nich sú vykurované. O psov sa stará veterinár 
a 10 dobrovoľníkov. 
Podrobnosti SD č.: 93 / 2011 
Diviak. Obyvatelia M. Bytče začiatkom mája upozornili Ms políciu, že po ich uliciach sa 
pohybuje agresívny diviak a útočí na ľudí. Hospodár miestneho poľovného združenia vydal 
rozkaz na jeho odstrel. Predbežnou prehliadkou zvieraťa zistili, že je to prestarnutý jedinec so 
starými zraneniami, ktoré utŕžil po zrážke s autom.  
Je dobré, že poľovníci reagovali tak rýchlo. Zabránili tým zraneniam ako v obci Stráňavy, kde 
diviak poranil niekoľko ľudí. 
Podrobnosti SD č.: 94 a, b / 2011 
Očkovanie. Veterinárny lekár MVDr. Jozef Zachara oznámil chovateľom psov a mačiek, že 
hromadné očkovanie proti besnote sa tento rok uskutoční 11. 6. Očkovanie sa konalo pri Bille, 
pri ZŠ Ul. mieru, pri plavárni a v Hliníku. Poplatok bol 7 eur.  
Orlie mláďa. V auguste vrcholil zaujímavý projekt v Súľovských skalách. Ochranári 
monitorovali mláďa orla skalného , ktoré môžeme cez internet pozorovať všetci. Jeho rodičia 
denne lietajú nad Bytčou. Tento projekt beží piaty rok. Ide v ňom o vrátenie orla do českej 
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prírody, z ktorej vymizol už v 19. storočí. Naša orlica Cecilka sa už vlani zahniezdila na 
severnej Morave, ale tento rok sa opäť vrátila na Slovensko a zapáčilo sa jej práve v Súľove.  
Ten je turistami veľmi navštevovaný , a preto je treba orlíča chrániť, najmä proti hluku.  
Podrobnosti SD č.: 95 a / 2011 
Huby. Pre suché a teplé leto tento rok huby nerástli. V lese nerastie ani tráva. Aby huby 
narástli, muselo by aspoň tri dni výdatne pršať. Hubári sa teda po lese márne potulovali.  
Podrobnosti SD č.: 95 b / 2011 
Sucho. Suché leto a najmä jeseň spôsobili, že na mnohých miestach v našom obvode bol 
nedostatok vody. V lesoch vysychali aj horské studničky. Osady ako Pláne museli zásobovať 
vodou z cisterny. Na juhu nepršalo 100 dní, čo sa odzrkadlilo najmä na raste ozimín. Zhorší sa 
úroda pšenice a repky olejnej.  
Máme za sebou druhú najsuchšiu jeseň od roku 1881. Rieky a studne v našom okolí 
vysychajú. Od polovice augusta poriadne nepršalo. Podľa stanice v Dolnom Hričove spadlo 
za prvých 11 mesiacov 489 mm, čo je asi 63 % obvyklého ročného úhrnu vody. Najmä 
november sa stal najsuchším mesiacom tohto roka. Všetky vodné nádrže hlásili rekordný 
nedostatok vody. Pre nízku hladinu vody v riekach si prišli na svoje najmä kormorány, ktoré 
decimujú počet rýb.  
Šťastie v nešťastí je v tom, že nemrzlo. Ak by sa rozpršalo na zamrznutú zem, boli by tu 
záplavy.  
Podrobnosti SD č.: 96 / 2011 
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8. kapitola   
 
 
 
 

Z D R A V O T N Í C T V O   
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
5. 10. V Bytči otvorili akreditovaný vzdelávací kurz opatrovania v rozsahu 224 hodín. 
Absolventi kurzu získali certifikát v slovenskom a nemeckom jazyku. Kurz bol zameraný aj 
na výuku základov nemeckého jazyka so špecializáciou na komunikáciu s  chorým klientom. 
Naše opatrovateľky starých ľudí pracovali najmä v Rakúsku a Nemecku. 
20.12. Union Zdravotná poisťovňa uverejnila zoznam neplatičov zdravotného poistenia: S. 
Chromická, B. Lalinský, J. Inšpektor, M. Kianica, T. Urban a M. Výcha.  
Odchod riaditeľky. Po 25 rokoch v žilinskej nemocnici musela koncom mája riaditeľka 
Daniela Bekeová odísť zo dňa na deň. Najskôr ju z riadiacej funkcie odvolal minister a potom 
jej dočasná riaditeľka oznámila, že s ňou už v nemocnici nepočíta.  
Riaditeľku odvolali jej vlastní ľudia. Po neskorších udalostiach nám bolo jasné, že musela 
uvoľniť miesto pre budúceho majiteľa , ktorým bola nadnárodná spoločnosť PENTA. Alebo 
to bolo preto, že Bekeová bola apolitická?  Tento krok bol iba jedným z mnohých prešľapov, 
ktoré minister Uhliarik urobil.  
Bývalá riaditeľka sa cítila dehonestovaná a dotknutá. Nedali jej na výber. Pritom deň pred jej 
odvolaním pri porade na ministerstve riešili ozdravný plán nemocnice.  
Bekeová pracovala na transformácii nemocnice od r. 2005, keď bola nemocnica vyhodnotená 
ako jedna z najlepších. Nemocnica nemala dlhy v sociálnej poisťovni do roku 2010. 
Priemerné platy našich lekárov a sestier boli najvyššie na Slovensku, pretože 70 % ich 
príjmov z poisťovní išlo na  osobné náklady pracovníkov.  
Konkurz na riaditeľa nemocnice vyhral 43- ročný Žilinčan Juraj Hamaj. 
Podrobnosti SD č.: 97 a, b / 2011 
Transformácia. Je to zmena nemocníc na akciové spoločnosti.  V rámci ozdravných opatrení 
zanikli v nemocnici 4 oddelenia. Od 1. júla skončili svoju činnosť kožné a ORL odd. , cievna 
chirurgia a koronárna jednotka. Ubudlo 90 lôžok. Doplatili na to pacienti, ktorých 
hospitalizovali v Martine, či Ružomberku. O personálnych dôsledkoch nikto nechcel hovoriť. 
Do budúcnosti minister Uhliarik uvažuje o zrušení, alebo úplnom obmedzení ďalších odd. 
Najviac sa má škrtať na chirurgii, gynekológii, urológii a odd. dlhodobo chorých. Pýtam sa, 
prečo pán minister nenariadil rovno eutanáziu.  
Podrobnosti SD č.:  98 a, b, c / 2011 
Slovenské zdravotníctvo je vo veľmi ťažkej situácii. Parlament totiž prijal zákon, ktorý 
v termíne od 1. 1. 2011 ukladá všetkým nemocniciam povinnosť transformácie na akciovú 
spoločnosť. Východisková pozícia nemocníc však nie je rovnaká. Krajské nemocnice vo 
vlastníctve VÚC ťahali za kratší koniec. Ministerstvo sa rozhodlo štátne a fakultné nemocnice 
oddlžiť , ale krajské nie. Vytvára tak medzi oboma typmi umelé rozdiely, hoci majú totožné 
výkony.  
ŽSK je zriaďovateľom 4 nemocníc : Žilina, Liptovský Mikuláš, Orava a Čadca. ŽSK chce 
všetky udržať a nie jednu z nich zatvoriť, ako navrhuje minister Uhliarik. Začiatkom júla 
vyriešili poslanci ŽSK situáciu tak, že schválili vytvorenie akciovej spoločnosti pod názvom 
Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja. Zároveň požiadali vládu, aby aj tieto nemocnice 
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oddlžila. ŽSK chce chrániť majetok nemocníc pred možnými exekúciami. Ak vláda neoddlží 
naše nemocnice ako tie štátne, vytvára kategóriu 330 tisíc druhotriednych občanov ŽSK.  
Župan ŽSK J. Blanár povedal: „ Nesúhlasím, aby sa z nemocníc a zdravia ľudí urobil biznis, 
a aby zisk z nich išiel inde ako do zdravotníctva. ŽSK skresala dlh svojich nemocníc z viac 
ako 18,5 mil. € na 8,4 mil. €.. Zo svojho rozpočtu investovala do zdravotníctva  spolu 10,5 
mil. €. Zo zdrojov EÚ sa podarilo získať ďalších 7 mil. €. „ 
Podrobnosti SD č.: 99  a, b / 2011 
Postoj predstaviteľov mesta. Primátor Žiliny I. Choma  sa nemôže zmieriť s rušením odd. 
v nemocnici a s tým, že pacienti budú nútení chodiť za ošetrením do okresných nemocníc. V 
mene MZ odovzdá uznesenie o náprave do rúk ministra. V uznesení stálo, že chcú , aby sa 
v nemocnici všetko vrátili do obdobia pred 1. júlom.  J. Popluhár ( bývalý námestník 
riaditeľky) hovoril o dôsledkoch transformácie toto: znížia sa platy na odd. o 12 %, zákaz 
vykonávania úkonov, ktoré neuhrádzajú poisťovne, redukcia lôžok o 123 postelí, 
prehodnotenie zmlúv z dodávateľmi. Lekárom ponúkli možnosť ukončiť pracovný pomer 
s odstupným.  
V auguste prebehli rokovania župana so šéfom zdravotných odborov , ktorý tvrdil, že 
nemocnice neriadia ich riaditelia, ani samosprávne kraje, ale zdravotné poisťovne. Je 
paradoxné, že keď je v zdravotníctve menej peňazí, poisťovne vykazujú zisk.  
Podrobnosti SD č.: 100 / 2011 
Investori. V októbri sa už otvorene hovorilo, že investičná skupina Penta rozširuje svoj vplyv 
v zdravotníctve. Usilovala sa ovládnuť 10 regionálnych nemocníc.  
Podrobnosti SD č.: 101 / 2011 
Dobrovoľnícke zbierky.  
Deň narcisov pripadol na 15. 4. Symbol tohto dňa – žltý narcis si v našom kraji priplo 493 
dobrovoľníkov na 54 stanovištiach a všetci, ktorí si narcis od nich kúpili. Aj v Bytči pomáhali 
študenti Gymnázia, ale aj žiaci základných škôl, zamestnanci úradov, členovia Červeného 
kríža, rôznych spolkov a organizácií. Akcia Ligy proti rakovine sa konala na Slovensku 15.-
krát. V žilinskom kraji nazbierali spolu 22 203,07 eur. Dobrovoľný príspevok poslúži 
mnohým programom a projektom, ktoré chorým ľuďom pomôžu prekonať ťažké obdobie 
života.  
Podrobnosti SD č.: 102 / 2011 
Biela pastelka symbolizuje svet nevidiacich. Tento september sa konala už 10-krát. Aktivisti 
rozdávali plastové kancelárske sponky v tvare bielej pastelky, každému, kto zaplatil. V celom 
kraji spolu nazbierali 8 360, 57 €. Vyzbierané peniaze použili na  špeciálne poradenstvo, 
rehabilitácie, na podporu programov pre nevidiacich, výcvik , ktorý pomohol  zaradiť sa do 
života. Takmer tretina peňazí bola použitá v regióne, kde sa vyzbierali. Zbierka trvala do 
konca roka 2011. Prispieť sme do nej mohli nielen kúpením bielej pastelky, vkladom na účet 
ale aj SMS správou 
Podrobnosti SD č.: 103 a, b / 2011  
Protesty lekárov. Ešte dávno pred pádom vlády vyšli zdravotné sestry a neskôr lekári 
pôsobiaci najmä v nemocniciach, do ulíc. Protestovali proti transformácii nemocníc a proti 
veľmi nízkym platom. Keď minister ignoroval ich protest, začali hromadne podávať 
výpovede. V Žiline k neskoršiemu hromadnému sťahovaniu výpovedí nedošlo. Zo 115 
lekárov stiahli výpoveď iba traja.  Členovia lekárskych odborov navrhli ministrovi vytvorenie 
expertnej skupiny, ktorá pripraví návrh zákona . V septembri hrozilo výpoveďou už 100 
lekárov z kraja.  
Podrobnosti SD č.:  104 a, b, c  / 2011 
Poliklinika ( PK ) v Byt či.  Pacientom v Bytči hrozilo v októbri, že zostanú bez 
špecializovaného zdravotného ošetrenia. 24 teda polovica súkromných lekárov sa rozhodla 
z budovy PK odísť. Dôvodom bolo údajne drahé nájomné, nízka vybavenosť a fakt, že im  
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ŽSK ( vlastník objektu ) nechce budovu predať. Lenže kraj investoval veľké peniaze do 
opravy strechy a vymaľovanie priestorov. Ani ŽSK ani mesto nikto oficiálne nežiadal  túto 
situáciu spoločne riešiť.  
Podrobnosti SD č.: 105  / 2011 
Kliešte. Keďže denná teplota od mája stále stúpala, zvyšovala sa aj aktivita týchto parazitov. 
Podľa odborníkov sa kliešte vyskytujú najmä v tráve a na nízkych kríkoch. Pretože sú to 
nebezpečné tvory, médiá nás neprestajne poučovali ako sa máme do prírody obliekať. Po 
návrate domov si máme urobiť preventívnu prehliadku tela a nájdeného parazita sa zbaviť. 
Minulý rok sa po uhryznutí kliešťom nakazilo v Žilinskom kraji 11 ľudí a na boreliózu 
ochorelo až 34 pacientov. V našom najbližšom okolí sa ich najviac vyskytuje v okolí Petrovíc.  
Podrobnosti SD č.: 106 a / 2011 
Vajcia. Starší ľudia si pamätáme na reklamu typu Jedno vajce denne. Neskôr prišla éra, ktorá 
z vajca urobila strašiaka a nositeľa cholesterolu.  Posledné výskumy vedcov potvrdzujú, že 
vajcia majú vysokú výživovú hodnotu, vysoký obsah bielkovín, ktoré sú hodnotnejšie ako 
bielkoviny mäsa. Okrem toho majú v sebe rad prospešných živín, vitamínov, stopových 
prvkov. Obsah vitamínu D je dôležitý pre rast kostí, ako prevencia rakoviny, srdcových 
chorôb, imunity a iné.  
Navyše bielok neobsahuje žiadny tuk ani cholesterol a väčšina tuku v žĺtku je zdraviu 
prospešná.  
Podrobnosti SD č.: 106 b / 2011 
Chrípka. 18. 3. stúpla chorobnosť v Žilinskom kraji o 3,4 %, čo predstavovalo 2 159,4 
chorých na respiračné ochorenia. Najviac chorých boli deti od 6 do 14 rokov a skupina nad 60 
rokov. Aj v Bytči sa chrípka šírilo. Deti zo ZŠ na Ul. mieru nešli pre ňu ani na lyžiarsky 
výcvik, ale škola nebola pre chrípku zatvorená.  
Podrobnosti SD č.: 106 c / 2011 
Digitálne zariadenie. Mnohí z nás si oddýchli , keď ich obvodný lekár poslal na rádio 
diagnostické vyšetrenie do Žiliny na PK na Bratislavskej ulici. Toto pracovisko nás vyšetrilo 
oveľa rýchlejšie, bez röntgenových snímkov. Vyšetrenie spracuje výkonný počítač, posunie 
ho diagnostikovi a výsledok si na vyžiadanie môže prezrieť rovno obvodný lekár na svojom 
počítači. Prístroj realizuje kompletné celo telové snímky a mamografické preventívne 
vyšetrenie prsníkov žien. Sonografické vyšetrenie robí farebné vyšetrenie ciev a ochorenia 
mäkkých tkanív.  Prístroje boli získané vďaka projektu Modernizácia PK Žilina, ktorý bol 
spolufinancovaný z EÚ.  
Podrobnosti SD č.:  107 / 2011 
Diagnostika. Pretože na Slovensku neprestajne stúpa počet ochorení na infarkt, mozgovú 
príhodu, cukrovku, rakovinu atď. pozývali nás 27. 6. zdravotníci na bezplatné meranie tuku 
a krvného tlaku. Meranie sa konalo v budove Ms. knižnice.  
Nové oddelenie. Začiatkom januára otvorili vo fakultnej nemocnici (FN) novú budovu 
oddelenia urgentného príjmu, anestéziológie a intenzívnej medicíny. Nemocnica dostavala 
toto odd. vďaka projektu „ operačný program Zdravotníctvo“, ktorého hodnota bola viac ako 
13 mil. eur. Urgentný príjem má nezastupiteľné miesto v prípade, keď ide pacientovi o život, 
alebo mu hrozí vážne poškodenie zdravia. Pre celý Žilinský kraj bude slúžiť toto špičkové 
pracovisko vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou.  
Podrobnosti  SD č.: 108 a / 2011 
 
Infúzna pumpa. Novorodenecké odd. v NsP Žilina  získalo 2 infúzne pumpy od 
Občianskeho združenia „ Priatelia stonožky“. Spomínané pumpy sú dávkovače infúznych 
roztokov a liekov, ktoré sa aplikujú priamo do žili novorodenca. Šek s príspevkom 2970 € 
odovzdala šéfke odd. vedúca občianskeho združenia D. Popluhárová. Toto združenie pomáha 
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nemocnici od r. 2000. Jeho veľmi aktívnymi členmi boli aj deti zo školy na Ul. mieru pod 
vedením G. Uhliarikovej až do jej odchodu do dôchodku.  
Podrobnosti SD č.: 108 b / 2011 
Neurologická ambulancia v Bytči prestala koncom septembra existovať. Jediný neurológ 
v okrese MUDr. Koyš s manželkou  prestal ordinovať bez náhrady. Podľa mnohých pacientov 
ich žilinskí lekári odmietajú ošetriť, alebo ich vyšetria za poplatok. Na vlastnej koži som 
zistila, že vysoký. Je ponižujúce chodiť sa doprosovať a čeliť arogantnému odmietnutiu. 
Mnohí neurologickí pacienti trpia bolesťami. Pomocnú ruku podala pacientom z Bytče župa, 
ktorá vybavila , že zdravotnú starostlivosť o Bytčanov preberie MUDr. Dagmar Tobolová 
v Žiline. Bytča má dlhodobý problém s odbornými lekármi. Nájsť neurológa, alebo očného 
lekára je problém.  
Podrobnosti SD č.: 108 c   / 2011 
Týždenník MY ŽN priebežne uverejňoval zoznam zdravotných zariadení v kraji. Z nich som 
vybrala ambulancie v Bytči. 
Zoznam psychológov : v kraji ich bolo 19 . MUDr. Katarína Loncková – psychiatrická 
ambulancia, odborná pomoc, poradenstvo, terapie, liečby psychických porúch. Sídlila 
v budove polikliniky na ul. S. Sakalovej. 
Zoznam veterinárov:  v kraji ich bolo 20. V Bytči : MVDr. Nehaj Ľubomír na ul. S. Bíroša 
a MVDr. Jozef Zachara v Hliníku.  
Zoznam lekární: v kraji ich bolo 53. V Bytči boli štyri: Zlatý orol na ul. S. Sakalovej ; 
Lekáreň VITTAE tiež na Sakalovej ul. v budove PK. Lekáreň pri PK a Lekáreň Na námestí 
SR. 
Podrobnosti SD č.: 109  a, b, c / 2011 
V budove PK pri ambulanciách lekárov môžeme po celý rok nachádzať reklamné letáky 
o liekoch a pomôckach na uzdravenie. Okrem letákov som tam našla aj informáciu 
o masážach. Jaroslav Masaryk ponúkal masáže klasické, športové, elektroliečbu, liečbu 
ultrazvukom a biolampou. Služby ponúkal v budove PK.  
Darcovia krvi. V MY ŽN ma zaujala rubrika o darcoch krvi. V pravidelných správach sa tam 
objavujú mená darcov s počtom odberov . Vybrala som tých z Bytče:  
80 odberov: P. Vančura a J. Matejčík ( obaja z Bytče). 
40 odberov: D. Lukáč, R. Mitúch, M. Glosser, M. Hujo, M. Koniar, M. Gaňa a M. Buleninec  
                  ( všetci z Bytče).  
20 odberov: Ľ. Slanička, M. Bielik ( obaja z Bytče ), P. Cedzo ( Hvozdnica) 
10 odberov: I. Vozáriková, J. Švrhovný, M. Plšek, M. Kolibrík, P. Ďurajka, J. Uhliarik a M.  
                    Játyová – všetci z Bytče; R. Bialoň z Hliníka. 
Podrobnosti SD č.: 110 a, b, c, d / 2011 ; a  SD č.: 111 a, b, c, d / 2011 
Akcia v telocvični.  
20. 5. sa na ZŠ Ul. E. Lániho  premenila telocvičňa na transfúznu stanicu. Darcami krvi boli 
najmä učitelia zo spomínanej školy, zo ŠZŠI, z CVČ, kaplán Mucha a mnoho rodičov žiakov. 
Celkom darovalo svoju krv 35 darcov.  
Podrobnosti SD č.:  112 / 2011 
Platnosť poistenia. Poisťovne upozorňovali klientov cez médiá, aby si skontrolovali svoje 
kartičky poistencov, či nevypršala platnosť európskeho zdravotného poistenia. Mnohým z nás 
vypršala, ale vybaviť si predĺženie musíme ísť do Žiliny.  
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9. kapitola   
 
 
 
 

Š K O L S T V O  
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ.  
 
30. 6. Podľa nového VZN bola určená výška poplatkov v školách a šk. zariadeniach: účasť na 
krúžku – 1 €; na ďalšom krúžku – 1,70 €/ mes. 
8. 11. 
- dotácie na mzdy podľa počtu žiakov v šk. zariadeniach: ŠKD : 281 ž / 103 460€; spolu MŠ : 
369 ž/ 74 380 €;  ŠJ : 1325 ž/ 248 525 €; CVČ a ZUŠ : 3 300 ž / 157 390 €; CCVČ : 461 ž / 
74 383 €; Súkromná jazyková šk.: 51 ž./ 1 378 €. 
Podrobnosti SD č.: 113 a, b / 2011 
27. 1.  Schválilo MZ prenájom mest. majetku v budove ZŠ na Ul. mieru pre CVČ. Jednalo sa 
o 265 m2 na dobu neurčitú za 10 € / rok+ platby za energie. 
 
Výdavky z rozpočtu mesta na školstvo v eurách: 
- bežné výdavky Ms. šk. zariadenia : 3 347 805 
- kapitálové výdavky: 26 700   
Z toho na MŠ: 752 250;  
Základné školy: 1 680 190 
Školské jedálne: 246 260 
Centrum voľného času : 165 970 
Základná umelecká škola: 328 870 
Oba ŠKD : 103 130 
Neštátne šk. zariadenia: CCVČ : 82 275 a Súkromná jazyková škola: 1 140 
Školský úrad a referát školstva: 14 420 
Podrobnosti SD č.: 114 a, b, c, d, e / 2011 
 

Správa o školách a šk. zariadeniach. 
 
Mesto je zriaďovateľom 11 škôl a šk. zariadení. 

1. 7 ich je bez právnej subjektivity : - 5 MŠ a 2 ŠJ 
2. 4 majú právnu subjektivitu  :        - 2 ZŠ, ZUŠ a CVČ 

 
Školské jedálne ( ŠJ) 

 
1. ŠJ pri ZŠ Ul. mieru – pripravuje stravu pre ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, Hliník n /V.,  
                                       Pšurnovice, Malú Bytču, pre dôchodcov, súkromné predškolské  
                                       zariadenie a pre Hvozdnicu 

- počet zamestnancov : 15 
- priemerný mesačný počet stravníkov: 679 
- počet vydaných obedov žiakom a deťom : 94 131 

                                                                                              dospelým: 12 061 
                                                                                           dôchodcom :  9 928 
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                                                        súkromnému predškol. zariadeniu : 1 514 
                                     - počet vydaných doplnkových jedál :                 48 211 
2. ŠJ pri ZŠ Ul. Lániho – pripravuje stravu pre ZŠ, gymnázium, MŠ Hurbanovu 
                                      - počet zamestnancov : 11 
                                      - priemerný mesačný počet stravníkov : 576 
                                      - počet vydaných obedov žiakom a deťom :  82 278 
                                                                                          dospelým:   12 154 
                                                                                       dôchodcom :       897 
                                                      súkromnému predšk. zariadeniu :         98 
                                      - počet vydaných doplnkových jedál  :          22 362 
Podrobnosti SD č.:  115  / 2011 ( správa ) 
 

Materské školy ( MŠ ) 
1. Údaje o počte detí a tried 
 
Škola                                     triedy      počet detí    počet predškolákov 
MŠ Ul. Dostojevského             7              144                        65 
MŠ Ul. Hurbanova                   8              159                        63 
MŠ Hrabové                             1                21                        12 
MŠ Hliník n. Váhom                2               44                           7 
MŠ Pšurnovice                         1                18                        10 
Spolu                                         19            386                      157 
Zaškolenosť detí bola tento rok 100 %.  
 
2. Prehľad o počte zamestnancov 
 
Škola                                          pedagogickí                        ostatní 
 
MŠ Dostojevského                             14                                4 + 2 na skrátený úväzok 
MŠ Hurbanova                                   16                                4 + 2           - „ –  
MŠ Hrabové                                         2                                1 + 1 kurič 
MŠ Hliník n / V                                    4                                2 + 1 kurič 
MŠ Pšurnovice                                      2                                1 + 1 kurič 
 
Všetky učiteľky boli 100% kvalifikované.  
 
3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
- moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť                    28 
- adaptačné vzdelávanie                                                                 3 
- aplikácia právnych predpisov                                                      3 
- Spoločnosť pre predškolskú výchovu                                          6 
- zvyšovanie kvalifikácie ( vysoká škola )                                   10 
 
4. Aktivity a prezentácia škôl na verejnosti      
 
Všetky MŠ si pripravili program na akadémiu MŠ, zapojili sa do výtvarných súťaží ( Dúhový 
kolotoč, Zázraky prírody, Maľujeme s Kiri,  a iné ), literárnych súťaží . Navštívili divadelné 
predstavenia v Žiline, CVČ v Dome kultúry, výchovné koncerty, plavecký výcvik. Pri MŠ 
navštevovali krúžky: anglického jazyka, počítačový, matematický, spevácky, turistický, 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2011  strana č. 42 

futbalový a iné. Školy v prírode sa zúčastnilo spolu 74 detí z oboch MŠ. Pripravili mnoho 
kultúrnych pásiem pre mamičky, jarné zvyky. Navštívili MsK, rôzne výstavy. Školský časopis 
vydávala MŠ Hurbanova a Dostojevského.  
 
5. Projekty     
 
- rozvoj rannej čitateľskej gramotnosti  a zamerané na zdravie   : všetky MŠ 
- bezpečne v živote a hre ( dopravná )  :  Dostojevského 
- Adamko zdravo – hravo : Pšurnovice, Hurbanova 
- Poznaj, miluj , ochraňuj :  Hurbanova 
- Zdravý úsmev  : Hurbanova  
- Záhrada plná zdravých detí : Dostojevského 
- Čo rozprávali stromy : Dostojevského 
- Kvalitné životné prostredie : Hliník 
- Ľudové tradície : Dostojevského, Hurbanova 
- Slniečkové deti , farebný svet na papieri: Hrabové 
 
6. Priestorové a materiálové podmienky     
 
Všetky MŠ majú dostatočné priestory na výuku i hry. Zriaďovateľ MsÚ a rodičia pomáhajú 
pri úpravách  budov.  
Dostojevského :     opravili sociálne zariadenia, vymenili podlahovú krytinu, kúpili nové        
                                 koberce, zbúrali predelový múrik v jednej triede 
 Hurbanova :          kúpili tepovač, šatňové skrinky, vymenili podlahy 
Malá Bytča:           nová dlažba v kuchyni, stoly, montovali nové ríne na altánok, kúpili nové  
                               učebné pomôcky a hračky 
Hrabové :               výmena vchodových dverí, okien, zamurovanie dverí na terasu, nové  
                               učebné pomôcky a hračky 
Pšurnovice :           oprava plynového kotla, výmena podlahy v kuchyni, kúpenie nových  
                               učebných pomôcok a hračiek 
Hliník n/ V             výmena okien a dverí, zateplenie budovy, oprava niektorých stien, kúpenie  
                               učebných pomôcok a hračiek. Sponzori postavili nový drevený altánok  
                                do záhrady.  
Cieľom všetkých MŠ bolo príprava detí na školskú dochádzku a zdravý rozvoj detí. Kontrola 
ukázala, že by učiteľky mali viac venovať pozornosť poruchám reči detí a viac sa venovať ich 
grafomotorickým zručnostiam.  
Podrobnosti SD č.:  115   / 2011 ( správa ) 
MŠ Hurbanova.  
22. 2. bol v škôlke Deň otvorených dverí. Všetci návštevníci si mohli obzrieť priestory , 
hračky a vypytovať sa na všetko, čo ich zaujímalo.  
21. 3. Prišli na návštevu do škôlky Zálesáci. Členovia tejto skupiny( M. Hulín a M. Hujík ) 
boli oblečení v country a na svojich gitarách zahrali deťom veselé pesničky.  
Podrobnosti SD č.: 116 a  / 2011 
20. 4. predviedli deti v centre námestia podujatie pod názvom „ Veľká noc v ľudových 
tradíciách“. Deti poobliekané v ľudových krojoch a chlapci s veľkými korbáčmi v rukách 
spestrili náladu nám všetkým.  
Podrobnosti SD č.: 116 b / 2011 
16. 5. sa deti učili poznávať les. Odborníci z Lesov SR ( Čadca a P. Bystrica) rozprávali 
o lese, jeho živočíchoch a o tom, ako ich treba chrániť. Deti si potom sami urobili vtáčie 
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búdky a zasadili semienka stromov. Radosť im urobil psík Albert, ktorý poslušne plnil 
príkazy svojho pána.  
Podrobnosti SD č.:  116 c / 2011 
26. 10. zorganizovala MŠ veľký lampiónový sprievod, ktorý rodičom a starým rodičom 
pripomenul ich mladosť, keď v podvečer 1. mája všetky školské deti vyšli do ulíc 
s lampiónmi v rukách a rozsvietili námestie. Všetko sa to začalo na nádvorí Sobášneho 
paláca, kde Juraj Thurzo privítal deti a uviedol program. V ňom najskôr všetkým zatancovali 
malé princezničky. Na vyzvanie palatína sa pohol sprievod po Ul. Sakalovej, krížom cez 
námestie a napokon sa vrátil ku škôlke, kde v noci deti aj prespali a zažili veľké 
dobrodružstvo.  
V decembri prišiel medzi deti Sv. Mikuláš s hrozným čertom, pre ktorých už mali deti 
pripravený pekný program. 
Podrobnosti SD č.:  116 d  / 2011 ( foto ) 
MŠ Dostojevského.  
7. 2. bol pre deti veľkým dňom – mali totiž  v Dome kultúry karneval. Deti sa premenili na 
rozprávkové bytosti a iné masky. Zatancovali si so Šašom a Jašom a veľa sa s nimi nasmiali.  
Podrobnosti SD č.: 117 a  / 2011 
V marci si pre svoje mamičky pripravili kytičku básničiek , pesničiek a tančekov.  
Podrobnosti SD č.: 117 b  / 2011 
27. 6. bolo v triede lienok veselo. Najmenšie deti sa lúčili so svojimi pani učiteľkami , ktoré 
ich za rok naučili veľmi veľa. Po prázdninách nastúpia do vyššieho ročníka. 
Podrobnosti SD č.: 117 c / 2011 
11. 7. pripravili pani učiteľky deťom , ktoré odchádzali so škôlky a od septembra sa stali 
školáci , veľké prekvapenia. Deti strávili noc v škôlke. Predtým si ale urobili indiánske 
čelenky, pomaľovali si tváre a stali sa z nich ozajstní indiáni. Pretože v prírode bizóna nenašli, 
opekali si pri ohníku párky. Na druhý deň bol deň súťaží, hier a napokon si rozkrojili 
obrovskú tortu , ktorú zapili detským šampanským.  
Podrobnosti SD č.:  117 d  / 2011 
V decembri aj oni privítali v Dome kultúry Mikuláša. Predviedli jemu , aj nám všetkým 
krásny program, za ktorý dostali sladkú odmenu.  
Podrobnosti SD č.:  118 a  / 2011 
MŠ pripravuje aj svoj časopis. Zimné číslo prikladám do SD . Z neho sme sa dozvedeli 
mnoho o tom , čo sa deti v škôlke nové naučili, o príprave na Mikuláša, boli na návšteve 
u veľkých detí v oboch školách, vybrali sa na zimnú brannú prechádzku do prírody a na 
fašiangy si pochutnali na sladkých šiškách.  
Podrobnosti SD č.: 118 b / 2011 ( 6 strán ) 
MŠ Hliník.  
Deti v tejto škôlke trávia pekné dni najradšej v záhrade. Od augusta v nej stojí nový altánok. 
Získali ho v projekte nadácie Slovak Telekom , s finančnou a brigádnickou pomocou rodičov.  
Podrobnosti SD č.: 119 a / 2011 
MŠ Pšurnovice.  
7. 9. 1981 sa po prvý krát otvorili dvere na materskej škôlke. Dnes oslavuje škôlka a s ňou 
veľa jej odchovancov 30. výročie. Oslavy sa konali v Kultúrnom dome s bohatým 
programom, kde prijala riaditeľka  Ľ. Macangová  ďakovný list od primátora Bytče.  
Podrobnosti SD č.: 119 b  / 2011 
Poplatky.  
V žilinských škôlkach sa za tento rok vyberali vyššie poplatky. MŠ v Bytči platia mesačný 
poplatok 10 eur. Do konca roka ho MZ nezvýšilo. Od 1. 10. sa zvýšil poplatok za stravu o 6 
centov , informovala verejnosť A. Tarneková za referát školstva.   
Podrobnosti SD č.: 120  / 2011 
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Základné školy ( ZŠ ) 
 

Základná škola na Ul. mieru. 
 

1. Prehľad o počte žiakov a tried.  
Počet tried : 40; žiakov : 804; oddelení v ŠKD : 8 , v ňom bolo 206 detí; počet prvákov: 103; 
počet deviatakov: 86; prijatí na školy: 101. 
2. Prehľad o počte zamestnancov 
Pedagogickí : 61; ostatní : 14 
3. Vzdelávanie zamestnancov 
Najviac učiteľov si rozširovalo vzdelávanie, 10 v oblasti anglického a nemeckého jazyka.  
4. Aktivity a prezentácie školy na verejnosti      
Škola absolvovala besedy, súťaže, výlety a exkurzie, vydávala občasník Denný prorok. Deti si 
pripravili mnoho projektov z oblasti ochrany prírody. Deviataci urobili anglické video „ Naša 
škola“, škola krstila CD s nahrávkami ľudových piesní, nacvičovali divadelné predstavenia 
a iné.  
5. Súťaže.  
V okresnom kole vyhrali viac než 10 súťaží v rôznych odboroch. Okrem nich 10 športových 
a viac ako 7 výtvarných súťaží.  
V krajskom kole skončili vo futbale na 6. m. ; vo fyzikálnej olympiáde na 4. m.  a v trojboji 
na 2. m.  
V medzinárodnej  mat. súťaži obsadili 4. m.  
6. Projekty 
Škola  vypracovala mnoho projektov : Konto Orange, Slovensko moja vlasť, Microsoft IT 
Academy, Otvorená škola, je školiacom centrom Infoveku, škola spolupracuje s Fakultou 
prírodných vied Žilinskej univerzity. V januári 2011 bol ukončený projekt Premeny tradičnej 
školy na modernú.  
7. Priestorové a materiálové podmienky 
Po tom ako boli obnovené budovy v roku 2010 odovzdané do užívania, má škola 
nadštandardné priestorové vybavenie.  
Podrobnosti SD č.:  115 / 2011 ( správa ) 
Karneval. 
Napriek tomu, že boli  posledný  januárový deň prázdniny, škola sa ozývala krikom detí. 
Vychovávateľky zo škol. klubu pripravili pre deti tradičný zimný karneval. Takmer 120 detí 
spolu s rodičmi zaplnilo Kongresovú sálu školy.  
Podrobnosti SD č.: 121 a  / 2011 
Kŕmenie zvierat. 
Začiatkom februára sa deti so ŠK vybrali na Hôreckého kopanicu, aby nakŕmili voľne žijúce 
zvieratká. Pri kŕmidlách sa naučili poznávať aj ich stopy. 
Podrobnosti SD č.: 121 b / 2011 
Slávnosť.  
Riaditeľstvo školy usporiadalo pre svojich súčasných ale aj minulých učiteľov  slávnostné 
posedenie z príležitosti Dňa učiteľov. Všetci sa stretli v Kongresovej sále školy 25. 3. 2011. 
Podrobnosti SD č.: 121 c  / 2011 
Prezentácia albumu. 
28. júna  na námestí prezentovali deti svoje CD s motívmi ľudových piesní. V rámci rozvoja 
regionálnej výchovy si deti sami s pani učiteľkou Ivanou Lukácsovou zostavili tento súbor 
piesní, ktorý môže byť využitý ako učebná pomôcka. V albume sú piesne žatevné, pracovné, 
obradné, ľúbostné, regrútske i žartovné. Autori sa zamerali najmä na regionálne  piesne  Deti 
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si sami naspievali piesne a hudobne ich sprevádzal ľudový súbor ZUŠ. Technicky spracoval 
CD  učiteľ školy Janko Ciesarík.  
Podrobnosti SD č.: 122  a, b  / 2011 
Klub moderných učiteľov ( KMU ) 
Klub vznikol vo februári 2011. Jeho činnosť vychádzala z podnetov aktívnych učiteľov školy. 
Členmi sú učitelia všetkých typov škôl v meste. Koncom roka mal klub 34 členov a jeho 
koordinátorka bola Ľubica Gabajová. Počas roka realizovali tieto aktivity: 

- odborné prednášky  s vedúcou katedry psychológie v Nitre PaeDr Gallovou 
- prednáška o šikanovaní na školách s profesorom P. Ondrejkovičom 
- vymenili si skúsenosti s materskými školami v okrese P. Bystrica 
- zúčastnili sa na regionálnej konferencii učiteľov v P. Bystrici 
- zapojili sa do súťaže s témou „ Najlepšie projektové vyučovanie“ 
- naučili sa základy tanca Zumba s jeho lektorkou 
- naučili sa zdobiť medovníky 
- s bývalou p. uč. G. Uhliarikovou sa naučili techniku tenerify 

Podrobnosti SD č.: 123 a, b / 2011 
 

Základná škola Ul. Eliáša Lániho 
 
1. Prehľad o počte žiakov a tried 
Počet tried : 23; počet žiakov: 521; počet odd. ŠKD ; 3 ( s počtom detí 75 ); počet prvákov : 
45 ; počet deviatakov: 74; Počet ž. prijatých na školy: 74 + 2 ( z nižších ročníkov ) + 4 na 
osemročné gymnázium 
Škola má dislokované pracovisko v Hliníku n/ Váhom a v Hrabovom.  
2. Prehľad o počte zamestnancov     
Pedagogickí : 43; ostatní : 7. 
3. Ďalšie vzdelávanie ped. pracovníkov  
Jazyková príprava ( 6 ), funkčné vzdelávanie ( 3 ), modernizácia vyučovania ( 3 ), rozširujúce 
vzdelávanie ( 1), a iné. 
4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
Besedy: Hodnota rodiny v spoločnosti, Priatelia policajti, beseda so spisovateľom Nagajom, 
s poľovníkmi, zdravotníkom, psychológom a iné.  
Exkurzie: MsÚ, Považská galéria, kaštieľ v Jasenici, Viedeň, záhradníctvo, vodné dielo 
Gabčíkovo. 
Súťaže: okrem bežných olympiád sa deti dobre umiestnili : medzinárodné: Klokan a Génius 
Logicus ( matematická súťaž), Okresné: 1.m. v mat. Pytagoriáde, MAKS( mat. súťaž), 2. m. 
Hviezdoslavov Kubín, 3.m. Šaliansky Maťko a iné. 
Najlepšie výsledky dosiahli v hádzanej: 1.m. v krajskom a okresnom kole, 6.m. v národnom 
kole.  
5. Projekty 
Netradičné vzdelávanie, planéta vedomostí, vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky, 
recyklovanie, sociálne zručnosti detí, spolupráca s políciou, čitateľské zručnosti a iné. 
6. priestorové a materiálne podmienky   
Stav tried je vyhovujúci, vo väčšine z nich je nový nábytok, v malých triedach sú keramické 
tabule.  
Podrobnosti SD č.: 115 / 2011 ( správa ) 
Školák – škol. časopis.  
Okrem aktualít so života školy prezentuje práce žiakov, rôzne logické hry a úlohy.  

- 18. 1. vyhrala 2.m. v olympiáde v anglickom jazyku S. Cigániková 
- 2. 2. sa výborne umiestnili na dejepisnej olympiáde S. Gašperec a M. Ačjak 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2011  strana č. 46 

- 11. 2. mali deti 1. stupňa veselý karneval 
- 28. 2. prežili deviataci „ chémiu každodenného života s p. uč. Kopeckou 
- 2. a 3. 3. sa učili piataci niečo o pravidlách cestnej premávky 
- 3. 3. boli na škole Majstrovstvá v stolnom tenise. Dievčatá získali striebornú medailu 
- Mesiac knihy si pripomenuli výstavou kníh, návštevou knižnice, prváci mali Deň 

rozprávok, štvrtáci absolvovali čitateľský maratón, druháci mali Zážitkové čítanie, deti 
sa zapojili aj do ilustrácií leporela.  

- V marci si šiestaci konštruovali funkčné modely hydraulických zariadení 
- Deti v marci navštívili predstavenie Perinbaba v bábkovom divadle v Žiline 
- 1. 4. absolvovali siedmaci hodinu prvej pomoci 
- 12. 4. boli na exkurzii v planetáriu v Žiari nad Hronom  
- Šiestaci boli na exkurzii v Bytčianskom archíve 
- 7. – 8. 4. boli malí žiaci na dopravnom ihrisku v P. Bystrici, aby si overili svoje 

zručnosti z dopravnej výchovy 
- Apríl – beseda s poľovníkom p. Lukáčikom 
- 20. 4. oslávili Deň zeme, výrobou ekoplagátov a iných trojrozmerných objektov 
- 20. 4. chlapci súťažili v pletení korbáčov 
- 27. 4. postúpili hádzanárky na Majstrovstvá Slovenska 
- 28. 4. boli piataci na exkurzii v Gabčíkove 
- 5. 5. vystúpili deti v programe pre svoje mamičky v Sobášnom paláci 
- 20. 5. darovali učitelia školy svoju krv v akcii Daruj krv, daruješ život 

V SD prikladám 2 čísla časopisu , kde sa môžeme podrobnejšie dozvedieť o činnosti detí 
a učiteľov školy počas celého roka.  
Podrobnosti SD č.: 124 a, b / 2011 
 

Základná umelecká škola ( ZUŠ ) 
 

1. Počet žiakov 
Prípravné štúdium : 47; I. stupeň: 452; II. stupeň: 24; ŠPD : 18; spolu : 580 
Hudobný odbor( HO ) : 267 ž. ; výtvarný odb.( VO) : 151ž.; tanečný odb.(TO): 111 ž.; 
literárno-dramatický odb.(LDO): 12 ž. 
2. Počet zamestnancov  
Pedagógov: 16 interných a 8 externých; nepedag.: 3 
3. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  
Koncerty: - verejné žiacke ( 7 ), verejné tanečné V Dome kultúry ( 5 ) , vystúpenia tanečného 
odb.: ( 13) , výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ ( 5 ) 
Výstavy: 4 
Vystúpenia literárno-dramatického odb.: 5 
Súťaže a festivaly:  
HO : zobcová flauta (1.-2.m.), husľová súťaž v Kremnici ( zlaté pásmo), spevácke súťaže ( 
účasť), prehliadka hud. tvorby ( 2 ceny za najlepšiu interpretáciu), detský hudobný festival ( 
strieborné pásmo), Nitrianska lutna ( 1.m.) klavírna súťaž ( 2.m.) 
VO : účasť na súťažiach neuvedená, návrh na realizáciu absolventských tabiel 
LDO : Detská divadelná Žilina ( 2.m.), Detský divadelný medveď ( účasť) 
TO : Scénický tanec KNM ( cena poroty), choreografia VLNY ( 1.m.), Mačky ( 1.m.), 
Pohyby hudby ( 1.m. ) 
4. Priestorové a materiálne podmienky školy  
Na individuálne vyučovanie používa škola 14 učební a na kolektívne 6 učební. Všetky odbory 
prezentujú svoju tvorbu na verejnosti , väčšinou v DK. Vyučovanie TO prebieha striedavo 
v DK, v zrkadlovej sále ZŠ Ul. mieru, a telocvični ŠZŠ. Škola má dostatok učebných 
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pomôcok. Nevyhovujúce je ale osvetlenie neónmi. Hlučnosť hudobných tried je treba znížiť 
tapacírovanými dverami.  
Finančne zabezpečuje školu MsÚ a rodičia.  
Podrobnosti SD č.: 115  / 2011 ( správa) 
Rozhovor. V januárovom čísle uverejnil Bytčiansky kuriér rozhovor s riaditeľkou ZUŠ 
Vierou Křížovou, ktorá hovorila najmä o cieľoch a poslaní umeleckého školstva, na jeho 
prípravnom poslaní na vyššie umelecké školy. Zriaďovateľom ZUŠ je MsÚ v Bytči. 
Riaditeľka si spoluprácu s ním veľmi pochvaľovala. Hovorila o rozšírení odborov, ktorých od 
vzniku školy poriadne pribudlo. Výsledky práce škola pravidelne prezentuje na verejnosti 
a o jej vystúpenia je stály záujem.  
Podrobnosti SD č.: 125 a  / 2011 
Verejné predstavenie ZUŠ pod názvom „ Láska po našom“ ponúkli Dramaťáci verejnosti 
v DK 25. 3. Toto autorské predstavenie bolo ocenené 2.m. na regionálnej súťaži v Žiline.  
Deň matiek. Mesto Bytča a ZUŠ pozývali 8. 5. na vystúpenie s príležitosti Dňa matiek do 
DK. Všetky prítomné ženy pobavila skupina KORTINA a deti zo ZUŠ. 
Tanečný koncert predviedol TO v DK 20. 12. , na ktorom privítal verejnosť mesta. 
Kvapôčka. ZUŠ srdečne pozvala nás všetkých na  predstavenie žiakov LDO pod názvom 
Kvapôčka. Predstavenie sa konalo v hlavnej sále DK 21. 12. Zároveň nám predviedli aj 
predstavenie pod názvom Vianočné leporelo.  
Podrobnosti SD č.: 125 b  / 2011 
 

Centrum voľného času ( CVČ ) 
 
1. Prehľad o záujmových útvaroch 
 
CVČ  ponúkalo deťom vyžitie sa v záujmových oblastiach: Kultúra a umenie ( 212 členov 
krúžkov), Informatika a počítače ( 17 ), telovýchova a šport ( 507 ), Jazykové krúžky ( 156 ), 
Spoločenské vedy ( 66 ), Ekológia a turistika ( 35 ). Pravidelnú záujmovú činnosť 
navštevovalo spolu 993 detí.  
2. Prehľad zamestnancov   
V zariadení pracovalo 8 interných pedag. a 29 externých  zamestnancov.  
3. Prázdninová činnosť     
Jesenné prázd.: Šarkaniáda, čarovanie s bylinkami, tanečné krúžky, posilňovňa  
Vianočné prázd.: Tanečné krúžky a posilňovňa 
Polročné prázd.: karneval 
Jarné prázd.: stretnutie a prezentácia tanečných krúžkov,  
Veľkonočné prázd. :Fantázia z odpadu ( prehliadka priestorových prác), súťaž o najkrajšie  
                             Veľkonočné vajíčko, nácvik tanečných krúžkov 
Letné prázd.: Mestské tábory mali akcie pod názvom: Stratené rozprávky, Cesta ríšou zvierat 
                      Letný tábor mimo mesta. 
Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 1398 detí a mládeže.  
4. Príležitostná činnosť.  
Počas šk. roku mali deti možnosť navštevovať posilňovňu. CVČ organizovalo všetky šk. 
súťaže, olympiády  a predmetové súťaže. Pre verejnosť pripravili vystúpenia ako: Úsmev, 
Rebel, stretnutie s Mikulášom, Super dievča. Členovia krúžkov sa prezentovali na rôznych 
súťažiach, kde dosiahli dobré výsledky. Na tanečnej súťaži MOVE ON – v Žiline obsadili 2 
prvé miesta a 1. tretie. Na tanečnej súťaži Žilinský kryštál obsadili 1.m. Na súťaži v disko 
tancoch v Pov. Bystrici obsadili 2. a3. m. V environmentálnej súťaži Poznaj a chráň obsadili 
3. a 5. m.  
Príležitostnej činnosti sa zúčastnilo počas roka 6958 detí.  
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5. Priestorové a materiálne podmienky 
V tomto šk. roku sa im podarilo získať ďalšie priestory v budove na Ul. mieru. Pri 
organizovaní akcií spolupracovali so všetkými školami, s MsÚ, s Políciou SR a s  mestskou 
knižnicou.  
Podrobnosti SD č.: 115  / 2011 ( správa ) 
Nové priestory.  Mesto Bytča oznámilo verejnosti 10. 1. svoj zámer prenajať CVĆ časť 
mestského majetku a to v budove šk. jedálne na Ul . mieru. MsZ schválilo tento zámer 27. 1.  
Podrobnosti SD č.:  126 a  / 2011 
Letné tábory. CVČ pripravilo pre deti 3 letné tábory. Mest. tábor Cesta ríšou zvierat trval od 
4. – 8. 7. a jeho súčasťou bol celodenný výlet do Súľova.  
Mest. tábor Stratené rozprávky trval od 11. – 15. 7. a jeho súčasťou bol celodenný výlet na 
hrad Strečno.  
Letný pobytový tábor s názvom Cestujeme časom trval od 16. – 23. 7. a bol umiestnený 
v Českej republike.  
Krúžky. CVĆ otvorilo od októbra množstvo krúžkov. Okrem tých tradičných som vybrala 
pre ilustráciu : Prvé kroky s hudbou, Cvičenie detí s mamičkami, Malí záhradkári, Varenie 
a pečenie, Detský aerobik, Čáry, máry s pastelkami, Korálkovanie,  a iné.  
Púšťanie šarkanov pripravilo CVČ pre deti 7. 10. Deti si priniesli vlastných šarkanov, 
ktorých si predtým sami urobili. Počasie im vyšlo a šarkany leteli poriadne vysoko.  
Turistickú vychádzku pripravili deťom počas jesenných prázdnin. Vychádzka bola 
nasmerovaná na Ostrý vrch a spojená s opekačkou.  
Vianočné trhy. CVČ pozvalo všetkých na svoje vlastné Vianočné trhy, ktoré sa konali 19. 
12. v priestoroch CVČ. Záujemci si tu mohli kúpiť výrobky, ktoré urobili na rôznych 
krúžkoch vlastnoručne sami deti. Na výstavke sme videli ikebany, náušnice, ozdoby na 
stromček, svietniky a iné.  
Podrobnosti SD č.: 126 b  / 2011 
 

Gymnázium  
 
Rodičovské združenie a riaditeľstvo školy pozvali verejnosť na 11. reprezentačný ples , 
ktorý sa konal 12. 2. v priestoroch DK.  
Podrobnosti SD č.: 127 a   / 2011 
Fašiangový sprievod. Národ študentský nás poriadne prekvapil 8. 3. , keď sa vydal na 
pochod mestom vo vydarených fašiangových maskách . 
Maturity.  Koncom marca mali za sebou naši maturanti náročný týždeň. Absolvovali písomné 
maturity, ktoré boli tento rok veľmi náročné. Maturovali zo slovenčiny, cudzieho jazyka 
a matematiky. Tento rok maturovalo v našom regióne 2648 študentov, medzi ktorých patrili aj 
naši z gymnázia. Aj tento rok došlo k úniku informácií, čo sa študentom zdalo nespravodlivé.  
Podrobnosti SD č.: 127 b  / 2011 
Deň učiteľov. Na tento deň pripravili študenti veľmi pekný program nielen pre svojich 
profesorov ale aj pre učiteľov dôchodcov, z ktorých mnohí ich učili ešte na základnej škole.  
Pre každého z nich pripravili pekný pozdrav.  
Podrobnosti SD č.: 127 c   / 2011 
Súťaž. ŽSK pripravil pre stredoškolákov súťaž pod názvom „ Dobré správy samosprávy“. 
Študenti súťažili o zaujímavé ceny. Od roku 2008 sa do nej zapojilo 250 študentov s 200 
prácami.  
Podrobnosti SD č.: 127 d  / 2011 
Úspešný filmár. Talentovaný študent bytčianskeho gymnázia Matej Zrebný získal hlavnú 
cenu na medzinárodnej súťaži mladých filmárov. Najskôr spolu s Dušanom Ďurajkom 
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obsadili 3. m. v celoslovenskom finále s materiálom vizuálne efekty fotkou a videom. Hneď 
potom vyhral v kategórii hudobné video a so svojím krátkym filmom sa dostal medzi sedem 
najlepších z tridsiatich prihlásených. Súťaž prebiehala v angličtine. Na slávnostnom vyhlásení 
víťazov slovenčinu ani nepočul. Témou jeho filmu bolo ako môžu peniaze zmeniť svet. Matej 
si svoju kvalitnú kameru kúpil za peniaze , ktoré si zarobil na brigáde. Po skončení gymnázia 
chce ísť študovať filmovú a televíznu tvorbu. Od nás tam v minulosti prijali už dvoch 
študentov Pavla Čižmára a Petra Gettinga.  
Podrobnosti SD č.: 128 a  / 2011 
Vysvedčenia. Koniec šk. roka zavŕšilo gymnázium rozdávaním maturitných vysvedčení 
a oceňovaním úspešných študentov v pekných priestoroch Sobášneho paláca. Škola pripravuje 
na ďalšie štúdium nadané deti. Rodičia si pochvaľovali ľudský prístup učiteľov k žiakom 
a profesionalitu pri ich vzdelávaní . 
Podrobnosti SD č.: 128 b / 2011 
14. 9. oznámilo gymnázium verejnosti , že z príležitosti prijímania prvákov do študentského 
cechu sa uskutočnil pochod mestom. Na námestí bolo krátke zábavné zastavenie.  
 

Špeciálna základná škola internátna ( ŠZŠI ) 
 
Spoločne s Krajským školským úradom pripravila škola 27. 3. 17. ročník regionálnej 
prehliadky Hviezdoslavovho Kubína a Bytčianskeho slávika.  
V apríli škola začala realizovať projekt pod názvom „ Bež, kolobežka, bež.“ Na tento projekt 
získali financie vo výške 1 500 € na asfalt od Nadačného fondu KIA motors. Bolo treba 
vybudovať rovnú asfaltovú plochu pre deti na vozíčkoch. Táto plocha slúži všetkým deťom 
školy na korčuľovanie, kolobežkovanie, behanie, súťaže ale aj kreslenie.  
Podrobnosti SD č.:  129  a, b / 2011 
 

Jazykové školy 
 
Inštitút jazykov a vzdelávania mal svoju kanceláriu v Bytči na námestí. Je to vzdelávacia 
a prekladateľská spoločnosť. Pre deti pripravili na jún prímestský tábor s dennou dochádzkou. 
Deti tu mali pestrý program so zábavnou formou výučby nemeckého a anglického jazyka.  
Podrobnosti SD č.: 130 a / 2011 
Súkromná jazyková škola ( S. Salajková )sídliaca na Ul. S. Bíroša oznámila rodičom 
a verejnosti , že majú 17. 6. Deň otvorených dverí. Pre návštevníkov bol pripravený 
zaujímavý program.  
Podrobnosti SD č.: 131  / 2011 
Táto škola otvorila v septembri jazykové kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, 
talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. Kurzy boli určené pre deti od 5 – 15 rokov, pre 
mládež, budúcich maturantov a pre dospelých. 
Podrobnosti č.: 132  a, b,  / 2011  
V júli a auguste otvárali konverzačné kurzy s uvedených jazykov pre opatrovateľky, 
zdravotné sestry a iné profesie a kurzy pre zamestnancov v zahraničných firmách.  
Pre študentov gymnázií ponúkali doučovanie. 
Podrobnosti SD č.: 132 c   / 2011 
Päťdňový jazykový letný tábor v Belušských Slatinách otvorili od 1. 8. do 5. 8. Tábor sa 
niesol pod názvom „ Hurá do cirkusu“ a navštívili ho deti od 8 do 12 rokov.  
Podrobnosti SD č.: 132 d / 2011 
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Autoškola 

 
Autoškola Ľubomír Liška priebežne počas roka informovala verejnosť , že sídli na 
Hviezdoslavovej ulici a otvára vodičský kurz na motocykle, osobný a nákladný automobil. 
Kurzy trvali 6 – 8 týždňov a záujemcovia za ne zaplatili od 340 – 370 €. Kurzy bolo možné 
splácať aj na splátky. Študentom ponúkali rôzne zľavy. 
Podrobnosti SD č.: 133 a, b  / 2011  
 
 

Vzdelávacia firma 
 
Kto sa chcel stať profesionálnou opatrovateľkou, mohol absolvovať kurz opatrovania  vo 
firme GARAND. Kurz mal rozsah 224 hodín a jeho účastníci dostali certifikát v nemeckom   
a slovenskom jazyku s praxou v zariadení opatrovateľskej služby. Výučba bola zameraná na 
komunikáciu s klientom.  
Podrobnosti SD č.: 134 / 2011 
 
Protesty učiteľov.  
1. 9. začali všetci učitelia na Slovensku zbierať podpisy pod petíciu, aby im vláda zvýšila 
platy, umožnila ísť skôr do dôchodku a prehodnotila kreditný systém. Podpisy zbierali aj na 
všetkých našich školách v meste. 13. 9. cestovali mnohí do Bratislavy . V Bytči poskytli 
riaditelia škôl tzv. riaditeľské voľno. 44 učiteľov zo školy na Ul. mieru odcestovalo do 
Bratislavy tiež , aby donútilo vládu konečne v školstve niečo urobiť.  
Podrobnosti SD č.: 135  a, b / 2011 
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10. kapitola   
 
 
 
 

K U L T Ú R A   
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
28. 8. Na nádvorí Sobášneho paláca sa konal Hradný deň . Bola to slávnosť s vernisážou 
putovnej výstavy fotografií o hradoch. Projekt bol spolufinancovaný s EÚ v rámci 
cezhraničnej spolupráce. 
15.11. Krajský pamiatkový úrad ( KPÚ) v Žiline rozhodol , že je nevyhnutné vykonať 
záchranný archeologický výskum na parcelách Bytča – Pod Hájom. Prikazuje to zákon 
o ochrane pamiatkového fondu. 
Podrobnosti SD č.: 136 a   / 2011 
5. 12. usporiadalo CVČ na veľkú radosť detí Stretnutie s Mikulášom v Dome kultúry. 
V prílohe prikladám program stretnutia. 
Podrobnosti SD č.: 136 b / 2011  
 
Výdavky z rozpočtu mesta na kultúru v eurách:  
Spolu: 153 090 
Z toho na organizáciu a podporu kultúrnych a filmových podujatí: 74 140; na mestskú 
knižnicu: 52 410; podporu kultúrnych domov v mest. častiach: 4 440 ; služby pre kluby a 
združenia: 22 100.  
Podrobnosti SD č.:  137 / 2011 
 
Turzov ples. 5. marca pozvalo Považské múzeum v spolupráci so ŽSK do Sobášneho paláca  
všetkých , ktorí mali chuť si zaplesať. V cene vstupenky bola zahrnutá slávnostná večera, 
fašiangové šišky a iné.  
 
Oslavy vzniku 1. Slovenskej republiky sa konali 12. 3. v rodnom dome prezidenta Tisa na ul. 
1. mája. Priatelia tradícií a slovenskej histórie si posedeli pri  kapustnici. Pred slávnostnou 
večerou sa prešli v sviečkovom sprievode po námestí a položili vence na pripomienku 
tragickej smrti nášho prezidenta.  
 
Noc múzeí v Opoczne. 14. 5. v poľskom Opoczne primátori oboch miest ( za Bytču M. 
Minárčik) slávnostne podpísali zmluvu o priateľstve a spolupráci na ďalšie 4 roky. Slávnosť 
sa konala pri príležitosti 35. výročia založenia múzea v Opoczne. Súčasne  otvorili výstavu 
ikon s názvom „ Medzi zemou a nebom“. Vystavovala naša Katarína Kasagrandová a poľský 
umelec Andrzej Oliva.  
Podrobnosti SD č.:  138 a, b, c , d / 2011 
 
Flóra Súľovských skál. 23. 5. prezentovalo Považské múzeum v Sobášnom paláci výstavu 
z cyklu výstav zameraných na prírodné krásy bytčianskeho regiónu. Výstava bola prístupná 
verejnosti do 19. 6.  
Podrobnosti SD č.:  139  / 2011 
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Posedenie pri hudbe  sa v Dome záhradkárov už stalo tradíciou. Aj 29. 5.  zahral do tanca „ 
Dedo Julo“. Aj Radničná reštaurácia pozývala 27. 5.  na posedenie pri hudbe, pod názvom „ 
Kokteilové leto“.  
 
Javornícke ozveny. 11. 6. sa v Hvozdnici uskutočnil už piaty ročník folklórneho festivalu 
Javornícke ozveny. Okrem toho, že sa tu predstavilo so svojím programom 9 ľudových 
súborov z blízkeho i vzdialeného okolia, usporiadatelia pripravili aj výstavu hudobných 
nástrojov z oblasti Javorníkov. Hlavnou myšlienkou bolo priblížiť ľudovú hudbu vo forme 
v akej hrávala do polovice minulého storočia.  
Podrobnosti SD č.:  140 a, b, c, d / 2011 
 
Historické vozidlá. 18. 6. sa na nádvorí zámockého areálu a na námestí mesta zastavili 
zberatelia historických vozidiel. Tohto medzinárodného trojdňového stretnutia sa zúčastnili 
motoristi z Česka, Slovenska a Nemecka. Trať prehliadky viedla malebným Považím a cez 
Rajeckú dolinu. Primátor Bytče M. Minárčik udelil hlavnú cenu za unikátne vozidlo PRAGA 
AV z r. 1938. Naši zberatelia sa tiež bohato prezentovali nielen autami, ale aj motorkami. 
Vystavoval J. Kozák, Blaškovci, Hajdúch, P. Prítel a O. Pištík.  
Podrobnosti SD č.: 141 a, b / 2011 
 
Výstava bicích hodín. Od 20. do 24. 6. bola sprístupnená výstava kolekcie bicích hodín, 
mincí s významnými osobnosťami a udalosťami Slovenska. Vystavoval Ing. Štefan Putirka, 
ktorý so svojej 13. komnaty, kde má už viac ako tisíc budíkov, vybral tentoraz bicie hodiny. 
Zberateľstvu sa venuje už 30 rokov. Na produkcii mal 50 hodín , ktoré začali naraz hrať každé 
svoju melódiu.  Štefan si vie aj sám opraviť už nefunkčné hodiny.  
Podrobnosti SD č.:  142 a, b / 2011 
 
Festival drotárstva. 25. a 26. 6. sa v Sobášnom paláci predstavili majstri drotári na 21. 
ročníku Festivalu drotárstva. V tvorivých dielňach na tému „ Moje druhé ja“ predviedli 
aktivity pre verejnosť : škola drôtovania, detský kútik a drotársky trh. Novinkou 21. ročníka 
bola prezentácia filmov s drotárskou tematikou, ktoré sa zaoberali  autentickými spomienkami 
drotárov na časy ich vandroviek.  
Podrobnosti SD č.:  143  / 2011 
 
Divadelná prehliadka. 21. júna sa predstavilo verejnosti  8 súborov z Bytče ale aj z Martina , 
Banskej Bystrice Tepličky n. Váhom . Prehliadka sa niesla pod názvom „ DIVIDLO 2011“. 
Svoje umenie predviedli deti zo základných škôl, ZUŠ, konzervatórií a gymnázia.  
Podrobnosti SD č.:     / 2011 
Okrem amatérov vystúpili v Dome kultúry aj profesionálni umelci. 10. 6. sa predstavilo 
Radošínske naivné divadlo s trpkou komédiou Nesladím, 7. 10. nás pobavila Partička so 
svojím hudobno – zábavným programom. Napokon si prišli na svoje pamätníci pri programe 
Repete návraty s ich miláčikmi z mladosti.  
 
Výstava. 9. 7. sa konala vernisáž výstavy v Dome kultúry. Naše mesto navštívili zástupcovia 
partnerského mesta Opoczno. Pri tejto príležitosti usporiadalo Mesto Bytča spoločnú výstavu 
ikon umelca Andrzeja Olivu a našich výtvarníkov Ladislava Prítla a Bohuslava Behríka. 
V SD prikladám krátke monografie umelcov a fotografie z vernisáže. 
Podrobnosti SD č.:  144  a, b, c / 2011 
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Konferencia. 18. júla sa v Sobášnom paláci konala konferencia, ktorá sa venovala záchrane 
kultúrnych a historických pamiatok v Žilinskom a Zlínskom kraji. Konferencia bola súčasťou 
mikroprojektu „ Odklínanie hradov a zámkov“.  
Ďalšou plánovanou akciou projektu bol Hradný deň v nedeľu 28. 8. Počas podujatia sa oživili 
stredoveké tradície. Jeho súčasťou bola putovná výstava fotografií o hradoch a zámkoch.  
Podrobnosti SD č.: 145   a,  / 2011 
 
Výstava gladiol. 27. a 28. 8. sme sa v Dome kultúry mohli potešiť krásnymi kvetmi gladiol. 
Bytčan Jozef Kocian sprostredkoval túto výstavu so spolkom Gladiola Martin a MsÚ Bytča. 
Pán Kocian sa už šľachteniu a pestovaniu gladiol venuje 25 rokov. Okrem rôznych odrôd 
gladiol sme si pozreli aj krásne aranžmán z rôznych druhov kvetov.  
Podrobnosti SD č.: 146 a, b, c / 2011 
 
Michalský jarmok. V dňoch 30. 9. a 1. 10. bol opäť na Námestí SR Michalský jarmok. 
Otvoril ho primátor mesta. V kultúrnom programe vystúpili jednotlivci a skupiny z okolia 
Bytče ale i zo Zvolena. Deti sa potešili najmä Rytierom spod pustého hradu ( Zvolen) 
s ukážkami šermu, tanca a ohňostroja. Všetci boli oblečení v dobových kostýmoch.. V SD 
prikladám pozvánku a fotografie z jarmoku.  
Podrobnosti SD č.: 147 a, b, c / 2011 
 
Stretnutie s Mikulášom pripravilo CVČ 5. 12. v Dome kultúry. Deti si najskôr pozreli 
divadlo o Medovníkovej chalúpke, potom od Mikuláša dostali sladké darčeky . Hneď potom 
sa presunuli na námestie , kde po chvíľke hudby Mikuláš spolu s primátorom mesta rozsvietili 
vianočný stromček.  
 
Vianoce. 16. 12. otvoril primátor prvé Vianočné trhy a popoludní nám deti všetkých škôl 
pripravili vianočný koncert s dojímavým programom.  
 
Sobášny palác. V jeho objekte realizuje Považské múzeum počas celého roka rôzne 
podujatia. V zrekonštruovaných priestoroch , kde len tanečná sála poskytuje kapacitu 300 
miest, vzniklo multifunkčné spoločenské centrum. Objekt využívajú mladí umelci, rôzne 
záujmové a vzdelávacie  organizácie na koncerty, výstavy . Čoraz častejšie je využívaný na 
organizovanie svadby.  
Podrobnosti SD č.: 148  a, b, c / 2011 
 
Štyri ro čné obdobia v detailoch slovenskej prírody bol názov výstavy , ktorú v auguste 
otvorili  v Sobášnom paláci. Autorom fotografií bol Matej Žiak. Na výstavu vybral 40 
veľkoformátových fotografií, ktoré zobrazovali najmä detaily z objektov v prírode. Verejnosti 
bola výstava prístupná do 11. 9.  
Podrobnosti SD č.: 149  / 2011 
 
ŽSK vyhlásil súťaž o exkluzívnu svadbu v Sobášnom paláci v Bytči pod názvom Svadobný 
dar palatína Turzu. Do súťaže sa prihlásilo 20 snúbeneckých párov nielen z okolia Bytče 
a Žiliny, ale aj z celého Slovenska, Česka, Belgicka. Podmienkou bolo, aby páry spolu 
navštívili múzeá a hrady v ŽSK podľa mapy múzeí ( Oravský hrad, Vlkolínec, Likavka, 
železnička vo Vychylovke a iné ). V sobotu 5. 2. vylosovali v bratislavskej INCHEBE prvé 
dva páry snúbencov . 
11. 6. mali v Sobášnom paláci svoju svadbu Manželia Tisovci  o pár dní neskôr manželia 
Matuškovičovci  zo Žiliny, 10. 9. manželia Jasenkovci .  
Podrobnosti SD č.:  150   a, b, c, d / 2011 
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Židia v Bytči sa volala nová kniha Pavla Krála, ktoré vyšla v 3. vydaní. Autor knihy opisuje 
život židov v Bytči, ich aktivity v priemysle, ich významné osobnosti. Kniha bola napísaná na 
pamiatku ľudí, ktorí v Bytči žili a násilne boli deportovaní do vyhladzovacích táborov.  
Podrobnosti SD č.:  151 a  / 2011 
 
Portréty. 1. 5. odvysielalo rádio Regina portrét Waldemara Oszczedu rodáka z Opoczna 
a dlhoročného Žilinčana. Hovorili o jeho autorstve kníh o pozoruhodnostiach Slovenska, ktoré 
vyšli v poľskom jazyku.  Vo februári 2010 prevzal vysoké poľské vyznamenanie za 
významný rozvoj spolupráce Opoczna a Bytče. W. Oszczeda hovoril o tom , čo ho zaujíma 
a trápi.  
Podrobnosti SD č.: 151 b / 2011 
 
Archeologický výskum. KPÚ v Žiline rozhodol 10. 10. o nevyhnutnosti vykonať 
archeologický výskum , ktorý sa týka realizácie stavby „ Big Box Bytča“.  
 
Zberateľská minca. Národná pokladnica vydala striebornú zberateľskú mincu  k 150. 
výročiu prijatiu Memoranda národa slovenského . Mohli sme si kúpiť takéto mince, ktorých 
striebro bolo vysokej rýdzosti a cena jednej bola v hodnote 10 €.  
Podrobnosti SD č.: 151 c / 2011 
 

Mestská knižnica (MsK) 
 
Noc s Andersenom. Slovenská asociácia knižníc vyhlásila 12. ročník podujatia Týždeň 
slovenských knižníc na sklonku marca a apríla. Týždeň ukončili medzinárodným podujatím 
pod názvom Noc s Andersenom, ktorého sa zúčastňujú deti Slovenska, Slovinska, Česka, 
Poľska a Rakúska. 1. 4. zorganizovala MsK spolu so ZŠ Ul. mieru pre deti a ich rodičov 
pútavú akciu, pri ktorej sa nielen veľa čítalo, ale aj prespalo v knižnici. Potom ako prítomní 
dostali Preukaz spáča, otvoril akciu primátor M. Minárčik. Vzápätí sa všetci započúvali do 
rozprávok v podaní K. Kasagrandovej, G. Uhliarikovej a A. Šafránka. Deti čakalo bohaté 
občerstvenie, súťaže , hry a spánok medzi knihami. Ráno si pobalili veci, naraňajkovali sa , 
dostali darček na pamiatku a plní dojmov odišli domov.  
Vydarené podujatie pripravila knihovníčka Ľ. Raždíková a učiteľka Ľ. Gabajová.  
Podrobnosti SD č.: 152    a, b, / 2011 ( text ); SD č.: 152  c, d, e / 2011 ( foto ) 
 
Čitateľský maratón pod názvom „ Čítajme si...“ otvorili v MsK 31. 5. Zúčastnili sa ho deti 
z oboch základných škôl v meste.  
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11. kapitola   
 
 
 
 

C I R K E V    
 
 
 

Sanctorum – časopis farnosti začal vychádzať od začiatku roka. V prvom čísle sa redakcia 
venovala sviatkom Veľkej noci ( Zelený štvrtok, Turínske plátno, podrobný program 
bohoslužieb v meste , prímest. častiach a Hlbokom) . 
- V článku „ aký význam má moje meno“ sa venovali vysvetleniu niektorých mien v rámci 
kresťanstva. Zároveň ponúkli zoznam mien ako pomôcku pre rodičov, pri výbere mena pre 
dieťa.  
- CCVČ a Farský úrad  realizovali v apríli víkendový pobyt detí v Makove. Pobyt bol 
súčasťou projektu „ Cyklické vzdelávacie aktivity“. Cieľom pobytu bolo získať vedomosti 
a zručnosti v rámci prevencie kriminality, dokázať odolávať nástrahám ulice. Zároveň tu 
prebehla príprava birmovancov.  
- Január. Začiatok roka privítali deti piesňou. Formou karaoké šou sa deti zapojili do 
speváckej súťaže. 
- Inou aktivitou bolo Poznávanie krajín EÚ. V tejto časti sa deti zamerali na kuchyňu 
v Čechách, zvyky a tradície a ich historické pamiatky.  
- V januári sa uskutočnila hokejbalová liga v P. Bystrici, kde má bytčiansky klub zastúpenie. 
Koncom januára vyvrcholila súťaž turnajom všetkých klubov. Prvenstvo v kategórii mladších 
a starších získali chlapci z Predmiera.  
- Počas februárových prázdnin deti sledovali filmy, vyrábali si masky na karneval.  
- Vyvrcholil stolnotenisový turnaj chlapcov, kde boli najlepší Bytčania 
- V marci pripravili deti spoločné posedenie pre dôchodcov. Okrem programu pre nich 
navarili čaj a urobili šišky. 
- Biblickej olympiády bytčianskeho dekanátu sa zúčastnili deti zo všetkých ZŠ obvodu. Tento 
rok vyhrali deti zo Štiavnika.  
Na letné prázdniny pripravili v CCVČ bohatý program: pobytový tábor vo Vavrišova 
a v Makove ( Kasárne ), denné tábory , opekačky, výlety do prírody, športové podujatia, 
návštevy kultúrnych pamiatok, tenisový turnaj, a iné.  
Podrobnosti SD č.: 153   / 2011 ( Sanctorum )  
 
Pohreb. 29. 1.  mnohí kresťania odprevadili na poslednej ceste svojho kostolníka pána 
Gjabla.  
Jednota kresťanov. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 pripravili vo februári tento 
rok kresťania z Jeruzalema, samého jadra kresťanstva. Aj predstavitelia a veriaci piatich 
cirkví v Žiline sa svojimi modlitbami pripojili k lámaniu chleba ako symbolu solidarity. Aj 
v Bytči mali kresťania spoločné modlitby, bohoslužby a večerné rozjímania. Kresťania 
z nášho okolia sa takto oficiálne pod patronátom Ekumenickej rady cirkví schádzajú už po 
desiaty raz. V Žiline dosiahol evanjelický kostol rekordnú účasť takmer 200 modlitebníkov.  
Podrobnosti SD č.:  154 a / 2011 
Slávnostná omša.  Festival ľudových tradícií vo Hvozdnici sa začal slávnostnou sv. omšou 
v Kostole sv. Svorada a Benedikta 6.6. Slávnosť pokračovala vozovým sprievodom cez obec, 
vernisážou výstavy „ Ľudové hudobné nástroje“. Popoludní zneli do ďaleka krásne slovenské 
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piesne. Predstavili sa aj hostia z Bratislavy a ČR, ktorí zahrali na tradičných ľudových 
nástrojoch.  
Podrobnosti SD č.:154 b / 2011 
Pútnický vlak. 15. 9. sa uskutočnila Národná púť do baziliky Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne. ŽSSR pripravila na túto príležitosť pútnické vlaky. Jeden z nich stál aj v Bytči, aby 
tu nabral nejedného prosebníka. Na základe ohlasov z minulých rokov bolo rezervované jedno 
kupé v niekoľkých vozňoch na spoveď.  
Podrobnosti SD č.: 154 c  / 2011 
Uvítanie relikvií. Primátor mesta a Dekanát farnosti v Bytči nás všetkých privítali na 
slávnostnom uvítaní relikvií svätého Cyrila, v nedeľu 18. 9. na Námestí SR.  
Už doobeda boli pripravené hry a atrakcie pre deti. Na ľudovú nôtu sa nám predstavili deti 
našich škôl všetkého typu.  
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane bol umelecko – hudobný program o živote a diele sv. 
Cyrila a Metoda. Spevácky zbor pri meste Bytča úvodom zaspieval Otčenáš 
v staroslovienčine. Moderátori citovali slová z historických dokumentov a kroník 
Neďaleko tribúny pripravili deti zo ZŠ Ul. mieru tabule s textom o všetkých podrobnostiach 
zo života a pôsobenia oboch svätcov na území Veľkej Moravy.  
Slávnostný sprievod preniesol relikvie do Kostola všetkých svätých v Bytči, kde bola 
podvečer slávnostná sv. omša 
Podrobnosti SD č.: 155 a, b, c / 2011 
Púť na horu Živčáková. Naši veriaci využili v októbri to, že železnice ponúkli mimoriadny 
vlak do Turzovky , odkiaľ bola pešo púť na horu Živčáková . Slávnostná sv. omša sa začala 
na poludnie v kaplnke zasvätenej panne Márii. Kaplnka je situovaná do prekrásneho horského 
prostredia, kde na človeka dýcha pokoj a mier. 
Podrobnosti SD č.: 156  / 2011 
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12. kapitola 
 
 
 
 

N Á V Š T E V Y   
 
 
 
 

Dňa 8. 3. navštívila naše mesto pani starostka Marie Chovanečková z mesta Karolínka v ČR 
. Sprevádzal ju jej zástupca p. Bohumil Rožnoviak. Do Bytče prišli v rámci spolupráce 
slovenských a českých miest. 
Podrobnosti SD č.: 157 / 2011 
 
Z partnerského mesta Opoczno sme 8. 7. privítali návštevu piatich hostí, ktorí prišli otvoriť 
vernisážou výstavu svojich výtvarných prác. Jednalo sa konkrétne o ikony. Výstava bola 
spoločná s Katarínou Kasagrandovou, Bohušom Behríkom a Ladislavom Prítlom. Viac o tejto 
udalosti píšem v kapitole kultúra. Poľských hostí reprezentovali Janusz Macierzyňski 
(zástupca primátora ), Kazimierz Kožuchowski ( prednosta úradu ), Tomasz Luckowski 
(riaditeľ múzea v Opoczne ), Zdrislaw Miekus ( pracovník propagačného oddelenia domu 
kultúry ), Andrzej Oliwa ( ľudový umelec ).  
Podrobnosti SD č.:  158 / 2011 
 
Návšteva dvoch spisovateľov  bola spojená s besedou dňa 24. 11. Navštívil nás známy 
slovenský spisovateľ, publicista a cestovateľ Gustáv Murín a autorka historických románov 
a povestí , ktorých dej sa odohrával väčšinou v našom okolí , Zuzana Kuglerová.  
Podrobnosti SD č.:  159 / 2011 
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13. kapitola    
 
 
 
 

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

Informa čná tabuľa  MsÚ. 
 
11.9. Oznámil spolok hasičov v Malej Bytči, že usporiada 1. ročník hasičskej súťaže 
o Putovný pohár DHZ Malá Bytča.  
 

Klub filatelistov ( KF ) 
 
KF začal od januára vydávať informačný bulletin  „Bytčianska filatelia“ ( ďalej len BF ). Jeho 
redakčná rada sa skladala: Dr. Otto Gáťa, redaktor: Stanislav Helmeš. Vydania boli 
nepredajné, s nákladom 30 ks a bol to dvojmesačník. Úlohou BF bolo oboznamovať členov 
a verejnosť s filatelistickým ( ďalej len filat.) dianím v meste a regióne. Zároveň  chcel výbor 
písomnou formou uchovať činnosť klubu a aktivity jeho členov. História klubu bola knižne 
spracovaná do r. 2009.  
„ Bytčianska filatelia“ č. 1.:  

- Predstavili Mons. Jána Vallu, ktorý bol členom filat. krúžku od svojho 
            detstva a je mu verný dodnes. V 70tych rokoch viedol kroniku klubu.  

- ďalším známym členom je Dr. Otto Gáťa, ktorý sa po zániku klubu v Martine prehlásil 
v r. 2008 do klubu v Bytči. Takmer 30 rokov reprezentoval českú a slovenskú filateliu 
doma i vo svete svojou publikačnou, prednáškovou a výstavnou činnosťou. Spolu 
s ním prešla k nám z Martina ďalšia organizátorka výstav JUDr. Táňa Rapčanová.  

- 29. 1. bola výročná členská schôdza 
- 2. 4. sa konalo v DK 40 stretnutie Spoločenstva sv. Gabriela v Bytči. Predsedom tohto 

medzinárodného spoločenstva je Mons. Vallo.  
- Členovia si pripomenuli blahorečenie pápeža Jána Pavla II. 1. 5. 2011. 

Klub podporuje finančne mesto Bytča.  
Vedenie klubu: predseda: Stanislav Helmeš, podpredseda: Jozef Lulák, tajomník. Michal 
Krúpa a iní.  
Podrobnosti SD č.: 160 a, b, c / 2011 
„Bytčianska filatelia“ č. 2:  

- Uverejnila obrázok známky na ktorej je zámok. Známka má posunuté zúbkovanie 
- Podpredseda Lulák začal spracovávať webovú stránku klubu 

„Bytčianska filatelia“ č. 3:  
- Toto číslo sa nieslo v znamení 410 rokov vzniku Sobášneho paláca v Bytči ( 1601 – 

2011). Pripomenuli si ako Sobášny palác slúžil filatelistom: v r. 1977 tu bola 
celoštátna filat. výstava ; v r. 1995 Dni filatelie Slovenska. Z doterajších 27 roč. sa 
Dni filatelie Slovenska 3krát uskutočnili v Bytči 

- V r. 1990 vyšla výplatná známka so znakom mesta Bytča. Bola to veľká česť, pretože 
doteraz neboli na známke zobrazené oveľa väčšie mestá ako naše. Známka mala 
nominálnu hodnotu 50 halierov a vyšla 28. 3. 1990.  
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- 100 rokov vzniku dvojkoľajovej železničnej trate. Od r. 1911 začali vlaky jazdiť na 
druhej koľaji železnice zo Zlatoviec do Žiliny cez Bytču. V tej dobe pracovalo veľa 
Bytčanov na železnici.  

- KF oficiálne vyzýva členov, aby dodržiavali stanovy Zväzu slovenských filatelistov.  
- Členovia klubov ubúdajú. Sami o sebe hovoria, že zväz sa zmenil na „ vyberača 

členských príspevkov“.  
- V oznamoch upozornili, že Slovenský rozhlas vysielal v marci seriál o Thurzovcoch, 

v ktorom sa veľa hovorilo o Bytči.  
- Pred 300 rokmi nechali Eszterházyovci postaviť v Bytči chudobinec.  

„Bytčianska filatelia“ č. 4: 
- Uverejnili poštovú sprievodku k balíku , ktorý bol odoslaný z Bytče 13. 3. 1941, teda 

pred 70 rokmi.  
- Pred 125 rokmi vznikol poštový úrad v Plevníku 
- Klub podal návrh na MZ , aby podalo žiadosť na Ministerstvo dopravy, pôšt... na 

vydanie poštovej známky s námetom Sobášny palác v Bytči.  
Podrobnosti SD č.:  161 a, b,  / 2011 
„Bytčianska filatelia“ č. 5: 

- Oznam pre členov znel, že pravidelné piatkové schôdze klubu budú bývať  v tzv. „ 
Zelenom penzióne“ v Hliníku n V.  

- Dohodli sa na účasti členov na Memorandovej slávnosti v Martine 6. 6. 2011, kde si 
kúpili pamätné známky a háročky. 

- Pripomenuli si, že 21. 6. 1886 sa za jeden deň otvorilo na Slovensku 17 poštových 
úradov. Medzi nimi bol aj poštový úrad v Plevníku, ktorý si túto udalosť pripomenul 
slávnosťou v Dome kultúry. 

- Uverejnili obrázok vinety pivovaru Popper, ktorá sa používa od r. 1919 
- 15. 5. bolo v Žiline medzinárodné stretnutie zberateľov nielen známok, ale aj 

numizmatikov a iných. 
Podrobnosti SD č.:  161 c, d / 2011 
„Bytčianska filatelia“ č. 6:  

- XXVIII. Dni filatelie sa tentoraz konali v Piešťanoch v júni za účasti členov klubu 
z Bytče 

- 9. 7. sa v Žiline konalo VI. valné zhromaždenie Združenia klubov filatelistov zo 
stredoslovenského regiónu. Z Bytče boli zvolení do výboru 2 členovia: Dr. Gáťa a S. 
Helmeš. Obaja sa neskôr zúčastnili celoslovenského zhromaždenia v Nitre.  

Podrobnosti SD č.:  162  / 2011 
„Bytčianska filatelia“ č. 7: 

- 19. 8. 2011 akceptovalo Ministerstvo dopravy a pôšt žiadosť klubu na realizáciu 
známky s námetom Sobášny palác. Realizovať sa bude až v r. 2014. 

- S. Helmeš uverejnil obsažný článok o stanovách klubov a súčasnej situácii vo zväze 
na Slovensku a v Bytči tiež.  

- 10. 7. sa konala filat. Burza v dome Matice slovenskej v Žiline. 
Podrobnosti SD č.:  163 a, b / 2011  
„Bytčianska filatelia č. 8:  

- Podpredseda J. Lulák zhotovil novú webovú stránku klubu : www.collectorum.eu 
Stránka obsahuje históriu klubu , Dni filatelie . Fotogaléria zobrazuje, kde sa členovia 
od založenia dodnes schádzali. Z poštovej histórie zachytili budovu pošty v Bytči 

- Uverejnili novelu zákona o poštových službách. Z nej sme sa dozvedeli, kto môže 
vydávať poštové známky a ceniny.  
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„Bytčianska filatelia“ č. 9:  
- KF odovzdal plán činnosti za rok 2012 vedeniu mesta 
- 22. 10. sa 2 členovia klubu zúčastnili Valného zhromaždenia ZSF v Nitre 

„Bytčianska filatelia“ č. 10:  
- Posledné tohtoročné číslo bolo venované Vianociam 
- Rekapitulovali 4ročnú činnosť klubu ( výstavy, publikácie, burzy, prednášky..) 
- Pripomenuli si jubileá významných ľudí, ktorých mená sú spojené s Bytčou: Juraj 

Thurzo, M. A.Getting, ThDr. J. Tiso. 
- Uverejnili slávne pečiatky z r. 1907 a 1920 z pošty v Bytči.  
- História sveta známok v súvislosti s Bytčou 
- Medzinárodné filat. organizácie a logo, ktoré používa KF v Bytči od r. 2002 

Podrobnosti SD č.:  164  a, b, c, / 2011 
Známky pre misie. Dôstojný pán Ján Vallo , rodák z Bytče, začal zorganizovať po r. 1990 
Spoločenstvo sv. Gabriel. Je to Spoločenstvo kresťanskej filatelie Slovensko. Funguje presne 
od 16. 5. 1992  a má 115 členov.  
J. Vallo začal zbierať známky s kresťanskou tematikou už v 70-tych rokoch. Neskôr sa 
sústredil na známky, na ktorých je pápež. Dnes má spolu 50 albumov známok, listov 
a pečiatok. Zo začiatku posielali známky misionárom, ktorí ich deťom rozdávali ako obrázky. 
Po r. 1992 začali známky predávať a peniaze za ne posielať do misií. Predávajú ich na kilá. 
Ročne spracujú 60 kg známok.  
Podrobnosti SD č.: 165 / 2011 ( 3 strany) 
 

Regionálny spolok včelárov Slovenska ( RSVS) 
 
Výročná členská schôdza spolku sa konala 16. 1. v Svadobnom paláci. Na schôdzi sa 
zúčastnilo 150 členov, ktorí si vypočuli prednášku o histórii spolku. Z úst predsedu odznela 
štatistika o tom, že na Slovensku je 15 559 včelárov, ktorí sa starajú o 251 914 včelstiev. Na 
jedného člena teda pripadá 175 včelých rodín. Bytča má spolu 272 včelárov a 2 372 včelstiev. 
Tento rok pribudlo do spolku 33 nových členov. V obvode pracujú 3 včelárske krúžky, z toho 
2  priamo v Bytči.  
- Zápisnice spolku stále vedie Ing. Beatrix Franeková. Spolok má vyškolených 6 členov, ktorí 
spolupracujú s veterinárnou službou. Títo zabezpečovali lieky proti klieštikom včelím, ktorý 
sa veľmi rozšíril.  Znáška medu bola tento rok o 1/3 menšia ako v minulých rokoch..  
- Prítomní členovia vyslovili nedôveru ústrednej rade RSVS a jej krajskému zmocnencovi 
v Žiline. Zároveň delegovali 6 svojich členov do Ústredného výboru spolku v Žiline.  
- Vedenie spolku udelilo Čestné vyznamenanie členom: M. Dzirbíkovi, F. Heškovi, L. 
Frolovej za celoživotné dielo. V. Šuchovi, O. Šamajovi a 5 ďalším členom za aktivitu.  
Čestné členstvo udelilo: Ing. P. Weberovi, M. Minárčikovi ( primátor mesta),a J. Blanárovi( 
župan).  
- Voľby: predseda: Miroslav Novák ; podpredseda: Juraj Chalupiansky; zapisovateľka: Ing. B. 
Franeková . Noví členovia výboru: F. Červenec, J. Bulík a F. Heško.  
Podrobnosti SD č.:  166 / 2011 ( 6 strán ) 
Rozpory medzi výborom v Žiline a v Bytči sa neustále prehlbovali. Na sneme Bytčanov stále 
osočovali , čo vyústilo v rezignáciu 4 členov spolku  a ich odchodu z RSVS.  
- 29. 4. v zasadačke MsÚ zvolali ustanovujúcu schôdzu nového Občianskeho združenia pod 
názvom  Slovenský včelársky spolok Jána Čajdu v Bytči ( SVSJČ ) . Odchodom od ústrednej 
rady v Žiline rešpektovali vôľu členskej základne.  
Podrobnosti SD č.:  167 / 2011 ( 3 strany) 
Prednáška. 14. 4. odznela v ZŠ na Ul. mieru v triede p. učiteľky I. Hromcovej prednáška 
o včelárstve z úst predsedu M. Nováka  
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Zájazd. 16. 4. Zorganizovali zájazd na výstavu Záhrada – včelín – životný štýl 2011 
v Trenčíne. Dva plné autobusy včelárov a ich rodín si pozreli propagáciu včelárskych 
výrobkov, vypočuli si prednášky o nových smeroch vo včelárstve a ochutnávali rôzne druhy 
medu.  
Podrobnosti SD č.: 168 / 2011 ( 4 strany) 
Spolupráca . 14. 5. uverejnili článok v časopise Včelár , v ktorom je opísané stretnutie členov 
SVSJČ a Základnej organizácie Českého zväzu včelárov z Valašského Meziříčí. Spoluprácu 
nadviazali už v r. 1973 a odvtedy sa pravidelne stretávajú. Aj toto stretnutie v Súľove bolo 
pracovné i zábavné.  
Choroba. 8. 6. sa na území MsÚ stretli dôverníci jednotlivých spolkov v obvode, aby si 
prevzali lieky na prevenciu proti chorobám včelstiev. Zároveň si prevzali žiadosti o členstvo 
v novom Občianskom združení SVSJČ.  
Podrobnosti 169  a, b / 2011 
- 20. 6. sa v Žiline objavil „ včelí mor“. Je to bakteriálne ochorenie, ktoré napáda včelí plod. 
Chorobu zistili zatiaľ iba u 1 chovateľa a okamžite začala Regionálna veterinárna správa 
konať. Choroba nie je prenosná na iné zvieratá , ani na ľudí. Napriek tomu naši včelári 
spozorneli.  
Podrobnosti SD č.: 170 / 2011 
Výstava. 19. 8. usporiadal RSVS v Sobášnom paláci výstavu spojenú s ochutnávkou 
medoviny , medu a výrobkov z neho.  
 

Spoločnosť Hlasy a ohlasy Bytčianska ( SHOB ) 
 
Valné zhromaždenie SHOB sa konalo 29. 1. v priestoroch DK. Okrem výročnej a správy 
o hospodárení prebehli aj voľby do výboru.  
Predseda: PhDr. Martin Gácik; podpredseda: Jozef Práznovský; pokladník: Smatana; 
v revíznej komisii vystriedal p. Jalovičiara Š. Putirka.  

- ako každý rok , tak aj tento odovzdali pozdravné listy svojim jubilantom 
- odznel plán práce na r. 2011 s presným uvedením dátumu stretnutí 

Podrobnosti SD č.: 171 a, b, c / 2011  
Výstavu bicích hodín a mincí usporiadal SHOB v spolupráci s MsÚ od 20.6. do 24. 6. 
v priestoroch DK. Vystavoval Ing. Štefan Putirka. 
Podrobnosti SD č.:  172 a, b / 2011 
 

Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ ) 
 
DHZ je dobrovoľný zbor, ktorý zasahuje pri požiaroch a povodniach iba na výzvu 
profesionálnej jednotky hasičského zboru.  
DHZ Bytča – zloženie výboru.  
Predseda: J. Gärtner, veliteľ: P. Svetloššák,  tajomník: I. Klacková, pokladník: M. Bielik, 
strojník: M. Smatana, kronikárka: A. Praženicová + 5 členov.  
V súťaži medzi okrskami sa Bytča umiestnila na 4. mieste.  
Členovia DHZ sa zúčastnili spolu 16 pohárových a iných súťaží. Vyškolili rozhodcov ( IMZ 
): B. Nagy, Gärtner, Papánek. III. VT ( Výkonnostnú triedu) získali : K. Sabo a M. Zboja.  
Dobrovoľní darcovia krvi: Svetloššák,  Gärtner a M. Golier.  
Členovia DHZ sa zúčastnili Jarného upratovania ( JU ), Ochrany úrody a lesov ( OÚL ), 
Kontroly zimného vykurovacieho obdobia ( ZVO ).  
Podrobnosti SD č.: 173  a, b,   / 2011 ( 5 strán ) 
DHZ Malá Bytča – zloženie výboru.   
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Predseda: Š. Šušola, veliteľ: Z. Korbaš, tajomník. J. Lingešová, pokladník: B. Šušolová, 
strojník: J. Vároš + 7 členov.  
V súťaži medzi okrskami sa umiestnili na 9. mieste. Členovia DHZ sa spolu zúčastnili na 15 
súťažiach. Školenia rozhodcov ( IMZ ) sa zúčastnil Šušola. I. VT získala L. Kramarová ; II. 
VT získala B. Šamajová; III. VT získal P. Korbaš. Členovia DHZ sa zúčastnili JU, OÚL, 
ZVO.  
Podrobnosti SD č.: 173 c / 2011 
 
Dobrovoľná iniciatíva.  
V júni 2009  pod vedením Júliusa Kozáka skupina mladých ľudí spojazdnila starú hasičskú 
striekačku a začali s nácvikom požiarneho útoku. Okrem chlapcov vzniklo aj družstvo 
dievčat. Starú techniku obnovili, získali nové dresy, vybudovali nové ihrisko. Hneď od 
začiatku začali najmä dievčatá získavať poháre a iné ocenenia.  

- v r. 2010 získali novú striekačku a hneď dosiahli všetky 3 družstvá ceny za rýchly 
útok.  

- Jediný problém bol s prepravou na súťaže, v čom im pomohlo najmä mesto, ktoré im 
zabezpečilo aj nové hadice.  

- V r. 2011 vstúpili dievčatá do Severoslovenskej hasičskej ligy. Ich veliteľom 
a trénerom je stále J. Kozák. V SD prikladám tabuľky, ktoré prezentujú 7 prvých 
miest v 12 súťažiach ( ženy). Muži boli najúspešnejší 6. 6. 2010 v okresnej súťaži 
DHS v Pšurnoviciach.  

Podrobnosti SD č.:  174   / 2011 ( tlač ) 
DHZ Mikšová – zloženie výboru.  
Predseda: P. Hrabovský, veliteľ: M. Borovička, tajomníčka: B. Králiková, pokladník: T. 
Chladný, strojník: M. Pitlík +  3 členovia.  
V súťaži medzi okrskami skončili na 13. mieste.  
Okrem kontroly ZVO a skupinového školenia sa členovia DHZ Mikšová nezúčastnili na 
žiadnych akciách.   
Podrobnosti SD č.: 175  a, b / 2011 
36. ročník súťaže o Pamätnú prilbu sa konal 7. 8. v areáli štadióna v Bytči. Okrem súťaží tu 
bol kultúrny program a občerstvenie.  
DHZ Hliník n. V.  pozýval 28. 7. verejnosť na nultý ročník hasičskej súťaže , ktorá sa konala 
na futbalovom ihrisku v Hliníku.  
Zloženie výboru: predseda: R. Frolo, veliteľ: M. Frolo, tajomník: F. Gácik, pokladník: J. 
Holáčik, strojník: J. Helmeš + 7 členov.  
IMZ rozhodcov absolvovali 6 členovia a špeciálne IMZ vedúcich kolektívov mladých  získala 
Frolová.   
II. VT získalo 5 členov, III. VT získali 2 členovia.  
Členovia DHZ sa zúčastnili 10 súťaží ( muži, ženy, dievčatá a chlapci ). 
Ďalej sa zúčastnili na kontrole ZVO a OÚL.  
Podrobnosti SD č.: 176 a, b, / 2011  
DHZ Hrabové – zloženie výboru.   
Predseda: Š. Hrabovský, veliteľ: L. Gaňa, tajomník: M. Frývald, pokladník: M. Vozárik, 
strojník: J. Gajdošík + 4 členovia.  
II. VT získali 2 členovia. V súťaži medzi okrskami sa umiestnili na 11. mieste. Zúčastnili sa 
spolu na 2 súťažiach a absolvovali JU a OÚL.  
5. 2. zasiahli pri požiari kontajnera.  
Podrobnosti SD č.:  177   a, b / 2011 
DHZ Pšurnovice – zloženie výboru.   
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Predseda: J. Mikula st., veliteľ: J. Mikula ml., tajomník: Ing. P. Sakala, pokladník: J. Hladena, 
strojník: F. Kypús ml. + 10 členov.  
V súťaži medzi okrskami sa umiestnili na 15. mieste.  
Členovia boli 4x darovať krv, vykonali JU, OÚL, a ZVO. Pravidelne sa zúčastňovali na 
schôdzach okrskov a to bolo všetko.  
Podrobnosti SD č.:  178   a, b / 2011  
 
 
  

Slovenský zväz záhradkárov ( SZZ ). 
 
Správu o činnosti mi poskytol predseda ZO Ján Fľak. Z nej som sa dozvedela, že ich hlavnou 
úlohou bolo propagovanie nových moderných spôsobov pestovania ovocia a zeleniny.  
Členovia klubu sa z vervou pustili do obnovy zariadenia v Dome záhradkárov. Venovali tomu 
viac ako 233 hodín.  
V apríli sa zúčastnili zájazdu do Trenčína na veľtrh potrieb pre záhradkárov, v auguste boli na 
Agrokomplexe v Nitre a v októbri na Flora Olomouc.  
Pri príležitosti 20. výročia otvorenia Domu záhradkárov mali slávnostné posedenie, pri 
ktorom sa stretli  zástupcovia všetkých záhradkárskych organizácií v Bytči, včelári 
a zástupcovia mesta.  
Prednáška : Ukážky výchovného rezu ovocných stromov sa konala v Strážove a mala veľký 
úspech.  
Oblastnej súťaže v reze ovocných stromov nás reprezentovali F. Hrnko, M. Dubovský a S. 
Klunda. Naši členovia získali diplomy za vystavené ovocie v Žiline a v Trenčíne. 
Zväz ponúkal verejnosti na požiadanie drvenie ovocia a lisovanie ovocných štiav a chemickú 
ochranu stromov.  
Podrobnosti SD č.:  179  / 2011 ( 6 strán ) 
Posedenie. 7. 8. pri spoločenskom posedení v Dome záhradkárov privítali starého primátora 
P. Korca i nového M. Minárčika. Prednášku na odbornú tému mal pán profesor Hričovský.  
Podrobnosti SD č.: 180 a, b   / 2011 ( 2 fotografie )  
Zájazd do Nitry na Agrokomplex zorganizovali pre členov 19. 8.  
Výstava. Od 23. do 26. 9. sa predstavil zväz výstavou ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov 
z vlastných výpestkov. Výstava bola v DK v Bytči. Výstavy sa zúčastnilo 40 vystavovateľov 
s 162 exponátmi. Jabĺk bolo vystavených 162 exemplárov, z nich najviac  jablko Šampión. 
Hrušiek – 13 exemplárov. Najúspešnejšia bola odroda Konferencia.  
Samostatne vystavoval liečivé byliny p. Š. Harvánek a svoje výtvarné práce deti z miestnych 
škôl. 
Okrem Bytčanov tu reprezentovali svoje výpestky aj Hlboké, Hrabové, Vápenná a Dubičie.  
Najúspešnejší pestovatelia: 
Juraj Zrebný – jablko Šampión; Ondrej Gajdoš – Marilatova hruška; František Hrnko – 
drobné ovocie; Ján Fľak – kolekcia cibule; Juraj Križňan – kolekcia orchideí.   
Podrobnosti SD č.: 180 c / 2011 
 

Rockstone  
 
Rockstone Fest. Tento mestský klub , vstúpil do svojho 5. ročníka. 15. 7. na Mestskom 
štadióne zahrali mladým znovu hviezdy hudobného neba. Bytčania  nadšeným potleskom 
privítali rodáčku so Súľova Zuzku Smatanovú a hviezdu stredoškolákov skupinu Zoči Voči.  
Na koncerte nechýbali ani hostia z Čiech skupina Xindl X, momentálne najpopulárnejšia 
v ČR. Ďalej vystúpila hardcorová skupina Locomotive. 
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- organizátori pritiahli do Bytče hudobnú produkciu rôznych žánrov pre najširšie 
spektrum návštevníkov. 

- Diváci si užili aj autogramiádu a exhibičné vystúpenie v thajskom boxe 
- Zvýšili počet účinkujúcich bez toho, aby zvýšili cenu vstupeniek 
- Deti mali vstup v sprievode dospelých zadarmo  

Podrobnosti SD č.:  181 a, b / 2011 
 

Slovenský zväz telesne postihnutých ( SZTP ) 
 
 Jeho  ZO v  Bytči mala 103 členov. Ich predsedníčkou bola p. Papánková 
V priebehu roka zorganizovali 5 poznávacích zájazdov spojených s rehabilitáciou.  

- V apríli boli v Rajeckých Tepliciach v kúpeľoch Diplomat 
- V máji boli v Jablonke – Oraviciach 
- V júni boli v Levoči a Bešeňovej 
- V septembri boli v skanzene Vychylovka – Stará Bystrica 
- V októbri navštívili Rajecké Teplice a Rajeckú lesnú s jej vychýreným betlehemom.  

Všetky zájazdy ukončili pobytom v kúpeľoch. 
Spoločenské akcie:  

- V máji si pripomenuli Deň matiek, ale aj Deň otcov 
- Pripomenuli si Deň telesne postihnutých a pred Vianocami sa rozlúčili so starým 

rokom. 
- Pravidelne oslávili svojich jubilantov a navštívili ťažko chorých členov v ich 

domácnosti 
Kultúrne akcie:  

- Priebežne počas roka navštívili výstavy šperkov, obrazov, ručných prác, gladiol, hodín 
a mincí, plodov našich záhradkárov 

- Oživením posedení boli krátke referáty o vzniku obcí nášho regiónu 
- Pre členov pripravili 2 kurzy soc. rehabilitácie 

Podrobnosti SD č.:    182 a, b, c, d / 2011 
 
Občianske združenie ( OZ ) starostov a priateľov zdravotne postihnutých  zahájil projekt pre 
členov všetkých klubov Slovenska. Na základe projektu by chceli zapojiť do svojej činnosti 
občanov so zníženou pracovnou schopnosťou a invalidných dôchodcov v každej obci. OZ pri 
tejto príležitosti požiadal  aj náš MsÚ , aby odvysielal v Ms rozhlase oznam o tom, že 31. 1. 
odvysiela televízia Markíza reláciu Reflex, kde bude OZ prezentovať svoju činnosť. . 
V projekte sa jednalo najmä o zamestnanie zdravotne postihnutých občanov.  
Podrobnosti SD č.: 183   / 2011 
 

Únia žien Slovenska ( ÚŽS ) 
 
Posledný júlový týždeň  v spolupráci s mestom Bytča pripravila ÚŽS pre 30, 40, 50, 60 a 70 
ročných jubilantov tanečnú zábavu, spojenú s kultúrnym programom v obecnom kultúrnom 
dome. Program sa začal slávnostným príhovorom primátora M. Minárčika a poslanca Júliusa 
Lovása. Nasledoval prípitok, po ktorom osobne zagratulovali každému zúčastnenému 
jubilantovi. Ženský spevácky zbor im zaspieval niekoľko piesní a p. Minarovská zarecitovala 
báseň o Pšurnoviciach.  
Podrobnosti SD č.: 184   / 2011 
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Klub dôchodcov učiteľov ( KDU ) 
 
Všetci členovia klubu boli dôchodcovia – bývalí učitelia. Klub mal spolu 45 členov. Schádzali 
sa pravidelne každý utorok v klubovej miestnosti DK.  
Vedenie klubu: predsedníčka: Anna Jancová, pokladníčka: Mária Beníčková, kultúrna 
referentka: Oľga Adamčíková a kroniku klubu písala Gabriela Uhliariková.  
Prednášková činnosť. 
Anna Haščáková hovorila podrobne o Tunisku so zameraním na tuniské školstvo.  
G. Uhliariková prečítala na výročnej členskej schôdzi zápisky z kroniky klubu za minulý rok. 
Tento rok si pripravila 2 seriály: Hľadanie krásy ( vznik a vývoj kozmetiky ), a Harpagoni ( 
o známych osobnostiach, ktoré sa vyznačovali lakomosťou).  
Štefan Harvánek : 17. storočie a Thurzovci, O vynálezoch, ktoré ovplyvnili svet.  Okrem 
prednášok mal pravidelne slávnostné príhovory ku Dňu žien, učiteľov, seniorov . K rovnakým 
sviatkom si pripravili svoje príspevky aj: Z. Reháková, E. Paišová a J. Ďurajková.  
Turistika a poznávanie. 
Vedenie klubu pripravilo tento rok 3 výlety. V máji navštívili výstavu Flóra Bratislava, ale aj 
historickú časť mesta.  Ďalší bol výlet spojený s turistikou na Kysuce ( Stará Bystrica, 
Oščadnica a Turzovka). V septembri sa vybrali za poznaním do Olomouca. V novembri sa 
boli okúpať a relaxovať v Rajeckých Tepliciach. Napokon si boli prezrieť obnovené priestory 
ZŠ Ul. mieru , ktorými ich sprevádzala zástupkyňa B. Šurláková.  
Kultúrna činnosť. 
Predstavenia v žilinskom divadle navštevovali individuálne. Niekoľko členov v úlohe starých 
rodičov sa zúčastnili akcie: Noc s Andersenom v mest. knižnici 
V Sobášnom paláci si pozreli výstavu o Thurzovcoch a flóre Súľova .  
20. 6. sa zúčastnili vernisáže výstavy: Bicie hodiny, ktorú inštaloval Ing. Š. Putirka.  
7. 6.  v DK si pozreli výstavu diel poľských umelcov zameraných na ikony. Potleskom 
odmenili deti z MŠ , ktoré si pripravili program pre sv. Mikuláša v DK.  
Spoločenská činnosť.  
Počas roka si pripravili slávnostné posedenia : ku Dňu žien, učiteľov , seniorov 
a predvianočné. Okrúhle narodeniny 80. rokov spolu oslávili s Magdou Harvánkovou 
a Františkom Chmelinom. 11. 11. si pripomenuli minútou ticha Deň padlých.  Pripojili sa 
k petícii, ktorá požadovala zastavovanie diaľkových autobusov v Bytči. Pozreli si 
predvádzanie Wellness výrobkov.  
Privítali medzi sebou nových členov: Elenu Kocúrovú, Martu Ďurdíkovú a Boženu 
Pobijákovú.  
Podrobnosti SD č.: 185 a, b, c, d / 2011 ( foto )  

 
Slovenský rybársky zväz ( SRZ ) 

 
Aj tento rok bolo ich hlavnou úlohou zarybňovať revíry. Investovali do toho 24 581, 47 Eur, 
čo bolo o 2000 eur viac ako v roku 2010. 
Tento rok vysadili kapor  ( 9350 kg), šťuku ( 350 kg), lieň ( 100 kg ), podustva ( 10 000 ks ), 
pstruh dúhový ( 400 kg), zubáč ( 89 kg ).  
Čo sa týka úlovkov na kaprových vodách, bolo ulovených 50684 ks rýb o celkovej váhe 8310 
kg. Bolo to približne o 2000 kg menej ako v roku 2010.  
Na pstruhových vodách bolo ulovených 322 ks pstruha potočného a 112 ks pstruha dúhového. 
Bolo to rovnako ako v roku 2010.  
Práca s mládežou. Rybárske krúžky navštevovalo spolu 76 detí. Krúžky viedli páni Gulaša 
a Horčička.  
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Preteky. V máji boli usporiadané preteky  mladých rybárov v revíre Kadurka. Vďaka 
mnohým sponzorom a predstaviteľom mesta mohli malých rybárov odmeniť hodnotnými 
cenami. Najlepšie sa darilo : P. Fapšovi, Š. Tabačekovia B. Balalovi. Deti majú o tento druh 
športu čoraz väčší záujem.  
Rybárska stráž ( RS ). Bytča mala 22 členov RS , ktorí sa pravidelne zameriavali na všetky 
revíry cez deň , ale i v noci. Tento rok zistili 10 disciplinárnych previnení a malých 
priestupkov, keď rybári nemali pri sebe platný rybársky lístok, chytali na 3 udice, alebo mimo 
povolenej doby lovu. Pokuty uložili v 3 prípadoch vo výške 60 až 100 eur. RS úzko 
spolupracovala s Ms políciou.  
Nehnuteľnosti v revíroch. So starostom obce Predmier podpísali zmluvu o tom, že môžu 
vykonávať rybárske právo v lokalite Prúdy. 
Členovia spolku vykonali terénne úpravy aj v lokalite Kadurka, Šurabka a Beňov. 
V rybárskom dome zveľadili záhradu, prerobili dlažbu, vymenili okná a pod.  
Podrobnosti SD č.: 186 / 2011 
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14. kapitola    
 
 
 
 

P O L I T I K A   
 
 
 

 
Smer. Politická strana Smer- sociálna demokracia vznikla v našom okrese v r. 2002.Jej 
činnosť riadi11-členná okresná rada na čele s predsedom Mariánom Múdrym. Sídlila 
v spoločnosti Tezar na Thurzovej ulici.  V oboch voľbách do samosprávy a do VÚC bola 
strana úspešná.  
Činnosť členov je zameraná na kultúrne podujatia, na pietne kladenie vencov pri príležitosti 
oslobodenia mesta a osláv SNP. V spolupráci s mestom sa zúčastnili na rekonštrukcii 
križovatky pri cintoríne, námestia a obnove domu sociálnych služieb Jesienka.  
Mesto v spolupráci s Okresnou radou Smer a okresným výborom KSS Bytča zorganizovali 
slávnostné kladenie vencov a slávnosť na Hvoreckého kopanici. Slávnosť sa konala pri 
príležitosti osláv 67. výr. SNP.  
Strana Smer pozývala všetky ženy na oslavy MDŽ  12. 3. do Domu kultúry v Bytči. 
V atraktívnom programe vystúpila skupina Drišľak, súbory Rovňan a Petrovičan. Moderoval 
Martin Nikodím.  
Podrobnosti SD č.: 187 a, b, c / 2011 
KDH. Okresné centrum Kresťansko – demokratického hnutia usporiadalo reprezentačný ples 
29. 1. v Dome kultúry. Ako doteraz hrala živá hudba a prišli aj hostia členovia parlamentu.  
Podrobnosti SD č.: 188 a  / 2011 
SDKÚ. Strana demokraticko – kresťanskej únie  - DS ( Demokratická strana).  Jednou z jej 
organizačných jednotiek boli Miestne zväzy. V okrese sú 2 zväzy. Usilovali sa presadiť 
svojich kandidátov do volieb VÚC a komunálnych, čo sa im nepodarilo. Voliči im totiž 
odmietli kandidátov na poslancov. Z kandidátky SDKÚ sa stal poslancom MZ len Milan 
Zátek, ktorý sa onedlho sám vzdal mandátu.  Strana si založila internetovú stránku. Predseda 
miestneho zväzu bol v Bytči PhDr. Martin Gácik. Predstavitelia tejto strany zostavili tú 
najhoršiu vládu aká tu od revolúcie bola a ktorá zbedačila Slovensko a jeho obyvateľov. 
Podrobnosti SD č.:  188 b  / 2011 
Oslava.  Začiatkom marca oslavovala skupina prívržencov Slovenského štátu z roku 1939 
výročie narodenia nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisu pred jeho rodným domom v Bytči.  
Zmluvu o prenájme podpísal ešte primátor P. Lalinský s Kanadsko slovenskou ligou do roku 
2023. Dovtedy je zmluva právne nezrušiteľná, čo trhá srdce ľuďom ako je redaktor Filek, 
ktorý neznajúc našu históriu , neobjektívne špiní všetko, čo sa týka Slovenského štátu  z roku 
1939. Jeho články opľúvajú čitateľa jedovatou slinou zloby.  
Podrobnosti SD č.: 189  / 2011 
Vláda padla. Richard Sulík už nepredsedá parlamentu, lekári a učitelia rušia avizované 
štrajky, pod nominantmi strany SaS  sa otriasajú stoličky, vláda padla, euroval prešiel 
s podporou Smeru. Takéto boli najčastejšie titulky októbrových novín.  
Vláda Ivety Radičovej sa 11. 10. rozpadla potom, ako jej v pléne nebola vyslovená dôvera. 
Premiérka sa hlasovanie o dôvere rozhodla spojiť s hlasovaním o navýšení eurovalu. Za 
hlasovalo len 55 zo 124 prítomných poslancov. R. Sulík svoj krok ( ktorým zhodil vládu ) 
vysvetlil tým, že SaS zachránila európskym daňovým poplatníkom 350 miliárd eur. Euro 
hneď po skončení hlasovania padlo o 3 stotiny, čo bol slušný pád v priebehu 20 minút.  
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Len 2 dni po neúspešnom hlasovaní , navýšenie eurovalu v slov. parlamente prešlo. Podporili 
ho poslanci vtedy opozičnej strany Smer.  
Po páde vlády stanovili termín predčasných volieb na 10. marca 2012 . Hlavnou témou 
predvolebnej kampane bolo zachovanie eura ( ktorému hrozil pád ) a postavenie Slovenska 
v rámci eurozóny.  
Podrobnosti SD č.:  190 / 2011 
Kandidátka do volieb.  
Do parlamentu sa chce v marcových voľbách dostať 26 strán a hnutí. Je to o 8 viac , ako 
v roku 2010.  
Na kandidátke strán, ktoré majú viac či menej teoretickú šancu uspieť v predčasných voľbách, 
kandidovalo 36 Žilinčanov, Bytčanov a Rajčanov. Z Bytče boli medzi nimi dvaja: Peter 
Weber za KDH a Tibor Michalek za HZDS.  
Ten kto sa do parlamentu dostane má na 4 roky o živobytie postarané. Plat 
mimobratislavského poslanca je 3 576 eur / mesačne. Spolu s náhradami a príspevkami je to 
až 10 754 €. Naši politici už dávno nechcú byť poslancami kvôli presvedčeniu. Je to vysoko 
atraktívny džob, poskytujúci veľa peňazí za málo námahy.  
Podrobnosti SD č.:  191 / 2011 
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15. kapitola    
 
 
 
 

Š P O R T    
 
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
27. 8. Tenisový klub Bytča oznámil začiatok 8. ročníka turnaja o Pohár primátora Mesta 
Bytča, ktorý sa konal v tenisovom areály na Ul. S. Sakalovej. 
3.9.  sa konal turnaj v Malom futbale na futbalovom štadióne Bytča. 
22.10. v sobotu sa odohral mestský jesenný turnaj v Malom futbale starších pánov v areály ZŠ 
Ul. mieru. Zúčastnilo sa ho 6 účastníkov. Družstvá: MsÚ Bytča, Ms polícia, Eurostav, 
Skleník, Real a Jechto team.  

 
Výdavky z rozpočtu mesta na šport v eurách. 

 
Dotácia na šport spolu : 85 400. Z toho na jednotlivé oddiely  – 72 860 ( tieto peniaze boli 
použité na fungovanie futbalových oddielov ( FO ): Bytča: 41 500 ; Hliník a Hrabové : 2 830 ; 
TZOB hádzaná : 21 600 ; stolný tenis: 2 830 ; šachový oddiel: 670 ; horolezecký oddiel: 600 ) 
; tribúna mesta a služby – 12 540 ( peniaze sa minuli na mzdy, platby, materiál, služby a iné )  
Podrobnosti SD č.: 192  / 2011 
 

Futbal. 
 
Turnaj. Futbalový turnaj veteránov O pohár primátora mesta Bytča usporiadalo MsÚ spolu so 
7 sponzormi 18. 6. Turnaja sa zúčastnili bývalí futbalisti Bytče, Hrabového, Hliníka 
a Predmiera. Najúspešnejším strelcom bol za Bytču Šelmek, za Hrabové : Rybanský a Gaňa; 
a za Predmier : Čička.  
Konečné poradie turnaja: 1. m. Bytča, 2. m. Hrabové a 3. m. Predmier.  
Krásny futbalový čin sa odohral počas prestávky, keď na ihrisko nastúpili prípravkári – malí 
futbalisti do 10. rokov.. Odohrali svoj dôležitý zápas za búrlivého potlesku divákov.  
Podrobnosti SD č.: 193 a, b, / 2011 
Tabuľky. V júni uverejnili konečné tabuľky jarnej časti futbalových súťaží 
Severoslovenského futbalového zväzu. V nich figuroval Kinex Bytča v 5. lige na 3. m.; TJ 
Tatran Hrabové v 2. triede na 14. m. ; FK Hliník v 3. triede na 5. m.  
Podrobnosti SD č.: 194 a, b / 2011 
Jarná sezóna. Odštartovali ju hneď v januári. Začali  schôdzou, na ktorej prezident klubu J. 
Šelmek zhrnul situáciu. Po jesennej časti min. roka patrila Bytča v 5. lige na 11. mieste so 
ziskom 13 bodov. V minulej sezóne utrpel futbal v meste fiasko, keď klesol z 3. do 5. ligy. 
V zime sa začali vracať dobrí hráči,  úspešný bývalý tréner Ivan Kostelný a prišli noví hráči 
najmä z Makova.  
2 x do týždňa sa chodili pripravovať na umelý trávnik do Žiliny. Nové vedenie klubu zlepšilo 
marketing, spustili svoju internetovú stránku, žiaci boli na najlepšej ceste postúpiť do 1. ligy. 
Podrobnosti z členskej schôdze uvádzam v SD.  
Podrobnosti SD č.:  195a, b / 2011 
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Futbal Bytča. 
Umiestnenie v tabuľke FO Kinex Bytča – muži hrali v 5. lige. V marci a apríli na 10. m. 
V máji boli postupne na 6. a 5. mieste. V júni postúpili na 3. m. V auguste boli už vo 4. lige, 
kde až do novembra obsadili prvú priečku.  
Podrobnosti SD č.: 196 / 2011 ( marec ); SD č.: 197 a, b, c / 2011 ( apríl ); SD č.: 198 a, b, c, 
d, e, f / 2011 ( máj, jún );  SD č.: 199 a, b, c, d, e, f / 2011 ( august, september); SD č.:  200 a, 
b, c, d / 2011 ( október, november). 
Najúspešnejší strelci boli: Hrtánek, Chrenko, Špánik, Škultéty, Šebeňa a Čikota. 
Trénerom bol Mgr. Ivan Kostelný. 
Muži bojovali o návrat do 3. ligy, kde hrávali dlhé roky a odkiaľ vypadli len vďaka 
administratívnej chybe bývalého vedenia klubu. Postupom by oslávili 100 rokov založenia 
futbalu v Bytči.    
Umiestnenie v tabuľke – starší dorast Bytča – hrali v 3. lige Na jar začali na 14. mieste, 
postupne stúpali na 15. m. na 12. miesto. V septembri sa umiestnili na 4. m. a do konca roka 
ostali na  9. m.  
Trénoval ich Jozef Mužík. 
Umiestnenie v tabuľke - mladší dorast Bytča  - hrali v 3. lige po celý čas okolo 10. miesta. 
Rok ukončili na 11. m.  
Trénoval ich Jozef Bologa.  
Podrobnosti SD č.:  201  a, b, c, d, e, f, g / 2011 
Umiestnenie v tabuľke – starší žiaci Bytča – hrali  v 2. lige. Po celý rok sa pohybovali okolo 
3. m. , kde aj na konci jesennej časti ostali.  
Tréner : Jozef Bologa 
Umiestnenie v tabuľke – mladší žiaci Bytča – hrali v 2. lige a po jesennej časti skončili na 8. 
m.  
Tréner Peter Kendy 
Podrobnosti SD č.: 202 a, b, c, d, e, f / 2011  
Prípravka – žiaci od 6 do 10 rokov. V roku 2011 sa zúčastnili na 11 turnajoch vo svojej 
vekovej kategórii. V nich skončili 3x na 1. m. ; 2x na 2. m. ; 1x. na 3. m. .  
Trénovali ich : Stanislav Struhal a Štefan Pastorek, ktorý mi poskytol podrobnosti o futbale 
v Bytči.  
Podrobnosti SD č.: 203 a, b, c, d , e / 2011 
Futbal Hrabové. 
Umiestnenie v tabuľke – muži Hrabové – v jarnej časti hrali v 2. triede.  na 13. m. V jesennej 
časti klesli do 3. triedy, ktorú ukončili na 3. m. Ich najlepším strelcom bol jednoznačne Baláž 
a Hanulík. 
Podrobnosti SD č.:  204 a, b, c  / 2011 ( jarná časť ) 
Podrobnosti SD č.:  205 a, b, c, / 2011 ( jesenná časť )  
Umiestnenie v tabuľke – dorast Hrabové  - hrali 2. triedu kde skončili v jarnej časti na 5. m. 
a v jesennej na 7. m.  
Podrobnosti  SD č.:  206 a, b, c, / 2011 ( jarná časť ) 
Podrobnosti SD č.:  207 a, b, c, / 2011 ( jesenná časť )  
Umiestnenie v tabuľke – st. žiaci Hrabové – hrali 2. triedu väčšinou na 13. m.  
Podrobnosti SD č.: 208 a, b, c  / 2011 
Umiestnenie v tabuľke – ml. žiaci Hrabové – hrali 3. triedu, kde boli na jar na prvých 
miestach a na jeseň skončili na 8. m.  
Podrobnosti SD č.:     209 a, b, c / 2011 
Aj dorast zo Pšurnovíc  hral v 2. triede , kde bol na jar  na 13. m. a v jeseni skončil na 11.m. 
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 Futbal Hliník.  
Umiestnenie v tabuľke – muži Hliník – hrali v 3. triede. V jarnej časti boli na 5. m. 
a v jesennej na 2. m.  
Najlepší strelci : M. Gajdošík, Treskoň, Ostrochovský, Čakánek a Šebeňa.  
Podrobnosti SD č.: 210 a, b, c, d,  / 2011 
Podrobnosti SD č.: 211 a, b, c, / 2011 ( strelci )  
Turnaj. 
10. júna sa v Kotešovej uskutočnil tradičný turnaj O pohár starostu obce a Putovný pohár 
firmy redOsta . V poradí 13. ročník prebehol za účasti mužstiev z Kotešovej, Veľkého 
Rovného, Hlbokého a z Hliníka. Diváci videli pekný kombinačný futbal s častou streľbou. 
Poradie: 1. m. : Kotešová; 2. m. : Hlboké a 3. m. : Hliník.  
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený: Marek Žák z Kotešovej; najlepší hráč: Peter Špánik 
z Hlbokého. 
Podrobnosti SD č.: 212  / 2011 
Umiestnenie v tabuľke – ml. dorast Hliník – hral v 2. triede po celý rok na 5. m.  
Podrobnosti SD č.: 213 a, b, c, / 2011 
Umiestnenie v tabuľke – st. žiaci Hliník. 
Celý rok hrali v 2. triede na 5. m.  
Podrobnosti SD č.:  214 a, b / 2011 
Umiestnenie v tabuľke – ml. žiaci Hliník. 
Celý rok hrali v 3. B triede na 6. m.  
Podrobnosti SD č.: 215  / 2011 
 

Hádzaná. 
 

Ženy – 14. 5. bodovali v Modre a vyhrali 1. ligu žien.  
Staršie  dorastenky  hrali celý rok 1. ligu.  V jarnej časti boli na 2. m. a jesennú ukončili na   
1. m.  
Mladšie dorastenky hrali tiež 1. ligu, v ktorej figurovali striedavo na 3. m. a 2. m. Jesennú 
sezónu ukončili na 1. m.  
Podrobnosti SD č.:  216 a, b, c, d,  / 2011 
Podrobnosti SD č.:  217 a, b, c, d, / 2011 
Tréner roka 2010. 
Týždenník MY ŽN pripravil začiatkom roka pre svojich čitateľov , ale najmä pre trénerov 
rôznych športov v kraji novú súťaž Tréner roka 2010. Medzi nominovanými bol aj František 
Garabík, tréner Mestského hádzanárskeho klubu v Bytči ( MHK ). V konečnom vyhodnotení 
sa dostal medzi 3 najúspešnejších trénerov kraja. V rozhovore pre noviny hovoril o svojej 
práci s dievčatami, o podmienkach pre hádzanú v Bytči . Potešil sa, že toľkí ľudia fandia 
tomuto športu.  
Podrobnosti SD č.:  218 a, b / 2011 
Ženský tím.  
Naše ženy – hádzanárky i napriek obmedzeným podmienkam patrili počas roka medzi 
najlepšie v 1. lige a siahali na postup do spoločnej česko – slovenskej ligy. Ich trénerka, 
Zuzana Minarčíková bola s tímom nadmieru spokojná. Družstvo malo rôznu vekovú skladbu. 
Občas vypomáhali v reprezentácii aj st. dorastenky, ktoré takto získavali skúsenosti. 
Najstaršia hráčka mala 42 rokov. Nedostatkom bolo málo sponzorov, slabá propagácia 
a hlavne to, že mesto nemalo svoju športovú halu. V SD prikladám menovitý zoznam kádra 
žien.  
Podrobnosti SD č.: 219  / 2011 
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21. 5. napokon vo finále ženy vyhrali svoj rozhodujúci zápas a ukončili sezónu na 1. m. Nikto 
to pred sezónou od nováčika nečakal. Veľmi im pomohli st. dorastenky, ktoré hrali najvyššiu 
súťaž v Partizánskom. Manažér tímu Peter Mičiník hovoril o interlige, ktorá je náročná 
organizačne , ale hlavne finančne.. V SD prikladám snímku úspešného tímu.  
Podrobnosti SD č.: 220 a,  / 2011 ( Kuriér 23. 5. ) 
Úspechy hádzanej.  
 Hádzaná je  jednoznačne najúspešnejším kolektívnym športom v Bytči. V minulosti sa st. 
dorastenky stali majsterkami Československa. V posledných rokoch na to nadväzujú ich 
nástupkyne. Predseda ŽSK J. Blanár preto rozhodol, že vo svojich projektoch bude 
podporovať práve ich snahu.  
Najvýraznejšie talenty: Alica Kostelná a Nikola Ďuriníková  s brankárkou Lenkou 
Janešíkovou. Všetky hrali v užšom kádri slov. reprezentácie do 15 rokov. Mladé hádzanárky 
sa združujú na ZŠ E. Lániho, kde F. Garabík sťahuje talenty z celého okolia. V r. 2009 , keď 
dostali zo ŽSK dotáciu, bol v tejto škole riaditeľom. Dnes tu učí ako dôchodca a venuje sa  
hádzanej naplno.   
Na Majstrovstvách SR ( MSR ) si družstvo žien vybojovalo 1.m. ;. ml. dorastenky 2. m. a st. 
dorastenky 4.m. V SD prikladám snímok kádra ml. dorasteniek a menovité zloženie 
strieborného družstva. 
Podrobnosti SD č.: 221 a, b, c / 2011 
Prestup.  Úradujúci majster SR v hádzanej Iuventa Michalovce získal v júli na prestup 
talentovanú 19. ročnú Bytčianku Ivetu Mičiníkovú. Iveta podpísala nový kontrakt na 2 roky. 
Vďaka svojmu talentu si oblieka aj dres reprezentačného družstva SR.  
Podrobnosti SD č.: 222 / 2011 
 

Stolný tenis.  
 
 
 Bytča A – muži , hrali 2. ligu 
V jarnej časti si udržali 4. m. a v jesennej časti skončili na 3. m.  
Bytča B – muži , hrali 5. ligu. 
V jarnej časti sa umiestnili okolo 5. m. a na jeseň skončili na 6. m.  
Bytča C – muži, hrali v 7. lige. 
Na jar sa pohybovali okolo 2. a 3. m. Na jeseň postúpili do 6. ligy , kde skončili na 7. m.  
Podrobnosti SD č.: 223 a, b, c, d, e / 2011 
Podrobnosti SD č.: 224 a, b, c / 2011 
Súťaž najlepších.  
Najlepších 5 hráčov súťaže družstiev Žilinského kraja za sezónu 2010 / 2011 . Podmienkou 
bolo, aby odohrali viac ako 40 % zápasov. Výsledky: 2. liga : 7. m. B. Tiso ( st.) a 12. m. B. 
Tiso ( ml.); 7. liga: 1. m. Jakub Melko , 2. m. Miroslav Piňák a 3. m. Milan Golbínec.  
Medzinárodná súťaž veteránov.  
Začiatkom mája sa konal 23. ročník medzinárod.  stolnotenisového turnaja veteránov 
v Trenčianskej Teplej. Zúčastnilo sa ho 128 hráčov. V kategórii 50 – 59 rokov získal 2.m. 
Bohuslav Tiso ( st.). 
Podrobnosti SD č.: 225 a, b, c / 2011 
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Šach. 
 
V súťažnom ročníku 2010/ 2011 sa bytčiansky šachový klub ( TZOB ) umiestnil na 
postupovom 1. m. v 4. lige C 11. V súťaži nastúpilo 12 tímov z okolia Žiliny, Martina 
a Čadce. V 11 zápasoch získali naši 30 bodov za 10 výhier a 1 prehru. Najlepší hráči z Bytče: 
Bíroš, Vráblik, Ostrochovský, Hanuliak, Frolo, Mitúch, Staríček a iní.  
Podrobnosti SD č.:  226  a, b / 2011 
 

Cyklistika. 
 
 
Cykloturistika.  Horská cyklistika si získava v Bytči čoraz viac priaznivcov. Stretávajú sa pri 
nej ľudia, ktorí prírodu obdivujú, spoznávajú a chránia a zároveň chcú niečo urobiť pre svoje 
zdravie.  Už v rokoch 2006 – 2007 sa nesmelo začalo schádzať pár nadšencov okolo M. 
Dlábika, Ľ. Pláňavského a B. Urbana, ktorí si spočiatku vyrazili na bicykloch do okolia Bytče. 
Hneď v prvý rok vznikla vydarená akcia s názvom „ Nočná 50 km“. Trasa viedla centrom 
Bytče, cez Petrovskú dolinu k osade Magale a ďalej do Štiavnika, cez Predmier, Hrabové späť 
do Bytče.  
V roku 2010 hlavne pričinením organizátora Daniela Uhliarika vznikla víkendová 2 dňová 
akcia pod názvom „ Haľaburda“. Prechádzala Moravsko – slovenským pohraničím po 
hrebeňoch Javorníkov. Danielova akcia mala taký úspech, že si ju zopakovali aj v roku 2011.  
 Tento rok si už sadá na horské bicykle 14 cyklistov. Samozrejme nie všetci spolu, ale 
v skupinkách celkom neorganizovane. Takouto trasou bola aj trasa Bytča – Súľov Hradná 
a späť. Túto 26 km cestu absolvovali 26. 2. 2010.  
Ďalší rok tiež vo februári sa ešte po snehu vybrali na Magale. Neraz bolo treba zastaviť a časť 
trasy prešliapať peši. Trasa bola dlhá 47 km a zúčastnili sa jej 4 cyklisti.  
Členovia , ktorí sa viac – menej pravidelne schádzajú na výjazdoch : M. Dlábik, B. Urban, D. 
Uhliarik, B. Machyňa, Ľ. Pláňavský, P. Hozák, M. Gálik, L. Chladný, V. Gerát, K. Valíček, 
Ľ. Smatana, J. Bartonek, J. Majtán a M. Chudovský.  
Podrobnosti SD č.: 226 c / 2011 
Cyklotrasy.  
Regiónom ŽSK vedú tisícky km peších a cyklistických chodníkov. Konkrétne je tu spolu 
3 000 km  peších turistických chodníkov a 2 280 km cyklotrás. To je presne ¼ cyklotrás na 
celom Slovensku. ŽSK sa intenzívne venuje ich obnove, na čo vynaložil 300 000 €. Na 
trasách umiestnili smerovníky, rôzne orientačné tabuľky s popisom trasy. Tento rok rozhodli 
o tom, aké farby budú označovať rôzne druhy cyklotrás. Napríklad červená označuje diaľkové 
trasy, modrá dlhšie a náročné trasy, zelená stredne náročné a žltá označuje ľahké trasy aj pre 
rodiny s deťmi.  
Asi za 43 000 € opravili 500 km cyklotrás. Tieto vedú aj cez Bytču a jej okolie. V SD 
prikladám mapku jednej z nich.  
Podrobnosti SD č.:  227 / 2011 ( 26. 4. )  
Medzinárodné preteky. 
V dňoch 8. až 12. 6. zorganizovali medzinárodné cyklistické preteky „ Karpatský pretek 
kuriérov Tarnow – Dohňany.  Preteky sa konali pod záštitou Trenčianskeho a Žilinského  
samosprávneho kraja. V 2. etape prechádzali Bytčou. Organizátori písomne žiadali  MsÚ, aby 
zabezpečil bezpečný prechod pretekárov cez naše mesto. 
Podrobnosti SD č.: 228 a, b / 2011 
13. ročník AUTHOR. 
18. 6. zorganizovala obec Súľov – Hradná pod záštitou ŽSK 13. roč. AUTHOR bikemaratón 
Súľovské skaly.  Do súťaže sa prihlásilo 1 147 cyklistov z 9 krajín. Okrem pútavých pretekov 
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v krásnom prostredí , ponúkali organizátori špecializovanú predajnú výstavu cyklistických 
doplnkov, kultúrny program, súťaže s tombolou.  
U nás maratón prechádzal mestskou časťou Hrabové, kde bola aj občerstvovacia stanica.  
Organizátori žiadali MsÚ o pomoc pri priebehu pretekov, najmä v Hrabovom.  
Preteky sa skladali z 3 okruhov ( 88 km; 48 km a 25 km ). Ich priebeh bol za plnej cestnej 
premávky.  
Podrobnosti SD č.: 229 a, b / 2011 
Služby turistom.  
Cyklisti si v Súľove mohli vyskúšať náročné hrebeňovky a celý rad cyklistických chodníkov. 
Pre milovníkov lezenia je tu pripravených asi 2000 lezeckých stien s rôznou náročnosťou. 
Predtým, keď prišiel lezec do Súľova na bicykli, nemal si ho kde bezpečne uložiť. Preto obec 
v júli dokončila chránené parkovisko pred obecným úradom. Parkovisko bolo zamknuteľné.  
Okrem toho predstavitelia obce dali umiestniť mnoho informačných tabúľ pre všetky druhy 
turistiky, ale aj s poznatkami o faune a flóre oblasti. Mnohí Bytčania sa sem chodia s deťmi 
v rámci agroturistiky povoziť na koníkoch  a kúpiť si výborné výrobky so syra.  
Podrobnosti SD č.:  230  / 2011 
 

Tenis. 
 
Tenisový klub Bytča usporiadal 3. 7. turnaj O pohár primátora mesta. Zúčastnilo sa ho 14 
dvojíc.  
Výsledky: 1. m. : M. Micheľ a O. Skotnický ; 2. m. : P. Micheľ a P. Masiarik; 3. m. : bratia 
Kubalovci, J. Kostelný a J. Ftáček.  
Podrobnosti SD č.:  231 / 2011 ( foto ) 
 

Mestská liga malého futbalu ( MLMF ) 
 
 
6 rokov žila Bytča turnajmi a zápasmi v MLMF . Potom sa celé dianie na 2 roky prerušilo , 
aby sa tento rok znovu postavilo na nohy. Organizátori uprednostnili spoločný projekt MLMF  
+ CVČ v Bytči + MY ŽN. 
10. júla zorganizovali Majstrovstvá okresu Bytča v MLMF. Bol to v poradí 8. ročník. Turnaj 
odohrali na umelej tráve, pri ZŠ Ul. mieru. 16 tímov bolo rozdelených do 4 skupín.  
Podrobnosti SD č.: 232 / 2011 
 

Tipovacia liga. 
 
 
Občas sa v športovej rubrike  novín MY ŽN objaví v tipovacej lige meno nejakého Bytčana. 
Tak to bolo aj v apríli, keď hlavnú cenu  ( basu piva )  vyhral Karol Novotný – vitálny 80roč. 
pán. Sám povedal, že typy nestrieľa „od boku“, ale pozorne sleduje všetky súťaže. Kedysi bol 
aktívny futbalista, keď bola Bytča ešte v najvyššej slov. súťaži. Teraz vyhral celú prepravku 
piva, ktorú do súťaže venoval pivovar Popper.  
V 8. kole v máji poputovala rovnaká cena tiež do Bytče Milanovi Majstríkovi a v 11. kole sa 
stal víťazom Bytčan Ján Pánik.  
Podrobnosti SD č.:  233 a, b, c / 2011 
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Peter Sagan  
 
 
Kto sleduje športové dianie na Slovensku , určite mu neunikli úspechy mladého cyklistu zo 
Žiliny – 21. roč. Petra Sagana. Prvýkrát tento rok zažiaril na pretekoch okolo Sardínie, kde 
v konečnom poradí obsadil 1. m.  
V májových pretekoch okolo Kalifornie vyhral 2 etapy, súťaž o najlepšieho šprintéra 
a najlepšieho pretekára do 23 rokov.  
V júli sa stal absolútnym majstrom Slovenska s vysokým náskokom.  
V auguste zvíťazil na pretekoch okolo Poľska. 
Na španielskej VUELTE vyhral jednu etapu a celkovo sa umiestnil vo svetovom rebríčku na 
12. m.  
V decembri v ankete Športovec roka skončil na Slovensku na 3. m. , hneď za bratmi 
Hochschornerovcami.  
Som presvedčená o tom,  že o tomto mladom , nádejnom cyklistovi, ktorý tak skvele 
reprezentuje Slovensko, ešte budeme veľa dobrého čítať a počuť.  
Podrobnosti SD č.: 234 a, b, c, d, e / 2011 
 

Pavol Demitra. 
 
16. 9. sa náš hokejový svet rozlúčil s Pavlom Demitrom, výborným hokejistom, ktorý 
tragicky zahynul pri leteckom nešťastí. V tento deň smútilo celé Slovensko.  
Podrobnosti SD č.:  235  a, b / 2011 
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16. kapitola    
 
 
 
 
 

Ľ U D I A   M E D Z I   N A M I 
 
 
 
 

Ing. Pavol Martinický.  
O Ing. Martinickom som už písala v tejto kapitole v r. 2008 a 2009. Tentoraz sa mi dostali do 
rúk dokumenty a korešpondencia s významnými ľuďmi a inštitúciami Slovenska.  

- r. 1982 podal zlepšovací návrh na prevedenie pitnej vody cez Vodné dielo Gabčíkovo. 
V SD prikladám technický popis s výkresmi. Jeho návrh bol uskutočnený.  

- V r. 1991 mu odpovedala na jeho stanovisko SAV jej Historický ústav. Reč bola 
o slovensko- maďarských vzťahoch v súvislosti s našou južnou štátnou hranicou.  

- V r. 2004  dostal odpoveď na svoj list Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave na tému: „ 
Sloboda vierovyznania“ v súvislosti so základmi ľudských práv.  

- korešpondoval s biskupskou kúriou v Spišskom Podhradí. Reč bola na  tému: „ Platy 
farárov a ich diskriminácia za komunistického režimu“. Odpovedal mu na jeho listy 
Mons. Rudolf Baláž diecézny biskup.  

- V r. 2005 mu odpovedal na list Ján Chryzostom Kardinál Korec – nitriansky sídelný 
biskup v súvislosti s útokmi na jeho osobu v médiách.  

- V listoch Arcibiskupskému úradu v Trnave bola reč o Finančnej záťaži kostolov 
a kláštorov.  

- V r. 2006 mu vtedajší minister dopravy P. Prokopovič ďakoval za „Výzvu na 
zabránenie likvidácie Zimného prístavu v Bratislave.  

- V r. 2008 dostal list od vedúceho kancelárie NR SR V. Stromčeka , ako odpoveď na 
jeho reakciu o „Zmluve medzi SR a Svätou stolicou o výhrade vo svedomí“.  

Pán Martinický mal širokú škálu záujmov a veľa vedomostí z rôznych odborov. V SD 
prikladám 12 súborov dokumentov, ktoré sa skladajú s korešpondencie, článkov v tlači 
a odpovede na ne, sledoval a reagoval na články na internete.  
Podrobnosti SD č.: 236 / 2011 ( 12 kusov ) 

 
Zuzana Hromcová.  
O Zuzke som písala v r. 2007. Keď bola ešte len nádejou a rodiacim sa talentom. Dnes je 
z nej 16ročná študentka, ktorá začiatkom januára  na Majstrovstvách sveta v riešení logických 
úloh, skončila ako tretia medzi ženami,  ako absolútne najlepšia členka slovenského družstva. 
Zuzana bola najmladšou slovenskou účastníčkou .  
Momentálne študuje na gymnáziu v Žiline, v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky 
a fyziky. Ale výborné výsledky má prakticky vo všetkých ostatných predmetoch okrem 
telocviku. Sama zo seba sa smeje , že „ nie je športovo nadaná“. Zato jej nechýba výtvarné ani 
tanečné nadanie. Svoje matematické nadanie zdedila po oboch svojich rodičoch nielen Zuzka 
ale aj jej mladšia sestra Martina.  
So Zuzanou sa stretávame prakticky každý týždeň a ani si to neuvedomujeme. Vytvára pre 
čitateľov MY ŽN už od svojich 12 .rokov sudoku, ktorú potom  ledva vylúštime.  
Podrobnosti SD č.: 237 / 2011 
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Narodili sa :  
 
Nie všetci rodičia detí, ktoré sa tento rok narodili uverejnili v novinách ich narodenie. Preto 
uvádzam iba tých, ktorí sa nám predstavili. V SD prikladám ich fotografie. 
 
1. 2. 2011  sa narodila       Vivien Kuciaková           rodičom Monike a Jánovi z Hvozdnice 
6. 2.           sa narodil         Jakub Pozlátka                rodičom Jane a Radkovi z Hliníka n V. 
10. 5.         sa narodila       Noemi Slobodníková      rodičom Milade a Jozefovi z Hvozdnice 
17. 5.           -  „  -              Natália Majtánová           -  „  -      Gabriele a Martinovi z Bytče 
18. 6.           -  „  -              Vanesa Fujdiaková          -  „  -    Márii a Hae sung Lee z Mikšovej 
29. 7.         sa narodil         Dávid  Kaluža                  -  „  -   Lenke a Martinovi z Bytče 
30. 7.         sa narodila       Emily Petrovská             -  „  -    Mirke a Andrejovi  z Bytče 
27. 9.           -  „  -              Nikola  Pozlátková          -  „  -    Anne a Antonovi  z Hliníka n V.  
4. 10.         sa narodil         Tomáš Čepera                 -  „  -    Jane a Braňovi  z Bytče 
8. 10.         sa narodila       Lucia Sandanusová         -  „  -    Stanislave a Jánovi z Bytče 
14. 11.       sa narodil         Samuel Matúš                  -  „  -   Jaroslave a Ivanovi z Bytče 
28. 11.         -  „  -              Tibor Králik                     -  „  -   Marike a Jozefovi z Hvozdnice 
4. 12.           -  „  -              Pavol Sedlák                    -  „  -   Anne a Pavlovi z Bytče 
Podrobnosti SD č.:  238 a, b, c, d, / 2011;   č.: 239 a, b, c, d, / 2011;   č.: 240 a, b, c, d, e / 2011 
 
Opustili nás:  
 
7. 1.    František Bubla                                                  nar. 1947  Bytča 
13. 1.  Štefánia Majzelová rod. Marianiková                nar. 1926  Bytča 
20. 1.  Eduard Spál                                                        nar. 1948  Bytča  
27. 1.  Pavol Gjabel                                                       nar. 1927  Bytča 
28. 1.  Jozef Hraboš                                                       nar. 1949  Hvozdnica 
4. 2.    Ján Bučo                                                             nar. 1926   Mikšová 
5. 2.    Margita Pistovčáková rod. Jaroščiaková            nar. 1956   Bytča 
9. 2.    Amália Hujová rod. Kubicová                           nar. 1925   Bytča 
12. 2.  Mária Sopčáková rod. Pavúrová                        nar. 1951   Bytča 
13. 2.  Jana Klundová rod. Papánková                          nar. 1957   Pšurnovice 
14. 2.  Barnabáš Rábik                                                   nar. 1930  Bytča 
17. 2.  Vincencia Žilinčárová                                         nar. 1932  Bytča 
           Ján Štefún                                                            nar. 1948  Bytča 
21. 2. Anna Žoldáková rod. Bystričanová                      nar. 1970  Bytča 
22. 2. Božena Marciníková rod. Belasová                      nar. 1945  Bytča 
23. 2. Anna Kubalová rod. Leštinová                             nar. 1924  Hliník n V.  
27. 2. Marta Rosinová rod. Hrabovská                           nar. 1942   Hrabové 
28. 2. Mária Gaňová                                                       nar. 1944   Hrabové 
2. 3.    Helena Sádecká rod. Šimáková                            nar. 1929  Bytča 
4. 3.    Štefan Palatínus                                                    nar. 1936  Bytča 
6. 3.    Jozef  Vanin                                                          nar. 1960  Bytča 
17. 3.  Rudolf Matějka                                                     nar. 1927  Bytča 
23. 3.  Bohuslav Lašček                                                   nar. 1949  Hvozdnica 
25. 3. Ivan Buranda                                                          nar. 1950  Bytča 
10. 4.  Imrich Kučavík                                                      nar. 1921  Bytča 
12. 4.  Veronika Gonglíková rod. Danišová                     nar. 1919  Hliník n V.  
27. 4. Anton Gajdošík                                                       nar. 1955  Hrabové 
7. 5.   Jindřiška Koniarová rod. Vlčková                          nar. 1935  Bytča 
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12. 5.  Rastislav Ivanka                                                         nar. 1951  Bytča 
13. 5.  Paulína Levková rod. Adamíková                              nar. 1912  Bytča 
6. 6.    Jozef Janíček                                                              nar.  1951 Bytča 
12. 6.  Peter Rástočný                                                            nar. 1976  Hliník n V. 
17. 6.  Lýdia Zrebná rod. Bazalová                                       nar. 1962  Bytča 
19. 6.  Ing. Enriko Podhorský                                                nar. 1956  Hliník n V.  
9. 7.    Antónia Šedová rod. Hrabovská                                 nar. 1953   Hrabové 
12. 7.  Anna Šajtlavová rod. Tichá                                         nar.1932   Bytča 
17. 7.  Božena Škubáková rod. Bzdylová                              nar. 1936   Bytča 
20. 7.  Ján Hrankay                                                                 nar. 1948  Bytča 
           Jozef Mikula                                                                nar. 1940  Bytča 
5. 8.    Viktor Falát                                                                  nar. 1931  Setechov 
11. 8.  Jozef Hajdúch                                                               nar. 1927  Malá Bytča 
25. 8.  Anna Dudoňová rod. Plšková                                      nar. 1931  Hvozdnica 
3. 9.    Ján Dodek                                                                     nar. 1941  Bytča 
26. 9.  Anna Martinková rod. Mináriková                              nar. 1950  Bytča 
3. 10.  Anna Žáková rod. Adamčíková                                   nar. 1928  Bytča 
4. 10.  Mária Odleváková                                                        nar. 1943  Hliník n V.  
10. 10. Helena Drbúlová rod. Molíková                                  nar. 1952  Bytča 
            Emília Školková rod. Drbúlová                                   nar. 1959  Bytča 
Pracovala na MsÚ v Bytči 
25. 10. Mária Pitlíková rod. Dudoňová                                   nar.  1927  Bytča 
5. 11.  Emil Sagan                                                                    nar. 1938  Bytča 
14. 11. Ivan Kido                                                                     nar.  1944  Bytča 
15. 11. Tatiana Weberová                                                        nar. 1959  Bytča 
18. 11. Rudolf Gajdošík                                                           nar. 1942  Bytča 
15. 12. Peter Černek                                                                 nar. 1956   Hvozdnica 
16. 12. Pavol Gašperec                                                             nar. 1956  Hliník n V.  
23. 12. Mária Bublová rod. Sučanská                                      nar. 1935  Bytča 
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17. kapitola   
 
 
 
 
 

J U B I L E J N É    R E T R O S P E K T Í V Y 
 
 
 

1271 – udeľujúca listina spomína Veľkú Bytču ako biskupský majetok 
1391 – 29. 1. konšeli a boženíci sľubovali tým žilinským, že sa budú vždy riadiť ich právom 
            a do Žiliny sa odvolávať pri sporoch 
1571 – začal stavať František Thurzo nový ( dnešný ) zámok 
1601 – bol dostavaný Svadobný palác a začali sa tu konať nákladné hostiny pri svadbách  
            dcér a syna palatína Thurzu 
1611 – bola otvorená a usporiadaná knižnica v zámku Samuelom Hummelom 
1621 – sa 20. februára narodil Imrich Thurzo dcére Alžbete 
1631 – obsadili katolíci miestnu faru ( predtým evanjelickú )  
         - pôsobil v Bytči popredný  slovenský klasicistický literát a diplomat Ján Rimaj 
1641 – bol pivovar v prenájme jezuitov 
1711 v novembri bol na žiadosť otca Martina Juraj Jánošík uvoľnený z vojenskej služby v  
         cisárskom vojsku v Bytči.  Spolu s rodičmi sa vrátil do Terchovej. 29. 9. 1711 zložil  
         zbojnícku  prísahu vernosti.  
1731 – bola postavená socha sv. Jána na námestí  
         -  malo mesto z Matuškovského fondu dlh. Za špitál platilo 12 florénov 
1741 – bolo v meste 11 cechov a veľa remesiel s menším počtom členov ako: kadlec ( tkáč), 
            gombár, kupec, ... Pekári boli samostatne registrovaní. 
1761 – mesto platilo panstvu daň od mestského mlyna. Ročne platilo 20 florénov a 40 meríc 
            jačmeňa. 
         - 29. marca zhorelo celé mesto. Iba na okrajoch ostala sem-tam chalúpka. Oheň zbadala  
           žena vracajúca sa z poľa. Aby občanov varovala pred nebezpečenstvom, vybehla na  
           zvonicu a motykou udrela na zvon „ Burian“, čím ho vyštrbila.  
         - končil richtárstvo v Bytči Štefan Ištvanec 
1781 – končil richtárstvo Ondrej Pavlušík 
1791 – podali Bytčania prosbu panstvu o vrátenie árendy na pivovar, sladovňu a pálenice.  
1801 – z rozkazu cisára bol pre občanov vydaný obežník o verejnom poriadku, o záverečných 
            hodinách v obchodoch, krčmách a pod.  
        -  bolo v meste na jeho úkor prechodne usadené moskalické vojsko 
        -  kaplánom bol vo farnosti Andrej Halas 
1811 – následkom devalvácie meny  nastal v meste veľký hladomor 
         -  nad chotárom sa zjavila vlasatica ( kométa) 
         -  mesto postavilo kaplnku nad prameňom za 323,6 florénov  
         -  od augusta bola veľká povodeň  
         - kaplánom vo farnosti bol Andrej Hán 
1821 – dalo mesto objednávku remenárovi  na zhotovenie korbáča pre potrebu kata 
         - cechmajster kováčov bol Ján Treskoň ( Treszkony – písalo sa to po maďarsky)  
1831 – sa v Bytči narodil známy kňaz Alojz Kotešovský 
1841 – pôsobil vo farnosti kaplán Štefan Galvánek 
1851 – 10. 4. sa v Bytči narodil Alexander Lombardini ( publicista a historik ) 
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        - mala Veľká Bytča 2 946 obyvateľov, z toho 352 Židov 
1861 – na fare pôsobil kňaz Jozef Maločaj, a richtárom Bytče bol Mikuláš Keblúšek 
1881 – bol v meste založený prvý peňažný ústav“ Sporiteľné a úverové družstvo“.  
1891 – sa narodil v Bytči známy kňaz Štefan Fundárek  
1901 – založili vo Veľkej Bytči „Považský železný priemysel“ ( výroba kovového nábytku,  
           tyčí na  záclony ). Zamestnávali 60 robotníkov.  
         - vydali do obehu novú pohľadnicu mesta s Popperovským hotelom v popredí 
1921 – 8. 5. bol zatknutý murár Jozef Tylica z Veľkej Bytče pre vraždu v opitom stave 
         - 15. 5. vyhorela píla Holzmanna. Škoda bola 1 129 000 Kč 
         - 20. 5. začali v Jednote Sokol nacvičovať divadelnú hru Jánošík od autora J. Mahenu.  
           Predstavenie bolo 20. – 26. júla v prírode. Hralo v nej až 70 účinkujúcich 

- 7. 10. vyhorelo v Hliníku 11 stodôl 
- Bol na námestí postavený nový dom č. 9  
- Na fare pôsobil nový kňaz Štefan Jančovič  
- Mala Veľká Bytča spolu 2 780 obyvateľov, z toho 486 Židov  

1931 – vyrástol na ulici Hlinická nový dom s č. 145 
         - bol tajomníkom Zväzu včelárov Jindřich Fišar ( žandár v Predmieri )  
1951 – vyrobili v pivovare 104 000 hl piva   
         - bol otvorený Detský domov v Bytči  
         - JRD chovalo plemenný chov prasníc, čím bolo v žilinskom kraji na prvom mieste  
         - začala svoju výrobu Kovoslužba. Ponúkali stavebné a zámočnícke práce na  
           objednávku  
         - bol richtárom Bytče Ján Beláň  
1961 – vyrobili v pivovare 180 000 hl piva   
         - bola otvorená Špeciálna základná škola 
         - pribudli na Mierovej ulici 3 nové bytové domy  
         - Makyta vyrábala 45 % textilu a odevov pre export na západ . Závod pre zamestnancov  
           postavil 43 bytov, podnikové  jasle  mali kapacitu 342 detí. Závod mal svoje vlastné  
           rekreačné zariadenie v Súľove 
1971 – vyrobili v pivovare 337 379 hl piva   
         - na fare pôsobil kňaz Augustín Šuška  
         - sa obce Hrabové, Pšurnovice a Hlboké pričlenili k Bytči 
         - 24. 4. založil Ladislav Gondžár krúžok mladých filatelistov. Jeho prví členovia boli:  
           Š. a J. Vallovci, V. Olejník a I. Štefaňák. Neskôr mal krúžok 17 členov. 
         - v máji sa uskutočnilo v letnom tábore mládeže ZVL Prešov v poradí 4. stretnutie  
           mladých zamestnancov ZVL. Stretnutia sa zúčastnilo 180 ml. ľudí zo všetkých  
           podnikov VHJ.  
           Podrobnosti SD č.: 241 / 2011 ( 2/ 71 ) 
         - 5. 10. oslavovali v závode 65. výročie založenia podniku s pôvodným názvom  
           „ Považský železný priemysel“, neskôr „ KOVO“ a potom „ Mechanika Bytča“. 
           Podrobnosti SD č.: 242 / 2011 ( 5 / 71 ) 
         - Z príležitosti osláv ukončenia II. svetovej vojny, prišiel 9. 9. medzi robotníkov Kinex 
           Bytča partizánsky veliteľ major Popp, s lekárkou A. Stepanovnou,a s redaktorom  
           moskovskej Pravdy Markovom.  
           Podrobnosti SD č.:  243 / 2011 ( 7/71 )  
         - v novinách Mesačník závodu ZVL boli uverejnené fotografie bocianích hniezd v Bytči 
           Ich autorom bol Dezider Hromec. Básne pod foto napísal Ján Milučký. 
           Podrobnosti SD č.: 244 / 2011 ( 8 / 71 ) 
1981  - sa mestská knižnica presťahovala do nového pavilónu na sídlisku, kde sídli doteraz 
          - pribudol na sídlisku nový bytový dom č. 1009  
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          - bola výrobná plocha závodu Kinex 60 000 m2, podnikové byty sa rozrástli o 200 
             ďalších 
         -  Klub filatelistov mal v meste 56 členov 
         - celý výrobný kolektív závodu Makyta prešiel pracovať do nových výrobných hál. 
            Zaviedli novú, modernú technológiu pre strekáreň, vyšívaciu dielňu, vytužovanie a  
            celý proces šitia 
1984 – Dostala sa mi do rúk ručne kreslená mapa námestia z 22. 5. 1984. Na mape sú  
            zakreslené domy na námestí, pričom ku každému z nich je uvedené meno jeho 
            majiteľa. 
 1991  - na Hlinickej ceste dali do užívania nový bytový dom č. 1148 
          - Klub filatelistov mal 57 členov 
          - od 1. 11. bola riaditeľkou Detského domova Lýdia Moravanská ( do r. 1998 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2011  strana č. 82 

18. kapitola   
 
 
 
 
 

P O Č A S I E    
 
 
 
 

Informa čná tabuľa MsÚ. 
 
24. 8. uverejnil MsÚ oznam o poveternostných a meteorologických javoch nebezpečných pre 
obyvateľstvo. Pri každom jave boli uvedené aj rady a pokyny ako sa máme v krajných 
situáciách správať.  
- maximálna teplota vzduchu : riziko nastane vtedy ak sa teplota dlhodobo pohybuje od 35 – 
40 ° C , alebo minimálna teplota: od – 20 do -30 ° C a viac;  
- vietor v nárazoch  od 25 – 100 m / s 
- silné búrky spojené s prívalovým dažďom:  30 – 40 mm / hod. 
- intenzívny dážď s úhrnom 50 mm za 12 hod.  
- sneženie: 20 – 70 cm / 12 hod. 
- hmla s dohľadom  na 300 m a menej  
- poľadovica 
 
Počasie. 
Január. 
1.1.   Nový rok sa začal mrazivo. Nadránom bolo – 5 °C, fúkal Z vietor 15 km / h. Na obed 
bolo slnečno 3 ° C. Celé popoludnie až do večera husto snežilo. O 9,30 h. bolo čiastočné 
zatmenie slnka. Pretože v Bytči bolo zamračené, nedalo sa pozorovať nič.  
5. 1. Ráno bolo – 5 °C. Husto snežilo. Popoludní mrzlo, bolo viac ako  – 8 °C. 
6. 1. V noci a ráno bolo – 10 °C. V Bytči a v okolí bol tento deň najchladnejší z celého 
Slovenska. Fúkal S vietor, takže na pocit bolo ešte chladnejšie.  
7. 1. Oteplilo sa. Ráno bolo okolo 0 °C, cez deň 3 až 5 °C. Chvíľami pršalo alebo husto 
snežilo. Takéto počasie bolo až do 21. 1. Sneh , ktorý v noci napadal, sa cez deň roztopil.  
21. 1. V noci slabo mrzlo – 1 °C a napadla tenká vrstva snehu.  
22. 1. V noci a ráno bolo – 3 °C. Cez deň sa postupne ochladilo na – 9 °C. Husto snežilo. 
Rovnako bolo do 28. 1. Objavili sa hladné kŕdle sýkoriek. Fúkal silný S vietor.  
28. 1. Noc a ráno bolo – 13 °C , cez deň – 9 °C . Bolo jasno, slnečno a bezvetrie. Až do 31. 1. 
bolo nad ránom – 15 °C a cez deň – 5 °C.  
Zhrnutie. Január bol veľmi vyrovnaný. Do 20. 1. bolo počasie mierne s občasným dažďom. 
Od 21. 1. až do konca mesiaca sa stále ochladzovalo, najviac na – 15 °C. Posledné januárové 
dni boli krásne , slnečné a jasné.  
Podrobnosti SD č.: 245 / 2011 ( foto z mesta a parku na Rázusovej ul. )  
 
Február.  
1. 2. V noci a ráno bolo – 12 °C, bolo zamračené, snežilo. Popoludní bol slnečný deň -5 °C, 
fúkal len slabý S vietor.  
2. 2. Hromnice. Pranostika hovorí, že ak je na Hromnice teplo, bude dlhá zima, neúroda , hlad 
a chudoba. U nás hlad nehrozil z počasia, skôr nám biedu zapríčinila terajšia pravicová vláda.  
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Dnes bolo mrazivo aj cez deň – 8 °C.  
3. 2. Od rána bolo -6 °C, bezvetrie. Cez deň bolo – 4 °C. Fúkal slabý Z vietor.   
4. 2. Oteplenie. V noci ešte mrzlo – 3 °C, ale cez deň bolo už plus 2 °C. Popoludní husto 
snežilo do 8. 2. Postupne sa otepľovalo do + 8 °C. Boli slnečné dni bez vetra.  
8. 2. Ochladilo sa iba na 3 dni. V noci bolo – 4 až – 6 °C. Rána boli hmlisté a dni krásne 
slnečné + 5 °C. Takto bolo do 17. 2.  
17. 2. v noci bolo 0 °C, ale cez deň + 5 °C do 20. 2. Striedavo pršalo, alebo snežilo, fúkal 
S vietor.  
21. 2. V noci sa ochladilo na – 9 °C. Až do posledného dňa mesiaca teploty klesali na – 11 °C. 
Bolo veľmi sucho, slnečno a stále fúkal S vietor. 28. 2. sa otočil  vietor na východný.  
Zhrnutie. Február bol vyrovnaný, veterný a veľmi suchý. Vlahový deficit bol 20 cm vody. 
Popoludnia boli slnečné, ale skoro stále fúkal vysušujúci vietor.  
 
Marec. 
1. 3. Ráno bolo – 6 °C. Bolo jasno, bezvetrie a slnečno, 5 °C.  
3. 3. vietor sa otočil na JZ , bolo 6 °C.  
6. 3. V noci bolo jasno 0 °C. Ráno fúkal silný S vietor od 15 km / h. V nárazoch silnel až na 
40 km / h. celý deň. Popoludní snežilo.  
8. 3. až do 13. 3. bolo počasie vyrovnané. V noci boli ešte mrazy od – 3 do – 10 °C . Dni boli 
slnečné od 0 do 11 °C. Fúkal SZ vietor.  
13. 3. Už nemrzlo ani v noci. Ráno bolo 2 °C . Jasno, veterno. Takto bolo do 18. 3. Denné 
teploty postupne stúpali až na 17 °C. Dni boli často zamračené a pršalo.  
19. 3. Ochladilo sa a ostalo tak do 26. 3. Aj v noci a ráno sa vrátili mrazy. Cez deň boli 
teploty vyrovnané okolo 11 – 14 °C.  
21. 3. Bol astronomický prvý jarný deň. V noci boli ešte mrazy – 3 °C, ale cez deň bolo teplo 
10 °C. Pravá jar sa ešte nezačala, pretože k nám ešte neprileteli lastovičky. Rovnaké počasie 
bolo do posledného dňa mesiaca. 
Zhrnutie. Marec bol veľmi suchý a mimoriadne veterný mesiac. Skoro stále fúkal S alebo SV 
vietor. Posledný týždeň bol slnečný a stále teplejší. S najvyššou teplotou 18 °C ( 31. 3. ) .  
 
Apríl.  
1. 4. Celú noc pršalo. Zem to už nutne potrebovala, pretože bolo veľmi sucho. Ráno 9 °C, cez 
deň 14 °C. 3 dni sa postupne ochladzovalo na 3 °C ráno . Cez deň teplota stúpala z 10 na 15 
°C.  
4. 4. Cez deň bolo až 20 °C, čo sa poobede zmenilo, lebo začal fúkať studený S vietor.  
5. 4. Ochladilo sa cez deň na 7 °C.  
6. 4. Od 1. 4. do dnes s prestávkami pršalo. Fúkal neodmysliteľný S vietor. Ráno 3 °C, cez 
deň  bolo 11°C.  
8. 4. Ráno bolo 8 °C, začal fúkať ľadový vietor. Médiá nás varovali pred zničujúcim , silným 
vetrom. 3 dni naozaj v nárazoch veľmi fúkalo a vietor narobil veľké škody na porastoch 
najmä v horách. Intenzívne fúkalo do 11. 4.  
12. 4. Ráno boli 4 °C, jasno a slnečno. Cez deň 10 °C, striedavo pršalo a svietilo slnko.  
13. 4. Od rána zase fúkal ľadový SZ vietor. 2 °C, deň 5 °C. Cez deň pršalo, dokonca slabo 
snežilo.  
15. 4. Prestalo pršať. Od 1. 4. doteraz stále s prestávkami pršalo. Pranostika hovorí, že keď je 
mokrý apríl, bude suchý jún a naopak. Tento rok jej to nevyšlo. Aj jún bol chladný a mokrý.  
16. 4. Ráno bolo až do Veľkého piatku 3 až 5 °C. Cez deň 15 až 20 °C. Bolo premenlivo, 
väčšinou fúkal chladný vietor. Neúnavný vietor celkom vysušil zem akoby 14 dní ani 
nekvaplo.  
22. 4. Na Veľký piatok  boli ráno 4 °C. Deň bol jasný, slnečný, bezvetrie, 23 °C.  
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25. 4. Bol Veľkonočný pondelok a bolo 7 °C ráno. Bolo zamračené a pršalo. Cez deň bolo 16 
°C a poobede začal fúkať SV vietor.  
26. 4. V noci bolo 6 °C, chladno. Deň 15 °C. Na obed bola prvá tohtoročná búrka so silným 
dažďom. Večer bolo 12 °C. Do konca mesiaca bolo čoraz teplejšie až dosiahla teplota 
v posledné 2 dni 24 °C.  
Zhrnutie. Celý apríl bol chladný a veľmi veterný. Hoci prvých 14 dní stále pršalo, stačila malá 
prestávka, aby neutíchajúci vietor zem úplne vysušil. Veľkonočné sviatky boli studené 
a veterné. Naopak posledné 2 dni boli na túto dobu veľmi teplé , lebo bolo viac ako 24 °C.  
 
Máj 
1. 5. Vietor sa otočil z južného na silný SV, čo spôsobilo , že hoci bolo 20 °C , na pocit bolo 
oveľa chladnejšie. Do večera sa neustále ochladzovalo.  
5. 5. V noci bolo 0 °C a 6. 5.  klesla teplota na – 3 °C. Deň bol jasný, slnečný a veterný,  
12 °C.  Nočné mrazy trvali do 8. 5. Na otvorených priestranstvách všetky orechy a iné 
pučiace stromy úplne omrzli. Tento rok u nás neboli vôbec orechy.     
8. 5. Konečne v noci nemrzlo, 5 °C, cez deň 18 °C, ale stále fúkal silný SV vietor 30 km / h.  
Od 10. 5. bolo v noci 10 °C až do 16. 5. Dni boli krásne, jasné, slnečné. Striedavo fúkal len 
slabý SV vietor. Najvyššia denná teplota bola 23 °C. Občas pršalo. Tento rok „ Žofia 
polievala záhrady výdatne“. Záhradkári sa tešili, veď z neba padalo zlato. 15. 5. priniesla 
Žofia 60-roč. teplotný rekord, keď u nás nebolo ani 12 °C, fúkal silný S vietor.  
20. 5. Konečne začalo byť aj v noci teplejšie 12 °C. Vietor sa otočil na Z a cez deň bolo  
24 °C. Poobede bola silná búrka s výdatným dažďom a krúpami. Až do 27. 5. neklesli denné 
teploty pod 20 °C.   
28. 5. V noci bolo 8 °C, slabo pršalo. Ráno a cez deň 12 °C.  
30. a 31. 5. sa výrazne oteplilo na 26 °C. Vonku spievajú cikády.  
Zhrnutie. Začiatok mája bol veľmi chladný a daždivý. 3 dni okolo 5. 5. v noci mrzlo. Oteplilo 
sa až od 20. 5. Dokonca posledné májové dni bolo rekordne teplo na túto dobu. Máj teda 
priniesol 2 protichodné teplotné rekordy.  
Podrobnosti SD č.:  246  a, b, c, d / 2011 ( mapy ) 
Podrobnosti SD č.:  247 a, b / 2011  
 
Jún.  
1. 6. V noci bolo 8 °C, cez deň 21 °C. bolo dusno, zamračené a bezvetrie.  
2. 6. od rána husto pršalo, 16 °C, fúkal silný Z vietor 
3. – 8. 6. Postupne vystúpili nočné teploty až na 17 °C. Denné sa držali na rovnakej úrovni  od 
21 do 28 °C. S prestávkami pršalo a fúkal Z vietor.    
9. 6. V noci ešte bolo teplo 17 °C , ale cez deň sa začalo ochladzovať, keď klesla teplota na  
14 °C. Výdatne pršalo.  
13. 6. V noci 13 °C, jasno, bezvetrie. Na obed sa spustil silný S vietor 30 km / h., ochladilo sa 
na 19 °C. Ochladenie trvalo 3 dni. 
16. 6. Oteplenie. Noc 15 °C, deň 28 °C, fúkal len slabý Z vietor. Iba 3 dni bolo takto horúco.  
19. 6. Od rána bolo zamračené, fúkal SZ vietor 20 km / h. Cez deň sa ochladilo na 12 °C, 
padal hustý lejak s veľkými krúpami. Chladno vydržalo 3 dni.  
22. 6. V noci 12 °C, znova horúci deň 28 °C, jasno, slnečno, slabý Z vietor. Teplo bolo 2 dni.  
24. 6. poobede sa ochladilo na 12 °C ( rozdiel oproti včerajšku bol 16 °C), chlad privial 
S vietor. Pršalo 4 dni.  
29. – 30. 6 konečne bolo aj v noci príjemne teplo 18 °C, cez deň 25 °C, polojasno, iba občas 
dážď. Konečne nefúkal vietor.  
Zhrnutie. Jún bol veľmi nevyrovnaný a premenlivý, keď dochádzalo k pravidelným 
extrémnym výkyvom teplôt. Začiatok júna bol chladný, veterný a upršaný. Počasie bolo skôr 
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aprílové ako júnové. Menilo sa pravidelne každé 3 dni s teplotným rozdielom 16°C. 19. 6. 
vydesili záhradkárov veľké krúpy, ktoré narobili na ovocí veľkú škodu.  
Podrobnosti SD č.: 248 a, b, c, d, / 2011 
Podrobnosti SD č.:  249 / 2011 
 
Júl. 
1. 7. V noci a ráno husto pršalo, 12 °C. Cez deň bolo iba 10 °C. SZ vietor sa stále zosilňoval, 
v nárazoch dosiahol 3. 7. až 40 km / h.  
4. 7. bolo Prokopa, ktorý podľa pranostiky hríby „ husto seje“.  Žiaľ tento rok ich veľa 
nenasial. Hubári našli v horách huby iba sem – tam.  V noci bolo 12 °C, deň 15 °C, pršalo.    
6. 7. noc 15 °C, ráno hmla, deň jasný 25 °C. Začalo sa otepľovať, každý deň o stupeň viac.  
9. 7. V noci bolo 18 °C, fúkal iba slabý JV vietor. Deň dosiahol tropické horúčavy 31 °C. 
Takto horúco, takmer bez vetra a dažďa bolo 14 dní.  
15. 7. V noci husto pršalo, 17 °C. Ochladilo sa cez deň na 15 °C.  
16. – 19. 7.  Počasie sa opäť prudko zvrtlo. Denné teploty dosiahli zas tropické hodnoty okolo 
30 °C. Občas mrholilo, vial len slabý JV vietor. Dni boli jasné a slnečné.  
20. 7. V noci bola prudká búrka s dažďom. Fúkal J vietor, ktorý sa postupne zmenil na 
S a privial cez deň 18 až 14 °C. Takto chladno bolo 2 dni.  
23. 7. Znovu sa oteplilo a ostalo tak do 31. 7. Ranné teploty boli od 10 – 14 °C, denné od 20 – 
22 °C.  
31. 7. V noci sa zas ochladilo na 14 °C a cez deň iba 18 °C.  
Zhrnutie. Júl bol premenlivý, vlhký a daždivý. Na začiatku tu boli tropické horúčavy, ktoré 
trvali 14 dní. Po výraznom ochladení 20. 7.  sa znovu oteplilo, ale už iba mierne. Sem tam 
fúkal S vietor, často pršalo. Teploty už potom nestúpli nad 22 °C. Normálne letá sú u nás 
premenlivé. Toto bolo nad dlhoročným priemerom iba o 1 °C. Médiá ľudí úplne ohlúpli, 
pretože tropické teplá sú u nás už 25 °C. Teplo cez 30 °C je typické pre Stredomorie.  
Podrobnosti SD č.:  250 a, b, c / 2011 
 
August. 
1. 8. v noci 14 °C , cez deň zamračené 20 °C. teploty stúpali až na 28 °C – 3. 8.  
7. 8. bola v Bytči prvá tropická noc, keď bolo viac ako 20 °C. Cez deň 28 °C, zdvihla sa 
prudká búrka z tepla s výdatným dažďom. 
8. 8. noc 20 °C, deň bezvetrie, dážď a ochladenie na 17 °C.  
9. 8. V noci 17 °C, cez deň 25 °C, slnečno, Z vietor. Takto sa každý druhý deň striedalo 
počasie. 10. 8. bolo cez deň iba 16 °C.  
11. – 14. 8. boli denné teploty vyrovnané od 22 – 25 °C. V noci klesla teplota na 9 °C. Ráno 
boli hmly a začal fúkať slabý S až SZ vietor,  občas boli prudké dažďové prehánky.  
15. 8. V noci bolo 16 °C, bezvetrie a jasno. Deň boli tropické horúčavy 30 °C, keď slnko 
nepríjemne pichalo. 8 dní sa teploty pohybovali od 24 – 31. °C . 
23. 8. začali byť tropické noci 18 °C a viac. 
24. 8. vystúpila denná teplota na rekordných 36 °C. Takéto horúčavy trvali 4 dni. Úrady 
upozorňovali na riziko najmä chorých a starých ľudí. V noci boli silné búrky s dažďom.  
28. 8. Ochladilo sa v noci na 14 °C a cez deň 24 °C. Fúkal Z vietor. Takáto príjemná teplota 
sa udržala do 31. 8.  Už vôbec nepršalo a V vietor bol iba mierny.  
 
Zhrnutie. August bol veľmi horúci, okrem 9. 8. , keď sa cez deň ochladilo iba na 16 °C. 
Tropické noci sa začali od 7. 8. a o pár dňovom ochladení sa znovu vrátili. Príjemné 25 °C 
teploty sa od 24. 8. zmenili na vražedných 36 °C. Na Slovensku bolo teplejšie ako 
v Španielsku, keď sa tu dosiahli 100- roč. rekordy v teplote vzduchu . Zamestnávatelia dávali 
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ľuďom v práci voľno, médiá odradzovali od pohybu vonku, lekári odporučili zvýšiť pitný 
režim. Ochladilo sa 28. 8. a to vydržalo zase 4 dni.  
Podrobnosti SD č.: 251 a, b, c, d / 2011 
 
September. 
1. 9. sme oslávili Deň ústavy. Tento voľný deň bol príjemný 22 °C, noc 8 °C.  
3. 9. Noc 10 °C, jasno, bezvetrie, deň 25 °C. Bolo veľmi sucho, zem bola celkom popraskaná 
s hlbokými puklinami.  
4. 9. noc 14 °C, deň 30 °C- fúkal silný JV vysušujúci vietor 
5. 9. noc 11 °C, deň 30 °C. Na obed začal fúkať silný ( na horách nárazový 50 km / h ) JZ 
vietor. Bolo veľmi dusno a pršalo.  
6. 9. sa ochladilo. Noc 11 °C, deň 18 °C. Bolo zamračené, pršalo, bezvetrie. 6 dní stále 
s prestávkami pršalo, cez deň bolo 14 °C.  
11. 9. noc 11 °C, hustá hmla, bezvetrie. Deň 27 °C, horúco, bezvetrie , prestalo pršať.  
13. 9.  bolo v noci 10 °C, ráno bola  hmla a bezvetrie, deň bol jasný 26 °C. Na toto ročné 
obdobie bolo teplo, ktoré vydržalo 7 dní. Znova bolo veľmi sucho. Od 10. 8. bol úhrn zrážok 
iba 50 mm.  
17. 9. noc 7 °C, deň 22°C, jasno, slnečno, veľmi sucho. 
20. 9. noc 13 °C, deň 18°C, konečne začalo pršať, žiaľ iba slabo.  
21. 9. v noci boli až do 24. 9. teploty okolo 10 – 15 °C. Cez deň boli tiež vyrovnané teploty od 
23 – 25 °C.  Konečne začalo výdatnejšie pršať. Fúkal nepríjemný S vietor.  
23. 9. bol prvý jesenný deň. V noci bolo ešte 11 °C, cez deň 22°C, ale postupne sa ochladilo 
na 17 °C.  
25. – 30. 9. boli noci už chladné 5°C. Dni mali vyrovnané a na túto dobu vysoké teploty od 21 
– 27 °C. Napršaná voda sa kdesi stratila, bolo sucho.  
Zhrnutie. Teploty tento mesiac boli vysoké , keď dosiahli ( 4. 9. ) až 30 °C. Veľmi bolo 
sucho, akoby na začiatku ani 6 dní nepršalo.  Výdatne pršalo iba 2 dni ( 7. – 8. 9 ) . V Bytči 
od 20. 9. nespadla ani kvapka. Stále fúkal JV vietor. Odborníci vyhodnotili tento september 
ako najsuchší za posledných 100 rokov. Na Slovensku boli oblasti, kde vlhkosť nedosiahla ani 
20 % ( čo je normálne pre Saharu). JV vysušujúci vietor tiež urobil svoje.  
Podrobnosti SD č.: 252 a, b, c, d / 2011 
 
Október. 
1. 10. noc 7 °C, deň horúco 27 °C ako v lete. Fúkal slabý JV vietor. Rovnaké počasie bolo 6 
dní.  
6. 10. V noci bolo zamračené 11 °C, cez deň 21 °C. Na obed sa spustil silný Z vietor, ktorý zo 
sebou priniesol výdatný dážď.  Pršalo celý deň. Cez deň sa ochladilo na 10 °C. Dnes to bolo 
mesiac, čo v Bytči nepršalo. Teraz pre zmenu pršalo 8 dní s malými prestávkami.  
15. 10. Bola jasná , mesačná noc 3 °C. Cez deň bolo 10 °C, slnečno, príjemne , ale veterno.  
16. 10. bola prvá mrazivá noc -1°C. Deň bol jasný, slnečný 13 °C. Do 19. 10. boli nočné 
mrazy.  
20. 10. v noci sa zamračilo , preto v noci nebol mráz. Cez deň bolo okolo 8 – 11°C. 
22. 10. noc -3°C, ráno 0°C, cez deň 11°C. Rovnako bolo 4 dni.  
26. 10. sa tak oteplilo, že nad ránom bolo až 13 °C. Do 31. 10. bola denná teplota vyrovnaná 
okolo 17 °C.  
 
Zhrnutie. Október bol teplotne nadpriemerne teplý. V noci začalo mrznúť až 16. 10. 
Prevládali slnečné dni bez vetra s teplotou od 10 – 17 °C. Pranostika hovorí, že“ leto 
Všetkých svätých môže trvať 3 hodiny, 3 dni alebo 3 týždne“. Tento rok to boli tie 3 týždne.  
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Stále fúkal JZ alebo JV vietor a bolo príjemne. V podstate bol október teplotne ustálený 
a suchý. Počasie nám dovolilo, aby sme si upratali záhrady v pohodlí a bez snehu.  
Podrobnosti SD č.:  253 a, b, c / 2011 
 
November.  
1. 11. sviatok Všetkých svätých bol príjemný. Noc 4°C, ráno bol ľahký opar, cez deň slnečno 
15 °C. Takéto pekné dni vydržali 9 dní. Na hroboch nám konečne nepomrzli chryzantémy ako 
po všetky minulé roky. Fúkal iba slabý Z vietor.  
10. 11. deň pred Martinom začal fúkať chladný suchý S vietor. V noci boli 2 °C, cez deň sa 
teplota znižovala od 8 – 5 °C.  
11. 11. 11 tento krásny dátum vyšiel na Martina.  Noc – 3 °C, deň 5 °C a snehu nikde. Martin 
neprišiel na bielom koni ani do Tatier. Alebo šetrí snehom, keď je kríza, alebo mu ten kôň 
skapal – povedala turistka v Tatrách. Vinári si veľmi pochvaľovali toto počasie, pretože 
pozbierali vysokú úrodu a po rokoch malo hrozno najvyššiu cukornatosť. Rovnako bolo 7 dní.  
18. 11. v noci mrazy – 6 °C, dni okolo 7 – 8 °C.  
21. 11. noc 0 °C, spadol tenký poprašok prvého snehu. Bezvetrie, deň 2 °C, fúkal Z vietor. 
Bolo rekordne sucho.  
23. 11. začalo slabo rosiť, zemi to nepomohlo. Noc -1 °C, nízka oblačnosť, deň 2 °C, JV 
vietor do 20 km/ h. Rovnako bolo 6 dní.  
28. 11. noc -2°C, doobeda bola hustá hmla. Deň 6 °C, krásne , slnečno.  
Zhrnutie. November bol teplotne rekordný , lebo niektoré dni dosiahli až 16 °C. Nám na 
severe tieto teploty vyhovovali, pretože sme ešte nemuseli naplno kúriť.  Od 9. augusta 
poriadne nepršalo ( to sú 3 mesiace). Hydrológovia zaznamenali 70-roč. rekord sucha. Začali 
vysychať rieky. Aj naše majú historicky najnižšiu hladinu. Rybári sa boja, že keď bude silno 
v zime mrznúť, všetky ryby zahynú. ( Aj sa stalo).  
November má najviac pranostík. Niektoré som vypísala: 

- keď je na Všetkých svätých mokro, môžeme čakať veľa snehu  
- na sv. Huberta, ide teplo do čerta 
- na sv. Martina, drž sa synku komína alebo na Martina medveď líha 
- na sv. Katarínu, schovajme sa pod perinu 
- ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok alebo biely Ondrej, zlý rok 
- na začiatku novembra háda sa teplo so zimou 
- keď začiatkom novembra sneží, máva ten sneh výšku veží 

Podrobnosti SD č.: 254 a, b, c, d / 2011 
 
December 
1. 12. noc 3 °C, deň bol zamračený, bezvetrie, 5 °C.  
2. 12. noc 3°C, deň až 8°C, dážď.  
5. 12. celú noc pršalo. 4°C, Z vietor, deň 8°C. Ešte 5 dní boli v noci plusové teploty. 
9. 12. noc -1 °C, cez deň riedko padal sneh. Rovnako bolo 10 dní.  
12. 12.  Neďaleké letisko v D. Hričove zaznamenalo silný vietor až 50 km / h. . Vietor 
polámal stromy, poprevracal kontajnery a narobil iné škody. 
Podrobnosti SD č.: 255 / 2011 
13. 12. Lucia z noci upíja, ale ku dňu nepridá. Sv. Lucia ukazuje svoju moc, lebo nám dáva 
najdlhšiu noc. Oteplilo sa . Noc 2 °C, deň 4°C. Do 3 dní rástli teploty vzduchu až na 7°C.  
16. 12. noc 2 °C, deň 7 °C. Ráno bola hmla, cez deň slnečno. Fúkal silný JZ vietor, ktorý 
polámal hrubé vetvy čerešní na Rázusovej ul. Celú noc a deň pršalo.  
18. 12. v noci -1°C, deň 5 °C. 2 dni ešte neboli mrazy.  
20. 12. noc -7°C, deň 2°C, popoludní -2°C.  
21. 12. noc -7 °C, deň -4 °C, zamračené, bezvetrie 
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23. -30. 12. Striedavo snežilo a pršalo. Nočné teploty boli okolo 0 °C, denné od 1 do -4°C.  
Zhrnutie. December bol veľmi suchý až do 23. 12. Od roku 1881 neboli u nás také suché 
zimné  mesiace. Niektoré oziminy už nezachránil ani výdatný dážď. Na Balkáne husto 
snežilo, u nás nespadla ani vločka. Husto začalo snežiť až posledné 2 dni. Sucho dosiahlo 60-
ročný rekord. December bol aj teplotne rekordný. Takéto vysoké teploty pred Vianocami, si 
nik nepamätá. 
 V úhrne bol celý tento rok teplotne najteplejší ( okrem júna) v celej Európe. V auguste boli 4 
dni až extrémne horúce, keď teploty vzduchu dosiahla až 36 °C.  
Za posledných 30 rokov došlo k veľkým zmenám klímy. Oteplilo sa v priemere o 7 °C. 
Dochádzalo čoraz častejšie k veľkým výkyvom počasia. Rok 2003 bol extrémne suchý, 2010 
boli veľké povodne a teraz bolo zase veľmi sucho.  
Podrobnosti SD č.:   256 a, b / 2011 
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S K R A T K Y   P O D Ľ A   A B E C E D Y 
 
a. i.           -   a iné  
BF             -   Bytčianska filatelia  
BV            -   Bežné výdavky 
cm             -   centimeter  
ČR             -   Česká republika 
DHZ          -   Dobrovoľný hasičský zbor  
DK             -   Dom kultúry 
DSS            -   Dom sociálnych služieb 
el.               -   elektráreň, elektrický, á, é  
filat.            -   filatelistický, á, é  
fin.              -   finančný, á , é 
FO              -   Futbalový oddiel  
fyz.              -   fyzický, á, é 
ha                -   hektár   
hl                 -   hektoliter  
hod.             -   hodina  
Hliník n/ V  -   Hliník nad Váhom  
IMZ             -   Inštruktážno metodické školenie  
Ing.              -   inžinier  
JRD             -   Jednotné roľnícke družstvo ( skratka z bývalého režimu ) 
J ,JV            -   juh , juhovýchod  
J, JZ             -  juh, juhozápad  
JU                -  jarné upratovanie  
KF               -  Klub filatelistov  
KDH            -  Kresťansko demokratické hnutie ( politická strana ) 
KDU            -  Klub dôchodcov učiteľov  
KLÚ             -  Krajský lesný úrad 
km                -  kilometer  
KNM           -  Kysucké Nové Mesto  
KPÚ            -  Krajský pamiatkový úrad  
ks                 -  kus  
KTR             -  Káblové televízne rozvody 
k. ú.              -  katastrálne územie  
KÚŽP           -  Krajský úrad Životného prostredia  
KV               -  Kapitálové výdavky  
m                  -  meter  
m.                 -  miesto 
mm               -  milimeter 
mat.              -  matematika, matematický, á, é  
manž.           -  manželia    
mes.              -  mesiac, mesačný , á, é  
mest.             -  mestský  
MHK            -  Mestský hádzanársky klub  
mil.               -  milión 
min.              -  minulý, á, é  
ml.                -  mladý, mladší, mládež  
mons.           -  monsiňor  
MsP             -  mestská polícia  
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MŠ               -  materská škola  
MY ŽN        -  MY Žilinské noviny  
MZ               -  mestské zastupiteľstvo  
nar.               -  narodeniny, narodený, á, é  
nebyt.           -  nebytový, á, é  
NsP              -  Nemocnica s poliklinikou  
odb.              -  odbor, odborný, á, é  
odd.              -  oddelenie 
ORL             -  Otorinolaryngológia  
os.                 -  osoba  
OZ                -  Občianske združenie  
OÚL             -  Ochrana úrody lesov  
prázd.            -  prázdniny  
PK                -  poliklinika  
prím.             -  prímestský, á, é  
RD                -  rodinný dom  
roč.               -  ročník, ročný, á, é  
rod.               -  rodená   
RSVS            -  Regionálny spolok včelárov Slovenska  
s.                   -  sekunda  
SAV              -  Slovenská akadémia vied  
SHOB           -  Spoločnosť Hlasy a ohlasy Bytčianska  
SMER           - politická strana ( Sociálna demokracia ) 
soc.               -  sociálny, a, e 
spol.              -  spoločnosť  
SR                 -  Slovenská republika   
st.                  -  storočie  
stred.             -  stredný, á, é  
S, SV            -  sever, severovýchodný  
sv.                 -  svätý, á, é  
SVS              -  Slovenská včelárska spoločnosť  
SVSJČ          -  Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu  
S, SZ             -  sever , severozápadný  
SZV              -  Slovenský zväz včelárov  
SZZ               -  Slovenský zväz záhradkárov  
ŠJ                  -  Školská jedáleň  
šk.                 -  škola, školský, á, é  
ŠPD               -  Štúdium pre dospelých 
ŠKD              -  Školský klub detí  
ŠK TPŠ         -  Športový klub telesne postihnutých športovcov  
ŠZŠ               -  Špeciálna základná škola 
tech.               -  technický, á, é  
tis.                  -  tisíc  
TS                  -  technické služby  
TV                  -  televízia, televízny, a, e , televízne vysielanie  
tzv.                 -  takzvaný, á, é  
TZOB            -  Telovýchovné združenie občanov Bytče 
ÚPSR             -  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  
VHJ                -  Výrobno hospodárska jednotka ( skratka z bývalého režimu ) 
VT                  -  výkonnostná trieda  
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VZN               -  Všeobecno záväzné nariadenie  
VTP                -  Vedecko technický park ( skratka z bývalého režimu ) 
Z                     -  západ  
ZKF                -  Združenie klubu filatelistov  
ZVL                -  Závod valivých ložísk ( skratka z bývalého režimu )  
ZVO                -  Zimné vykurovacie obdobie  
ŽP                   -  životné prostredie  
ŽSK                -  Žilinský samosprávny kraj  
ŽSR                 -  Železnice Slovenskej republiky  
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike. 
Pozostáva z písomností, letákov, brožúr, plagátov, regionálnej tlače, príspevkov jednotlivých 
inštitúcií a z fotografií. Kronikársky zápis za rok 2011 obsahuje odvolania sa na SD a opačne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronikársky zápis bol vypracovaný za kalendárny rok 2011 dňa: ............................................ 
Prerokovaný a schválený bol dňa: .........................uznesením:............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................                                                      ........................................ 
prednosta MsÚ                                                                             primátor mesta 
Andrej Gallo                                                                                 Miroslav Minárčik 
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                                                 kronikárka mesta 
                                                 Mgr. Gabriela Uhliariková 
 
 
 



 
KRONIKA MESTA BYTČA 2011  strana č. 93 

O B S A H  
 
Názov kapitoly :                                                                                             čísla strán :  
 
1. Samospráva mesta                                                                                       1     -     11 
 
2. Štátna správa                                                                                                12   -     19  
 
3. Priemysel, obchod, podnikanie                                                                    20   -     25 
 
4. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo                                                    26 
 
5. Výstavba                                                                                                      27    -     29 
 
6. Doprava                                                                                                        30    -     32 
 
7. Životné prostredie                                                                                         33    -     35 
 
8. Zdravotníctvo                                                                                                36    -     39 
 
9. Školstvo                                                                                                         40    -     50 
 
10. Kultúra                                                                                                         51    -     54 
 
11. Cirkev                                                                                                          55    -     56 
 
12. Návštevy                                                                                                      57 
 
13. Kluby, spolky, organizácie                                                                          58    -     66 
 
14. Politika                                                                                                         67    -     68 
 
15. Šport                                                                                                             69    -     75 
 
16. Ľudia medzi nami                                                                                         76    -     78 
 
17. Jubilejné retrospektívy                                                                                  79    -     81 
 
18. Počasie                                                                                                           82    -     88 
 
Vysvetlenie skratiek                                                                                             89    -     91 
 
Prehlásenie                                                                                                            92 
 
Obsah                                                                                                                    93 
 
 
 
 


