1. kapitola

SAMOSPRÁVA MESTA

Informačná tabuľa MsÚ.
1. 3. Mesto vyhlásilo verejnú ponuku na priamy prenájom nebytových priestorov
z majetku mesta. Konkrétne sa jednalo o priestory na Námestí 70 m2/ 33 €/ rok; ďalej
o Tribúnu mesta na zriadenie strednej školy na dobu 25 rokov ; Tribúna mesta pre M.
Ozánika 104 m2/ 300 € / na dobu neurčitú . Priestory mali slúžiť na športovú aktivitu.
11. 4. Zmenilo sa znenie VZN o náhradách za sociálne služby: za 1 h opatrovateľskej
služby bolo vyplatené 1,77 €.
Podrobnosti SD č.: 1 / 2012
23. 5. Mesto vyhlásilo správu, že hľadá právnika v oblasti obchodného, občianskeho,
správneho a trestného práva. Doteraz vykonával pre mesto túto funkciu JUDr. Róbert
Mendel.
5. 6. Ponuka na priamy prenájom nehnuteľného majetku mesta – konkrétne 2 letné terasy.
25. 6. Mesto ponúklo prenájom svojho majetku z dôvodu osobitného zreteľa : Jánovi
Hrankayovi na Ul. S. Sakalovej č. 182 ( Tribúna mesta ) pre asociáciu Kung – Fu – jeho
mestskú školu. Výška prenájmu : 66 € / mes. / dobu neurčitú.
Ing. Róbertovi Gärtnerovi ( bytom v Olomouci – ČR ), na pozemok zastavaný chatou. Vo
výške: 150 € / rok / na dobu neurčitú
7. 7. Nové VZN týkajúce sa trhového poriadku. Jednalo sa konkrétne o Michalský jarmok
( miesto, povinnosti správcu, stánkový predaj, produkty predaja, poplatky za prenájom
miesta. ( Remeselníci – bez poplatku; predaj tovaru na ploche 4 x 2 m / na 1 deň / 40 €;
predaj občerstvenia : 100 € / 2 dni.
9. 7. Mesto vyhlásilo OVS ( Obchodnú verejnú súťaž ) . Jej predmetom bolo viac ako 25
pozemkov, cintorínov a iných plôch v obvode Bytča .
23. 10. Mesto vyrúbilo daň Ing. M. Galiaňovej vo výške 7 € za umiestnenie lešenia na
chodníku Ul. S. Sakalovej o výmere 10 m2 / na 7 dní.
4. 11. Mesto vyrúbilo platobný výmer za užívanie verejného priestranstva P. Lokšíkovi :
4,80 € , B. Rašimu 7,20 € a M. Košúthovej 67,00 €.
6. 11. Mesto vyrúbilo daň za užívanie verejného priestranstva firme STRICZ s.r.o, za
reklamnú tabuľu na chodníku Ul. Moyzesova vo výške : 3,70 € / 37 dní.
Podrobnosti SD č.: 2 / 2012
14.11. Technické služby mesta oznámili záujemcom , že ponúkajú na prenájom majetok
v správe TS na Ul. Hlinickej č. 403 o výmere 455 m2 ( sklady, kancelárie a obchodné
priestory ).
Priebežne: uverejnil MsÚ rozpočet na rok 2012 výdavky a príjmy. Najskôr 8 a potom 14
strán.
Priebežne : uverejnili záznam o dochádzke poslancov na zasadnutia MZ a výpis o ich
hlasovaní.
Diakonia Broumov žiadala občanov prostredníctvom MsÚ o zber textilu, hračiek,
posteľnej bielizne, obuvi, kuchynského riadu a pod.
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Matrika.
MsÚ priebežne uverejnil 130 oznámení o doručení písomností ( týkajúcich sa pobytu
občanov. Podrobnosti SD č.: 3 / 2012
25 oznámení o zrušení trvalého pobytu. Podrobnosti SD č.: 4 / 2012
52 oznámení o mieste uloženia písomností. Podrobnosti SD č.: 5 / 2012
Uznesenia Mestského zastupiteľstva ( MZ ) .
MZ konané dňa 23. 2. :
MZ schválilo:
- vypracovanie podkladov ( geometrický plán, znalecký posudok ) na prípravu
realizácie súťaže na prenájom pozemkov v lokalite Rajčula
- novelizáciu Rokovacieho poriadku
- zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Jesienka
- účelovo viazanú dotáciu vo výške 100 € na nákup CD prehrávača a nosičov pre
klientov DSS Novoť
- kapitálový transfer vo výške 1 700 € pre ZUŠ na kúpenie klavíra
- zverejniť zámer prenájmu Tribúny mesta M. Ozánikovi na športové aktivity.
Nájom za 300 € / doba neurčitá
- zverejnenie prenájmu mest. pozemkov Námestie na umiestnenie Letných terás za
33 € / m2 / rok
- zverejnenie prenájmu nebytového priestoru na Ul. Komenského pre reštauráciu za
35 € / m2 / rok
- vyhlásenie nehnuteľného majetku častí športovej tribúny za prebytočný majetok
mesta
- odpredaj pozemkov v k. ú. Veľká Bytča stavebnému bytovému družstvu .Jednalo
sa o 7 parciel
- neposkytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi E. Paučkovej a Ľ. Danišovej
- počet členov príslušných rád školy takto : 11 členov v ZŠ, 7 členov v MŠ a ZUŠ, 5
členov CVČ a MŠ v prímestských častiach
- delegovanie zástupcov MsÚ ako zriaďovateľa do všetkých typov škôl
- otváracie hodiny prevádzky Music club SWAY v Mikšovej
MZ vzalo na vedomie:
- všetky správy komisií, čerpanie dotácií a plnenie uznesení
- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky ( Drahomíra Múdra) k rozpočtovým
opatreniam v zmysle Štatútu mesta, zaradení prostriedkov z EÚ
- termíny zasadnutí MZ a MR
- informácie komisie pre hodnotenie grantového systému a pridelenie financií
z neho
MZ vymenovalo: pani Mgr. Adrianu Tichú za riaditeľku rozpočtovej organizácie Jesienka –
zariadenie pre seniorov a denný stacionár od 1.3. 2012
MZ odporučilo:
- vypracovať zásady na poskytnutie dotácií Mesta na podporu udelenie Čestného
občianstva významným osobnostiam v minulosti pôsobiacim v našom meste
- opätovne prerokovať žiadosť klubu Hlasy a ohlasy finančne prispieť na zhotovenie
Pamätnej dosky pre Rudolfa Kamasa
- realizáciu kanalizačnej prípojky na Ul. Mikšovskej Ľ. Beňovi
Podrobnosti SD č.: 6 / 2012 ( uznesenia 7 str. )
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MZ konané dňa 26. 4.

MZ schválilo:
- záverečný účet mesta , usporiadanie schodku rozpočtu a rozpočtové pravidlá
- zaplatiť faktúru 3 000 € za vystúpenie speváčke Lucii Bílej a jej skupiny na 6.
ročníku festivalu v Bytči
- rozpočtové pravidlá územnej samo.600 € na rozbor vody MŠ Pšurnovice, presun
peňazí na zariadenie a opravu chaty mesta 800 €; rekonštrukcia el. inštalácie ZŠ E.
Lániho
- VZN o úhradách za sociálne služby
- VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy škôl na území mesta.
- VZN o poskytnutí soc. služieb a platbu za služby v Jesienke
- Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie ( jednalo sa o majetok
školy ZŠ Ul. E. Lániho a ZŠ Ul. mieru )
- Zaradenie speváckeho zboru GLÓRIA medzi kluby mesta
- Priamy prenájom pozemku na Námestí SR L. Ďurajkovej za 40 €/ m2 / rok
a spoločnosti K a L za 35,11 € / rok / m2 . Obom na zriadenie letných terás.
- Priamy prenájom nebytových priestorov na Ul. Komenského na reštauračné
služby za 39 / m2 / rok. Na Ul. S. Sakalovej – Občianskemu združeniu
Vzdelávanie na dobu 25 rokov za symbolickú sumu 1 € / m2 / rok. ( jednalo sa o
zriadenie Súkromnej strednej školy. Podrobnosti v zápisnici.
- Oznámenie manželom M. a H. Gežovcom , že si mesto uplatňuje predkupné právo
na pozemky v k. ú. Veľká Bytča za cenu 26,56 € / m2
- Prenájom nebytových priestorov na Tribúne mesta M. Ozánikovi na športovú
činnosť ( box , thaibox ) na dobu neurčitú za cenu 300€ / rok
- Ubytovanie p. L . Urbana, A. Petrovskú v bytovom dome Jesienka na dobu
neurčitú
- Ubytovanie v soc. bytoch na Treskoňovej ul. Z. Chylová, J. Hubocká, A.
Čikotová, Ľ. Chylová . Ďalší obyvatelia sú dlžní. Ak nezaplatia mestu svoj dlh,
zmluvu na ubytovanie s nimi mesto nepredĺži. Jednalo sa o : P. Uhlárika, K.
Begáňovú, E. Begáňa a M. Begáňa, manželov Kosíkovcov, F. Reša , A. Hrošovú
a M. Burandovú.
- VZN o soc. službách a jej zmeny v platbách. Výška úhrady za 1 hod.
opatrovateľskej služby bola 1, 77 €.
MZ vzalo na vedomie :
- správu o plnení uznesení
- stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu
MZ uložilo:
- MR zabezpečiť obstaranie prác, tovarov a služieb formou elektronickej aukcie na
opravu miestnych komunikácií
Podrobnosti SD č.: 7 / 2012
MZ konané dňa 4. 6. 2012 ( mimoriadne )

MZ schválilo:
- odkúpenie podzemných zdrojov el. energie, vody a odpadu nachádzajúcich sa na
Námestí SR a slúžiacich na prevádzku letných terás
- zverejniť zámer priameho prenájmu majetku mesta na Námestí SR pod letné
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terasy v cene 1347,50 € za obdobie od apríla do konca októbra.
Podrobnosti SD č.: 8 / 2012 ( uznesenia 1 str. )
MZ konané dňa 12.7.2012
MZ schválilo:
- P. Jozefa Raždíka za člena komisie na ochranu verejného záujmu a p. J. Kozáka
za člena MR
MZ vzalo na vedomie:
- vzdanie sa MUDr. Vladimíra Tvrdého funkcie zástupcu primátora a tiež
poslaneckého mandátu. Primátor mesta poveril svojím zastupovaním od 12.7.
2012 Ing. Jána Melocíka na celé funkčné obdobie.
MZ odvolalo:
- MUDr. V. Tvrdého z členstva v výstavby a ŽP a z komisie na ochranu verejného
záujmu
Podrobnosti SD č.: 9 / 2012 ( uznesenia 1 str. )
MZ konané dňa 13. 9. 2012
MZ schválilo:
- navýšenie finančných prostriedkov vo výške 500 , € TJ Pšurnovice na kúpenie
dresov, futbalových lôpt a iné
- prideliť fin. Ms dobrovoľnému hasičskému zboru v Hliníku n/ V na kúpenie
nového motora do hasičskej striekačky
- Presun fin. vo výške 1.000, € na opravu mechanizmu opony a kúpenie novej
opony do Kultúrneho domu v Hrabovom
- Presun fin. na opravu a údržbu parkoviska pri ihrisku v Hliníku n / V. vo výške
1 000 €
- Presun fin. v Malej Bytči z položky DS na položku KD vo výške 2. 000, €
- Úpravy v rozpočte : oprava hasičskej striekačky
2. 000, - €
- TJ Pšurnovice
500, - €
- Výrobná hala Rostar ( oprava )
1. 000, - €
- bytový dom Ul. Kolárova – oprava
1. 500, - €
- požiarna zbrojnica v Hliníku – oprava
500, - €
- tribúna FK Hliník – opravy
300, - €
- DS Hliník – opravy
400, - €
- údržba trávnika na ihrisku FK Hliník
1. 200, - €
- ostatné fin. presuny viď zápisnica
- vypracovať návrh na kanalizáciu v m. č. Hliník
- určiť výšku platieb vo VZN v soc. službách, v Dennom stacionári „ Jesienka,
služieb na pohrebiskách
- zriadiť rekreačné zariadenie pri rybníku v Hrabovom spoločnosťou MELMOT
- priamy predaj pozemkov mesta Jozefovi Kalašovi
- prenájom nebytových priestorov v suteréne tribúny Jánovi Hrankayovi na športové
aktivity - Kung Fu ( za 66, - € / mesačne )
- prenájom pozemku na ktorom stojí chata Ing. R. Gärtnera ( bytom v Olomouci ).
Výška nájmu bola 150.- € / rok
- zriadenie vecného bremena na pozemky v Hliníku a to právo pešieho prechodu
a prejazdu motorovými vozidlami ku pozemkom Ž. Hujíkovej
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súčasných neplatičov a porušovateľov domového poriadku v Jesienke riešiť
výpoveďou nájomnej zmluvy a vysťahovaním.
Predĺžiť nájomnú zmluvu L. Urbanovi v Jesienke do 31. 8. 2013
Žiadosť ZUŠ o poskytnutie priestorov sály DK na vyučovanie divadelného
a tanečného krúžku.
Ak nájomca soc. bytu neuhradí do 15. 12. 2012 celý dlh za nájom, bude s ním
ukončená nájomná zmluva
Novú nájomnú zmluvu na užívanie soc. bytov podpísali s MsÚ : manželia
Kancnýřovci, S. Kumičík, H. Praženicová a B. Nagy.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu všetkých križovatiek
v meste

MZ uložilo :
Mestskej rade: vysvetliť prečo sa neplnia uznesenia, prehodnotiť príjmy z majetku mesta ,
prijať úsporné opatrenia v MŠ, centralizovať nákupy za všetky organizácie , rezervný fond
používať s rozvahou, pri využívaní rozpočtu je treba , aby sa členovia MR vzdelávali
v manažérskych schopnostiach, zverejniť zoznam dlžníkov na verejnej tabuli, riešiť záväzok
voči M. Bachoríkovi ( kúpna zmluva ).
- Právnikovi mesta JUDr. R. Mendelovi aby , vykonal úkony smerujúce k zániku
spoloč. Bytča Invest a jej vymazania z obchodného registra.
- Právnu zástupkyňu JUDr. Z. Tomášovú, ktorá zastupovala mesto na súde proti J.
Masarykovi, aby upravila požadovanú sumu na 6 948,83 € a uzavrela s ním
mimosúdnu dohodu
- MR , aby obnovila podmienky predaja na príležitostných trhoch v meste
MZ odporučilo orgánom mesta :
- rokovať o zriadení detského pieskoviska na Ul. Hlinickej
- požiadavkou P. Hrtánka na vyasfaltovanie komunikácie v lokalite Salaš
MZ vzalo na vedomie:
- finančné kontroly na ZŠ Ul. Lániho, prehľad plnenia uznesení, plnenie
programového rozpočtu mesta, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
na programový rozpočet, výsledok správy o prenájme DS, cintorínov, pohrebných
služieb a pohrebísk,
- informáciu o momentálnych nájomníkoch v Jesienke : J. Motyčík, O. Pacíková,
B. Papúchová, Manželia Ficekovci, M. Pánik, M. Bubicová, J. Mináriková, K.
Begáňová a S. Fučeková
- informáciu o nájomníkoch soc. bytov: M. Šukala, S. Kumičík, J. Gál, F. Reš
MZ zvolilo :
- prísediacich na Okresnom súde v Žiline: M. Kratochvílovú, A. Bučovú, J. Kolkusa
a E. Boocovú , zároveň im vydalo osvedčenie o zvolení
Podrobnosti SD č.: 10 / 2012 ( uznesenia 12 strán )
MZ konané dňa 13. 12. 2012
MZ schválilo:
- rozpočtové opatrenia , vyberanie daní z nehnuteľností na podnikanie 2, 17 € ; daň
z bytov 1, 80 €
- výstavbu nového parkoviska na Ul. 1. mája za 40. 500, - €
- znížiť položku „ reprezentačné „ pre primátora na 4. 000, - € ; propagácia mesta
na 2. 000, - € ; položku „ podpora kultúrnych aktivít“ znížiť z 21. 510, - € na 20.
000, - € ; zvýšiť položku „grantový systém „ o 5. 000,- €
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výdavky na projekty: Cezhraničná spolupráca : 98. 060,- € ; opravy a údržba šk.
zariadení: 20. 000,- € ; dotácie na šport: 8. 350,- €
kladné stanovisko na prevádzku stanice na výrobu el. energie z odpadovej biomasy
v Hrabovom ( spol. BUILDER GROUP )
ubytovanie Petra Maceka a Petra Pivodu v soc. byte na dobu 12 mesiacov.
Zámer výstavby IBV na nehnuteľnostiach v katastri Bytča

MZ neschválilo:
-

znížiť položku Konkurzy a súťaže o 3. 000,- €
kúpiť súbor zariadení na prevádzku ľadovej plochy na námestí ( mesto na to
nemalo peniaze )
- uložiť povinnosť primátorovi mesta aby , hľadal možnosť vybudovania ľadovej
plochy na ihrisku ZŠ Ul. mieru.
MZ uložilo:
- hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu dodržiavania zákonov pri vykonávaní
stavebných prác na oprave miestnych komunikácií
- vykonať kontrolu všetkých služieb a zmlúv
MZ vzalo na vedomie: plnenie všetkých uznesení, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
Zmeny termínov zasadnutí MR a MZ
Podrobnosti SD č.: 11 / 2012 ( uznesenia 7 strán )
Povolenie. MsÚ povolil zvláštne užívanie verejného priestranstva na Námestí SR. Jednalo sa
o reklamnú tabuľu, zavesenú 37 dní na chodníku Ul. Moyzesova . Mesto vydalo povolenie
iba ak boli splnené podmienky: bezpečnosť plynulej cestnej premávky, prístup ku kanalizácii
a iné.
Poplatky za Michalský jarmok.: na predaj 1 deň: 40 €; prenájom plochy na predaj
občerstvenia 1 deň : 100 €; remeselníci bez poplatku; ...Vo VZN boli stanovené predpisy
o povinnosti správcu trhu, podmienky predaja, trhové dni, sortiment výrobkov, orgány dozoru
a iné. Podrobnosti SD č.: 12 / 2012
Poľské trhy. Na súkromnom pozemku bývalého areálu SAD uskutočnili v marci prvé pokusné
„ Poľské trhy“. Pretože ich MZ nepovolilo, boli zároveň aj posledné. Súkromní podnikatelia
z Bytče nesúhlasili s touto konkurenciou a mesto sa ich zastalo.
Podrobnosti SD č. : 13 / 2012
Pochod mestom. Pochod sa konal v marci pri príležitosti verejného zhromaždenia pod
názvom „ Za duchovnú obnovu slovenskej rodiny“. Verejný poriadok nikto nenarušil, všetko
prebehlo pokojne.
Nový poslanec. Vo februári po prvýkrát zasadol na poslaneckú stolicu František Garabík.
Nahradil Alžbetu Kramarovú, ktorá sa v decembri min. roka vzdala svojho mandátu. Bola
šéfkou Daňového úradu v Bytči, ktorý sa presunul do Žiliny. Stalo sa pre ňu časovo nemožné
zosúladiť obe povinnosti. František Garabík – učiteľ a bývalý dlhoročný riaditeľ na ZŠ Ul. E.
Lániho zložil svoj poslanecký sľub už v decembri a nastúpil 23. 2. Začal pracovať v komisii
školstva, mládeže, kultúry a sociálnych vecí.
Podrobnosti SD č. :14 / 2012
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Stretnutie so seniormi. Primátor mesta si našiel počas roka čas, aby navštívil našich seniorov
doma, alebo v zariadeniach opatrovateľskej služby. Takúto návštevu absolvoval 29. 2. , keď
navštívil našich seniorov v zariadení opatrovateľskej služby v Predmieri. Primátor im
odovzdal kvety a pozhováral sa s nimi o bežných starostiach i radostiach.
Podrobnosti SD č.: 15 / 2012
Spravodaj. 18. mája uverejnili noviny Spravodaj mesta Bytča všetko, čím žije mesto.
Informoval čitateľov o priemysle, ktorý žiaľ takmer zanikol , o školstve. Dom kultúry má
bohatý program, ktorý pripravujú spolky, školy a pozvaní profesionáli. Prednosta mesta
povedal, že náš DK je výnimočný tým, že má unikátny systém odsúvania sedadiel, vďaka
čomu sa dá kapacita ľubovoľne upravovať – rozširovať, či zmenšovať. Otvorili ho pred 8
rokmi a dnes sa o jeho chod stará Zdena Svrčková. Premietanie filmov sa sústreďuje na piatky
a soboty. Má svojich skalných divákov, takže zatvorenie kinosály zatiaľ nehrozí.
Čo sa športu týka – muži hrajú futbal a ženy hádzanú. Pokiaľ futbalisti bojujú o postup do
vyššej súťaže, hádzanárkam sa darí siahať na majstrovské tituly.
Podrobnosti SD č.: 16 / 2012
Veterán Tour. Klub historických vozidiel Považie zorganizoval 23. júna 6. ročník podujatia
pod názvom Veterán Tour Manín . Záujemcovia si na výstave historických vozidiel v Bytči
pospomínali na staré časy a0 obdivovali prácu starých majstrov technikov.
Podrobnosti SD č.: 17 / 2012
Stretnutie jubilantov. Dňa 28. 7. sa stretli v KD v Pšurnoviciach občania a rodáci, ktorí
v tomto roku dovŕšili okrúhle jubileum. Tento rok to bol 22. ročník podujatia, na ktoré sa
veľmi tešia nielen rodáci, ale aj tí , ktorí už pred rokmi z obce odišli. Po kultúrnom programe
sa jubilantom prihovoril primátor. M. Minárčik a poslanec J. Lovás. Aby im bolo veselšie
hrala im hudobná skupina „ Veselá štvorka“. Lúčili sa so slovami: „ Domov sa vždy radi
vraciame, takže prídeme zas“.
Podrobnosti SD č.: 18 / 2012
Nové stránky mesta. Mesto obnovilo od 14. 6. svoje webstránky. Na internete boli prístupné
informácie pre občanov, návštevníkov i podnikateľov. Novinkou bolo uverejnenie oficiálnych
stanovísk mesta k aktuálnym problémom. Mestská polícia tiež pravidelne informovala každý
týždeň o udalostiach a projektoch. Okrem toho na stránkach pribudla kronika mesta, kalendár
podujatí, cyklistické mapy, kontakty na inštitúcie.
Podrobnosti SD č.: 19 / 2012
Nezamestnanosť. Koncom septembra sa primátor mesta stretol so zástupcami slov. agentúry
pre rozvoj investícií a obchodu SARIO. Cieľom organizácie je okrem iného znižovanie
nezamestnanosti v regiónoch Slovenska. Nezamestnanosť v Bytči dosahovala hodnotu 13,6
%. Preto hovoril primátor o prílive investícií do mesta.
Podrobnosti SD č.: 20 / 2012
Investičné zámery. Poslanci na MZ dňa 13. 9. rokovali o nových investičných zámeroch.
Z nich vyplynulo, že sa upraví rekreačné miesto pri rybníku v Hrabovom a v meste pribudne
niekoľko domov na bývanie. Na pozemkoch v m. č. Hrabové sa má vytvoriť rekreačná zóna ,
kde budú aj drobné služby, mini Zoo, rybárska bašta a lepšie možnosti kúpania a rybárčenia.
Druhým dramatickým bodom rokovania bol prenájom domov smútku, miestnych cintorínov
a s tým súvisiaceho majetku. Mesto vyhlásilo verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásil bývalý
nájomník ( spoločnosť G.A.S.) a Anna Lokajová ako fyzická osoba. Komisia vybrala druhú
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menovanú preto, že ponúkla mestu lepšie podmienky. Do mest. kasy pribudne ročne 12 tis.
eur. Doposiaľ mesto za prenájom cintorínov nedostávalo nič.
V treťom bode referovala riaditeľka Jesienky, že na zariadenie kuchyne sa formou verejnej
súťaže prihlásilo veľa záujemcov. Aby sa seniori dostali do Jesienky, musia prejsť
poradovníkom. V septembri bol o ubytovanie veľký záujem nielen Bytčanov, ale aj z iných
miest v okolí.
Napokon sa rokovalo o trhovisku. Pokiaľ sa na ňom neurobia služby ako je WC, prívod vody,
iné stánky , nebude môcť fungovať. Mesto chcelo vypracovať koncepciu do apríla 2013, kedy
má už trhovisko slúžiť občanom.
Podrobnosti SD č.: 21 / 2012
Nový rozpočet. Predstavitelia mesta konštatovali , že v roku 2012 hospodárili dobre. Pretože
bola kríza, museli šetriť na výdavkoch. To sa im darilo robiť tak, aby to veľmi nepocítili
bežní občania. Ušetrili na mzdách a peniazoch na chod úradu . V novom rozpočte, ktorý
predložili 13. 12. na r. 2013 museli znížiť výdavky o 13,07 %, na podielových daniach dostali
menej o 12,5 % čo bolo spolu 443 170 eur. Prednostné pre poslancov bolo , aby zabezpečili
chod mesta . Peniaze nesmeli chýbať na verejné osvetlenie, likvidáciu a zber odpadu, na chod
škôl a iné. Na pamäti mali fungovanie a údržbu súčasných budov a zariadení, ktoré boli
majetkom mesta. Druhou prioritou boli cesty a chodníky , aby slúžili občanom a plnili svoju
funkciu.
Podrobnosti SD č.: 22 / 2012
Advent. Prvú adventnú nedeľu zažiarila vo veľkom venci v Bytči adventná sviečka , ktorú
zapálil primátor mesta M. Minárčik. Adventný veniec pripravili deti zo ZUŠ na nádvorí
sobášneho paláca a bol veľmi vkusný a velikánsky.
Mesto Bytča usporiadalo v dňoch 10. až 31. 12. na Námestí SR Vianočné trhy. Nadviazali
tým na tradíciu z minulosti. V predajných stánkoch sme si mohli kúpiť iba predmety súvisiace
s Vianocami. V súvislosti s trhom sa konala aj zabíjačka s ochutnávkou špecialít.
O spríjemnenie atmosféry sa postarali hudobné kapely.
Podrobnosti SD č.: 23 / 2012
Bilancia. V septembri mal za sebou polovicu prvého volebného obdobia primátor mesta M.
Minarčík. V rozhovore pre noviny MY hovoril o tom, na čo sa zameral predovšetkým vo
svojej funkcii. Najskôr sa urobil audit budov a majetku mesta. Pretože Bytča má 11 800
obyvateľov , treba pre nich stavať byty. Mesto by potrebovalo 50 až 60 bytov. Jednou z priorít
primátora bola preto výstavba nájomného bytového domu. Ďalším problémom bola
nezamestnanosť. Pre Bytču je šťastím to, že môžu ľudia hľadať prácu relatívne blízko –
Žilina, P. Bystrica. Bolo to o to ťažie, že Makyta sa zavrela a Kinex znížil výrobu, čím prišlo
o prácu veľa ľudí. Mesto iniciovalo stretnutia s investormi, aby preniesli svoju výrobu do
Bytče. Žiaľ pozemky na priemyselný park už majú v rukách súkromníci a nie mesto.
Peniaze na nové investičné zámery sa mesto pokúšalo získať z fondov EÚ.
Primátor sa stretáva aj s reakciou závistlivcov, ktorí svoje vykonštruované fakty publikujú
v novinách.
Podrobnosti SD č.: 24 / 2012
Dom sociálnych služieb Jesienka.
Slávnostné otvorenie DSS Jesienka bolo 22. 10. Pásku prestrihli spoločne primátor mesta
, jeho zástupca Ján Melocík a riaditeľka zariadenia Adriána Tichá. Prví klienti tu boli
ubytovaní od polovice júla a bolo ich 20. Seniori mali k dispozícii komfortne zariadené izby,
prispôsobené ich zdravotnému stavu. Okrem ubytovania a stravovania mali k dispozícii
fyzioterapiu na profesionálnej úrovni. Okrem spoločenských miestností tu bola zriadená aj
vysvätená kaplnka.
Podrobnosti SD č.: 25 a, b / 2012
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Káblová televízia. Mesto pripravilo predaj káblovej televízie, ktorá bola do roku 2012
majetkom mesta. Ekonomická situácia spoločnosti bola veľmi zlá. Bola zdĺžená okolo 33-tisíc
eur a dlh bol splatný k 30. 6. 2011. Po rokovaní poslancov sa uzniesli na návrhu 100 %
odpredaja obchodného podielu v roku 2012. Súčasný prevádzkovateľ a najväčší veriteľ bola
spoločnosť TES MEDIA. Mesto oslovilo inzerátmi odbornú verejnosť a prvé kolo
výberového konania sa konalo do 30. júna.
Podrobnosti SD č. : 26 / 2012
Udalosti, pri ktorých boli prítomní primátor alebo iní predstavitelia mesta. Informácie som
získala z internetovej stránky a sú k nim pridané i fotografie.
- 15. 2. sa konala v DK výročná členská schôdza Základnej organizácie zväzu
telesne postihnutých
- 21. 2. sa prvý krát v Bytči uskutočnil „ Fašiangový sprievod masiek
a pochovávania basy“...
- 13. 3. voľby do Národnej rady. Vytvorených bolo 11 volebných okrskov, do
volebných komisií delegovalo svojich zástupcov 15 politických strán. Spolu mali
komisie 133 členov a 11 zapisovateliek
- 2. 4. mesto pop prvý krát pripravilo slávnostné posedenie spojené s ocenením
pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
- 1. 4. sa v DK uskutočnilo Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankiet Slovenského
zväzu hádzanej
- 14. 4. v m. č. Pšurnovice bolo 9 krát stretnutie s osamelými občanmi v KD
- 22. 4. oslávili spolu so školou E. Lániho Deň Zeme
- 1. 6. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí primátor mesta odovzdal ďakovné
listy vybraným výborným žiakom všetkých typov škôl v meste
- 16. 6. sa na ihrisku v Pšurnoviciach uskutočnil 1. ročník Športového podujatia pri
príležitosti Dňa otcov a Dňa rodiny
- 30. 6. sa v Turzovke konal futbalový turnaj o putovný pohár primátora mesta
v kategórii st. žiakov, ktorého sa zúčastnili aj naši malí futbalisti
- 30. 6. otvoril primátor mesta Bytčianske kultúrne leto vystúpením kapiel TEAM
a KABÁT. Podujatia pokračovali počas celého júla a augusta.
- 14. a 15. 7. na tenisových kurtoch Benet LTC sa uskutočnil tradičný turnaj ml.
žiakov , na ktorý prišli hráči z celého Slovenska
- 25. 7. sa na MsÚ v Bytči stretli zástupcovia miest Bytča , Cieszyn a pracovníci
rozvojovej agentúry ŽSK. Predmetom stretnutia bola príprava Dohody o realizácii
mikroprojektu pod názvom „ Cesta do Stredozeme“...
- 11. a 12. 8. sa uskutočnila v DK Medzinárodná výstava gladiol, dálií, orchideí
a bonsajov...
- 26. 8. sa pred MsÚ konal pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 68. výročia
SNP
- 25. 8. otvoril primátor mesta 9. ročník tenisového turnaja O pohár primátora mesta
- 13. 9. sa dožila jubilea 98 rokov pani Mária Sedmíková, rod. Hlucháňová. Okrem
iných jej k jubileu zablahoželal primátor mesta , prednosta úradu Mgr. A. Gallo
a poslanec J. Kozák
- 21. a 22. 9. otvorili Michalský jarmok primátor Minarčík a predseda ŽSK Juraj
Blanár
- 30. 9. v DK otvorili výstavu záhradkári a predstavili svoje výpestky
- 15. 10. mesto Bytča oficiálne menovalo za svoju hovorkyňu pre externú
komunikáciu s médiami pani Zdenku Svrčkovú
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25. 10. sa v telocvični gymnázia a ZŠ. Lániho uskutočnil 6. ročník Majstrovstiev
SR mentálne postihnutých v stolnom tenise. Organizátorom podujatia bola ŠZŠI,
MsÚ , KŠÚ, ministerstvo školstva...
- 28. 10. mesto pripravilo v DK pre svojich seniorov program pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
- 2. 11. sa v DK uskutočnilo stretnutie členov mest. klubov s PhDr. Milanom
Várošom, spisovateľom, novinárom a čestným občanom mesta
- 9. 11. primátor mesta prijal v zasadačke MsÚ členov hasičského zboru Hliník, aby
odovzdaním ďakovných listov ocenil ich víťazstvo v celoslovenskej súťaži
dobrovoľných hasičiek a hasičov – Slovenský Super Pohár.
- 12. 11. vyhlásilo MsÚ výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ.
Riaditeľkou sa stala pani Mgr. Mária Hlavoňová.
Podrobnosti SD č.: 27 / 2012 ( 8 strán ) + zoznam ocenených
Novoročný vinš. Predstavitelia mesta poslali svojim občanom pred Vianočnými sviatkami
vinš, ktorý znel: Spokojné prežitie Vianočných sviatkov, pohodu a lásku v kruhu svojich
najbližších, veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov v novom roku Vám praje
primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva.
Podrobnosti SD č.: 28 / 2012
Mestská polícia.
Správa o činnosti za rok 2012.
Príslušníci MsP si plnili úlohy pri zabezpečení verejného poriadku, ochrany ŽP, poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach a verejných priestranstvách. Kontrolovali nefunkčné verejné
osvetlenie, zlomené konáre stromov v parkoch, výtlky na cestách, prepadnuté kanalizačné
kryty, chýbajúce dopravné značky a pod.
Počet príslušníkov bol 9. Náčelník Marek Smatana, členovia zboru : M. Jurgoš, P. Majstrík,
M. Chvalník, J. Kamas, V. Masaryk, J. Malobický, R. Pistovčák a J. Repkovský.
Počet vykonaných zákrokov bolo 48 z toho donucovacími prostriedkami 2 Predvedených
osôb na útvar obecnej polície bolo 42 a na útvar Policajného zboru 6. Policajti našli 1 osobu
a 1 auto, po ktorých bolo vyhlásené pátranie .
Priestupky. Vlastnou činnosťou zistili spolu 674 priestupkov, a oznámených bolo 118.
Blokové pokuty boli udelené za 407 priestupkov vo výške 4 340 €
Pri plnení úloh bol zaznamenaný jeden útok na policajta MsP. Po ich zákrokoch bola 49
osobám obmedzená osobná sloboda – čiže boli zavretí. Pri práci zistili 8 skutkov, ktoré mali
znaky trestných činov.
Z počtu priestupkov bolo najviac 534 proti porušeniu bezpečnosti cestnej premávky; 156 proti
verejnému poriadku; 13 proti spolunažívaniu a iné.
Mimoriadne udalosti. Pri rozvodnenom toku Váhu pomáhali policajti v chatovej oblasti na
Malobytčianskej ulici. Rovnako v M. Bytči pomáhali voziť piesok a stavať hrádze proti
povodni. Rovnako monitorovali stav vody rieky Petrovičky, a potoky v Pšurnoviciach
a Hliníku.
Počas roka vykonávali príslušníci MsP pravidelné kontroly užívania alkoholických nápojov
a omamných drog v krčmách, herniach, na zábavách, v areáloch škôl, pri Kaplnke a inde.
Kontrolovali najmä maloletých a to počas voľných dní a prázdnin. Urobili spolu 382
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dychových skúšok. Obci oznámili 34 porušení zákazu pitia alkoholu osobami do 15 rokov, 33
prípadov do 18 rokov v Bytči.
Zabezpečenie verejného poriadku pri akciách :
- Verejné zhromaždenia politických strán pred voľbami
- Odovzdanie maturitných vysvedčení a stužková slávnosť v Sobášnom paláci
- Okresná hasičská súťaž v Pšurnoviciach, v Hliníku, na ihrisku v Bytči, hasičská súťaž
s medzinár. účasťou v M. Bytči
- Prejazd Medzinárod. Cyklistického preteku Karpatský pretek a okolo Slovenska cez
Bytču
- 5. ročník Veterán Tour Manín
- Festival drotárstva v Sobášnom paláci
- Cyklomaratón Súľovské skaly, ktorý prechádzal cez m.č. Hrabové
- Hudobný festival Rockstone fest na hádzanárskom ihrisku
- Športový deň v Pšurnoviciach, všetky futbalové zápasy na ihrisku v Bytči
- Michalský jarmok, všetky podujatia Kultúrneho leta
Spolupráca s Policajným zborom SR( PZ ).
Spoločný postup pri zabránení trestnej činnosti, kontrolu podávania alkoholu, mladistvým
osobám, dopravných akciách, dopravných nehodách, pri zisťovaní totožnosti preverovaných
osôb.
Spolupráca s hasičským a záchranným zborom.
Pri zisťovaní požiarov, odstraňovaní ropných látok, pri dopravných nehodách.
Spolupráca s pracovníkmi Rýchlej lekárskej pomoci.
MsP ich privolala k osobám, ktoré našli na ulici a bolo treba zásah zdravotníkov, k osobám,
ktoré boli také opité, že nebola s nimi možná komunikácia a v zime hrozilo podchladenie,
keby ostali na ulici ; k osobám zraneným na verejnosti. Ďalej vykonávala MsP asistenciu pri
prevoze agresívnych osôb do zdravotných zariadení ( napr. pri prevoze osôb na psychiatrické
odd. , lebo si chceli siahnuť na život. )
Ďalej spolupracovali s Okresnými súdmi a Súdnymi exekútormi.
Technické pomôcky.
Pri svojej činnosti používali 1 osobné auto a 10 rôznych druhov krátkych strelných guľových
zbraní, prístroj na zisťovanie alkoholu a tester na zisťovanie omamných látok v krvi,
rádiostanice, kamery, fotoaparáty, pomôcky na odchyt túlavých zvierat, výpočtovú techniku ,
mobilný telefón, notebook . Ďalej využívali monitorovací kamerový systém . V meste boli
rozmiestnené 2 otočné a 2 stacionárne kamery. Vďaka nim bol zaznamenaný za rok 2012
podstatne menší počet priestupkov proti verejnému poriadku , občianskemu spolunažívaniu
a proti majetku ako po minulé roky.
Kontrola VZN obce.
Udržiavanie poriadku, ochrana zelene, triedenie a zber komunálneho odpadu, vývoz
a nakladanie s komunálnym a malým stavebným odpadom,
pravidlá času predaja
v obchodoch a najmä v reštauráciách, používanie zábavnej pyrotechniky, podmienky držania
psov, zákaz užívania alkoholu na verejnosti.
Správu o činnosti spracoval náčelník MsP Marek Smatana.
Podrobnosti SD č.: 29 / 2012 ( správa 13 strán )
Policajní hrdinovia. Žilinský krajský riaditeľ ocenil začiatkom roka dvoch policajtov z Bytče
za ich rozhodné konanie bez ohľadu na nebezpečenstvo vlastného života. Vzápätí dostali
policajti Martin Smatana a Juraj Škorvan vyznamenanie aj od Ministra vnútra. Odmenili ich
za služobný zákrok z 21. 11. 2011. Išlo o to, že duševne chorá dcéra zaútočila nožom na svoju
matku a spôsobila jej 5 bodných rán. Zakrvavenú matku uvideli privolaní policajti v okne
domu . Po vykopnutí dverí , dcéra zaútočila aj na policajtov. Matka incident prežila, ale
všetko si zavinila sama. Vedela totiž , že jej dcéra je ťažko duševne chorá a napriek tomu si ju
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zobrala domov. Psychiatri z kliniky matku upozornili, že je veľké riziko vziať si ju. Takmer
na to doplatila životom. 22 – ročná Renáta nebola za svoj skutok trestne zodpovedná a preto
nemohla skončiť vo väzení. Bola umiestnená do nariadenej ústavnej liečebne.
Podrobnosti SD č.: 30 a, b, c / 2012
Prednáška. MsÚ a MsP pripravili pre Bytčanov prednášku , ktorej téma bola: Správanie sa
seniorov k podomovým podvodníkom. Prednáška bola v DK 29. 5.
Pôsobenie MsP na území iných obcí. Od 1. 1. do 27. 11. 2012 pôsobila polícia okrem územia
mesta a prímest. častí aj v obciach : Hvozdnica, Makov a Predmier. Jednalo sa o zabezpečenie
verejného poriadku počas spoločenských podujatí a o kontrolu otváracích hodín
v pohostinstvách. Mesto má podpísanú zmluvu aj s ďalšími obcami ako je Jabloňové a Veľké
Rovné.
Podrobnosti SD č.: 31 / 2012
Zásahy MsP. V posledný januárový týždeň a v priebehu roka zasahovali policajti v Bytči:
- V Hliníku n/ V zadržali 14- roč. mladistvého z Bytče, ktorý pred hliadkou utekal.
Namerali mu 0,31 mg/ L.
- V reštauráciách vykonali viacero zákrokov. Išlo o hádky a napádanie sa opitých osôb
- V poslednej dobe sa množia zdeformované dopravné značky. Policajti zistili, že je to
spôsobené nákladnými autami, ktoré odhŕňali sneh
- Aj napriek zákazu voľného predaja, zastavila hliadka poľského predajcu kobercov na
Hlavnej ulici v meste. Predajcu odprevadili na hranicu služobného obvodu.
- Policajti predviedli 60- roč. Bytčana, ktorý odmietol preukázať totožnosť a kládol
odpor pri zisťovaní alkoholu v krvi
- Hliadka zadržala 18- roč. Rastislava z Bytče a 18- roč. Tomáša zo Sučian , keď ukradli
z krčmy fľašu červeného vína
- Policajti pravidelne odchytávali túlajúcich sa psov, ktorých odovzdali majiteľovi,
alebo do útulku
- Našli peňaženku plnú platobných kariet a dokladov. Po zistení majiteľa peňaženku
z celým obsahom vrátili.
Podrobnosti SD č.: 32 a, b, c / 2012
Internetová stránka MsP na svojej stránke policia@bytca.sk upozornila občanov:
- Na spôsob parkovania a státia v meste
- Dodržiavanie nočného pokoja
- Na zákon týkajúci sa majiteľov psov a ich správania sa na verejnosti
- Na opatrnosť pri vianočných nákupoch ( zlodeji )
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2. kapitola

ŠTÁTNA SPRÁVA

Informačný pútač. MY ŽN pripravili pre obyvateľov celého kraja informačný pútač
o kultúrnych podujatiach v regióne. Na jednej jeho strane je mapa ŽSK a okolo nej po krajoch
sú názvy obcí s ich erbmi, starostami alebo primátorom. Ďalej je tu uvedená adresa na
webovú stránku a telefonický kontakt. Na druhej strane je podrobný rozpis pripravovaných
kultúrnych podujatí na rok 2012. V Bytči zoznam začína veľkonočnými zvykmi a končí
Vianocami a výstavami v DK.
Druhý pútač pripravil ŽSK pri príležitosti 10 výročia jeho vzniku. Na letáku je prezentovaný
Sobášny palác v Bytči. V texte sa spomína jeho história a možnosť jeho návštevy každý deň.
Podrobnosti SD č.: 33 a , b / 2012
Materský príspevok. Od 1. januára 2012 zvýšil štát materské dávky našim mamičkám zo 60
% na 65 % z vymeriavacieho základu, teda z hrubej mzdy matky, z ktorej si platila odvody.
Z tlače sa záujemkyne dozvedeli, ako si majú výslednú sumu sami vypočítať, kto má nárok na
materskú, a iné informácie.
Podrobnosti SD č.: 34 / 2012
Zdražovanie. Od nového roka sme načreli hlbšie do peňaženiek. Už dlhšiu dobu rastú ceny
potravín. Hore ide elektrina, plyn aj teplo. Priemerná rodina v našom regióne zaplatí viac ako
50 – 110 eur. Ak mesto výrazne zvýši dane, potom viac zaplatíme za byty, domy aj za odpad.
Transparentnosť kraja. Rebríček transparentnosti hodnotil kraje v 11 oblastiach na základe
126 ukazovateľov. Medzi nim boli informácie o práci úradu, možnosť zapojenia verejnosti do
diskusie, personálna politika a iné. Súčasné hodnotenie preverilo prácu predsedu. V tomto
hodnotení skončil Žilinský kraj na druhom mieste na Slovensku.
Podrobnosti SD č.: 35 / 2012
Dôchodky. Zvyšovanie dôchodkov môže ľuďom paradoxne dôchodky znížiť alebo odňať
pomoc v hmotnej núdzi. Štát každý rok dôchodky valorizuje. V januári sa zvyšovali dôchodky
o 3,3%. V praxi to znamená, že niektorým dôchodcom sa dávky od štátu znížia. Niektorí
dokonca nedostanú nič, pretože pri opätovnom posudzovaní príjmu im vyjde, že na dávku
nemajú nárok. Za životné minimum sa považuje suma: 189,83 € ( 1 plnoletá osoba ), 132,42 €
( ďalšia plnoletá osoba v rovnakej domácnosti ), 86,65 € ( nezaopatrené, alebo neplnoleté
dieťa ).
Podrobnosti SD č.: 36 / 2012
Vrátenie dane. Dôchodcovia, ktorí popri poberaní dôchodku pracujú, môžu získať späť daň,
ktorú im zamestnávateľ strhol, keď podajú daňové priznanie. Podľa zákona nemusia platiť
daň, ak za minulý rok nezarobili viac ako 1 779, 65 eur. Sú to dôchodcovia, ktorí pracovali na
brigádach , alebo sú v strážnej službe, alebo ako vrátnici, alebo ako ja, kronikári na dohodu
o pracovnej činnosti.
Podrobnosti SD č.: 37 / 2012
Dedovizeň Gregušovcov. 4. augusta priestory Sobášneho paláca zažili premiéru spoločnej
výstavy umelecky činnej rodiny pôvodom z Kysuckej osady Greguše, rodiny Gregušovcov.
Tri generácie Gregušovcov, predstavili návštevníkom paláca svoj výtvarný talent a umelecké
diela, ktoré sú obdivované nielen doma, ale i vo svete. Výstava bola prístupná verejnosti do
24. augusta.
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Svoju rodinu a jej projekt na vernisáži predstavil Milan Greguš- akademický sochár , jej
najstarší člen. Vystavoval syn Milan – reštaurátor, tvorca krásnych šperkov, Erika – textilná
výtvarníčka, autorka ilustrácií pre deti. Zuzana potešila divákov tvorbou textilných kreácií,
kde hlavným materiálom bol hodváb. Michal a Martin sa venujú najmä fotografii a Barbara
je módna návrhárka. Najmladší z rodiny Martin sa venuje najmä fotografovaniu prírody.
Dozvedeli sme sa o tom, že v súčasnosti prebieha proces udelenia štatútu Prírodnej pamiatky
stráženej osady Greguše.
Podrobnosti SD č.: 38 a, b / 2012
Thurzov svadobný dar. Druhý ročník súťaže Svadobný dar palatína Thurzu spoznal 3. 2.
svojich víťazov. Súťaž potvrdila, že snúbenecké páry z celého Slovenska majú veľký záujem
o to , aby mali svoju svadbu práve v priestoroch renesančného paláca v Bytči. Snúbenci
pochádzali prevažne z Horného a Dolného Považia, ale aj z Bratislavy, Kremnice, Poltára
a Nových Zámkov. Zastúpený bol aj taliansky Janov a britský Bristol. Dva vylosované páry
čakala nielen svadba v Sobášnom paláci, ale aj uvítací ceremoniál palatínom Thurzom
a ďalšie hodnotné dary.
V novinách uverejnili svoje poďakovanie predsedovi ŽSK a Považskému múzeu za možnosť
uskutočniť svoju svadbu v nezabudnuteľnom priestore paláca manželia Vršanskí, Monika
a Ján Pechmanovci a manželia Alexandrovci.
Podrobnosti SD č.: 39 a, b, c, d / 2012
Župný deň, ktorý sa konal 16. októbra 2012 uzavrel 10. výročie vzniku Žilinského
samosprávneho kraja. Župný deň, ktorý ŽSK zorganizoval už po siedmykrát s cieľom
priblížiť verejnosti svoje kompetencie, otvoril župan Juraj Blanár tlačovou konferenciou.
Úvodom konštatoval, že samosprávne kraje by sa mali volať župy a ich predsedovia župani,
čím by sa jasne odlíšili od všetkých štátnych orgánov a nadviazali na historickú kontinuitu.
Kompetencie krajskej samosprávy. Prvé voľby do zastupiteľstva ŽSK sa konali v decembri
2001. Dnes beží tretie volebné obdobie. V krajskom parlamente sa za toto obdobie vystriedalo
170 poslancov . vo svojich inštitúciách zamestnáva 10 500 pracovníkov.
Školstvo. ŽSK má na starosti 66 stredných škôl ( 16 gymnázií, 49 stredných odborných škôl
a 1 konzervatórium ). V tomto šk. roku pripravovalo 3-tis. pedagógov asi 30 –tis. žiakov na
ich budúce povolanie.
Doprava. ŽSK spravuje 1440 km ciest II. a III. triedy a na nich spolu 800 mostov. Financuje
prímestskú autobusovú dopravu a na každý cestovný lístok dopláca 34 centov.
Zdravotníctvo. ŽSK vlastní 4 nemocnice ( Trstená, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Čadca
) a 1 polikliniku v Námestove. Na rekonštrukciu svojich nemocníc, špecializáciu lekárov,
nákup prístrojov prispel sumou 6,2 mil. eur.
Kultúra a cestovný ruch. V kompetencii kraja sú 4 múzeá, 5 knižníc, 5 kultúrnych stredísk, 2
divadlá, 2 hvezdárne a 5 galérií. Raritou kraja je Oravský hrad, Sobášny palác v Bytči
a Historická úvraťová železnica vo Vychylovke.
Od r. 2009 do 2011 vynaložila krajská samospráva 143 –tis. eur na obnovu turistického
a cykloturistického značenia, úpravu lyžiarskych trás na bežkové lyžovanie.
Sociálna oblasť. ŽSK sa stará o 3 500 klientov v 26 domovoch sociálnych služieb,
špecializovaných zariadeniach, útulkoch a pod. Zamestnáva viac ako 1 960 zamestnancov.
Financie. V roku 2002 začínal ŽSK s rozpočtom 43,2 mil. eur. V r. 2012 bol schválený
rozpočet vo výške 131,3 mil. eur. Peniaze sa najviac míňali na investičné akcie
a spolufinancovanie európskych fondov. Najvyššia suma z rozpočtu odchádza do sociálnej
oblasti.
Eurofondy. ŽSK je na prvom mieste v oblasti ich čerpania na Slovensku. Na svoje projekty
získal takmer 70 mil. eur. A to 8. mil. € na kultúru, 9 mil. € na rekonštrukciu škôl, 11 mil. €
na rekonštrukciu sociálnych zariadení, 32. mil. € na opravu ciest. 89 projektov sa vybavilo na
cezhraničnú Poľsko – Slovenskú spoluprácu. Podrobnosti SD č.: 40 / 2012
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Pasy. Pred letnou turistickou sezónou bolo na policajných oddeleniach dokladov rušno.
Väčší nápor žiadateľov tento rok spôsobilo nariadenie EÚ, ktoré začalo platiť 26. júna.
Znamenalo, že dieťa mladšie ako 5 rokov už nebude môcť byť zapísané do pasu svojho
rodiča. Každý občan SR bude musieť mať vlastný cestovný doklad. Problémom bolo, že nie
každý členský štát EÚ žiada vlastný pas dieťaťa. Napr. Chorvátsko ho nežiada a Česká
republika, Holandsko, Litva a Taliansko áno. Podrobnosti na túto tému uvádzam v SD.
Podrobnosti SD č.: 41/ 2012
Bytčiansky archív. Je to miesto, kde prúdi život, striedajú sa filmárske tímy, študenti aj
bádatelia. Jana Kurucárová – riaditeľka archívu hovorí, že : Keď nepoznáme minulosť,
nechápeme ani prítomnosť. Archív, ktorému šéfuje spravuje 616 fondov a zbierok. V 50 –
tych rokoch sa začali archívne materiály sťahovať z Oravského múzea a iných lokalít do
Bytče. V dnešnej dobe čoraz viac obcí ale aj súkromníkov hľadá svoje korene v minulosti,
preto aj náš archív zaznamenal čoraz viac žiadostí o pomoc. Niekedy objavia pri takomto
hľadaní kuriózne fakty z histórie obce. V poslednej dobe často spolupracujú na príprave
monografií. Najstaršia písomnosť v archíve pochádza z r. 1263, má teda 750 rokov. Pani
riaditeľka hovorí, že materiály sa v tom kamennom prostredí neničia. V zámku pracuje už
dlhé roky a jej skúsenosť hovorí, že symbióza kameňa a starých dokumentov je jedinečná.
Listinám je miestna klíma prirodzená. Budova archívu je zdravá a nemajú v nej problémy
s vlhkosťou ani plesňami
Všetky dokumenty sú tu jedinečné. Listina z roku 1263 je najstaršia, listina z r. 1435 je
napísaná v slovenskom jazyku, vojenská mapa Považia z r. 1741 je kartografickým
i vojenským unikátom, unikátne sú napr. aj matriky mesta a iné. listiny.
Podrobnosti SD č.: 42/ 2012
Porovnanie Slovenska so štátmi strednej Európy. Začali sme ako malá postkomunistická
krajina so zlou štruktúrou ekonomiky. Teraz okrem nezamestnanosti takmer v ničom
nezaostávame. Z tlače som zozbierala 12 údajov s rôznych oblastí a porovnala s našimi
susedmi: Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina( výsledky uvádzam
v tomto poradí). V tabuľkách sa medzi nimi pohybujeme niekde v strede. Zdrojom pre
tabuľku bolo OSN.
Index ľudských zdrojov : sme na 3 mieste za Českom a Rakúskom.
Priemerná dĺžka života: sme na 4. mieste
Podiel mestského obyvateľstva: sme posledný s 54,8 %.
Nezamestnanosť : sme poslední so 14,2 %. Slovensko malo 368 nezamestnaných.
Poradie najlepšej národnej univerzity v európskom rebríčku : sme predposlední.
Ročný lístok na dopravu v hlavnom meste: na 4. mieste : 260 €
HDP na obyvateľa: sme v strede: 18 400 €
Priemerná ročná hrubá mzda , sme v strede : 10 777 €
Priemerný dôchodok , sme v strede : 57 %
Výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa: sme v strede: 2095 ( v prepočte na US dolár )
Podrobnosti SD č.: 43 / 2012
Dohoda ŠK s Čínou. Dohoda zahrnula predovšetkým oblasti budúcej spolupráce zamerané na
ekonomický a regionálny rozvoj. Podpisom Dohody o medzinárodnej spolupráci spečatil ŽSK
v Číne partnerstvo s provinciou Zhejiang. Práve turizmus a vzdelávanie sú kľúčové spojenia
oboch regiónov. Rokovaní v Číne sa zúčastnili s predstaviteľmi krajskej samosprávy aj
reprezentanti cestovného ruchu a Žilinskej univerzity . Pri rokovaniach ponúkli čínskym
partnerom účasť na Infoceste v r. 2013. Tento projekt sa organizuje pravidelne pre
zahraničných turistických operátorov a novinárov. Pri rokovaniach sa objavili aj príležitosti
pre slovenské firmy a ich prienik na čínsky trh.
Zástupcovia čínskej provincie Zhejiang by mali navštíviť náš kraj v budúcom roku.
Podrobnosti SD č.: 44 / 2012
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Pohotovosť Správy ciest ( SC ). Od 1. 11. bola aktivovaná centrálna dispečersko –
spravodajská služba SC ŽSK. Vzhľadom na zlé počasie vyhlásila SC pohotovosť už v októbri.
24 hodín denne mohla aj verejnosť informovať centrálu o kvalite a zjazdnosti ciest v kraji.
Cesty II. a III. triedy sú dlhé 1360 km. ŽSK udržuje v zimných mesiacoch aj niektoré úseky
ciest I. triedy.
Správa ciest nasadila na zimnú údržbu 120 sypačov a 240 vodičov. Pripravili 10 šípových
pluhov, 6 autogréderov, 25 nakladačov, 2 traktory sypače, 9 nákladných vozidiel . Okrem
spomínaných boli v prevádzke aj špeciálne stroje na zimnú údržbu ciest. Tento rok kúpila SC
5 nových sypačov v celkovej hodnote 1,18 mil. €
Za predchádzajúce zimné obdobie 2011 / 2012 sa spotrebovalo takmer 42 – tis. ton inertného
a viac ako 6-tis. ton chemického posypu.
Podrobnosti SD č.: 45/ 2012
Zatkli zlodeja.
Z krádeže a porušovania domovej slobody bol obvinený 55-ročný muž z Bytče. Po vlámaní
do rodinného domu v Kotešovej ho zadržali pri čine . Zlodeja si všimli susedia, ktorí hneď
zalarmovali políciu a muža až do jej príchodu zadržali. V prípade odsúdenia mu hrozí
dvojročný trest odňatia slobody.
Podrobnosti SD č.: 46/ 2012
Dopravná nehoda. Tragická dopravná nehoda sa stala pri Bytči , v odbočke na Petrovice, 4. 4.
, keď sa zrazil traktor s 2 osobnými autami. Nehoda si vyžiadala 2 mŕtvych a 2 ťažko
zranených.
Sakrálne priestory. Historické kostoly a kaplnky v Žilinskom kraji neslúžia iba duchovným
cieľom. Získali aj nové využitie. ŽSK vlastní rôzne artefakty s pohnutým osudom. Sošky,
sochy, písomnosti, knihy, obrazy ale aj kaplnky. Takou je aj tá naša v Svadobnom paláci.
Juraj Thurzo dal postaviť Svadobný palác, v ktorom sa nemalo sobášiť. Mal poslúžiť na
svadobné hostiny jeho dcér. Ale rokmi sa v ňom vystriedali tony soli , odsúdenci pred súdom,
nájomníci , ktorí tu bývali. Čo sa nepodarilo v minulosti, stalo sa dnes, keď v priestoroch
paláca vysvätili kaplnku, kde sa naozaj sobáši.
Podrobnosti SD č.: 46 b / 2012
Rozhovor. 10. 12. bol v Slovenskom rozhlase rozhovor s riaditeľkou Štátneho archívu
v Bytči. Témou bola výzdoba zámku a Svadobného paláca, hovorili o rekonštrukcii. Vo
výzdobe sa zamerali najmä na ozdoby z anjelikov a Vianoce.
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3. kapitola

P R I E M Y S E L , O B C H O D, P O D N I K A N I E

Firma Záhrada, s. r. o. bola výrobcom, pestovateľom a predajcom letničiek, zeleninových
priesad a okrasných drevín. Svoj tovar nám ponúkali od roku 1993, kedy kúpili od mesta
skleníky, ktoré zbúrali a postavili 5x väčšie. Záhrada s. r. o. v Bytči je jediným záhradníctvom
na Severnom Slovensku, ktoré prežilo a stále prežíva vďaka odbornosti a kvalite
vypestovaného sortimentu. Konateľom firmy bol Jozef Slocík.
Novinárom povedal o práci vo firme , že nelenia ani v zime, že spolupracujú s partnerskou
firmou v Jaroměři v Čechách. Táto extrémna zima ich prinútila v skleníkoch kúriť oveľa viac,
čím sa predražili náklady. Firma zásobuje svoje vlastné predajne ( v Bytči i v Pov. Bystrici),
ale aj firmy, ktoré robia vo veľkom výsadbu mestám, napr.: kúpele Nimnica, Žilina, KIA
Motors a ďalšie. Robili kompletnú výzdobu k sviatkom ako Vianoce, svadby a pod. Na
dušičky nepoužívajú plasty , ale živú čečinu, čiže ich výrobky sú recyklovateľné.
Podrobnosti SD č.: 47 / 2012
GEBRUDER WEIS - presunula svoju prevádzku zo Žiliny do väčších priestorov
v priemyselnom areáli ( oproti autobusovej stanice) v Bytči. Hlavným dôvodom presunu bola
modernizácia skladových priestorov , väčšia efektivita prepravy a výborná dostupnosť.
Kapacita sa tak zvýšila na 850 m2. Pre zákazníkov firmy je dôležitá blízkosť diaľnice D1.
Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1993 v piatich pobočkách. Dnes v nej pracuje viac
ako 170 zamestnancov.
Podrobnosti SD č.: 48 / 2012
Slovenské elektrárne. Trh s energiami sa tento rok uvoľnil a tak právna úprava umožnila
firmám súťažiť o spotrebiteľa. Energetické podniky vyvolávajú u spotrebiteľa obavu, čo sa
stane, ak nový dodávateľ skrachuje. Legislatíva počíta aj s takouto alternatívou
prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Tlač ponúkla spotrebiteľom
informácie o povinnosti dodávateľa a iné otázky.
Podrobnosti SD č.: 49 / 2012
Výpadok elektriny. Na Troch kráľov ostali naše obce bez elektriny, pretože napadal veľmi
mokrý sneh, ktorý poškodil vedenie. Odborníci pracovali nepretržite, aby zákazníci mali prúd
čo najskôr. Napriek tomu v Petroviciach a na Kysuciach nebola obnovená dodávka ani za 3
dni. Podrobnosti SD č.: 50 / 2012
Dodávka plynu a tepla. Bytčania platia za teplo o 100 % viac ako Žilinčania. Priemernej
domácnosti ho predávala spoločnosť TEZAR v Bytči za 96,42 € / mWh. Tí zákazníci, ktorí
brali teplo od Žilinskej teplárenskej spoločnosti, platili o polovicu menej. Bytčanom sa
samozrejme nepozdávalo, že museli za teplo platiť najviac v regióne a navyše Tezar zdvihol
cenu o ďalšiu pätinu. Konateľ teplárne M. Múdry to vysvetlil tak, že v nákladoch je aj
rekonštrukcia štyroch kotolní. Čoraz viac bytoviek sa necháva zatepľovať a vymieňa si okná
za plastové, čím sa šetrí na energiách až o 40 %. Nevýhodou je aj to, že bytovky sa zatepľujú
postupne a nie naraz. Ale je isté, že tí, ktorí do svojich budov nebudú investovať, budú neskôr
platiť za teplo čoraz viac.
Podrobnosti SD č.: 51 / 2012
Podvodníci. Čoraz viac ľudí naletelo podvodníkom , ktorí nechajú podpísať svoje nové
zmluvy za odber plynu dôverčivým zákazníkom a sľubujú im menšie ceny za odber. SPP
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ponúkala pomoc a tvrdila, že odstúpenie od zmluvy do 7 dní je bez sankcií. SPP ďalej
upozorňovala, aby ľudia nepodpisovali žiadne zmluvy pod nátlakom a medzi dverami.
Podrobnosti SD č.: 52 a, b / 2012
SEVAK oznámili občanom , že v priebehu januára a februára budú vykonávať mimoriadne
odpočty vodomerov, pretože sa zmenila cena za vodu. Voda zdražela. SEVAK tiež upozornil,
aby zákazníci nikomu nič neplatili v hotovosti. Vodné za rok 2012 stálo 1,09 € / m3 a stočné (
vypúšťanie do kanalizácie) stálo 1,14 € / m3.
Podrobnosti SD č.: 53 / 2012
Obchod
Vianočné akcie vystriedalo novoročné zdražovanie. V októbri zdraželi potraviny o 1,1%,
zelenina zdražela o 2,7 % , mäso o 2,3 % a nealkoholické nápoje o 5,8 %. Mäso zdraželo,
pretože zdraželi krmivá. Zákazníci sú veľmi citliví na ceny v obchodoch a každé zvýšenie sa
prejaví na znížené predajnosti.
Podrobnosti SD č.: 54 / 2012
Akcia. Slovenský výrobca kvalitných dámskych a pánskych kabátov urobil 24. 10. v meste
predajnú akciu v DK. Ponúkali kabáty za bezkonkurenčnú cenu.
Podrobnosti SD č.: 55 / 2012
Nová predajňa EUROSTAV Slovakia na Ul. 1. mája ponúkala zatepľovacie systémy, plastové
a hliníkové okná, dvere, železiarsky tovar a potreby pre záhradkárov.
Kvetinárstvo – Kvety Záhrada ponúkali po celý rok široký sortiment kvetov, kompozícií
z nich. Ponúkali zhotovenie akýchkoľvek objednávok z kvetov podľa predstáv zákazníka.
Kamenárstvo – Valentovič oznámilo verejnosti, že od 14. 7. prijímalo na miestnom cintoríne
objednávky na služby: prebrúsenie pomníkov na hroboch, dopísania a obnova starých
písmen na pomníkoch. Práce vykonávali priamo na cintoríne , bez demontáže pomníka.
Podrobnosti SD č.: 56/ 2012
Nábytok AMALTHEA ponúkal v marci predaj svojho tovaru za akciové ceny. Predajňa
sídlila v bývalom kultúrnom dome na Ul. 1. mája. V SD uvádzam druhy ponúkaného nábytku
, aj s cenami zaň.
Podrobnosti SD č.: 57 / 2012
Moto – cyklo predajňa tento rok ponúkala aj špecializovaný tovar pre cyklistov – rôzne druhy
navigačných prístrojov.
Podrobnosti SD č.: 58 / 2012
Pri zámku boli 2 rovnaké predajne. Jedna patrila M. Alakšovi a druhá . R. Kováčikovej.
Obe svoju ponuku prispôsobili ročnému obdobiu. Okrem športových predmetov, predávali aj
lopaty na odhŕňanie snehu, termo bielizeň , hokejky, prilby a iné.
Podrobnosti SD č.: 59 a, b / 2012
Výkup drahých kovov. V pavilóne MsK sa v 11. 1 a 29. 11. konal výkup zlata, striebra
a iných drahých kovov všetkých druhov, v akomkoľvek stave a množstve. Cena zlata bola
podľa rýdzosti 8 – 40 € / 1 gram. Platili hneď v hotovosti.
Podrobnosti SD č.: 60 a, b / 2012
Firma JF PROMONT nás pozývala do novej predajne na Sládkovičovej ul. pri poliklinike.
Ponúkali garážové brány, kovové ploty, plechové garáže, okná , dvere, fasády a zimné
záhrady pre súkromníkov , ale aj pre firmy.
Podrobnosti SD č.: 61 / 2012
Čerpacia stanica + LPG ponúkala špeciálne zľavy pre región Bytča. Stanica okrem predaja
pohonných látok umývala vozidlá , predávala kozmetiku na autá a ponúkala pre vodičov
občerstvenie.
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Lacný nákup od Poliakov sa nevyplatil. Po nekvalitnej soli , ryži a masle predávali Poliaci aj
zlé uhlie. Lacné uhlie prúdilo najmä do severných okresov . Zákazníkom malo byť podozrivé
to, že bolo o polovicu lacnejšie ako to, ktoré predávali naši obchodníci. V malých kotloch
a domácich kachliach veľmi zle horelo, alebo nehorelo vôbec a husto dymilo. Poliaci teda
našim predávali hlušinu z ťažby uhlia – čiže kameň.
Neverte Poliakom - znie čoraz častejšie veta od ľudí, ktorí majú svoje skúsenosti.
Podrobnosti SD č.: 52 c / 2012

Reštaurácie, pohostinstvá
Pohostinstvo Gáter pozývalo verejnosť na mikulášsku akciu dňa 6. 12. Čapovali
nepasterizované pivo Svijany výnimočnej chuti.
Podrobnosti SD č.: 62 / 2012
Reštaurácia „ U Konárov“ vedľa MsÚ oznámila verejnosti, že od 16. 3. rozšírila sortiment
jedál a ponúkali viac ako 20 druhov pizze. Organizovali tiež spoločenské udalosti ako svadby,
kary, firemné akcie a pod. V lete si zákazníci mohli posedieť na terase vonku.
Podrobnosti SD č.: 63 a, b / 2012
Radničná reštaurácia ponúkala bufetové stoly, rôzne druhy pizze, donášku jedla, organizáciu
krstín, svadieb, karov, posedení a pod. Zaujímavosťou boli víkendové nočné MENU do
0,2 00 hod. Varili chutne a mali výbornú cukrárku.
Podrobnosti SD č.: 64 / 2012
Gazdovská reštaurácia ( V drevenici za Jesienkou ) nás 28. 9. pozývala na kačacie hody. Aby
nám lepšie chutilo, vyhrávala nám skupina Zálesáci a naše deti sa mohli povoziť na živých
koníkoch.
Salaš Kotešová po dlhej prestavbe otvoril svoje služby. Ponúkali polievky a hotové jedlá,
pizzu, minútky a pod. Tiež sme si tu mohli objednať posedenie , oslavy apod.
Podrobnosti SD č.: 65 / 2012
Expert PUB pizzeria sídlila v Hrabovom, ale rozvážala pizzu po širokom okolí.
Pizza Lunario v Kominárskom dome ,tiež rozvážala svoje výrobky . A ich obedové menu
stálo 2,40 €.
Podrobnosti SD č.: 66 a, b / 2012
Služby
Kúpalisko. Otvorili ho tento rok 30. júna. Pre deti ako darček za dobré vysvedčenie bol vstup
zadarmo.
Technické služby mesta ( TS ).
Pracovníci TS pravidelne kosia trávnaté plochy, ošetrujú živé ploty, polievajú cesty, v zime
ich ohŕňajú od snehu, orezávajú konáre stromov na verejných priestranstvách, udržiavajú
mestskú plaváreň, verejné osvetlenie. Starajú sa o mest. rozhlas nielen v meste, ale aj v mest.
častiach.
Ďalšou ich úlohou je starosť o vodný tok cez mesto, čistenie kanalizačných zberačov
a rigolov najmä vo všetkých prím. častiach. Vodné toky a rigoly treba čistiť priebežne počas
celého roka, preto mesto Bytča prijalo 6 nových zamestnancov na dobu neurčitú.
Počas letných prázdnin TS opravili oplotenie medzi ZŠ Ul. mieru a MŠ Dostojevského,
opravili kanalizáciu v MŠ Pšurnovice, sociálne zariadenie v MŠ Dostojevského a ZŠ Ul. E.
Lániho.
Priebežne opravovali chodníky na Kollárovej ul. , odvodnili cesty v Hrabovom, opravili
toalety na štadióne, urobili nový plot a altán pre vozidlá slúžiace MsÚ a MsP.
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Na jar a jeseň sa postarali o rozvoz veľkokapacitných kontajnerov v celom obvode na zber
nadrozmerných a nepotrebných vecí. Takto rozmiestnili asi 100 kontajnerov. Na jeseň
pohrabali a odviezli popadané lístie zo stromov.
Od 15. 11. sa začala zimná pohotovosť pracovníkov a trvala až do konca zimného obdobia.
K dispozícii mali 4 traktory, 2 multikáry na posyp, a iné stroje. Ak budú k dispozícii peniaze,
chcú svoj strojový park rozšíriť najmenej o 3 stroje. V pláne majú aj kúpenie nového
autobusu, ktorý by slúžil na prepravu športovcov, členov klubov dôchodcov, školské výlety.
Nutne by bolo treba kúpiť nové vozidlo na odvoz veľkokapacitných kontajnerov.
K SD prikladám aj harmonogram odvozu komunálneho odpadu počas Veľkonočných
sviatkov.
Podrobnosti SD č.: 67 a, b / 2012
Dom sociálnych služieb Jesienka.
O slávnostnom otvorení podrobnejšie píšem v kapitole Samospráva.
MR odporučila , aby zariadenie fungovalo ako rozpočtová organizácia, vďaka čomu sa mohli
prihlásiť do siete soc. zariadení ŽSK. Minimálna kapacita bola spočiatku 26 klientov, čo sa po
rokovaní s nadriadenými orgánmi môže zmeniť na 50 miest, čo by stačilo pre potreby mesta.
Od začiatku bol záujem veľký. Spočiatku prijali klientov so stupňom odkázanosti 4 a viac. To
znamená , že takýto človek je odkázaný na opateru inou osobou minimálne 6 hodín denne.
Podľa primátora boli náklady na osobu 700 eur. Na každého klienta dostane mesto príspevok(
350 € ) od štátu, ale druhú polovicu si budú záujemcovia hradiť sami.
Súčasťou zariadenia je aj kuchyňa a jedáleň. Tieto budú využité aj pre dôchodcov, ktorým
doteraz rozvážali stravu autom.
Atrakciou je aj denný stacionár pre starých ľudí, ktorí nemôžu ostať doma celý deň sami,
pretože mladí sú v práci.
V zariadení našlo pracovné miesta 20 zamestnancov. Od začiatku sa na tieto miesta hlásilo
200 ľudí. Riaditeľkou zariadenia je pani Adriána Tichá.
Podrobnosti SD č.: 68 / 2012
Taxi. V meste začala fungovať nová taxislužba FOX .
Čistiareň peria. Ponúkali zákazníkom nielen čistenie peria, ale aj výrobu paplónov
a vankúšov. Sídlili na Ul. Hlinkova pri večierke.
Inzeráty. Z inzercií počas celého roka som sa dozvedela, koľkí ľudia predávali svoj byt
v meste. O ich úspešný predaj sa postaralo aj realitné centrum VY a MY s. r. o. , ktoré
zároveň ponúkalo aj finančné a právne poradenstvo.
Podrobnosti SD č.: 69 / 2012
Dražobné listy. Do rúk sa mi dostali 2 vydania listov, kde sa oznamuje , ktoré nehnuteľnosti
sa dostali do dražby. Vo februárovom čísle ponúkali rodinný dom v Bytči - Hrabové
s vyvolávacou cenou 44 250,- €
Podrobnosti SD č.: 70 a, b / 2012
Prenájom. ŽSK zverejnil v júli zámer prenájmu priestorov v budove polikliniky v Bytči .
Podmienky nájmu boli uverejnené na úradnej tabuli mesta.
Podobne formou tlače uverejnilo mesto Bytča zámer prenájmu Domov smútku a cintorínov
v meste a prím . častiach.
Podrobnosti SD č.: 71 a, b / 2012
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4. kapitola

POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Informačná tabuľa MsÚ.
30. 4. Okresné riaditeľstvo hasičského zboru vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov na lesných porastoch a pozemkoch v obvodoch Žilina a Bytča od 30. 4. do
odvolania. Bolo zakázané zakladať ohne v prírode, odhadzovať horiace ohorky z cigariet,
vypaľovať porasty.
Priebežne: uverejnil Okresný úrad lesného hospodárstva obrysovú mapu starého a nového
označenia lesov v k. ú. : Bytča, Malá Bytča, Hliník n/V, Mikšová, Pšurnovice.
Podrobnosti SD č.: 72 / 2012
Skúška psov. Urbárska poľovnícka spoločnosť Starý háj Predmier upozornila občanov
Bytče, že 20. 10. v k. ú. Predmier v časti zvanej „ Zlatník“ sa uskutoční skúška psov –
duričov. Žiadali preto občanov , aby sa v tejto oblasti v tom čase nezdržovali.
Špeciálne klietky. EÚ prikázala chovateľom sliepok, aby im urobili špeciálne klietky. Ich
výroba stojí veľa peňazí a dôsledok toho je, že 1 vajce v obchodoch stojí 6 – 9 Sk ( 20 – 30
centov). Niektorých chovateľov toto nariadenie takmer zruinovalo. Reakcia odberateľov je tá,
že si húfne kupujú a chovajú sliepky na vajcia. Samozrejme iba tí, ktorí majú na to
podmienky. Profitovať z tejto situácie začali veľké liahne sliepok. Hydina išla na odbyt ako
už dlhé roky nie.
Podrobnosti SD č.: 73 / 2012
Ovocinárska bilancia.
Takmer vo všetkých druhoch ovocia zaznamenali záhradkári a ovocinári tento rok pokles
úrody. Prvotnou príčinou toho bola suchá jeseň v r. 2011. To spôsobilo slabú tvorbu kvetných
pukov a slabšiu odolnosť a prípravu stromu na zimu.
Ďalšou príčinou neúrody bola slabá nádielka snehu v zime a neskoré jarné mrazy. Ich prvá
vlna prišla v polovici apríla a druhá v máji. U nás najviac utrpeli orechy a kôstkoviny.
Pretože mrazy boli aj prízemné, bolo málo jahôd. Záhradkári, ktorí počas suchého leta
nepolievali stromy ani kríky, mali málo aj drobného ovocia.
Praskanie plodov ( najmä kôstkovín ) nastalo, keď po horúčavách a suchu, začalo prudko
pršať. Broskyne naopak hnili na stromoch. Z jadrového ovocia boli najväčšie straty až 30 %
na hruškách.
Jedinou výhodou neskorých jarných mrazov bolo to, že pomrzli škodcovia prezimujúci
v zemi, ako pásavka zemiaková. Pretože v záhradách sú vyššie tvary jabloní, nedotkli sa ich
korún prízemné jarné mrazy. Dôsledkom toho bola nadštandardná úroda jabĺk.
Gladioly. Mesto Bytča a Gladiola Martin ( spolok turčianskych pestovateľov gladiol pre nás
pripravili medzinárodnú výstavu gladiol, dálií, orchideí a bonsajov. Výstavu otvorili 11.8.
v Dome kultúry v Bytči. Trvala aj ďalší deň. Špičkoví pestovatelia nás očarili novinkami
z celého sveta. Priamo na výstave si niektorí z nás objednali hľuzy gladiol alebo si hneď
kúpili niektoré z vystavených exponátov.
Vystavovatelia pre návštevníkov pripravili aj bulletin, z ktorého sme sa dozvedeli viac o ich
spolku, výsledkoch vlastného šľachtenia, umení aranžovania kvetov a pod.
Podrobnosti SD č.:74 a, b / 2012
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5. kapitola

VÝSTAVBA

Informačná tabuľa MsÚ.
13. 2. Oznam začiatku kolaudačného konania Bytča Hrabové – Domov dôchodcov ( technická
stavba a stavba telekomunikačnej siete ).
Podrobnosti SD č.: 75 a, b / 2012
14. 3. Identifikácia vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Hrabové v súvislosti
s majetkovo právnym vysporiadaním sa pri stavbe diaľnice D1 Vrtižer - Hričovské
podhradie.
28. 4. Oznam o rozšírení stavby Mestskej telekomunikačnej stanice v Bytči, Hlinická cesta.
2. 5. Začiatok stavebného konania RD Anna Krchová. Stavalo sa na k. ú. Hliník n / V.
9. 5. Oznam o povolení stavby : obnova bytového domu – zateplenie, opravy balkónov na Ul.
Gaštanovej č. 1017. Stavbu si navrhli vlastníci bytov.
Máj Pridelenie súpisného čísla pri kolaudácii RD Ing. Haščáka na Ul. Červeňanského č. 604 /
78
Preverenie správnosti údajov ( číslo vchodu, bytu, list vlastníctva, číslo kúpnej zmluvy )
v bytových domoch 968/ 15 a 968 / 13 na Ul. Thurzovej . Kontrolovali 10 obyvateľov
bytovky.
25. 6. Vyhlásenie ponuky na predaj majetku mesta ; 58 m2 s min. cenou predaja 33 € / m2.
10. 7. Stavebné povolenie na novostavbu RD a garáže v k. ú. V. Bytča Ul. S. Sakalovej č.
1351/ 22 A .
13. 8. Začalo sa stavebné konanie úpravy a zatepľovanie domu na Ul. Družstevnej
24. 9. Povolenie stavby RD P. Perrotovi v Bytči.
6. 11. Oznam o začiatku stavebného konania – inžinierskych sietí v M. Bytči. Stavba sa týkala
9 chát.
Vydanie kolaudačného rozhodnutia Pavlovi a Martine Štefánikovcom na novostavbu RD vo
V. Bytči na Ul. Killianova č.: 135 / 3
27. 11. Stredoslovenská energetika vydala rozhodnutie o umiestnení stavby v Hliníku n/
V s názvom: Zahustenie TS pre chatovú oblasť ( asfalt na komunikácie, káble na elektrinu,
vodovodné potrubie a i. ).
31. 12. Stavebné povolenie na výstavbu RD manželom Chovancovým v k. ú. M. Bytča ( RD
Kompakt 43 ). Okrem výstavby RD sa stavala aj prípojka na vodu a domová čistiareň
odpadových vôd.
Ponuka. V budove Makyty sídlila stavebná firma, ktoré ponúkala montáž nízko
energetických domov, projekty krovov, prestavby starších domov a bytoviek, stavby altánkov,
zimných záhrad a pod.
Podrobnosti SD č.: 76 a, b / 2012
Zariadenie pre seniorov. Mesto tento rok dokončilo rekonštrukciu penziónu Jesienka a v jej
priestoroch vybudovalo Domov sociálnych služieb a denný stacionár pre dôchodcov.
Spravovať ho začala mestská rozpočtová organizácia. Prví seniori sa sem začali sťahovať 1.
júla 2012. Zariadenie môže svoju kapacitu rozšíriť až na 50 klientov.
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Mesto Bytča schválilo rekonštrukciu v roku 2010, kedy na ňu získalo od EÚ 760 – tisíc eur
a ďalších 120 – tisíc pridalo z vlastných fondov. Kolaudácia stavebných prác prebehla
začiatkom februára, kedy zariadenie vybavili novým nábytkom.
Hneď od začiatku bol záujem o zariadenie veľmi veľký. Podľa zákona prijali najskôr klientov
so stupňom odkázanosti 4 a viac. To znamená, že tento senior je odkázaný na cudziu pomoc
minimálne 6 hodín denne. Náklady na 1 osobu vyčíslili na 700 € mesačne. Polovicu nákladov
bude hradiť MsÚ z príspevkov od štátu.
Súčasťou zariadenia je aj kuchyňa a jedáleň, ktorú začali využívať dôchodcovia mimo
zariadenia. Denný stacionár využívajú rodiny ekonomicky aktívne a starajú sa doma
o seniora. Ráno ho privezú do zariadenia, kde bude mať zabezpečenú stravu a program
a popoludní si preňho zas prídu. Starkí sa smejú, že to je odplata za to , že svoje deti kedysi
vozili do jaslí.
V zariadení v budúcnosti nájde prácu 20 zamestnancov. Záujem je obrovský. Hlásilo sa viac
ako 200 ľudí. Ich počet bude závislý od počtu klientov. Najviac potrebovali opatrovateľky
s odborným kurzom a skúsenosťami. Okrem nich zamestnali aj kuchárky, ekonómku,
sociálnu a zdravotnú sestru. Riaditeľkou je Mgr. Adriana Tichá.
Podrobnosti SD č.: 77 / 2012
Stavba bytovky. Mesto Bytča plánovalo v lokalite na Rajčuli postaviť bytový dom s 24bytmi pre mladé rodiny. Stavať ho mala súkromná firma. Poslanci schválili zámer prenájmu
mestského pozemku , na ktorom by mal dom stáť. Výstavbu od samého začiatku sprevádzal
nesúhlas obyvateľov okolitých domov. Jeden z nich podal protest na prokuratúru. Odvolal sa
na územný plán. Napriek tomu, že primátor vidí v stavbe mnoho pozitív, zvolal dňa 3. 7.
stretnutie všetkých obyvateľov lokality. Prítomných bolo 56 a na 90 % odsúhlasili odmietavé
stanovisko s výstavbou. Odporcovia nechceli prísť o tichú oddychovú zónu, o priestor na
šport. Napokon aj MZ od pôvodného úmyslu odstúpilo.
Podrobnosti SD č.: 78 a, b, c / 2012
Predaj bytov. Na prvý pohľad by sa zdalo, že bytov je málo. Napriek tomu je nová bytovka
vedľa Daňového úradu poloprázdna. Jej majiteľ ponúkal 4 byty o rozlohe 100 m2 za 66,000 €
Čo bolo evidentne pre mnohých záujemcov priveľa, pretože sa kupci vôbec nehrnuli.
Podrobnosti SD č.: 79/ 2012
Ceny bytov. Nehnuteľnosti v treťom štvrťroku zdraželi. Po 28 mesiacoch sa teda skončilo
zlacňovanie bytov a domov na Slovensku. V treťom štvrťroku sa ceny nehnuteľností zvýšili
o 1,06 %. Najvýraznejšie zdraželi veľké byty až o 3,2 %.
Podrobnosti SD č.: 80 / 2012
Eurofondy. Mnoho obcí v Žilinskom kraji mohlo tento rok ďakovať peniazom z Európskej
únie za to, že môže vyzerať a fungovať o čosi lepšie. Pomocnú ruku aj nám podal ŽSK.
Celkovo sa v ňom preinvestovalo 1 426 000 eur.
Bytča už nutne potrebovala obnovu historického centra. Okrem krásy sa naše centrum stalo
aj bezpečnejšie. Centrálna zóna sa kompletne zrekonštruovala. Na hlavnom námestí sa
vymenila stará dlažba, zasadili sa nové stromčeky a ozdobné kvety v kvetináčoch.
Vybudovalo sa 95 nových parkovacích miest. Okrem toho osvetlili Petrovičku v časti
námestia a spolu osadili 11 nových lámp. Bytča má teraz aj 2 zrekonštruované parky
s novými chodníkmi. V jednom z nich na Rajčuli sa obnovila fontána.
Podrobnosti SD č.: 81 / 2012
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6. kapitola

DOPRAVA

Informačná tabuľa MsÚ.
27. 1. ŽSR rozhodli o umiestnení stavby na úseku pri Bytči ( Hlboké, Hrabové , oba Hričovy
).Jednalo sa o stavbu rádiodispečerského dorozumievacieho zariadenia pre potreby
železničnej premávky ( prenosné zariadenie, optický kábel, telefonické zapojenie, ústredňa
poplachového systému a i. )
20. 2. Oznam o začiatku vyvlastňovacieho konania v Hrabovom z dôvodu uloženia
inžinierskych sietí, kanalizácie a iných stavieb na modernizáciu železničnej trate v úseku
Púchov – Žilina.
Podrobnosti SD č.: 82 / 2012
4. 5. Konanie ŽSR ku stavbe Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť 160 km / h; II.
etapa. Jednalo sa o modernizáciu železničnej stanice Bytča – Hrabové. Pri stavbe sa prepojili
komunikácie na pozemky za Váhom pri Hrabovom.
Letisko. Od začiatku roka České aerolínie znovu lietajú z Hričovského letiska na trase Žilina
– Praha. Linku dočasne pozastavili v decembri z ekonomických dôvodov. České aerolínie
úspešne vyriešili svoj prevádzkový problém s nedostatkom pilotov v súvislosti s ich štrajkom.
Lietadlá na linke Praha – Žilina – Praha lietajú od roku 2005. Lieta na nej dopravné lietadlo
ATR 42 pre 46 cestujúcich. V súčasnosti z Dolného Hričova odlieta v pondelok, piatok
a sobotu o 5,25 h a späť lietadlo prilieta vo štvrtok, piatok a nedeľu o 22,40 h.
Podrobnosti SD č.: 83 / 2012
Alkohol za volantom. Už 3 mesiace sa vodiči, ktorí nafúkajú nad 1 promile, dopúšťajú
trestného činu. Vodiči teda neriskujú iba pokutu, ale aj záznam v trestnom registri. Ani tento
fakt mnohých neodradil od toho , aby si sadli za volant opití. Naopak počet prichytených
vodičov rastie. Zatiaľ čo v novembri minulého roka zistila polícia Žilinského kraja 403
prípadov, v decembri ich bolo už 498 a v januári tento rok 564. Títo opití vodiči neohrozujú
na ceste iba seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. V januári t.r. evidovali
celkom 1 117 dopravných nehôd, pri ktorých zomrelo 27 osôb. Pod 124 nehôd sa podpísal
alkohol.
Podrobnosti SD č.: 84 / 2012
Letisko. V auguste nás mestský rozhlas informoval o tom, že v dňoch od 24.08 až do 31.08.
bude nad letiskom v D. Hričove zvýšená letecká činnosť. Lietadlá lietali mimoriadne
frekventovane cez deň od 8,00 do 18,00 h.
Železnice. Začiatkom februára bola na 5 hodín neprejazdná železničná trať medzi Žilinou
a Bratislavou. Vlaky sa zastavili po tom, čo spadlo trakčné vedenie. Ide o vedenie, ktoré
prenáša energiu zo stanice do lokomotívy. Napätie v ňom môže dosahovať až 27 – tisíc
voltov. Vedenie spadlo po tom, ako 2 prechádzajúce nákladné vlaky na dvoch rôznych
úsekoch strhli trakčné vedenie. Napriek silnému mrazu až – 16 °C obetavo zasiahlo 20
zamestnancov staníc od Žiliny po Púchov a Čadcu. Počas výluky zabezpečili dopravu
cestujúcich náhradné autobusy. Jeden z vlakov stál 5 hodín práve pri Bytči.
Podrobnosti SD č.: 85 / 2012
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7. kapitola

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Informačná tabuľa MsÚ.
14. 3. MsÚ uverejnil vyhlášku o dražbe nehnuteľností nezapísaných v katastri. Predmetom
dražby bola čistička odpadových vôd v k. ú. Hrabové.
6. 4. Mesto uverejnilo svoje stanovisko k Prevádzke nakladania s ostatným odpadom
v Hrabovom. Cieľom bolo zmenšiť objem zberu kovového odpadu.
5. 6. Odsúhlasenie prestavby existujúcej zberne farebných kovov a kovového odpadu firmou
JÁGRIK Metal – Púchov na území Bytče.
6. 7. Obvodný pozemkový úrad v Žiline upozornil všetky obce a mestské úrady v okrese
Žilina a Bytča o povinnosti Ochrany poľnohospodárskej pôdy proti burinám ( ohrozenie
susedných pozemkov ).
13. 8. MsÚ odsúhlasil stavbu domovej čističky odpadových vôd M. Stráskej v M. Bytči,
pričom vyčistený odpad bude odtekať do Váhu.
5. 9. MsÚ odsúhlasil začiatok stavebného konania osobitného užívania vôd manželmi
Martinickými. Jednalo sa o vodnú stavbu( prípojka ku kanalizácii a čistiareň vôd)
v Hrabovom.
Útulok. Žilinský psí útulok v Mojšovej Lúčke funguje už viac ako rok. Za toto obdobie sa im
podarilo zachrániť 176 psov. V súčasnosti tam pomáha 33 dobrovoľníkov. Tieto krížené psi
sú veľmi inteligentné, odolné a zdravé. Mnohí z nás si odpovedajú na otázku prečo si zobrať
psa z útulku. Lebo človek môže pomôcť tvorovi, ktorý to skutočne potrebuje, ktorý nepoznal
lásku a starostlivosť. Môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že vďaka, prítulnosť a lojálnosť
sú vlastnosti , ktorými sa nám pes z útulku odmení.
Podrobnosti SD č.: 86 a, b / 2012
Triedený odpad. Harmonogram vývozu triedeného odpadu sme dostali v prvých dňoch
januára. Aj tento rok sa separovali: papier, plasty, sklo a batérie. V apríli a októbri boli
v uliciach mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých sme mohli voziť objemný,
elektronický a biologicky rozložiteľný odpad. Okrem spomínaného zberu sa v uliciach
objavili aj béžové kontajnery na textil a obuv. Vďaka tomuto kontajneru sú naše skrine
o polovicu prázdnejšie.
Podrobnosti SD č.: 87 / 2012
Výcvik psov. Začiatkom marca sa v našich schránkach objavili letáky pozývajúce nás na
výcvik psov. Súkromná firma nám ponúkala základný, rozšírený a špeciálny výcvik. Podobne
sme mohli využiť poradenstvo pri výbere plemena , pomoc pri odstraňovaní zlozvykov.
Podrobnosti SD č.: 88 / 2012
Deň Zeme. 20. apríla pri príležitosti Dňa Zeme sa v našom meste uskutočnila akcia“
Vyčistime si Slovensko“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR. Mesto Bytča
podporilo tieto aktivity a spolu so školami, technickými službami a mestskou políciou . Žiaci
a ich pedagógovia krášlili a čistili od odpadkov nielen areál a okolie svojej školy, ale aj
trávnaté plochy sídlisk, priľahlých parkov, okolie pošty, Úvažie a iné priestory.
Žiaci 1.B triedy ZŠ E. Lániho zasadili v školskom areáli strom javor, ktorému dali meno
Jurko. Novému stromčeku zaspievali pekné piesne a zarecitovali básne. MsP čistila od
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odpadkov areál zámku. Technické služby čistili okolie kanálu a cestu z Bytče do Kotešovej.
Ani zamestnanci MsÚ na čele s primátorom nezaháľali, lebo upratovali areál bývalej MŠ na
Rajčuli a park smerujúci k Detskému domovu. Primátor M. Minárčik verejne poďakoval
všetkým , ktorí sa na veľkom upratovaní mesta s ochotou zúčastnili.
Podrobnosti SD č.: 89 / 2012
Žraloky. Aj do Bytče zavítala zvláštna výstava.. 14. a 15. 5 si mohli záujemcovia pozrieť
v obrovskom akváriu živé žraloky. V akváriu , ktoré má objem 15 000 litrov morskej vody si
plával aj 2,2 metrový žralok, ktorého majiteľ zachránil pri ekologickej ropnej katastrofe
v Mexickom zálive. Radosť z výstavy mali najmä naše deti.
Podrobnosti SD č.: 90 / 2012
Nedostatok vody. Chovatelia rýb sa čím ďalej viac sťažujú na vysychanie prameňov riek a na
nedostatok vody v riekach a potokoch. Nový problém je odber vôd na výrobu elektrickej
energie. V zime ryby hynú pod ľadom pre nedostatok kyslíka spôsobený malým prietokom
vody a v lete rieky úplne vysychajú.
Podrobnosti SD č.: 91 / 2012
Výstava nemeckých ovčiakov. Kynologický klub Bytča so sídlom v Malej Bytči pozýval
verejnosť dňa 7. 7. 2012 na 5-ročník oblastnej výstavy nemeckých ovčiakov. Psíkov
posudzoval uznávaný český rozhodca a chovateľ p. Strouhal. Na výstave sa zároveň robila
prezentácia kvalitných krmív a jeho predaj. Výstava sa konala na futbalovom štadióne
v Bytči.
Medveď. Na Správu chránenej krajinnej oblasti ( CHKO ) Strážovské vrchy prišlo niekoľko
opodstatnených žiadostí na odstrel medveďa hnedého. V MsR odznel oznam, že v prípade
akýchkoľvek stretov alebo konfliktov ľudí s medveďom na území mesta Bytče a okolia, treba
tento stret hneď ohlásiť na Správe CHKO. Jednalo sa najmä o škodách na majetku, živote
a zdraví osôb. Na uliciach mesta sme vlani mohli stretnúť diviaka a teraz hrozí aj blízke
stretnutie s medveďom – no ďakujem pekne.
Podrobnosti SD č.: 92 / 2012
Výstava fauny. Prírodovedné výstavy, ktoré sa realizovali po minulé 2 roky v Sobášnom
paláci v Bytči, patrili medzi divácky najobľúbenejšie. Palác nám počas júna a júla ponúkol
ďalšiu výstavu s tematikou stavovce z nášho regiónu. Výstava sa predstavila s pestrou škálou
stavovcov pomocou trojrozmerných dermoplastických preparátov. Na výstave sme videli
vzácne druhy vtáčích spoločenstiev ako je včelárik lesný, exoticky sfarbenú vlhu hájovú,
rôzne druhy ďatľov a iné. Výstava bola prístupná do 27. júla.
Podrobnosti SD č.: 93 / 2012
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8. kapitola

ZDRAVOTNÍCTVO

Prvé bábätko. Iba 1 sekundu po polnoci sa narodilo v ŽNsP dievčatko. V minulom roku sa
narodilo v nemocnici 1 489 detí, z toho 766 chlapcov a 723 dievčat. Najviac rodných mien
u dievčat je Sofia, Simona, Kristína, Viktória, Nela, Ema , Ela.....U chlapcov sú to mená :
Dávid, Oliver, Michal, Matej, Adam, Alex, Jakub a iné.
Podrobnosti SD č.: 94 / 2012
Ocenenie. Očné oddelenie má v žilinskej nemocnici dlhodobú tradíciu. Jej počiatky siahajú
do obdobia konca Rakúsko – Uhorskej monarchie. Nemocnica vznikla v roku 1913 a vtedy
vzniklo aj očné oddelenie. Dnes na odd. odoperujú najmodernejšou technikou viac ako 1 300
ľudí ročne na sivý zákal. Za svoju prácu získali tento rok Európsky certifikát kvality operácie
sivého zákalu. Primárom odd. je Dr. Michal Štubňa.
Podrobnosti SD č.: 95 / 2012
Deň narcisov. 13. apríla vyšli do ulíc dobrovoľníci so žltým narcisom už po šestnásty krát.
V Bytči ponúkali narcisy opäť študenti gymnázia. Tlač, ale aj miestny rozhlas vopred
upozorňovala čitateľov na to, ako poznajú pravých dobrovoľníkov. Robili to preto, že sa
objavujú čoraz častejšie podvodníci. Liga proti rakovine verejnou zbierkou pomáha chorým
v ich ťažkých chvíľach.
Podrobnosti SD č.: 96 a, b / 2012
Liga proti rakovine uverejnila v júni bilanciu zbierky pre celé Slovensko. . Podľa nej bol
hrubý výnos zbierky : 1.005.159,66 Eur a čistý výnos zbierky: 975.645,12 Eur. Generálna
rada Ligy sa rozhodla rozdeliť peniaze do oblastí výskumu, hospitalizačnej starostlivosti,
letné tábory pre deti, finančná pomoc pre sociálne slabších onkologických pacientov, centrá
pomoci , psychologickú pomoc a iné.
Podrobnosti SD č.: 97 / 2012
Klamlivé slogany. V máji zostavila Európska komisia register povolených vyhlásení
o zdravotných účinkoch potravín. Slogany, ktoré zákazníkov klamú, by mali do pol roka
zmiznúť. Ak chceli výrobcovia ponúkať jogurty, ktoré podporujú imunitu, či maslo, ktoré
znižuje cholesterol, museli to mať vedecky potvrdené. V máji Európska komisia povolila 222
sloganov a ďalších 1600 zakázala používať. Brusel povolil napr. tvrdenia, že vitamín C
v potravinách podporuje imunitný systém a že kalcium je vhodné pre zdravý rast kostí detí.
Bez problémov boli aj slogany, ktoré hovorili o blahodarných účinkoch vody na telo.
Podrobnosti SD č.: 98 / 2012
Nebezpečný alkohol. V Čechách sa začali množiť prípady úmrtí po vypití pančovaného
nebezpečného alkoholu. České úrady vyhlásili prohibíciu na tvrdý alkohol. 19. septembra
vyšiel príkaz ministerstva pôdohospodárstva aj na Slovensku, aby obchody a bary stiahli
z predaja tvrdý český alkohol. Slovensko zakázalo dovoz a predaj alkoholu z Česka hneď po
Poliakoch. Slovenskí liehovarníci na zákaze získali, zato českí veľa stratili. Do konca roka
zomrelo v Čechách na otravu alkoholom viac ako 35 ľudí.
Podrobnosti SD č.: 99a, b / 2012
Vyradenie pacientov. V septembri začala p. doktorka Sandra Mikolášová robiť poriadky
v zozname svojich pacientov. Mnohých vyradila bez ich súhlasu. Tí boli nespokojní pretože,
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nemali možnosť ošetrenia u iných lekárov. Najhoršie bolo, že p. doktorka nechcela o tom
s nikým komunikovať, neuviedla dôvod odstúpenia od dohody poskytnutia zdravotnej
pomoci. Podľa rajonizácie patrili odmietnutí pacienti z Hvozdnice do obvodu doktora
Branislava Mičietu, takže spomínaná lekárka ich nemusela ošetriť. Pacienti podali na
doktorku sťažnosť na Odbor zdravotníctva ŽSK, ktorý im dal za pravdu. Po čase poslala
lekárka prostredníctvom právneho zástupcu svoje vyjadrenie aj tlači. Doktorka mala
s nespokojnou pacientkou už predtým konflikt, týkajúci sa platobných podmienok. To, čo
bolo doktorke vyčítané, nebol chybný zákonný postup, ale spôsob akým sa k pacientom
správala.
Dnes už obyvatelia Hvozdnice majú zubára, ktorý im ochotne poskytne zdravotnú
starostlivosť.
Podrobnosti SD č.: 100 a, b / 2012
Obezita u detí. Obezita patrí medzi strašiakov súčasnosti. Pediatri sa sťažujú na čoraz väčší
počet obéznych detí vo svojich ambulanciách. Súčasný životný štýl detí je varujúci. S tým
súvisia aj mnohé iné diagnózy ako: zlý metabolizmus, choroby chrbtice, cukrovka ,
osteoporóza a iné. Deti nielenže jedia veľa nezdravých jedál , ale sa veľmi málo pohybujú.
Podrobnosti SD č.: 101/ 2012
Nezhody. Boj lekárov s vedením žilinskej nemocnice pobúril pacientov, ktorí naň doplácajú,
pretože si ich berú obe strany za rukojemníkov. Namiesto toho, aby spoločne zasadli za
rokovací stôl a dohodli sa na podmienkach, posielali si odkazy cez médiá. Takto sa správali
dospelí ľudia, ktorí boli odmeňovaní viac než nadštandardne, ak berieme do úvahy stav platov
na Slovensku.
Spory medzi lekármi a vedením nemocnice došli až tak ďaleko, že od 6. 12. na večerné služby
na úrazovke nastúpili vojenskí lekári. Ministerstvo zdravotníctva tak riešilo krízovú situáciu,
ktorá nastala po prepustení 18 lekárov. Tí boli vo výpovednej lehote a odmietli nastúpiť na
večerné služby. Riaditeľ nemocnice výpovede lekárov odôvodnil zlou finančnou situáciou. Jej
straty sú až 10 mil. Eur.
Podrobnosti SD č.: 102 a, b / 2012
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9. kapitola

ŠKOLSTVO

Informačná tabuľa MsÚ.
30. 8. MsÚ vyhlásil výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Hliník n/ V . V minulom
období vykonávala túto funkciu p. Lenka Papánková, a pretože bola vo výberovom konaní
úspešná, pokračovala vo funkcii riaditeľky MŠ.
15. 9. MsÚ uverejnil tabuľku o dotáciách na r. 2012 na prevádzku a mzdy závislú od počtu
žiakov v školách a šk. zariadeniach na území mesta. Spolu : 1 666 710 €.
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011 / 2012.
Mesto Bytča bolo zriaďovateľom 11 škôl a školských zariadení. Z toho:
1. 7 škôl a šk. zariadení bez právnej subjektivity ( 5 MŠ a 2 šk. jedálne )
2. 4 školy a šk. zariadenia s právnou subjektivitou ( 2 ZŠ, ZUŠ a CVČ )
Školské jedálne.
1. Šk. jedáleň na Ul. mieru – pripravovala stravu pre ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, Hliník
n / V, Pšurnovice, Malú Bytču, pre dôchodcov a pre Hvozdnicu
- počet zamestnancov : 15
- priemerný mesačný počet stravníkov : 694
- počet vydaných obedov žiakom : 94 215
dospelým: 11 982
dôchodcom: 9 062
- počet vydaných doplnkových jedál : 80 81
2. Šk. jedáleň na Ul. Eliáša Lániho – pripravovala stravu pre kmeňovú ZŠ, gymnázium, MŠ
Hurbanova a súkromné predškolské zariadenie ( MŠ ).
- počet zamestnancov : 12
- priemerný mesačný počet stravníkov : 565
- počet vydaných obedov žiakom : 80 375
dospelým : 12 573
dôchodcom :
836
súkromnej škôlke : 2410
- počet vydaných doplnkových jedál : 49 456
Podrobnosti SD č.: 103 / 2012 ( správa )
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Materské školy.
1. Údaje o počte detí a tried.

Materská škola :
triedy:
počet detí:
počet predškolákov:
Ul. Dostojevského
7
133
51
Ul. Hurbanova
8
160
54
Hrabové
1
18
2
Hliník nad Váhom
2
52
16
Pšurnovice
1
17
8
Spolu bolo v meste 19 tried, detí v nich 380, z nich predškolákov 131 a zaškolenosť detí
v meste bola 100 %.
2. Prehľad o počte zamestnancov
Materská škola:
pedagogickí:
ostatní:
Dostojevského
14
4 + 2 na skrátený úväzok
Hurbanova
16
4+2 - „ Hrabové
2
1 + 1 počas vykurovacieho obd.
Hliník n / Váhom
4
2+1
- „ Pšurnovice
2
1+1
- „ Spolu pracovalo v MŠ 38 pedag. pracovníkov a všetci boli kvalifikovaní.
3. Vzdelávanie pedag. zamestnancov.
Digitálne technológie, kreslenie v grafickom programe, zvyšovanie kvalifikácie ( 12 ),
pravidlá poskytnutia prvej pomoci a iné.
4.Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.
Všetky MŠ vystúpili s kultúrnym programom na akadémii „ Na krídlach radosti“, zapojili sa
do 5. výtvarných a 2. literárnych súťaží. Pozreli si divadelné vystúpenia v Žiline, v CVČ,
v Dome kultúry, výchovné koncerty. Navštevovali 9 krúžkov, plavecký výcvik požiarnu
súťaž. Školy v prírode sa zúčastnilo 31 detí z MŠ Dostojevského a 35 detí z MŠ Hurbanova.
Učiteľky im zorganizovali exkurzie : u rezbára, v autoškole, v mestskej knižnici, u policajtov.
Vystúpili so svojim programom na námestí „ Jarné zvyky“, pre mamičky a starých rodičov.
Na výlete boli v Súľove, Papradne, Rajeckej Lesnej, v lesoparku v Žiline, na Strečne.
Navštívili vodné akvárium, výstavu zeleniny a ovocia. Boli účastníkmi karnevalu, týždňa
zdravej výživy a dňa otvorených dverí.
Školské časopisy vydávali MŠ Hurbanova a Dostojevského.
5. Projekty.
MŠ Dostojevského : Malý dopraváčik, Žabka BUPI , Deň veselých zúbkov, KidSmart,
Záhrada plná zdravých detí, Čo rozprávali stromy, Bezpečne v živote a v hre, Ľudové tradície,
Naturáčik, Noc s Andersenom.
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MŠ Hurbanova : Adamko hravo – zdravo ( aj MŠ Pšurnovice ), Poznaj, miluj , ochraňuj,
Veľká noc, Evička nám ochorela.
MŠ Hliník : Skvalitňujeme ŽP.
MŠ Hrabové : Slniečkové deti, Farebný svet na papieri.
Všetky MŠ: Rozvoj ranej čitateľskej gramotnosti, projekty zamerané na zdravie, Revitalizácia
MŠ.
6. Priestorové a materiálové podmienky.
Všetky MŠ majú dostatočne veľké priestory. Pomôcky a hračky sú priebežne dopĺňané.
Všetky MŠ majú výpočtovú techniku a internet. Zriaďovateľ postupne zlepšuje stav budov
a areálov. Pri vybavení škôlok pomáhajú aj sponzori a rodičia.
MŠ Dostojevského: nákup a zabudovanie detského nábytku, oprava plotov a brány, oprava
poškodených striech, detské náradie na pieskovisko, regály na posteľné oblečenie pre 5 tried.
MŠ Hurbanova: kúpenie ozvučovacej techniky, rekonštrukcia 2 umyvární,
Sponzorstvo: autodráha, stolíky na výtvarnú výchovu, 2 sedacie súpravy, detské ihrisko
v hodnote 2950 € ( zaplatili rodičia ).
MŠ Malá Bytča ( je alokované pracovisko MŠ Hurbanovej ): keyboard, stoličky, hračky, sada
maňušiek.
MŠ Hrabové: interiérový nábytok – policové skrine, stôl pod počítač a tlačiareň, piesok do
pieskoviska, učebné pomôcky a hračky.
MŠ Pšurnovice :oprava plynového kotla, výmena podlahy v kuchyni, náter športového
zariadenia v záhrade, nové učebné pomôcky.
MŠ Hliník n / Váhom. Rekonštrukcia umyvárne ( umývadlá a WC), pomôcky do záhrady,
nové učebné pomôcky a hračky, detský nábytok, pripojenie na internet, iná audiovizuálna
technika.
7. Údaje o finančnom zabezpečení.
Príspevky od rodičov iba čiastočne uhradili kúpenie učebných pomôcok, hračiek, detského
nábytku a metodických príručiek.
8. Ciele škôl.
Hlavným cieľom výchovy bola príprava detí na vstup do ZŠ , poznávať tradičnú ľudovú
kultúru, starať sa o ŽP, zvyšovať pohybové aktivity detí, rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
9. Dobré výsledky a nedostatky.
Dobré výsledky dosahovali škôlky v rozvoji materinského jazyka, v krúžkoch, vo
vystúpeniach pre verejnosť, v spolupráci s ZŠ, ZUŠ a CVČ.
Nedostatky v pozornosti rečových porúch detí, vo využívaní progresívnych metód práce,
lepšom diagnostikovaní a komunikatívnosti detí.
Podrobnosti SD č.: 103 / 2012 ( správa )
Ocenenie. Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo Mesto Bytča za dlhoročnú obetavú prácu
a vynikajúce výsledky učiteľky: Viktória Vakulová, Mária Lovíšková, Viera Remešová, Eva
Drábiková a Eva Kamasová.
Podrobnosti SD č.: 104 a, b, c, / 2012
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MŠ sídli na Ul. Hurbanova , podľa ktorej má svoj názov. Riaditeľkou je Jarmila Holániková.
Triedy, ktoré deti navštevujú majú mená po zvieratkách ako: Myšky, Lienky, Žabky a pod.
Sviatky jari. Na námestí Republiky sa nám 3. 4. predstavili deti z MŠ Hurbanova so svojím
pásmom jarných hier, piesní a básní. Takto nám spríjemnili zážitok z Veľkonočných sviatkov.
Svoj program nazvali „ Veľká noc k nám s jarou letí“.
Podrobnosti SD č.: 105 a, b / 2012
Stretnutie s lesníkmi. V apríli sa deti z MŠ Hurbanova stretli s lesníkmi, ktorí im formou
zážitkov predstavili prírodu a život v nej. Pracovníci lesnej správy z Považskej Bystrice
pripravili deťom mnoho poučných aktivít v rámci mesiaca lesov. Deti sa okrem počúvania
slov tešili zo zážitkových hier ako : chodenie so snežnicami, prechod cez pohybujúce sa
dopravné prostriedky, hra na líšku a myšky a pod.
Podrobnosti SD č.: 106 / 2012
Výchovný koncert. Najmladšie deti z MŠ Hurbanova sa zoznámili s hudobnými nástrojmi,
ktoré im prišli ukázať študenti žilinského Konzervatória. Predstavili im dychové nástroje
a zahrali im rôzne piesne pre deti netradičným spôsobom. Formou zážitkového učenia
spoznali hru na tubu, pozaunu a iné. Dôkladne si ich prezreli, ohmatali a mohli
MŠ Dostojevského. Sídli na Ul. Dostojevského a jej riaditeľka je Jarmila Ritnošíková.
Podrobnosti o škôlke sa môžeme dozvedieť z ich web. stránky: msdostojevskeho@mail.com
Časopis Lienka. MŠ Dostojevského vydáva pre rodičov a verejnosť 2 čísla časopisu ročne. Na
jeseň 2012 otvorili šk. rok s počtom detí 127, z toho 47 bolo predškolákov. V siedmich
triedach pracovali tieto pani učiteľky:
- Kuriatka : Mária Lovíšková, Zuzana Kumičíková
- Lienky:
Eva Hrnková, Mgr. Zuzana Hrnková
- Motýliky:
riaditeľka Jarmila Ritnošíková, Bc. Gréta Holičová
- Včielky:
zástupkyňa Melánia Fulmeková, Edita Koniarová
- Hviezdičky: Jana Matušková, Bc. Andrea Šušolíková
- Slniečka:
Mgr. Jana Sluková, Gerta Ivanková
Práca detí všetkých tried bola zameraná na bohatú pani jeseň. Hneď na začiatku šk. roka
sa vydali poznávať ZOO v Brodne. Deti tu spoznávali nielen domáce , ale aj veľmi
exotické zvieratá. ZOO ponúkla deťom aj rôzne atrakcie ako skákací hrad, kolotoče a iné.
Ku dňu seniorov sa deti naučili básničky a piesne len pre svoje babičky a deduškov
Časopis ponúkol výborné recepty, ktoré si deti mohli spolu s rodičmi doma vyskúšať
Po Šarkaniáde privítali v škôlke divadlo a napokon Mikuláša.
Zima 2012 bolo číslo, ktoré predstavilo život v škôlke v mesiacoch december, január
a február.
Fašiangový sprievod bol veľmi veselý a deti sa v ňom predstavili na námestí so svojím
programom.
15. 2. si všetci užili v DK „ Rozprávkový karneval“. Vďaka karnevalu sa tu vyzbieralo 219 €,
Ktoré použili na nákup učebných pomôcok.
V januári absolvovali deti predplavecký výcvik na plavárni v Púchove. Zúčastnilo sa ho 39
detí rôzneho veku. Tí najšikovnejší preplávali bez oddychu 27 metrov.
20. 12. navštívili deti Betlehem v Rajeckej Lesnej.
Podrobnosti SD č.: 107 a, b / 2012
Vynášanie Moreny. 23. 3. sme mohli stretnúť v uliciach mesta krojovaný sprievod detí a ich
pani učiteliek z MŠ Dostojevského. Deti pred sebou niesli Morenu, symbol zimy a trápenia.
Na námestí potom pred divákmi predniesli program o jari, ktorý si nacvičili. Napokon horiacu
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Morenu hodili z mosta rieky do Petrovičky. Na ich vystúpenie sa prišli pozrieť predstavitelia
mesta a mnoho divákov.
Podrobnosti SD č.: 108 / 2012
Karneval. 15. 2. Sa deti zo škôlky Dostojevského vyobliekali do karnevalových
rozprávkových masiek. Po promenáde pestrých masiek deti predviedli divákom tanečné
vystúpenie. Najviac sa páčili tí najmenší – Motýliková trieda.
Podrobnosti SD č.: 109 / 2012
Základné školy. Základná škola Ul. mieru .
1. Prehľad o počte žiakov , tried. a zamestnancov.
Počet tried celkom: 42 ; žiakov : 821; oddelení ŠKD: 9 ( v nich bolo 240 detí ); počet
prváčikov : 106; deviatakov: 76 ; prijatých do škôl ( aj z nižších ročníkov ): 87
Počet zamestnancov: pedag.: 61; ostatní: 14
Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Takáč; Zástupkyne: Daniela Dovičinová, Zuzana Hromcová
a Jana Praženicová.
2. Vzdelávanie zamestnancov.
- V anglickom a nemeckom jazyku
- Kvalifikačné štúdium
- Inovačné vzdelávanie
- Aktualizačné vzdelávanie
- Modernizácia vzdelávacieho procesu

10
3
22
29
8

3. Prezentácia školy na verejnosti.
- Deň otvorených dverí
- Besedy: Deň Zeme, so spisovateľmi: Z. Kuglerovou, G. Murínom
- Celoslovenské verejné čítanie iniciované UNICEF – o príčine užívania drog
- Výt. súťaže: Náš farebný svet, Moja obľúbená kniha, Moja mama, Príroda okolo nás,
Detský svet a iné.
- Dopravná súťaž v spolupráci s mestskou políciou
- Súťaže družstiev s Požiarnym zborom
- Výlety, exkurzie, výchovné koncerty, návštevy divadla, výstav a iné
- Práca divadelného krúžku Nudakaz
- Deň samostatnosti
- Žiaci 9. roč. spracovali anglické video „ Naša škola“
- Krstenie CD s nahrávkami ľudových piesní na Námestí SR
- Pobyt v škole prírody
- Policajná akcia „ Jablko a citrón“
- 10 projektov žiakov ( ochrana prírody a zdravia )
- Vydávanie občasníka Denný prorok
4. Súťaže.
V okresnom kole sa deti zúčastnili súťaží takmer so všetkých predmetov, ktoré sa učia – spolu
11 súťaží. Okrem toho sa zapojili do 7. výtvarných a 10 športových súťaží.
V krajskom kole získali v rôznych olympiádach postupne 2., 4. a 6. miesto.
V medzinárodnej matematickej súťaži obsadili 4. miesto.
5. Projekty.
- Konto Orange : Detektívi, Čarodejníci pani abecedy.
KRONIKA MESTA BYTČA 2012

strana č. 33

-

Slovensko – moja vlasť
Škola bola zaradená do projektu Microsoft IT čím sa zaradila medzi svetovo uznávané
školy, ktoré pripravujú žiakov na prácu v digitálnej spoločnosti
- Otvorená škola
- Škola bola akreditovaným školiacim centrom Infoveku
- Spolupráca s fakultou prírodných vied Žilinskej univerzity v metodickej oblasti
- Škola pripravuje certifikovaných školiteľov v IT ( informačných technológiách )
6. Priestorové a materiálové vybavenie.
Vybavenie školy je veľmi dobré. Učitelia a žiaci majú k dispozícii učiteľskú i žiacku
knižnicu. Počítačové učebne sú vybavené počítačmi a pripojené na internet. Každý pedag. má
k dispozícii školský notebook, ktorý využíva k príprave na vyučovanie. Celkom disponuje
škola 52 ks stolných počítačov a 58 ks notebookov. Ďalších 21 ks získala škola zapojením sa
do projektu spolupráce s MPC ( Metodické a pedag. centrum ) v Banskej bystrici.
Podrobnosti SD č.: 103 / 2012 ( správa )
Pozvánky. Riaditeľstvo školy nezabúda ani na svojich bývalých zamestnancov, ktorí sú už na
starobnom dôchodku. Pravidelne ich pozývalo na spoločenské posedenie ku Dňu učiteľov
v marci a predvianočné v decembri.
Podrobnosti SD č.: 110 a, b / 2012
Deň učiteľov. Ocenenie. Mesto Bytča 2.4.2012 po prvý krát pripravilo pri príležitosti Dňa
učiteľov slávnostné posedenie spojené s oceňovaním navrhnutých pedag. pracovníkov školy.
Zo školy Ul. mieru boli ocenení Daniela Mičietová, Viktor Kultán a Božena Šurláková.
Podrobnosti SD č.: 104 a, b, c, / 2012
Klub moderných učiteľov KMU. Bola mimovládna nezisková organizácia , ktorá poskytovala
služby v oblasti vzdelávania na území SR. KMU v Bytči vznikol vo februári 2011 pri ZŠ Ul.
mieru Bytča. Členmi KMU boli učitelia všetkých typov škôl v meste. V roku 2012 mal klub
34 členov. Koordinátorkou klubu bola Mgr. Ľubica Gabajová. Veľmi úspešne pripravovala
a organizovala stretnutia a viedla kroniku.
V roku 2011 sa stretli pri prednáškach s odborníkmi na témy : stres , šikanovanie. Zapojili sa
do 6. roč. O najlepší projekt vyučovania. Naučili sa základy tanca Zumba, zdobili medovníky.
S p. učiteľkou Uhliarikovou sa naučili urobiť techniku tenerify a 11.10. 2012 si urobili kytice
ruží z javorových listov.
Podrobnosti SD č.: 111 / 2012
Základná škola Ul. Eliáša Lániho
1. Prehľad o počte žiakov, tried a učiteľov.
Počet tried celkom: 23, žiakov : 478; počet odd. v ŠKD 3 v ňom bolo 75 detí; počet prvákov:
46; deviatakov: 63 ; prijatých do škôl: 71; pedag. pracovníkov: 42, ostatní: 7.
Škola mala dislokované pracovisko v Hliníku n/V a v Hrabovom.
Riaditeľka školy: Mária Torousová ; zástupkyne: Mgr. Angelika Zubáňová a Ivana
Valientíková.
Ocenenie.
Z príležitosti Dňa učiteľov boli vyznamenaní predstaviteľmi mesta učitelia školy: František
Garabík, Emília Šuvarová, Viera Klacková a Margita Trulíková.
Podrobnosti SD č.: 104 a, b, c / 2012
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2. Vzdelávanie učiteľov.
-

Funkčné
Jazyková príprava
Modernizácia vyuč. procesu
Adaptačné vzdelávanie

2
6
3
2

3.Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.
Besedy: Priatelia policajti, Stop šikanovaniu, pracovníčka Krajskej knižnice, vzťahy chlapcov
a dievčat, a iné.
Exkurzie: Budapešť, Považská galéria, Viedeň, Budatín, Paríž – Londýn, Sklársky skanzen vo
Valašskej Belej, ...
Súťaže: Slovenský slávik, Hviezdoslavov Kubín, dopravné súťaže, olympiády v matematike,
geografii, biblická , športové, recitačné a iné.
Klokan ( medzinárodná matem. súťaž) – 5 ž. medzi najúspešnejšími
GÉNIUS LOGIKUS
- 4 ž. získali titul vynikajúci riešiteľ
Matem. pytagoriáda
- 1. m. v okresnom kole
Hviezdoslavov Kubín
- 2. m. v okresnom kole
MAKS ( matem. súťaž )
- 2 ocenenia - „ –
Olympiáda v slov. jazyku
- 2. m.
–„4. Projekty.
-

Planéta vedomostí
Projekt ESF ( vzdelávanie uč. v informatike)
Recyklovanie
SME v škole – celoslovenský projekt
ESP – modernizácia vyučovania
Akí sme . sociálne zručnosti detí
Správaj sa normálne – spolupráca s Policajným zborom
Planéta vedomostí

5. Výsledky inšpekčnej činnosti.
V septembri prebehla na škole inšpekcia zameraná na stav a úroveň uplatňovania výchovy
k ľudským právam. Inšpekcia konštatovala, že škola zohľadňuje podmienky zaradením
nových predmetov do vyučovania, vytvára priaznivú sociálnu klímu, a medziľudské vzťahy.
ŠŠI odporúčala škole ustanoviť žiacku školskú radu a vytvoriť bezbariérové prostredie.

6. Priestorové a materiálové podmienky.
Škola má 2 alokované pracoviská. Stav tried je dobrý, vo väčšine z nich je nový nábytok. Tie,
ktoré sú malé, majú keramickú tabuľu. Škola má k dispozícii meotary, magnetofóny, počítače,
odbornú učebňu cudzích jazykov, 2 počítačové učebne, Prebieha rekonštrukcia telocvične.
Zaviedli učebňu kontinuálneho vzdelávania.
Podrobnosti SD č.: 103 / 2012 ( správa )
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Zápis budúcich prvákov do školy prebiehal 18. – 19. 1. a Školský ples bol v sobotu 28. 1.
v Dome kultúry.
Oprava kúrenia. Začali ho robiť začiatkom vianočných prázdnin. V lete opravili plynovú
kotolňu a pretože z opravy ostali peniaze, pustili sa do tepelných rozvodov. Staré kotly boli
ešte z roku 1968 a rovnako staré boli a rozvody a radiátory. Podľa riaditeľky školy Márie
Torousovej sa rekonštrukcia podarila lacno za 54 – tis. eur.
Podrobnosti SD č.: 112 a, b / 2012
Floriánik. O ohníkoch veselo i vážne. Žiaci 5. A triedy vydali zborník slohových prác na tému
oheň. Pri príležitosti Dňa sv. Floriána položili žiaci rôznych ročníkov svoje zážitky s hasičmi,
ohňom a podobne.
Podrobnosti SD č.: 113 / 2012
Prierez najvýznamnejšími udalosťami zo života školy:
-

12. 4. ôsmaci absolvovali exkurziu v Britskom centre v Žilinskej knižnici, kde ich
najviac zaujal filmový dokument o Lochneskom jazere
Začiatkom apríla si piataci pobesedovali s lesníkom M. Mikulom z príležitosti
Mesiaca lesov.
19. 4. v Žiline sa úspešne umiestnil na 1. m. v biologickej olympiáde Samko Gašperec
24. 4. sa vyspelejší žiaci zúčastnili v DK na divadelnom predstavení Black Peter, ktoré
odznelo prevažne v anglickom jazyku.
30. 4. plný autobus detí sa vybral na poznávací zájazd do Poľska, kde videli Krakow
a Osvienčim.
V máji boli deti na 6. dňovom poznávacom zájazde Paríž – Londýn
Najlepší riešiteľ v obvodnom kole matematickej pytagoriáde bol T. Bologa, ktorý
obsadil 1. m. a na 2. m. skončil R. Bachorík.
V okresnom kole dejepisnej olympiády bol na 3. m. Samko Gašperec
11. 10. sa vybrali piataci na exkurziu do Budatína, kde si pozreli expozíciu drotárstva
a povozili sa po Váhu na plti
7. 12. zažili deti adventnú Viedeň
2 dni pred Vianočnými prázdninami si zahrali dievčatá turnaj vo vybíjanej. Zvíťazili
družstvá zo 6. a 8. A triedy.
12. 12. predviedli deti verejnosti pôsobivú akadémiu pod názvom Farebné Vianoce.
Moderovali ju Radko Bzdyl a Iva Gajdošíková. Deti si pripravili recitácie, zaspievali
piesne, tancovali, hrali krátke scénky a sprevádzali sa na hud. nástrojoch.

Základná umelecká škola.
1. Počet žiakov. 593
2. učebné odbory a počet žiakov v nich.
Prípravné štúdium : do 1. ročníka postúpilo 77 ž.
Hudobný odbor ( HO ) :
276 ž.
Výtvarný odbor / VO ):
159 ž.
Tanečný odbor ( TO ) :
133 ž.
Literárno – dramatický odbor ( LDO ):
28 ž.
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3. Zamestnanci : Pedag. : 27 , ostatní : 3
HO: klavír: J. Labajová, D. Terešová, P. Vaňouček, M. Vaňoučková; akordeón: M.
Harvancová, E. Varhaníková, Š. Špirec, D. Vrúbel; Keyboard: v. Kolková, D. a J. Vrúbel;
gitara: I. Mičacíková; bicie: J. Vrúbel; cimbal: A. Čičková
TO: M. Bušfyová a R. Galová
LDO: R. Kianica
Riaditeľkou školy je : Viera Křížová
Ocenenie. Pri príležitosti Dňa učiteľov bola za dlhoročnú prácu vyznamenaná Mestom Bytča
Eva Harvaníková.
Podrobnosti SD č.: 104 a, b, c / 2012
4. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.
- Verejné žiacke koncerty v ZUŠ
8
- Verejné tanečné koncerty v DK
6
- Vystúpenia tanečného odboru
11
- Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ
5
- Výstavy
4
- Vystúpenia LDO
5
Súťaže a festivaly: HO :
- Zobcová flauta
2. m. ( D. Blašková, T. Pláňavský )
- Husľová súťaž v Kremnici
zlaté pásmo
- Klavírna súťaž – Žilina
zlaté pásmo ( J. Fupšo )
- Prehliadka slov. hud. tvorby Rajec
najlepšia interpretácia ( J. Fupšo )
- Detský hud. festival
strieborné pásmo
- Festival akordeonistov – celoslov.
strieborné pásmo ( D. Gloser)
- Nitrianska lutna
1. m. a cena primátora
- Klavírna súťaž
zlaté pásmo, 1. a 3. m. ( T. Jochymová )
- Organová súťaž
2. m. ( D. Holáš )
VO – návrh a realizácia 2 ks absolventských tabiel
LDO : účasť na súťažiach Detská divadelná Žilina a Divadelný medveď.
TO : - scénický tanec v Kysuckom N. Meste
- Choreografia Dotyk
3. m.
-„Netopiere
3. m.
-„Zrkadlenie
3. m.
5. Priestorové a materiálno – technické vybavenie školy.
Na individuálne vyučovanie používa škola 14 učební, na kolektívne 6 učební. Všetky odbory
prezentujú svoju činnosť v DK. Na vyučovanie tanečného odboru používa škola okrem
učebne aj javisko DK.
Podrobnejšie informácie sú uvedené na adrese: www.zusbytca.sk
Podrobnosti SD č.: 103 / 2012 ( správa )
Prijímacie skúšky. Riaditeľstvo ZUŠ oznámilo v rodičom , ktorí chceli svoje nadané deti
prihlásiť do niektorého z odborov školy , že prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch 2. – 3.
mája v priestoroch školy.
Podrobnosti SD č.: 114 / 2012
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Yamaha – hudobná škola sa predstavila na verejnosti v Deň otvorených dverí vystúpením
svojich žiakov v odbore : keyboard, zobcová flauta, populárny spev, klasická gitara.
Podrobnosti SD č.: 115 / 2012
Vyznamenanie. Kto by v Bytči nepoznal pani Máriu Zagatovú – učiteľku tanca. V ZUŠ
pôsobila mnoho rokov. Bola zakladateľkou Klubu spoločenského tanca na Slovensku. Tento
rok oslávila 75. narodeniny, ale tancu je stále verná. Vedie tanečný súbor Babenky v Žiline.
Zástupcovia Slovenského zväzu tanečného športu ju pri príležitosti 55. výročia osláv
spoločenského tanca ocenili vyznamenaním - uviedli ju do Siene slávy slovenského
tanečného športu.
Centrum voľného času
1. Prehľad záujmových útvarov.
Názov krúžku:
Kultúra a umenie
Informatika a počítače
Telovýchova a šport
Jazykové krúžky
Spoločenské vedy
Ekológia a turistika
Prírodovedné
Spolu:

Počet členov krúžku:
250
38
808
389
412
95
163
2155

Pravidelnú záujmovú činnosť navštevovalo 993 detí a mládeže.
2. Prehľad zamestnancov
V zariadení pracovalo 8 interných pedag. zamestnancov a 91 externých. Riaditeľka: Mária
Hlavoňová

3.Prázdninová činnosť
Jesenné prázd.: Šarkaniáda, tanečné krúžky, posilňovňa, turistická vychádzka.
Vianočné prázd.: tanečné krúžky, Zvedavec a hlavička
Polročné prázd.: karneval
Jarné prázd.: Stretnutie tanečných krúžkov, prázdniny s rozprávkou
Veľkonočné prázd.: Fantázia z odpadu, Súťaž o najkrajšiu kraslicu,
Letné prázd. : - Mestské tábory: Kráľovstvo zlatej víly, Cesta do praveku, Hry v klubovni
- Letné tábory : Piráti z Karibiku ( Valašská Belá)
Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 391 detí.
4. Príležitostná činnosť.
Počas šk. roku deti pravidelne navštevovali posilňovňu. CVČ organizovalo v obvode Bytča
športové súťaže a predmetové olympiády. Pre rodičov a verejnosť pripravili vystúpenia
Úsmev, Rebel, Stretnutie s Mikulášom, a Super dievča.
Príležitostnej činnosti sa zúčastnilo 7975 detí a mládeže.
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5. Priestorové a materiálne podmienky.
CVČ získalo tento rok ďalšie priestory v budove na ZŠ Ul. mieru. Spolupracovali so
všetkými školami a šk. zariadeniami, s MsÚ, Gymnáziom Bytča, políciou SR, mest.
knižnicou a Špeciálnou ZŠI.
Podrobnosti SD č.:103 / 2012 ( správa )
Turistická vychádzka. CVČ sa vybralo spolu s deťmi a ich rodičmi na jesennú turistickú
vychádzku 20. 10. Trasa viedla z Bytče cez Ostrý vrch do Setechova a späť.
Verejné vystúpenie. V DK sa predstavili verejnosti s hudobným a tanečným vystúpením
Úsmev dňa 30. 5. V programe sa predstavili deti od malých škôlkarov až po slečny
z gymnázia. Pri programe im pomáhali: tanec: G. Šafránková, detský aerobik: J. Zacharová;
vystúpenie v anglickom jazyku K. Gaňová – predstavili sa deti z MŠ Dostojevského.
Výstavu prác pripravili deti z krúžkov : Šikovníček, Malí záhradkári, Scenic room a iné.
Podrobnosti SD č.: 116 / 2012
Klubovňa hier. V auguste cez prázdniny deti čakala klubovňa plná hier. Bola otvorená denne
od 9.00 do 15.00 hod. Na deti tu čakal stolný tenis, kalčeto, spoločenské hry, biliard a detské
PC hry.
Podrobnosti SD č.: 117 / 2012
Veľkonočné trhy. Od 2. 4. do 4. 4. sme si pozreli v priestoroch CVČ trhy. Deti tu vystavovali
svoje vlastnoručné výrobky, z ktorých sme si mohli kúpiť tie, ktoré sa nám najviac páčili.
V ponuke boli : veľkonočné dekorácie, korbáče, kraslice a iné ozdoby.

Gymnázium
1.Vedenie školy: riaditeľka: Helena Školková, zástupkyne: Anna Horváthová, Jana
Petrovičová, Lenka Jandušíková. Šk. psychológ: Jana Michaláková
2. Počet študentov: 234, šk. absolvovalo 2011 / 2012: 99 študentov z toho bolo prijatých na
vysoké školy ( VŠ ) 92.
3. Počet zamestnancov: pedag. 36, ostatní 8 ; ďalšie štúdium absolvovalo 13 pedag. a ich
odbornosť bola 100 %.
4. Interné aktivity: Deň mlieka, Deň nefajčiarov, Deň AIDS, Biela pastelka ( študenti vybrali
v uliciach 913,17 €) ; Deň narcisov ( vybrali 2449 € ); Vzdušné zámky ( vzťahy medzi ľuďmi
).
5. Prezentácia školy: Stužková slávnosť ( kultúrny program študentov); Bezpečnosť na
internete ( pre rodičov a Klub učiteľov dôchodcov); Vianočka ( slávnostná rozlúčka so starým
rokom); Deň otvorených dverí, články do novín, Deň seniorov ( program v Dome dôchodcov
– Hrabové ), Deň učiteľov ( slávnosť v ŽSK. Vyznamenaný pedag. šk. Mgr. Imrich Martiak,
pôsobiaci na škole od r. 1995 ako učiteľ fyziky); program študentov pre KUD vedený prof. Ľ.
Kočnerovou.
6. Exkurzie : Oswienčim, Viedeň, Londýn, Maďarsko, SNM v Martine, Ostrava, Čierny
Balog, štátny archív a iné.
- Projekty: - Projekt POPUL – spolupráca s VŠ Žilinská univerzita ( popularizácia
vedy a výskumu),
- Spoznávanie ŽSK ( informatívny projekt)
- Čitateľský maratón: 31. 5. podpora čítania a návštevy knižníc
Kurzy: lyžiarsky a ochrany života ( prvá pomoc )
Krúžky: 11 spolu; športové, spoločenské ( divadlo ), odborné
7. Súťaže: - krajské kolo: 1. m. Fotografická ( Čupcová ), 2. m. Kramarová
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SOČ – 1. m. M. Zrebný
Hviezdoslavov Kubín : 3. m. R. Balušík
- celoslov. Olympiáda stred. Škôl ( Gaudeamus igitur ) – 3. m.
8. Vybavenie školy: kladné stránky: výhodná poloha, dobrá povesť, atmosféra, vzťahy učiteľ
– žiak, kvalifikovaný zbor, rekonštrukcia strechy telocvične ...
Záporné stránky: škaredá fasáda , zateká strecha, staré zlé okná, havarijný
stav plynovej kotolne, starý šk. nábytok, málo učební ...
Návšteva. Počas výjazdu po regiónoch navštívil predseda ŽSK Juraj Blanár vo februári aj
Gymnázium v Bytči. Stredoškoláci s ním diskutovali na otázky: Európska únia, Eurofondy
a ich využitie pre stredné školy, hospodárska kríza.
Škola , ktorú v šk. roku 2011 / 2012 navštevovalo 439 študentov má za sebou mnohé úspechy
žiakov aj ich pedagógov. V stredoškolskej odbornej činnosti obsadili študenti Matej Zrebný
a Dušan Ďurajka v celoštátnom kole 3. m. za prácu s témou Využitie voľného času. Eva
Čvapková, M. Švichká a E. Kováčiková získali 1. m. v súťaži Výnimočná rodáčka, ktorú
organizoval Inštitút rodovej rovnosti v Žiline. M . Zrebný získal za svoj krátkometrážny film
List skazy medzinárodné ocenenie mladých filmových tvorcov.
Bytčianski gymnazisti boli tiež úspešnými športovcami. Hádzanárky získali na
Majstrovstvách Slovenska 5. m. Jednotkou na Slovensku je škola v unifikovanom futbale,
ktorého podstata tkvie v spájaní detí stredných a špeciálnych škôl do jedného športového
tímu.
Pre skvalitnenie života školy financoval ŽSK v rokoch 2010 – 2011 rekonštrukcie
hygienických zariadení a inovoval kúrenie spolu za 57 – tis. eur.
Ku krátkemu príspevku z tlače pripájam aj názory študentov na niektoré akcie.
Podrobnosti SD č.: 118 a, b / 2012
Detský domov.
Útek. 21. 12. sa do DD nevrátil chovanec Aladár Baláž. 16- roč. Aladár asi zatúžil počas
Vianoc byť s rodinou. Niektoré deti na sviatky odchádzajú k rodičom , iné ostávajú. Chuť
utiecť majú najmä deti, ktoré sú v DD ešte krátko, alebo sú starší. Hoci deti majú na Vianoce
materiálne takmer všetko, nezaženie im to pocit smútku a túžba po domove. Deti tiež ťahá
miera slobody. Deti sú z rodiny vyňaté kvôli zanedbávaniu a nevhodným výchovným
podmienkam. Utekajú za voľnosťou a menšími nárokmi, a za vzťahmi, na ktoré boli doteraz
zvyknuté. Začiatkom roka sa Aladár do domova vrátil sám od seba.
Podrobnosti SD č.: 119 / 2012
Špeciálna základná internátna škola.
Ocenenie: pri príležitosti Dňa učiteľov boli Mestom Bytča vyznamenané za dlhoročnú
a obetavú prácu : Mária Beniačová, Eva Kováčiková, Alena Korduljaková a Lívia Sliviaková.
Podrobnosti SD č.: 104 / 2012
Projekty. Pod finančnou záštitou MŠ a EÚ začala škola od 1. 6. 2012 program s názvom „
Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní“. Cieľom projektu bol moderný postup v zlepšení
komunikačných a grafomotorických zručností detí.
Súkromná jazyková škola ( SJS )
Škola sídli na ul. S. Bíroša č.: 660, patrí Simone Salajkovej, mailová adresa:
www.sjsbytca.sk , kde sa záujemcovia dozvedia viac podrobností a prezrú si fotoalbum
školy.
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Ponúkali záujemcom jazykové kurzy : anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky
a ruský jazyk vo všetkých vedomostných úrovniach.
Celoročne ponúkali kurzy pre dospelých a deti: konverzačné, prípravu na maturitu,
doučovanie, prípravu na pracovné pohovory, podnikové kurzy, kurzy pre pracujúcich
v zahraničí, víkendové rýchlokurzy, slovenčina pre cudzincov, preklady a tlmočenie.
Požičiavali študijné materiály a učebnice zadarmo.
Podrobnosti SD č.: 1 20 a, b, c / 2012
Letný tábor. 5 dňového letného jazykového kurzu sa zúčastnili deti od 6. – 12 rokov
v Belušských Slatinách. Prvý turnaj trval od 2. 7. – 6. 7. a druhý od 30. 7. – 3. 8. 2012 .
V tábore sa deti hravou formou učili a pritom oddychovali, súťažili, kúpali sa a iné.
Mená riaditeľov spomínaných škôl:
ZŠ Ul. mieru : R. Takáč; E. Lániho: M. Torousová; ZUŠ : V . Křížová ; Gymnázium: H.
Školková ; ŠZŠI : A. Ďurajková; CVČ: M. Hlavoňová; CCVČ : Ľ. Kucková; Súkromná
jazyková škola a ABC lingua : S. Salajková; Súkromná stredná škola: E. Šamajová.
Materské školy: Hurbanova: J. Holániková; Dostojevského: J. Ritnošíková; Hrabové: J.
Šupíková; Hliník: L. Papánková; Pšurnovice : Ľ. Macangová;
Školské jedálne: Mieru: M. Babušíková; Lániho: L. Kováčova.
ANDRAGO vzdelávacia agentúra.
Sídlila na Ul. Lombardiniho č.: 16. Od septembra otvárali kurz opatrovania s možnosťou
zamestnať sa v nemecky hovoriacich krajinách . Jednalo sa najmä o Nemecko a Rakúsko.
Od februára otvárali výučbu nemeckého jazyka pre opatrovateľky v časovom rozsahu 28
vyučovacích hodín.
Podrobnosti SD č.: 121 a, b / 2012
Autoškola Ľubomír Liška v priebehu celého roka avizovala rôzne kurzy na vodičské
povolenie. V máji otvorili kurz za osobný a nákladný automobil a v decembri na ľahký
a ťažký motocykel. V zmysle novely zákona mohli výcvik vykonávať aj záujemcovia, ktorí
v čase skúšky dovŕšili 17 rokov.
Podrobnosti SD č.: 122 / 2012
Autoškola Jozef Pekarík , ktorá sídlila na Námestí SR č. 5 vo februári začala s kurzom
skupiny B na osobný automobil.
Prázdniny. Mesto Bytča v spolupráci so základnými školami organizoval 27. júna
v priestoroch futbalového štadióna podujatie pod názvom „ Hurá na prázdniny“. Deti mali
pripravené ukážky práce záchranárov a ozbrojených zložiek, súťaže a hry.
Štrajk učiteľov. Celoslovenský štrajk učiteľov neobišiel ani náš kraj. V novembri boli
zatvorené brány dvoch tretín našich škôl. Štrajkom odborári apelovali na vládu, pretože
situácia v školstve je podľa nich neúnosná. Peniaze neprichádzajú nielen na platy učiteľov ale
ani na vybavenosť škôl. Počas štrajku sa o deti postarali CVČ alebo Školské kluby detí.
Podrobnosti SD č.: 123 / 2012
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10. kapitola

KULTÚRA

Fašiangový sprievod. Koncom februára pobavil Bytčanov fašiangový sprievod masiek
a pochovávanie basy. O dobrú náladu sa postarala dychová hudba Hrabovanka a masky
z Kotešovej a ZUŠ v Bytči. Sprievod sa začal od Domu kultúry, prešiel po námestí
a pokračoval ulicami Hlinkova a Rázusova. Po návrate pred DK sa mohli diváci vyzvŕtať
s maskami spolu s primátorom . Večer potom pochovávali basu. Hudobníci pripravili pre
prítomných smutno – veselú rozlúčku.
Podrobnosti SD č.: 124 a, b, c / 2012
Múzeum. Už dlhých 17 rokov sa snaží nezisková organizácia Hlasy a ohlasy ( predtým
Muzeálna spoločnosť ) vybudovať v Bytči múzeum. Malo by verejnosti čo ponúknuť. Mesto
sa spája s menami ako Thurzo, Popper, J. Jánošík, Báthoryová, J. Tiso, M. Mičura S. Bíroš
a iní. Primátor im v tomto vychádza v ústrety. Začal rokovanie s predstaviteľmi ŽSK, aby
mohlo byť múzeum v nevyužitých priestoroch bývalého obvodného úradu. Ani ministerstvo
vnútra sa nebráni, aby múzeum sídlilo priamo v zámku, kde je aj archív. Pán Milan Badík sa
osobne o vznik múzea snaží už roky. Klub má vo vlastníctve množstvo muzeálnych zbierok
od občanov mesta a nemá ich kde ukladať. Majú spracovaný kompletný rodokmeň
Thurzovcov , alebo kompletnú pozostalosť akademického sochára Stanislava Bíroša.
Pán Badík sa pýta: „Keď prídu turisti do Bytče , čo im ponúkneme ? Zámok je krásny, ale
zamknutý. Aj miestni ľudia už zabúdajú na svoju minulosť „.
Podrobnosti SD č.: 125 a, b / 2012
Súťaž o Svadobný palác. Druhý ročník súťaže spoznal 3. 2. svojich víťazov. Snúbenecké
páry z celého Slovenska majú veľký záujem o sobáš v našom Svadobnom paláci. Prihlásili sa
nielen z Nových Zámkov ale aj z britského Bristolu a talianskeho Janova.
Podrobnosti SD č.: 126 / 2012
Výstava. Jedno miesto , veľa svetov bol názov výstavy na viac ako 30 paneloch, ktorá
predstavovala príbehy slovenských domácností z celého Slovenska. Otvorili ju 13. 4.
v Sobášnom paláci. Opisovala rôzne prežívanie každodenných problémov, sociálne väzby na
vidiek. Dôležitou časťou výstavy boli výroky respondentov, ktoré zozbierali v teréne
výskumom v domácnostiach.
Podrobnosti SD č.: 127 / 2012
Výstava papierových peňazí a mincí bola otvorená v DK z príležitosti 10. výr. vzniku
spoločnej meny euro. Výstava trvala od 27. 2 do 2. 3. 2012 jej organizátor bol Ing. Štefan
Putirka v spolupráci s klubom Hlasy a ohlasy a s MsÚ.
Podrobnosti SD č.: 128 / 2012
Výstava veľkonočných kraslíc, korbáčov, medovníkov a iných dekoratívnych predmetov
súvisiacich s Veľkou nocou vystavovali žiaci ZŠ Ul. mieru , E. Lániho a ŠZŠI od 2. do 13. 4.
v DK. Podrobnosti SD č.: 129/ 2012
Výstava mladej slovenskej výtvarníčky Márie Klocovej ukázala v Sobášnom paláci prierez jej
10 ročnej tvorby. Výstava sa niesla pod názvom Sentimentálne besnenie . Bola to jedna
z autorských výstav nadaných umelcov horného Považia. Tridsiatka jej veľkoformátových
diel bola rozmanitá, nápaditá a v schopnosti zhmotniť svoje sny.
Podrobnosti SD č.: 130 / 2012
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Konferencia. 21. 6. sa konala v Sobášnom paláci s medzinárodnou účasťou. Jej hlavnou
témou bol rod Thurzovcov. Medzi desiatkami prednášok sa predstavili vedci z Trnavskej
univerzity, odborníci z krajských knižníc, Vlastivedného múzea v Hlohovci, Filozofickej
fakulty v Ostrave a iní.
Podrobnosti SD č.:131a, b / 2012
Výstavu o raritnej faune nášho okolia otvorili v Svadobnom paláci koncom júna. Autor
výstavy L. Hlôška predviedol druhovú bohatosť stavovcov a cicavcov. Z nich nás zaujali
vtáčie spoločenstvá známych z našej lokality. Nechýbali ani najväčšie cicavce našich lesov
ako vlk, medveď a rys ostrovid. Výstava bola verejnosti prístupná do 27. 7. 2012
Podrobnosti SD č.:132 / 2012
Historické vozidlá. Klub historických vozidiel Považie opäť zorganizoval 6. ročník stretnutia
pod názvom „ Veterán Tour Manín 2012“v dňoch 22. – 24 6 . Zraz účastníkov sa uskutočnil
na Podjavorníku, kde bol aj štart. Trasa viedla malebnou prírodou Považia a teda aj cez Bytču.
Podrobnosti SD č.:133 a, b / 2012
Spevácka skupina žien z Bytče – Pšurnovíc, prijala pozvanie na Prehliadku speváckych
zborov , ktorá sa uskutočnila na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. 7. v Gajaroch. Okrem nich tam
vystúpilo 5 zborov z celého Slovenska. Ženy s úspechom reprezentovali Bytču a okolie. Do
Gajar im poskytlo autobus mesto.
Podrobnosti SD č.:134 / 2012
Hudobný festival. 6. ročník festivalu Rock Stone Fest sa uskutočnil na štadióne 13. 7.
Obrovským ťahákom bola tentoraz rocková skupina ARAKAIN so slávnou speváčkou Luciou
Bílou. Podrobnosti SD č.: 135 a, b, c / 2012
Prehliadka speváckych zborov. Štyri spevácke zbory sa 21. 10. predstavili v Kostole
všetkých svätých v Bytči na prehliadke zborov duchovnej hudby.
Podrobnosti SD č.: 136 / 2012
Stretnutie so spisovateľom. 2. 11. sa v DK uskutočnila beseda s PhDr. Milanom Várošom,
autorom mnohých kníh, majiteľom vyznamenaní, čestným občanom mesta. Stretnutie
zorganizoval mest. Klub Jednota dôchodcov Slovenska a MsÚ. Vzácneho hosťa privítala jeho
predsedníčka p. Ďurianová a primátor M. Minarčík.
Milan Vároš potom hovoril najmä o vzniku svojich kníh a ohlase na ne. S vďakou spomínal
na svoje detstvo v Bytči, na S. Bíroša, ktorý mu pomohol stať sa tým , čím je dnes. Spomínal
na svojich učiteľov R. Badíka, O. Weinbergera a Š. Jánošíka. Vo voľnej besede odpovedal na
množstvo otázok z publika. Napokon rozdal svoju knihu „ Putovanie za krajanmi“ a osobne ju
podpisoval.
Podrobnosti SD č.: 137 a, b, c / 2012
Deň matiek. 13. 5. si MsÚ so svojimi hosťami pripomenul Deň matiek. V programe vystúpili
deti zo ZUŠ a hosť spevák M. Hrčka. Tento darček s vďakou prijali všetky mamičky v sále
Domu kultúry.
Podrobnosti SD č.:138 a, b / 2012
Slovensko 2012 Advent. 24 štedrých dní pripravili neziskové organizácie. V 3. týždni v Bytči
vystúpil A. Šeban pre občianske združenie Proti prúdu. Výťažok zo vstupného v každom
týždni bol venovaný jednej z neziskových organizácií : Biela pastelka, hodina deťom Nota
Bene a Návrat k rodine.
Podrobnosti SD č.: 139/ 2012
Stručné správy z kultúry.
- 1. 3. O perníkovej chalúpke – moderne upravená rozprávka v DK
- 2. 3. Rebel Show vystúpenie tanečnej skupiny CVČ – v DK
- 9. 3. Oslava MDŽ – pre ženy vystúpili deti zo ZUŠ , Rovňan a M. Velšicová
- 11. 3. Inkognito – divadelný súbor z Jablonového vystúpil s hrou Inkognito
- 29. 3. vystúpenie skupiny FRAGILE v DK
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- 29. 4. Ochotnícky súbor Lúky vystúpil s veselohrou Dobrodružstvo pri obžinkách
- 30. 4. Stavanie mája – folklórne podujatie na námestí
- 26. 5. – koncert „ Cigánskych diablov“ v DK
- 30. 6. Večer s ľudovou hudbou – harmonikár Milan nás pobavil v Drevenici
- 4. 8. v rámci kultúrneho leta vystúpila na námestí skupina Cántry limit club
- 26. 8. v rámci kultúrneho leta vystúpila na námestí dychová hudba Predmierčanka
- 21. 10. V DK bola divadelná komédia Hľadá sa nový manžel
- 28. 10. Mesto si uctilo seniorov programom dychovej kapely Drietomanka
Podrobnosti SD č.:140 a, b, c, d, / 2012
Antikvariát. Kníhkupectvo a antikvariát bola nová predajňa na Námestí č. 26. Do tejto
predajne sme prinášali knihy, ktoré sa nám do preplnených knižníc viac nezmestili.
Podrobnosti SD č.: 141 / 2012
Správa o činnosti Mestskej knižnice v Bytči za rok 2012
Knižnica ponúkala užívateľom knižné publikácie, prácu s internetom a informačné služby.
Mestská knižnica má 2 pobočky : Hrabové a Mikšová.
Vlastnili spolu 29 508 odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Spolu bolo 71 490
výpožičiek. Okrem toho poskytovala knižnica aj medziknižničnú výpožičnú službu, pri ktorej
si mohli členovia objednať knihu z inej knižnice. Požičali takto 923 kníh a periodík.
Zamestnanci vypracovali spolu 47 rešerší, zorganizovali 34 podujatí informačnej výchovy.
Internetové služby využilo 12 705 osôb a periodiká si prišlo prečítať 34 osôb.
Marec – mesiac knihy.
Jeho súčasťou bol „ Čitateľský maratón“. Konal sa v knižnici 31. 5. Maratónu sa zúčastnili
deti zo všetkých typov škôl v meste. Počet čítajúcich z roka na rok stúpa, takže v roku 2012
ich čítalo na Slovensku 35 542.
Noc s Andersenom.
30. 3. už po dvanásty raz otvorila aj naša knižnica dvere deťom, ktoré radi čítajú rozprávky.
V organizácii sa spojili 3 inštitúcie : ZŠ Ul. mieru s tretiakmi Ľ: Gabajovej, MŠ
Dostojevského s predškolákmi J. Matuškovej a MsK v zastúpení Ľ. Raždíkovej. Hosťami boli
primátor mesta, prednosta, riaditelia škôl a MŚ, metodička M. Ďuriková , rodičia a verejnosť.
Pretože deti v knižnici aj spali, dostali krásny preukaz spáča.
Hlavnou témou tento rok boli rozprávky a príbehy. Nakoniec p. G. Uhliariková prečítala
prítomným kapitolu z knihy Malý princ. Tento projekt sa skladal zo 7 častí, ktoré boli
zamerané na čitateľskú gramotnosť.
Národný projekt Informatizácia knižníc.
Projekt umožnil bezplatný prístup k internetu všetkým občanom počas výpožičného času.
Tento rok bol realizovaný projekt : Knihy – tajomstvá ukryté v písmenách a Kultúrne
poukazy 2012. Jeho cieľom bola podpora vzťahu detí, mládeže a pedagógov ku kultúrnym
hodnotám. Finančné poukazy ( 6 € ) použili spomínaní čitatelia na úhradu členského poplatku
a služby knižnice.
Ďalšie podujatia. Organizovali súťaž školských kôl Rapotavá straka ( prednes básní );
Návštevu spisovateľky Zuzany Kuglerovej medzi žiakmi ZŠ E. Lániho.
Podrobnosti SD č.: 142 / 2012 ( 6 strán )
Pani Katka Kasagrandová mi priniesla materiály , ktoré sa týkajú výstavy ikon z roku 2011
v Opoczne a v Nitre. V Opoczne trvala výstava od 14. 5. do 1. 6. a v Nitre bola inštalovaná
v Kňazskom seminári sv. Gorazda od 14. do 30. 10. 2011.
Podrobnosti SD č.:143 / 2012 ( 5 strán ); Podrobnosti SD č.:144 / 2012 ( 6 strán )
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11. kapitola

CIRKEV

Ples. Okresné centrum Kresťansko demokratického hnutia v Bytči pozývalo aj tento rok
verejnosť na jubilejný 10. reprezentačný ples. Uskutočnil sa v Sobášnom paláci 28. januára
o 20.00 hod. Do tanca hrali skupiny Black Band Petra Apolena a ľudová skupina Vadičovská
muzika.
Procesia. 17. marca o 12.00 h sa pohla spred kostola Všetkých svätých procesia za duchovnú
obnovu slovenskej rodiny. Akcia sa konala z príležitosti 73. výročia vzniku Slovenskej
republiky ako kresťanského štátu. Po procesii nasledovali prednášky určené pre verejnosť
v rodnom dome prezidenta J. Tisa. Na tomto mieste vysvätili 3-metrový dvojkríž. Na
zúčastnených čakala slávnostná kapustnica , dobrá nálada a gitarista Miro Vranský.
Noc kostolov. V piatok 1. júna sa na celom Slovensku konala akcia Noc kostolov. Jedným
z cieľov podujatia bolo nielen pozvať ľudí do chrámov a ponúknuť im program v netradičnom
priestore , ale aj naplniť život kresťanskými zásadami. Organizátori chceli najmä vzťahy
medzi ľuďmi i tie s Bohom budovať a prehlbovať.
Podrobnosti SD č.:145 / 2012
Štatistiku Bytčianskej farnosti mi poskytol pán dekan Dalibor Mišura
V roku 2012 bolo v našej farnosti 99 krstov ( Bytča : 28 ch, 25 d; Hliník n/ V : 8 ch, 4 d ; M.
Bytča: 2ch, 1d; a iné obce 8ch a 8 d).
Pochovali sme 84 občanov farnosti ( Bytča 59, Hliník n/V 10,M. Bytča 5 + ostatné obce )
Sobášov bolo 38
Bytčiansku farnosť tvorí: Veľká Bytča, Malá Bytča, Hliník n/ V, Hlboké a Beňov.
Podrobnosti SD č.: 146 / 2012
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12. kapitola

NÁVŠTEVY

Dňa 11. 4. navštívili Bytču zástupcovia mesta Vítkov z Českej republiky. S našimi
predstaviteľmi rokovali najmä o otázkach spolupráce Centier voľného času. Za českú stranu
bol prítomný pán starosta Ing. Pavel Smolka, jeho zástupca Zdeněk Hegar a riaditeľka
strediska voľného času Ing. Šárka Medunová.
Podrobnosti SD č.: 147 / 2012
Dňa 21. 11. prijal primátor mesta pána Ondreja Šamaja – príslušníka 2. čs. paradesantnej
brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a pána podplukovníka vo výslužbe Dr. Juraja
Drotára.
Podrobnosti SD č.: 148 / 2012
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13. kapitola

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

Klub dôchodcov učiteľov.
Klub viedli : Predsedníčka: Anna Jancová, o kultúru sa starala Oľga Adamčíková, o peniaze:
Mária Beníčková a kroniku písala: Gabriela Uhliariková. Do konca kalendárneho roka mal
klub spolu 51 členov. SD č.: 149 / 2012 ( Plán práce )
Náplňou stretnutí boli prednášky, ktoré si pripravili členovia, alebo pozvaní hostia.
O ostrove Ischia, jeho polohe, krásach a pohostinstve hovorila Anna Haščáková.
G. Uhliariková si pripravila prednášky na témy: Štúr by televíznej reči vôbec nerozumel (
o ne kultúre jazyka našich médií ), kapitola z knihy L. Švihrana : Naj, naj – o dlhovekosti,
Putovanie jarným Rímom : o zážitkoch v Ríme ( spolu s M. Beníčkovou), Tiché spomienky
na velikánov ( najznámejšie cintoríny v Európe a na Slovensku).
Zuzana Reháková mala tiež viacero prednášok: vtipné poviedky o svokrách, M. R. Štefánik (
detstvo a štúdium ), Hymna dôchodcov, Čo sa nemusí ( O priateľstve ), Bytčianski rodáci.
Števko Harvánek : Pusinková štatistika - máj mesiac lásky; Vplyv mesiaca na živé bytosti,
Kráľovná Alžbeta II.,
Peter Bologa riaditeľ Strednej školy ekonomickej v P. Bystrici pozval členov na spoluprácu
v oblasti počítačového vzdelávania.
Oľga Adamčíková - zážitky z Tatier a A. Jancová – zážitky z jesenného Turecka.
Poznávacie a turistické zájazdy. 7. – 8. 6. absolvovali 2. dňový zájazd po Východnom
Slovensku ( Poprad, Betliar, Košice, Bardejov a drevené kostolíky).
6.9. Krásny výlet do mesta Kroměříž ( arcibiskupský palác, záhrady, a Velehrad)
20.9. Hrad Beckov renovovaný z peňazí EÚ., Trenčín a Trenčianske Teplice.22.10. – Rajecká
Lesná s kalváriou a Rajecké Teplice s kúpaním sa v Afrodite.
SD č.: 150 a, b / 2012 ( Východné Slovensko)
SD č.: 151 a, b / 2012 ( Kroměříž)
Spoločenské udalosti.
Vo februári mali Fašiangové posedenie pri šiškách; v marci Slávnostné posedenie k MDŽ
v klube i v Dome kultúry pod taktovkou Mesta.
V apríli mali slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov U Voloníka s programom študentov
gymnázia.. V októbri si posedeli pri príležitosti Dňa seniorov v Radničnej reštaurácii a so
starým rokom sa rozlúčili na Predvianočnom posedení s koledami v klube.
2. 11. v kinosále DK sa stretli so spisovateľom a novinárom Milanom Várošom.
Na posedeniach si pravidelne spomínali na svoju mladosť v Bytči a na osobnosti s ňou
spojené . Ako doktor Adam a veselé historky s ním a o ňom. Aby im bolo veselo, často si
rozprávali dobré vtipy, na ktorých sa z chuti zasmiali.
Divadlá a výstavy. 28.2. si pozreli výstavu starých peňazí – vystavoval Štefan Putirka.
V SND v Bratislave boli na predstavení Popol a vášeň a v DK na predstavení komédie :
Hľadá sa nový manžel ( s hercami s Bratislavy).
SD č.: 152 / 2012 ( výstavy)
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Predvádzanie výrobkov rôznych firiem im pomohlo zarobiť si na beh klubu.
26.6. boli na exkurzii po priestoroch nového sociálneho zariadenia v Jesienke. Sprevádzal ich
pán primátor a vedúca p. Tichá.
Kurzy. 13.3. pripravila členom G. Uhliariková kurz Tenerify a M. Ďurdíková kurz strihania
sukne. SD č.: 153 / 2012
Členovia sa na jeseň zúčastnili projektu, ktorý pre nich pripravili študenti gymnázia na tému :
Počítače a internet.
Kontakty s chorými členmi: M. Kokavcová, J. Ďurajková, J. Mikolášová a M. Luláková.
Noví členovia. V januári začala chodiť do klubu Marika Talafová, vo februári: Anna
Kotačková a Hela Kocúrová, a 4.9. Jarmila Jánošíková.
Jubilanti. Svoje životné jubileum oslávili tento rok:
85 rokov: Štefan Harvánek; 80 rokov: Vincka Krumplíková, Berta Chmelinová, Helena
Hagendorfová a Mária Kokavcová. 70 rokov: Oľga Adamčíková, T. Hujíková a Vierka
Moravčíková. 60. rokov: Elena Paišová.
SD č.: 154 / 2012
Navždy sa rozlúčili s klubom pani Korenáková ( vo februári ), Marienka Tabačková (
v októbri ) a p. Gajdošíková v decembri.
Informácie o práci klubu mi poskytla ich kronikárka Gabriela Uhliariková.
Slovenský zväz telesne postihnutých ( SZTP ).
Základná organizácia mala koncom roka 2011 – 103 členov. Počas roka odišlo zo zväzu 5
členov ( najstaršia členka navždy a 4 si našli prácu primeranú ich postihnutiu ). Stav na konci
roka 2012 bol 98 členov.
V priebehu roka sa zúčastnilo na rehabilitačných kurzoch v Turčianskych Tepliciach 14
členov.
Počas roka navštívili spolu rôzne spoločenské podujatia ako divadlá, vystúpenie hudobných
skupín , umeleckej školy a množstva výstav usporiadaných mestom.
V máji bolo zasadnutie Okresnej rady TP v Bytči, pričom ZO privítala členov predstavenstva
z kraja. Spoločne navštívili kostol Všechsvätých, Sobášny palác a Bytčiansky archív , kde ich
sprevádzali p. Majtán a p. Kurucárová.
Počas roka sa boli 2x kúpať v Rajeckých Tepliciach, navštívili Vysoké Tatry, zúčastnili sa
púte na Velehrad, športových hier pre TP v Žiline. Anna Šutáková sa zúčastnila súťaže
Kremnická barlička v prednese poézie a prózy.
V novembri sa členovia ZO zúčastnili Monitoringu bezbariérovosti a implementácie
Dohovoru OSN. Monitoring bol zameraný na : zdravotnícke a školské zariadenia, inštitúcie
verejnej správy, ubytovacie a stravovacie služby a na aktivity vo voľnom čase.
Koniec roka venovali Mikulášskemu spoločnému posedeniu.
Počas roka si uctili svojich jubilantov a nezabudli navštíviť dlhodobo chorých členov.
Informácie o klube mi poskytla pani Papánková.
Hlasy a ohlasy Bytčianska.
Ku koncu roka 2012 evidovala spoločnosť 90 zapísaných členov, avšak aktívnych bolo oveľa
menej. Na mesačných stretnutiach sa zúčastnilo 8 – 10 členov väčšinou z Bytče a okolia.
Kolektív nerozšíril žiaden nový člen, zomreli však Kamil Jánošík a Jozef Barác.
Členovia spoločnosti mali starosti s uložením depozitných predmetov a premiestňovaním
exponátov. Dúfali, že rokovanie s predstaviteľmi mesta bude úspešné a získajú vlastné
priestory na muzeálne zbierky. Koncom roka napokon mesto vyčlenilo priestory pre múzeum
vo vstupnej budove do areálu zámku.
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Ďalším problémom bolo inštalovanie pamätnej tabule venovanej Rudolfovi Kamasovi.
Hlavný organizátor umiestnenia tabule bol pán Badík a zhotoviteľ M. Behrík, ktorí neustále
rokovali s predstaviteľmi mesta.
Okrem výstav Š. Putirku ( papierové peniaze) nemal nikto verejnú výstavu svojich diel
v Bytči. Členovia sa však prezentovali na výstavách mimo mesta, pretože tam majú viac
pochopenia a pomoci.
Dvaja aktívny členovia Jalovičiar a Kamas aj napriek vysokému veku a handicapu sa stále
zaujímajú o činnosť klubu.
Na valnom zhromaždení si uctili diplomom jubilujúcich členov. 85 rokov života sa dožil
Pavol Majtán .75 rokov: Miroslav Janeček, Ivan Šalaga, Milan Vároš . 65 rokov: O.
Kadašiová, M. Kocúr, Ing. P. Korec, V. Žáková, J. Kolkus.
Správu do kroniky pripravil Martin Gácik – predseda spoločnosti.
Podrobnosti SD č.:155 a, b / 2012
Slovenský zväz záhradkárov v Bytči
Spolu s MsÚ a Gladiola Martin pripravil Medzinárodnú výstavu gladiol, dálií, orchideí
a bonsajov v DK v dňoch 11. a 12. augusta. Špičkoví pestovatelia týchto nádherných kvetov
vystavovali novinky zo zahraničia. Na výstave sme si mohli objednať hľuzy kvetov.
Vystavovaných exponátov bolo 1280. Počas výstavy usporiadali aj súťaž. V kategórii
exotických gladiol bola vybratá tá najkrajšia PINK ELEGANCE. Jej vystavovateľ bol pán
Koníček z ČR. Popri gladiolách vystavovali poľskí pestovatelia expozíciu 400 ks dálií (
georgín). Nádherné aranžmán z bonsají vytvorili martinskí a poľskí pestovatelia.
Výstavu navštívilo viac ako 2 000 ľudí
Podrobnosti SD č.: 156 a, b / 2012
Výstava. Výbor ZO SZZ pripravil v dňoch 28. 9. a 1. 10 2012 Výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov z výpestkov členov . Výstava bola v DK.
Podrobnosti SD č.:157 / 2012
Indies klub
Organizoval posedenia pri hudbe rôznych žánrov a období. Od augusta do októbra sa stretli
záujemci na OLDIES PARTY zamerané na 60-, 70-, a 80,- te roky. 19. 10. bolo posedenie
špeciálne zamerané na Českú a slovenskú diskotékovú hudbu. Všetky stretnutia viedol dídžej
Paľo Cirbus.
Podrobnosti SD č.: 158 a, b / 2012
Slovenský včelársky spolok Jána Čajdu ( SVSJČ)
Činnosť spolku sa začala snemom, ktorý sa konal 4. 3. v Sobášnom paláci v Bytči.
Pokračovali prednáškami : Aphiterapia ( MUDr. Hajdúšková ), Včelie produkty ( RNDr. A.
Faková ), Nové smery vo včelárstve ( M. Kmeť a Ing. Filo).
Členovia sa zúčastnili zájazdov: Trenčín ( Záhradkár – včelár ) , sv. Hostín, zájazd spojený
s výstavou na Vychylovke.
Zúčastnili sa oslavy 80. výročia v Kráľovej pri Senci.
V časopise Včelár si predseda spolku M. Novák uctil svojím článkom jubilanta Ondreja
Šamaja z Malej Bytče, ktorý sa dožil 90 – tych narodenín. Pán Šamaj bol okrem iného aj
predsedom JRD Bytča, jeho zootechnikom a agronómom. Včelárom je nepretržite od roku
1950.
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Ocenenia. Na sneme odovzdali ocenenia 17 členom odznak včielky za dlhoročnú
funkcionársku prácu; 20 členom čestné uznanie za prácu v prospech včelárskej obce a 17
členom diplom za angažovanosť.
Rozlúčka. Po úmrtí člena Výkonnej rady Františka Červenca bol na jeho miesto menovaný
Ján Hrabovský.
Voľby a zloženie Výkonnej rady: Predseda : Miroslav Novák, podpredseda: Vincent Šucha,
sekretárka : Beáta Nižná; pokladníčka: Mária Králiková; kronikárka: Ing. Beatrix Franeková;
členovia: J. Bulík, F. Heško a J. Hrabovský.
7. 3. sa na pôde ŽSK konalo stretnutie s jeho predsedom
15. 3. získal predseda M. Novák certifikát z kurzu Včelárstvo v rozvoji vidieka
18. 3. sa konala prednáška Aphiterapia , po ktorej ponúkla prítomným svoje medovníky p:
Červencová
31. 3. sa konal kurz varenia medového piva a medoviny v Prahe, ktorý absolvovali 2 členovia
Podrobnosti SD č. : 159 / 2012 ( 7 strán + fotografia z výstavy v Trenčíne )
Nespokojnosť. Včelári , ale aj laici dobre vedia, že chov včiel pozitívne ovplyvňuje úrodu
všetkého čo rastie a kvitne. Bránia tomu klimatické a aj iné podmienky a tie sú z roka na rok
horšie. Včelári konštatovali ( a to sa potvrdilo) , že produkcia medu bude tento rok veľmi
malá a nižšia ako po minulé roky.
Materiál do kroniky mi poskytla Ing. Beatrix Franeková.
Dobrovoľný požiarny zbor.
20. mája sa uskutočnila Okresná súťaž hasičských družstiev v areály futbalového štadióna
v Bytči. Hasiči súťažili v disciplínach : požiarny útok, štafeta a prebor jednotlivca. Súťažilo
31 družstiev v kategórii mužov, žien a dorastu.
Podrobnosti SD č.:160 a, b / 2012
Zlatá prilba. V sobotu 14. 7. bola na štadióne v Bytči hasičská súťaž , pop ktorej sa predstavil
verejnosti folklórny súbor Heligónka a zahrala si aj Hrabovanka.
V Hliníku n V. prebehol 1. ročník nočnej hasičskej súťaže O putovný opasok. Súťažili 25. 8.
na futbalovom ihrisku v Hliníku. Po súťaži bola tanečná zábava s občerstvením.
Súťaž O zlatú prilbu Ladislava Tombora sa uskutočnila v športovom areáli v Bytči koncom
júla. Tento rok to bol 37. ročník a bol pop prvý krát zaradený aj do pelotónu Severoslovenskej
hasičskej ligy. Do súťaže sa prihlásilo 42 družstiev. Naši muži neuspeli ( skončili na 9. m. ) ,
zato medzi ženami suverénne triumfovala Malá Bytča a na treťom mieste skončili ženy
z Bytče. Mládežníkov do Bytče prišlo 19 tímov. Obľúbená súťaž Plameň niesla tento rok
názov Pohár Jána Jalovičiara. Práve 91- roč. nestor práce s mládežou , je jedným z najstarších
žijúcich členov zboru. Mladí Bytčania obsadili štvrtú priečku. Bez organizátora Petra
Svetloššáka , by podujatie nemalo úspech. Momentálne má zbor 90 členov, pričom 30 z nich
aktívne súťaží.
Podrobnosti SD č.: 161 c / 2012
Hasičská kvapka krvi sa volala akcia, ktorú organizoval DHZ v Bytči a Národná transfúzna
stanica. V priestoroch DHZ mohli dobrovoľní darcovia krvi 21. 9. odovzdať túto vzácnu
tekutinu, na oplátku dostali domácu kapustnicu.
Literárna súťaž. Celoslovenský výbor DPO organizuje pre žiakov ZŠ súťaž na tému Ochrana
pred požiarmi. Žiaci 5. A. triedy ZŠ E. Lániho vydali svoje práce v knižočke Floriánik, kde sa
rozpísali na túto tému veselo i vážne. Krst knižky sa uskutočnil 4. 5. na sviatok sv. Floriána,
patróna hasičov. Slávnostnej akcie sa zúčastnili predstavitelia spolku hasičov , ZŠ mesta a
Ms Knižnice.
Podrobnosti SD č.: 162 / 2012
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Horolezecký klub Direct Bytča.
Tento rok mali 37 členov. Ich zoznam prikladám v SD. Najvýznamnejšie lezecké akcie :
- Pamír – expedícia na štít Abú Alí ibn Sína , ktorého najvyšší vrch má 7 134 m
- Pamír – Cesta do C3 ( liezli Čomajová, Hudec a Zábojník
- Lezenie ľadov v Malej Fatre ( V. Vričan a M. Čomajová )
- V. Tatry – Gerlach – Krčmárov žľab ( V. Vričan )
- Západné Tatry – Hrubá kopa skialpinizmu
- Manínska Tiesňava ( M. Bugala, N. Marman )
- Súľov ( A. Fľaková )
- Umelá stena v telocvični Gymnázia – priebežne
Podrobnosti SD č. : 163 a, b / 2012
Informácie do kroniky mi poskytol Janko Búšfy. ( Aj o činnosti FK )
Filmový klub Bytča.
V roku 2012 uskutočnil FK celkom 23 filmových predstavení. Priemerná návštevnosť bola za
10 mesiacov 23 divákov na 1 predstavenie. Na organizácii práce FK sa podieľali najmä Peter
Gärtner, S. Zrebný, J. Búšfy a jeho žena Marta a iní. Klub mal 41 členov. V SD prikladám
program filmov na rok 2012.
Podrobnosti SD č.:164 a, b / 2012
Zväz slovenských filatelistov ( ZSF ).
Zo správy o stave zväzu som sa dozvedela, že: počet ekonomicky činných členov je 4;
dôchodcov a nepracujúcich študentov je 8 a Klubu mladých filatelistov je 7. Čiže spolu má
zväz 19 členov.
Predseda zväzu je Stanislav Helmeš, ; tajomník : Michal Krúpa a novinkár: Stanislav Helmeš.
V SD prikladám menovitý zoznam všetkých členov.
Podrobnosti SD č.:165 / 2012 ( 3 strany )
Bulletin. Podrobnejšie informácie z činnosti Mestského klubu filatelistov som čerpala z 11
čísiel bulletinu. Volá sa Bytčianska filatelia a vydáva ho klub filatelistov pre svojich členov
a priaznivcov. Redakčnú radu tvorili: Dr. Gáťa, S. Helmeš a M. Krúpa.
- Miesto stretávania zberateľov penzión Royal v Hliníku n. V. V 1. čísle sa môžeme
veľa dozvedieť o I. A. Gettingovi, slovenskom vedcovi
- Na titulnej strane 2. čísla je budova pošty v Bytči spred 110 rokmi, článok
o Zaujímavých dátumoch na pečiatkach; oslávili 40rokov od založenia Krúžku ml.
filatelistov
- V č. 3 sa opisuje sága bytčianskej zápalkárne, konkrétne zápalkové nálepky; 29. 1.
2012 zomrel vo veku 87 rokov bývalý predseda Klubu Ondrej Petrovský
- Známky prvej slovenskej republiky – tento rok je 60 rokov od popravy prvého
slovenského prezidenta Dr. Tisu rodáka z Bytče ; pokračovanie o zápalkových
nálepkách; predstavujú známych zberateľov ( Gácik a Kočner ).
- Korešpondencia v rokoch 1. slov. republiky; dejiny zápalkární
- V č. 6 sa podrobne hovorí o priebehu členskej schôdze; o výstave poštových známok
v r. 1942, o zápalkárňach
- V č. 7 a 8 sa objavilo „ Čaro pohľadníc „; v máji oslávili filatelisti 20 rokov
Spoločenstva sv,. Gabriela za medzinárodnej účasti v Trenčíne; v auguste si
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pripomenuli 15. výr. Slovenskej filatelistickej akadémie v Banskej Bystrici ; spolok sa
rozšíril o 6 mladých členov.
- V 10. čísle si pripomenuli 250 rokov od narodenia Antona Bernoláka; článok o prvom
prezidentovi ThDr. J. Tisovi ; pokračovanie o zápalkárňach
- Na titulnej strane č. 11 je pohľadnica kostola Božieho milosrdenstva v Hliníku n V. ;
pripomenuli si 100 rokov od prvého futbalového klubu v Bytči; priniesli recenzie
nových publikácií o filatelii
- Č. 12 bolo ilustrované vianočnými pohľadnicami spred 100 rokov ; osobnosť Juraj
Thurzo; z histórie sveta známok ; pripravili logo na XXX Dni filatelie Slovenska
- Mimoriadne 13. č. bolo venované 25. kongresu svetovej poštovej únie
Podrobnosti SD č.: 166 / 2012 ( 11 čísiel Bulletinu )
Klub dôchodcov Pšurnovice
13. 10. pripravili v spolupráci s MsÚ, Úniou žien Slovenska a urbárskym spoločenstvom
posedenie pre seniorov. Kultúrny program pre prítomných pripravili deti z miestnej MŠ ,
prihovoril sa im A. Gallo za MsÚ. Na úvod predniesla vlastnú báseň Helena Minarovská.
Miestny ženský spevácky zbor zaspieval niekoľko ľudových piesní.
Podrobnosti SD č.:167 / 2012
Oblastné združenie chovateľov poštových holubov ( OZ CHPH )
OZ malo spolu 32 členov. Väčšina z nich boli Bytčania, ostatní boli z p. č. alebo okolitých
obcí ( Petrovice, Štiavnik, Kolárovice, Rašov a Predmier).
Predseda spolku: J. Plačko; tajomník: J. Uhliarik; Výcvikár: J. Hlucháň a pokladník: J. Ačjak.
Výsledky pretekov: V kategórii staré holuby: 1.m. Jozef Rovnianek, 2.m. D. Daníšek, a 3. m.
J. Vároš. Pretekov počas roka bolo 17.
V kategórii mladé holuby: 1.m. J. Rovnianek, 2.m. P. Okrucký, a 3.m. J. Smolka. Pretekov
bolo za rok spolu 5.
Najúspešnejším chovateľom sa stal v roku 2012 jednoznačne Jozef Rovnianek, ktorý obsadil
na Stredoeurópskej výstave poštových holubov v Maďarsku 3. m. Na Medzinárodnej
Olympiáde poštových holubov v Nitre
Úspešný holubár. Najstarší holubár v Bytči dosiahol s holubicou svojho chovu na celoštátnej
výstave v Nitre prvenstvo v kategórii dlhé trate ( nad 500 km ). Stal sa tak majstrom
Slovenska. Vo februári sa predstavila na Stredoeurópskej výstave v Budapešti ako jediná zo
Žilinského kraja. Majstrovstvá regiónu vyhral v roku 2008. A dnes ako 77 – ročný sa stal
majstrom Slovenska. V roku 2007 kúpil na výstave vo Sverepci pár holubov z Belgicka, boli
to rodičia tejto majsterky Slovenska, ktorá je pýchou svojho majiteľa. Podrobnejšie o pánovi
Rovniankovi píšem v kapitole Ľudia medzi nami.

KRONIKA MESTA BYTČA 2012

strana č. 52

14. kapitola

POLITIKA

Informačná tabuľa MsÚ.
Informácia sa týkala nastávajúcich volieb do MZ 10. 3. Uverejnili počet okrskov ( 11 ),
adresy okrskov, adresy volebných miestností a mená zapisovateľov v jednotlivých okrskoch.
Ženy v politike. Žien – političiek bolo v našom regióne málo. V marcových voľbách ich
kandidovalo 15. Žiadna na zvoliteľnom mieste. V komunálnej politike bolo ich zastúpenie
ešte skromnejšie. Zo 77 kandidátov, ktorí mali trvalý pobyt v okresoch Žilina a Bytča, bolo
len 15 žien. Zo 65 starostov a primátorov na Žilinsku a Bytčiansku bolo iba 8 žien. Úplne
najhoršia situácia pre ženy v politike bola v tomto smere v Bytči a v Bytčianskom okrese.
Kým na čele 11 obcí stála jediná žena ( Dagmar Karasová v Maršovej – Rašove ), bolo
mestské zastupiteľstvo v Bytči výlučne mužskou záležitosťou. Ženy to majú v politike oveľa
ťažšie ako muži, pretože musia zvládnuť okrem svojej funkcie aj chod rodiny.
Podrobnosti SD č.:168 / 2012
Voľby do Národnej rady SR. Voľby sa konali dňa 10.3.2012. Do NR kandidovalo 26 strán.
Z kandidátnych listín som vybrala iba kandidátov z Bytče. Za KDH kandidoval Ing. Peter
Weber; za SDĽ Mária Jurovcová ( predavačka ); za SNS Dušan Pinčík ( starosta Hlboké nad
/ V ); za NAS Matej Martovič ( študent ); za KSS Stanislav Pirošík ( študent ); František
Lukačko ( skladník ); za HDS Ján Tulis ( podnikateľ ); za SOS Róbert Salášek ( podnikateľ ),
Miroslav Tichý ( podnikateľ ).
Podrobnosti SD č.:169 a, b, c d , e / 2012
Voľby vyhrala na celom Slovensku ( okrem okresov Komárno a Dunajská Streda) z drvivou
väčšinou strana SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov 1 134 280 čo bolo 44,41 %.To
spôsobilo, že viac ako polovicu kresiel v parlamente obsadil SMER.
Bytčiansky okres si v parlamentných voľbách pripísal pozitívne prvenstvo. Zaznamenal totiž
najvyššiu volebnú účasť v rámci Slovenska. Voliť prišlo 66,76 % voličov. V Bytči získala
strana SMER 55,54 % hlasov.
Podrobnosti SD č.:170 a, b, c / 2012
K materiálom prikladám fotografiu novej nastupujúcej vlády Róberta Fica s menami
ministerstiev a ministrov.
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15. kapitola

ŠPORT

Hádzaná žien.
Vrchol sezóny v podobe žiackych majstrovstiev republiky ( MSR ) v hádzanej čakal na
mladšie dievčatá z Bytče. Šampionát odohrali doma – v Predmieri. Porazili ich iba favoritky
z Michaloviec. Napokon mladšie žiačky získali strieborný kov. Staršie žiačky sa v rovnakom
čase t. j. 15. – 17. júna predstavili na MSR v Šali, kde získali bronz.
Bodku za mimoriadne úspešnou sezónou dali zástupcovia Slovenského zväzu hádzanej , keď
ocenili naše staršie dorastenky zlatým pohárom a bronzom, ktorý získali mladšie dorastenky.
Do Predmiera prišlo 7 klubov s maximálnym počtom hráčok. Zväz financoval náklady na
stravovanie a ubytovanie. Tento rok sa naše dievčatá zaradili medzi trojicu najúspešnejších
klubov na Slovensku.
Gala večer. 1. apríla sa uskutočnilo v DK v Bytči slávnostné vyhlásenie výsledkov ankiet
Slovenského zväzu hádzanej( SZH) . Okrem hlavnej kategórie najlepší hádzanár a hádzanárka
roka , bola vyhlásená aj najlepšia mužská a ženská sedmička, najlepší hráč extraligy, najlepšie
talenty do 20 rokov. Ocenenia odovzdal prezident SZH a primátor Bytče M. Minarčík.
Podrobnosti SD č.:171 a, b, c d / 2012
Umiestnenie v tabuľkách.
V apríli hrali ml. dorastenky I. ligu a v jej tabuľkách boli na 1. m. A počas roka neklesli hlbšie
ako na 2. m. Na majstrovstvách Slovenska získali bronz.
Staršie dorastenky hrali tiež I. ligu, kde boli väčšinou na 2. m. Majstrovstvá Slovenska
napokon vyhrali a získali zlato.
Mladšie žiačky hrali v I. lige, kde na majstrovstvách získali striebro.
Staršie žiačky hrali I. ligu a na šampionáte získali bronz.
Futbal.
Oslava 100 rokov futbalu v Bytči.
Futbal v Bytči a všetci, ktorí mali s ním niečo spoločné si dali za úlohu vrátiť ho do III. ligy,
odkiaľ pred dvomi rokmi záhadne vypadol. FO začal rok nielen ako líder IV. ligy s 5.
bodovým náskokom, ale aj v očakávaní storočnice organizovaného futbalu v meste. Pre
novinárov o tomto cieli hovoril prezident FO Jozef Šelmek. Najskôr vytvorili nový výbor
a absolvovali tvrdú letnú prípravu. Dokonca vznikol fanklub, ktorý hráčov povzbudzuje
nielen na domácich zápasoch, ale chodí s nimi aj von.
Dvojdňové oslavy sa začali 22. júna recepciou, na ktorej ocenili zakladateľov futbalu
a významné osobnosti. Pozvali bývalých, aj súčasných futbalistov a funkcionárov. Program
pokračoval v sobotu od rána zápasom malých hráčov prípravky a pokračoval zápasmi mužov.
Pri tejto príležitosti vznikla aj kniha o futbale v meste.
Mesto podporovalo šport. Vďaka pravidelnej dotácie mohli v športových kluboch pôsobiť
všetky mládežnícke družstvá ( prípravka, žiaci a dorastenci ) nehovoriac o mužoch. A podľa
slov primátora sa mesto pripojí aj k organizácii osláv. Začalo tým, že zastupiteľstvo schválilo
na oslavu dotáciu. Okrem futbalu podporovali aj tenis, horolezcov, stolných tenistov, hádzanú
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a iné kluby. Minulý rok sa konečne podarilo dobudovať hokejbalové ihrisko v areáli štadióna
na bývalom ihrisku hádzanej. Toto ihrisko v zime využívala verejnosť na korčuľovanie.
Postup. Bytčania sa v júli veľmi tešili z toho, že postúpili konečne do vytúženej tretej ligy.
Tréner Ivan Kostelný prebral pred 2. rokmi družstvo, ktoré bolo na 11. mieste v V. lige,
v roku 2012 už boli v III. lige.
Podrobnosti SD č.: 172 a, b / 2012
Umiestnenie v tabuľkách:
Muži Bytča.
V apríli hrali IV. ligu na 1. m. Najlepší strelci boli : Špánik, Škultéty, Hrtánek a Šustek.
V máji a júni sa držali stále na 1. m. v IV. lige. Najlepší strelci gólov : Špánik, Šustek
a Hrtánek. Podrobnosti SD č.: 173 a, b, c, d / 2012
V auguste už boli v III. lige, kde figurovali na 12. a 11. m.
V októbri sa v III. lige posunuli na 8. a 7. m.
Podrobnosti SD č.:174 a, b, c, d / 2012
Starší dorast Bytča.
Hrali v III. lige postupne na 12. m. a najlepšie na 8. m.
Najúspešnejší strelci: Juríček, Šuška, Petrák...
Podrobnosti SD č.: 175 a, b, c, d / 2012
Mladší dorast Bytča
Hrali III. ligu , pričom boli najhoršie na 14. a najlepšie na 9. m.
Podrobnosti SD č.:176 a, b, c / 2012
Starší žiaci Bytča.
Hrali I. ligu Sever a v tabuľkách sa držali v apríli na 4. m. a do konca sezóny na 2. m.
Podrobnosti SD č.:177 a, b, c, d / 2012
Turnaj. 30. 6. sa v Turzovke konal futbalový turnaj o putovný pohár primátora mesta
v kategórii st. žiakov. Naše nádeje podávali celý čas výborné výsledky a v konkurencii
domácich a zahraničných celkov turnaj vyhrali. Najlepší strelci boli: Roman Mikoláš, ktorý
strelil 8 gólov, ďalej hráči Masiarik, a Kendy. Našich ml. športovcov sprevádzali
organizátori: J. Bologa, P. Kendy a L. Korček.
Podrobnosti SD č.: 178 / 2012
Mladší žiaci Bytča.
Hrali II. ligu Sever a v tabuľkách sa umiestnili najlepšie na 2. m.
Podrobnosti SD č.: 179 a, b / 2012
Muži Hliník, Hrabové a Pšurnovice.
Všetci hrali III. B triedu a v tabuľkách zaujali miesta: Hliník v októbri 1. m.; Hrabové 3. m.
a Pšurnovice posledné 7. m. a v októbri 5. m.
Góly strieľali: Hliník : Gajdošík, Gabaj, Ostrochovský a Treskoň
Hrabové: Hrabovský, Skotnický, Farkaš a Václavík
Pšurnovice : Lulák, Kypús
Podrobnosti SD č.:180 a, b, c d / 2012
Turnaj vo Veľkom Rovnom.
8. júla sa na ihrisku vo V. Rovnom uskutočnil turnaj O pohár starostu obce. Zúčastnili sa ho 4
mužstvá . Za Bytčiansko tu hrali Pšurnovice, ktoré v konečnom poradí skončili na 3. m.
Obedňajšiu prestávku vyplnil zápas starých pánov, v ktorom mnohí dokázali, že ešte ich
futbal baví. Nasledovnú súťaž v kopaní jedenástok vyhral P. Korista z Divinky.
Podrobnosti SD č.: 181 / 2012
Turnaj v Hliníku.
Futbalový klub Hliník n V. usporiadal 28. júla prvý ročník Memoriálu Janka Koštiala. Na
ihrisku domácich si zahrali muži z Kolárovíc, Pšurnovíc, a Hlbokého.
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Predviedlo sa aj družstvo žiakov z Hrabového proti Hliníku. Okrem dobrého pohostenia
pripravili domáci aj mnoho súťaží a atrakcií.
Starší dorast Hrabové, Pšurnovice.
Obe družstvá hrali II. B triedu. Najlepšie miesto obsadilo v tabuľkách Hrabové na 3. m.
a Pšurnovice 5. m.
Podrobnosti SD č.: 182 a, b / 2012
Mladší dorast Hrabové, Pšurnovice
Obe mužstvá hrali II. triedu. Hrabové sa najlepšie umiestnilo na 5. m. a Pšurnovice sa
vytrvalo držalo 11. m.
Podrobnosti SD č.:183 a, b / 2012
Mladší žiaci Hrabové, Hliník.
Hrali I. triedu III. B ligu. V tabuľkách sa umiestnilo Hrabové na najlepšom 4. m. a Hliník sa
držal 9. miesta.
Podrobnosti SD č.: 184 a, b / 2012
Stolný tenis.
Zápasy v stolnom tenise sa hrali počas celého roka.
Muži Bytča hrali v 2. lige striedavo na 2. a 3. m.
Bytča B hrali v 5. lige celý rok na 5. m. , iba v decembri sa posunuli na 4. m.
Bytča C hrali v 6. lige najlepšie na 6. m., ale občas sa pohybovali na konci tabuľky
Podrobnosti SD č.:185 a, b, c, d / 2012
Majstrovstvá Slovenska mentálne postihnutých.
25. 10. sa v priestoroch telocvične Gymnázia a ZŠ E. Lániho v Bytči uskutočnil VI. ročník
Majstrovstiev SR mentálne postihnutých v stolnom tenise.
Všetky vekové kategórie súťažili v kategóriách dvojhra a štvorhra.
Za zelenými stolmi sa stretlo 98 hráčov z miest celého Slovenska. Zo ŠZŠI sa zúčastnilo 8
detí. Podrobnosti z priebehu majstrovstiev a výsledkovú listinu uvádzam v SD.
Podrobnosti SD č.:186 / 2012
Sudoku
Turnaj o pohár primátora
3. marca sa v DK uskutočnil prvý ročník Turnaja o pohár primátora Bytče v riešení sudoku,
krížoviek a logických hier.
Do súťaže sa v 6. kategóriách zapojilo spolu 72 riešiteľov nielen z Bytče, ale aj z celého
Slovenska. Vekové kategórie : Drobček ( do 12 r. ), Študent ( 13 – 21 r. ), Expert ( 22 – 49 r.
), Kmeť ( 50 a viac r. ), a Hostia.
Medzi hosťami sa objavilo aj 5 majstrov sveta ( Slováci i Česi ), ktorí si zasúťažili v kat.
Hostia.
Z Bytčanov sa najviac darilo 9 – roč. Zuzke Branišovej, ktorá ako jediná zvíťazila v sudoku
a aj v mixe logických úloh v kat.. Drobček.
Najmladší z Drobčekov bol 6 – roč. škôlkar Vratko Motyčík, ktorý ešte nevedel ani písať ani
čítať. Tak všetkým aspoň namaľoval pekný obrázok. Najstarší bol 85 – roč. Š. Harvánek ,
ktorý si v časti mix odniesol zlatú medailu.
Celkoví víťazi turnaja v sudoku , logika a krížovky: Drobček: Z. Branišová; Študent: Jakub
Husár; Expert: Ján Burieta, Kmeť : Š. Harvánek;
Podrobnosti SD č.:187 / 2012 ( 6 strán- pozvánka, foto, správa, výsledkové listiny )
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Majsterka v sudoku. MY ŽN v júnovom čísle opäť predstavilo Zuzku Hromcovú – majsterku
Slovenska v Sudoku. V článku sme sa dozvedeli podrobnosti o tom, že Zuzka je študentkou 2.
ročníka gymnázia v Žiline a chystá sa na univerzitu so zameraním na fyziku a matematiku.
Majsterkou SR sa stala vi Zvolene a na majstrovstvách sveta v Chorvátsku bola 25. zo 180
zúčastnených. Zuzana poctivo trénuje , problém je však v získaní sponzorov, pretože
súťažiaci si všetko hradia sami. Okrem riešení náročných úloh , našla Zuzka záľubu aj v ich
tvorbe. O tom sa môžeme presvedčiť v ŽN každý týždeň.
Podrobnosti SD č. :188 / 2012
AUTHOR bikemaratón Súľov
23. 6. prechádzali aj cez Bytču – časť Hrabové jeho účastníci. Organizátori preto požiadali
MsÚ o hliadku mestskej polície, ďalej o upozornenie občanov, aby sa postarali o svoje
domáce zvieratá, a aby sa nevykonávali v dňoch 20. – 24. 6. žiadne ťažobné práce v okolitých
lesoch.
Tento rok to bol už 14. ročník maratónu. Prihlásených bolo 769 súťažiacich zo SR aj
zahraničia. Organizátori pripravili sprievodné akcie ako súťaže, vystúpenie kapiel a Majstrov
Európy a sveta v cyklotriale. Dušou podujatia bol Slavomír Strečanský.
Podrobnosti SD č.: 189 a, b, c ( pozvánka, reklamný leták s trasou pretekov a článok z novín )
Tenisový turnaj.
25. 8. sa uskutočnil 9. ročník tenisového turnaja O pohár primátora mesta.
Zúčastnilo sa ho 12 súťažiacich párov. Z nich obsadili 1. m. pár: Miloš Micheľ a Jaroslav
Mikoláš. Ceny víťazom odovzdal primátor M. Minarčík.
Celoštátny tenisový turnaj.
Na tenisových dvorcoch Benet LTC sa uskutočnil tradičný turnaj ml. žiakov. Počas víkendu
14. – 15. júla pricestovali do Bytče hráči z celého Slovenska. Turnaj s podporou mesta Bytča
napokon vyhral Trnavčan Chmelár, ktorý vo finále porazil Slezáka ( TK Senica ). Z domácich
boli najúspešnejší bratia Rybárikovci, ktorí vybojovali 3. m. vo štvorhre.
Podrobnosti SD č.: 190 a, b, / 2012
Športový deň detí s rodičmi.
16. 6. sa na ihrisku TJ Pšurnovice uskutočnil 1. ročník „ Športového podujatia“ pri príležitosti
Dňa otcov a Dňa rodiny. Stretnutie otvorila a všetkých privítala M. Trulíková .Okrem
riaditeľky MŠ Macangovej, pozdravil športovcov aj primátor M. Minarčík a poslanec J.
Lovás. V úvode deti vystúpili s piesňami a básničkami.
V športovej časti si každý vybral to, čo sa mu najviac páčilo. Nikto neodišiel bez odmeny.
Najviac sa deťom ale páčilo, posedieť si v policajnom aute.
Podrobnosti SD č.: 191 / 2012
Bežecká magistrála.
V januári slávnostne otvoril ŽSK Beskydsko – Javornícku lyžiarsku magistrálu. Samozrejme
sa jej potešili všetci bežkári z Bytče a okolia. A tých je neúrekom. V malých alebo väčších
skupinkách začali využívať pravú, takmer nedotknutú prírodu Vysokých Javorníkov
a Turzovskej vrchoviny. Trať si prišli vychutnať lyžiari z príhraničných oblastí Čiech, Poľska
, ale aj lyžiari s Bratislavy. ŽSK vytvoril aktivitu na rozvoj zimných športových možností pre
amatérov. Pretože trasa prechádza chránenou krajinnou oblasťou Kysuce, nesmú do nej
vstupovať ťažké mechanizmy. Mnoho výrubov teda robili drevorubači ručne. Na internetovej
stránke samosprávy fungoval celú sezónu portál o magistrále, kde si mohli záujemcovia
o bežkársku turistiku overiť upravenosť trás. Predseda ŽSK vyzýval lyžiarov, aby sa ozvali
a podelili sa so svojimi skúsenosťami a nápadmi týkajúcimi sa magistrály. A bežkári si trasu
skutočne nevedeli vynachváliť.
Hlavnú trasu magistrály tvorili hrebeňové spojenia lokality na hranici s ČR – Makov,
Bumbálka a pokračovali pohorím Vysoké Javorníky po lokalitu v Čadci – Husárik. Dĺžka
trate bola asi 54 km. Nastúpiť a vystúpiť na trasu sa dalo na viacerých miestach. Jej zjazdnosť
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zabezpečovalo snežné pásové vozidlo a 2 vozidlá , ktoré robili lyžiarsku stopu. Úpravu trasy
robila cestná správa , závod Kysuce.
Magistrála má svoju zaujímavosť. Na hrebeni Javorníkov sprevádza bežkárov Kamenná
galéria v prírode. Jej autorom je J. Velička. Od r. 2008 sa na tvorbe sošiek a reliéfov
podieľalo 13 slovenských výtvarníkov z Kysúc.
Podrobnosti SD č.: 192 / 2012
Škola kung – fu. Je to už 10 rokov , čo bytčiansky učiteľ kung – fu Ján Hrankay prvý krát
navštívil Hongkong, aby sa tu naučil toto bojové umenie. Ujal sa ho učiteľ Lam Chung. Tento
rok oslávil svoje 102. narodeniny. V tomto požehnanom veku aj zomrel 25. apríla. Rozlúčka
s ním bola veľkolepá. Škola tradičného kung – fu rodiny Lam je jedna z najkvalitnejších na
svete. J. Hrankay už tradične cvičil s jeho najstaršími študentmi. Jeden z nich mu povedal, že
príde čas, keď Janko bude chodiť do Hongkongu učiť.
Hrankay so svojimi žiakmi sa zúčastnili exhibície v Brne , na ktorej boli hlavnými hviezdami.
Centrála školy je v Bytči a jej pobočky sú v Žiline, Turzovke, Topoľčanoch a Bratislave.
Dnes už vychováva druhú generáciu študentov.
Podrobnosti SD č.: 193 / 2012
Minifutbal. EUROSTAV Slovakia nás všetkých pozýval na 3. ročník v malom futbale do
športovej haly v Predmieri 14. 1. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev.
Podrobnosti SD č.: 194 / 2012 ( pozvánka )
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16. kapitola

ĽUDIA MEDZI NAMI

Generál Ivan Schwarz. Bytča má svojich hrdinov. Jedným z nich je vojnový veterán generál
I. Schwarz, ktorý v Bytči prežil detstvo. Je posledným slovenským veteránom , ktorý sa
zúčastnil bojov o Britániu. V súčasnosti žije v Anglicku. Počas spomienkového podujatia na
medzinárodnom vojenskom cintoríne v Brookwoode pri Londýne sa dočkal vysokého
vyznamenania. Slávnosť zorganizovalo pri príležitosti 67. výročia konca II. sv. vojny
Združenie letcov. Generál dostal Záslužný kríž a pamätnú medailu. Žiaľ pre svoj zdravotný
stav sa dekorovania nemohol zúčastniť. Podrobnejšie o živote a pôsobení v letectve píšem
v Kronike rok 2010.
Podrobnosti SD č.: 195 a, b / 2012
Stanislav Bíroš. Noviny MY ŽN uverejnili priebežne seriál slávnych rodákov. V marci
podrobne hovorili o Stanislavovi Bírošovi, maliarovi, grafikovi, sochárovi a pedagógovi. Patrí
medzi najvýznamnejších rodákov a obyvateľov Bytče. Publicista Milan Vároš nezabudne
nikdy spomenúť, že nebyť Stanka Bíroša, nebol by ani on ako spisovateľ. Staršia, ale aj
stredná generácia Bytčanov si ho pamätá ako sa prechádzal po meste s vreckami plnými
cukríkov, ktoré rozdával deťom. Podrobne o jeho diele a živote píšem v Kronike 2001
a ďalšie podrobnosti prikladám aj v Sprievodnej dokumentácii.
Podrobnosti SD č.: 196 / 2012
Rudolf Kamas. V Bytči pôsobil ako učiteľ. Bol to autor 48 priemyselných patentov a dnes by
sa dožil 107 rokov. Narodil sa 9. apríla 1905 vo Veľkej Bytči. V roku 1930 dokončil svoje
vzdelanie na Vyššom učení technickom Praha. Do r. 1947 pôsobil v Žiline ako odborný učiteľ
strojárenských predmetov. Určitý čas pôsobil tiež ako riaditeľ učňovskej školy v Bytči.
Podieľal sa na založení fabriky Kovas , kde pôsobil ako riaditeľ. R. Kamas bol kresťan.
V čase komunistických perzekúcií sa odmietol vzdať svojho vierovyznania a tak ho po roku
1960 zo školstva vyhodili. Zamestnal sa v ZVL Kinex Bytča ako strojný konštruktér.
Rudolf Kamas bol hlavne aktívnym vynálezcom a zlepšovateľom. Úradom pre patenty
a vynálezy v Prahe mu bolo uznaných 47 patentov a 148 autorských osvedčení v oblasti
techniky strojárstva. Mnohé z nich uvedené do praxe fungujú dodnes.
Zomrel 21. marca 1986 v Bratislave.
Podrobnosti SD č.: 197 / 2012
Jozef Weber. Bytčianskeho rodáka Jozefa Webera ( 41 ) zavial futbalový osud do susedného
Česka. Po aktívnej hráčskej kariére sa stal najskôr trénerom v Jablonci nad Nisou a potom
pražského Bohemiansu ( 1905 ). Futbal začal hrávať v rodnej Bytči. Neskôr sa presťahovali
do Žiliny, kde prešiel všetkými hráčskymi kategóriami. Od 1. januára 1990 začal hrať
v Pražskej Sparte, kde sa vrátil po povinnej vojenskej službe. V r. 1999 odišiel hrať do
Jablonca, kde vydržal do leta 2007, kedy ukončil hráčsku kariéru.
Zo svojho pôsobenia vo futbale si najviac cení to, že ako chalan z Bytče reprezentoval
Československo a zahral si aj v Pohári európskych majstrov a pohári UEFA.
To, že sa stal trénerom bolo splnením jeho detského sna. Na otázku novinára či sa vracia do
Bytče, odpovedal: Samozrejme, veď v Bytči mám rodinu. Vianoce trávim s mamou a bratmi
v Bytči, na čo sa veľmi teším. Podrobnosti SD č.: 198 a, b / 2012
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Viera Reháková rod. Slaninková. Bola skutočnou dominantou ženského stolného tenisu
v Bytči v rokoch 1951 až 1956. Nielenže úspešne reprezentovala Bytču či Žilinu, ale celé
Slovensko a Československo. V roku 1952 v rebríčku najlepších hráčok Slovenska sa
umiestnila na 4. mieste a v celoštátnom rebríčku ČSR bola na 24. mieste. V spomínaných
rokoch hrala za Tatran Žilina. Pani Reháková spomína, že pri kolíske stolného tenisu v Bytči
bol v roku 1949 Otto Rakovský a Viliam Chrobák, ktorí vytvorili prvé družstvo. V ňom
museli hrať i dve ženy. Vtedy posilnila družstvo pani Vierka a pani V. Čudeková. Tým
vytvorili veľmi silné družstvo žien , ktoré nemalo na Slovensku konkurenciu. V SD prikladám
dobové tabuľky najúspešnejších stolných tenistov.
Podrobnosti SD č.:199 / 2012
Ondrej Šamaj. 18. septembra udelil Minister obrany SR Ondrejovi Šamajovi pamätnú
medailu III. stupňa pri príležitosti jeho 90. narodenín. Rovnako dostal diplom
z diplomatického úradu Poľskej republiky ako významný obranca Poľska pri príležitosti 65.
výročia ukončenia II. sv. vojny.
Podrobnosti SD č.: 200 a, b / 2012
Mária Sedmiková, rod. Hlucháňová. 13. 9. 2012 sa dožila svojho životného jubilea 98
rokov. K jubileu jej prišli osobne zablahoželať a zaželať veľa zdravia a síl primátor mesta M.
Minárčik a prednosta úradu A. Gallo a poslanec J. Kozák. Keďže je najstaršou obyvateľkou
mesta a zároveň najstaršou klientkou zariadenia pre seniorov Jesienka, tak pre ňu riaditeľka
A. Tichá a personál pripravili oslavu s veľkou tortou a programom. Pani Mária sa cíti dobre,
trápi ju len to že mladosť je preč. Počas svojho života pôsobila ako učiteľka na 2. stupni
Základnej školy v Kokave nad Rimavicou. V dôchodkovom veku sa opäť vrátila do rodnej
Bytče.
Podrobnosti SD č.: 201 a, b / 2012
Jozef Rovnianek. Bol najstarší aktívny holubár z celého bytčianskeho regiónu. 77- ročný
milovník holubov sa tejto vášni venuje takmer 70 rokov. Svojho otca v podstate nepoznal,
pretože zomrel, keď mal malý Jozef 3 roky. Už vtedy, keď začal poznávať svet objavil
holuby. Dnes si bez nich nevie svoj život ani predstaviť. Závodne začal lietať až v roku 2003.
Darilo sa mu a začal vyhrávať. Doma chová 90 závodných a 30 chovných holubov. V roku
2007 kúpil belgického holuba a jeho dcéra dnes vyhráva všetky preteky, vďaka čomu sa pán
Rovnianek stal majstrom Slovenska. Holuby nepredáva, hoci by mohol za tisícky eur.
Rozdáva ich priateľom. V Bytči je 15 a v regióne 80 holubárov. Okrem toho, že sa venuje
holubom, odjakživa opravuje autá. Robí to aj dnes spolu so synom, napriek svojmu
vysokému veku.
Podrobnosti SD č.: 202 / 2012
Michaela Husárová. Po jej vystúpení v TV súťaži, sa mnohí pýtali, či z nej bude slávna
speváčka. Spievať začala veľmi skoro a súčasne sa učila hrať na gitaru. Z hudobných štýlov
jej je blízky rock ale hlavne jazz, blues a iné klasické hudobné prejavy. Zdá sa jej , že tieto
štýly jasne vyjadrujú emócie a človek, ktorý sa im chce venovať, musí aj veľa na sebe
pracovať. Tento rok je Miška študentka 3. ročníka Gymnázia v Bytči, kde boli ohlasy na jej
spev veľmi pozitívne. Okrem spevu si speváčka rada zalyžuje.
Podrobnosti SD č.: 203 / 2012
Narodili sa. Nie všetci rodičia detí, ktoré sa tento rok narodili o tom uverejnili správu
v novinách. Preto uvádzam menovite iba tých, ktorí sa nám predstavili. V SD prikladám ich
fotografie.
9. 1. 2012
14. 1.
13. 2.
5. 3.

sa narodila Sára Grečnárová
–„ Helenka Jacáková
sa narodil Adrián Hraboš
sa narodila Miriam Hudčeková
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rodičom Ľubici a Vladimírovi z Bytče
rodičom Helene a Rastislavovi z Hvozdnice
rodičom Márii a Jánovi z Pšurnovíc
rodičom Kataríne a Miroslavovi z Bytče
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16. 3.
sa narodil Oliver Mikuš
rodičom Vladimíre a Richardovi z Bytče
21. 5.
- „ Dávid Paško
rodičom Anne a Dávidovi z Bytče
25. 5.
sa narodila Martinka Gabrišková rodičom Žofii a Jozefovi z Hvozdnice
9. 7.
- „ Gabriela Turská
rodičom Gabriele a Miroslavovi z Bytče
14. 7.
sa narodil Branislav Kypús
rodičom Branislave a Jánovi zo Pšurnovíc
12. 8.
- „ Matej Belica
rodičom Eve a Martinovi Kýčerovi z Hliníka
13. 8.
sa narodila Timea rodičom Marcele Katelievu a Rudolfovi Papajovi z Hliníka
14. 8.
sa narodil Viktor Jánošík
rodičom Monike a Viktorovi z Hvozdnice
23. 11
- „ - Matúš Makovec
rodičom Andrei a Michalovi z Bytče
Podrobnosti SD č.: 204 a, b, c, d / 2012; č.: 205 a, b, c, d, / 2012; č.:206 a, b, c, d, e / 2012
Blahoželanie. Pre ilustráciu akí ľudia žili a oslavovali tento rok svoj sviatok prikladám 4
fotografie.
31. 3. 2012 oslávil svoje 7. narodeniny Janko Lokšík z Bytče
24. 4.
oslávila svoje 60. narodeniny Anna Cigániková z Bytče
23. 5.
oslávil svoje 70. narodeniny Augustín Bondora z Bytče
24. 8.
oslávila 5. narodeniny Vaneska Perrotová z Bytče
30. 9.
oslávili svoje 6. narodeniny Miško a Tomáško Lyžičiarovci z Bytče
Podrobnosti SD č.: 207 a, b, c, d, e / 2012
Opustili nás:
4. 1. Viktória Radvanová rod. Majštiníková
6. 1. Ján Kemka
11.1. Ignác Kukulík
8. 2. Veronika Harmecká
13.2. Vincent Masiarčin
16.2. Peter Ruman
22.3. Jozef Gajdoš
22. 3. Viliam Fuljer
29. 3. Jana Huljaková, rod. Lovásová
3. 4. Mária Hrabovská, rod. Gablíková
3. 4. Emil Ciesarík
11. 4. Anna Štefúnová, rod. Pilková
13. 4. Rudolf Bambúch
11. 5. Kamil Jánošík
18. 5. Margita Tisová, rod. Noskayová
4. 6. Ladislav Novák
8. 6. Katarína Vávrová, rod. Vatrtová
17. 6. Anna Čebeková, rod. Sládková
16. 6. Peter Madel
2. 7. Erich Záhumenský
7. 7. Helena Buntová, Šušolová
7. 7. Štefánia Šubíková, rod. Jedináková
12. 7. Bohuslav Kuciak
13. 7. Peter Podmanínec
19. 7. Mária Nováková, rod. Várošová
21. 7. Sidónia Rosinová, rod. Gaňová
21. 8. Bertina Juranková
24. 8. Anna Bančáková, rod. Cipková
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nar. 1922 , Hvozdnica
nar. 1952 , Bytča
nar. 1926 , Bytča
nar. 1927 , Bytča
nar. 1936 , Mikšová
nar. 1947 , Hliník nad Váhom
nar. 1948 , Bytča
nar. 1950 , Bytča
nar. 1960 , Hliník nad Váhom
nar. 1928 , Hrabové
nar. 1947 , Bytča
nar. 1929 , Malá Bytča
nar. 1925 , Hvozdnica
nar. 1940 , Hliník nad Váhom
nar. 1924 , Bytča
nar. 1935 , Hvozdnica
nar. 1922 , Bytča
nar. 1928 , Pšurnovice
nar. 1984 , Bytča
nar. 1946 , Bytča
nar. 1943 , Malá Bytča
nar. 1933 , Bytča
nar. 1949 , Hrabové
nar. 1979 , Bytča
nar. 1940 , Hvozdnica
nar. 1930 , Hrabové
nar. 1921 , Hrabové
nar. 1923 , Bytča
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26. 9. Jozef Škandera
27. 9. Justína Dudoňová, rod. Černová
8. 10. Michal Labaj
11.10. Magdaléna Sklenárová, rod. Bednáriková
25.10. Anna Plšková, rod. Tomková
Pavel Gaňa
29.10. Anna Varáčková, rod. Kumičíková
30.10. Justína Bučová
7. 11. Anna Dančíková
10.11. Štefan Búšfy
12.11. Anna Gaňová
17.11. Milan Slivoň

nar. 1934 , Bytča
nar. 1917 , Bytča
nar. 1934 , Bytča
nar. 1925 , Hliník nad Váhom
nar. 1922 , Bytča
nar. 1954 , Bytča
nar. 1926 , Bytča
nar. 1924 , Bytča
nar. 1931 , Bytča
nar.1935 , Hrabové
nar. 1933 , Hrabové
nar. 1938 , Bytča

Spomienka. Rodina a najbližší smútiaci často nemôžu zabudnúť , že ich opustil človek ,
ktorého veľmi milovali. Preto sa aj prostredníctvom novín spomínajú na výročie ich
odchodu. V SD prikladám fotografiu s textom.
13. 2. sme si pripomenuli 3. výročie rozlúčky s Petrom Kmecíkom z Bytče
21. 2.
- „ 1. výročie - „ Aničkou Žoldákovou z Bytče
3. 3.
- „ 5. výročie - „ Michalom Fupšom z Bytče
22.3.
- „ 3. výročie - „ Milošom Vankom
z Bytče
3. 4.
- „ rozlúčku
s Emilom Ciesaríkom z Bytče
18. 6.
- „ 20. výročie
Štefanom Plačkom z Bytče
19. 6.
- „ 10. výročie - „ Vincentom Šefarom z Bytče
15. 7.
- „ 10. výročie - „ Annou Dudiakovou z Bytče
10.11.
- „ 1. výročie - „ Jozefom Ciesaríkom z Bytče
18.11.
- „ 3. výročie - „ Karolom Klackom
z Bytče
Podrobnosti SD č.: 208 a, b, c, d, e, / 2012 ; č.: 209 a, b, c, d, e / 2012
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17. kapitola

JUBILEJNÉ RETROSPEKTÍVY

1332
1392
1562
1582
1592

1612

1622
1632
1642 1661

1702 1712 1722
1732
1742 1752 1762 1772 -

- pôsobil na fare v Bytči farár Štefan, ktorý platil 12 grošov na zabezpečenie
cirkevného územia od Váhu po moravské hranice.
- písomný záznam o zasvätení kostola Všetkých svätých vo Veľkej Bytči
- vlastnil Bytču husitský vodca Korbel
- František Thurzo sa oženil s Katarínou Zrínskou
- bol provizor Bytče a Hričova Juraj Ďurčanský
- datuje sa prvá kniha urbáru mesta; datuje sa prvá písomná zmienka o pivovare;
Juraj Thurzo sa zosobášil s Alžbetou Czoborovou ; zachovala sa prvá písomná
zmienka o Pšurnoviciach a Setechove; mala V. Bytča : 3 majere, 6 mlynov a 2
píly; žilo tu 288 roľníckych rodín, 220 domkárov a 7 slobodných rodín
- sa ukončili prvé vážne opravy zámku, vymieňali celú strechu ; mala V. Bytča :
7 majerov, 9 mlynov a 5 píl
Na gymnáziu vo V. Bytči bol člen pedagogického zboru Tomáš Francisci
z Martina. Vzdelanie nadobudol vo Wittenbergu ako thurzovský štipendista.
v rokoch 1611 – 1612 bol rektorom vo V. Bytči
Konal sa sobáš Barbory Thurzovej a Krištofa Erdodiho
- daroval gróf Mikuláš Eszterházy zvony na bytčiansku zvonicu ;
Úradníkom na zámku bol Drozdík; spustošila chotár nová povodeň
- odovzdávali sedliaci vo V. Bytči fare ročne 4 korce pšenice, 10 vozov
palivového dreva, dva dni museli orať kňazove polia
bolo obyvateľstvo V. Bytče znovu katolícke ; 21. 3. zasadal v Predmieri konvent,
aby odsúdil obžalovanú z bosoráctva ; kňaz na fare bol Ján Kostoláni
- 1828 opatrovali na fare vo V. Bytči 8 zväzkov matrík. Staršie zničili požiare.
- udelil Pavol Eszterházy cechový štatút ševcom ( krajčírom ), štatút bol
napísaný po latinsky a stálo v ňom ustanovenie, že každý nový majster musel
urobiť prijatí do cechu pohostenie . V Bytči pôsobila rodina Kilianovcov (
zemianska rodina ) . Výstavbou zámku v Bytči vytvoril Ján Kilian umelecké
dielo , ktoré sa radí medzi skvosty renesančných stavieb na Slovensku..
bol kňazom na fare Matej Galus , richtárom obce bol Ján Hudák
vznik malieb ( fresiek ) na stenách zámku , do roku 1720 prebiehala renovácia
renesančného kaštieľa a ostatných zámockých objektov
- sa prvýkrát spomínajú čierno – biele maľby na výzdobe Sobášneho paláca v
urbári bytčianskeho panstva.
- v daňovom súpise Trenčianskej stolice nachádzame medzi slobodníkmi
z Beňova krajčírov Štefana a Jána Mateidesovcov
do tohto roku bol richtárom V. Bytče Mikuláš Matejík , kaplánom na fare bol
páter palivového Benvenut ( františkán )
kaplánom na fare bol Matej Dano
1769 bol richtárom obce Ondrej Urbanovský
kaplánom na fare bol Štefan Schlicz , vyvážali Bytčania na rozkaz stolice
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kráľovský magazín zo Žiliny do Sliezska na 14 vozoch
1782 - 1783 bol richtárom Ondrej Valášek, kaplánom na fare bol Mikuláš Dobrovodský
1792 - vzniká vo Veľkom Rovnom pobočka Slovenského učeného tovarišstva, ktorú
neskôr premiestnili do V. Bytče , richtárom obce bol Mikuláš Keblúšek ( do
1828 od základu reparovali mestský mlyn
1802 - vyrobila tehelňa 20 tisíc tehál ročne. K nej patrila aj sklárska pec, bytčianski
obchodníci platili panstvu 45 zlatých ročne za používanie brehov Váhu
1812 - boli vyrobené do kostola nové lavice , celý rok neprestajne prudko pršalo, bola
neúroda a hlad, v januári 1812 preletela po oblohe kométa
1822 - kaplánmi na fare boli Michal Žák a Jozef Folkman , na základe rozhodnutia
Trenčianskej stolice mohli synagógu v Bytči navštevovať aj židia z Hliníka n./
Váhom a z Kotešovej
1832 - 1834 richtárom v obci bol Ján Rusňák
1882 - 1883 prebiehala výstavba železničnej trate Žilina – Trenčín . Na prelome rokov
1881 / 1882 sa začalo učiť v novej poschodovej budove školy, na ktorú prispel
Nitriansky biskup, čím sa škola stala cirkevnou. Na škole učili: I. Domanický, F.
Macvejda, A. Svoboda a J. Miksa.
1892 - bol kňazom na fare Jozef Teselovský , bol Karol Ballay úradníkom v Tatrabanke
v Bytči a hospodárskym spravodajcom okresu Bytča v regionálnych novinách ,
dobrovoľný hasičský zbor mal svoju vlastnú hudbu a spevokol , organizoval
divadelné predstavenia a plesy. Divadlá nacvičoval učiteľ Pavol Trusina. Od
roku 1922 ich viedol Jozef Skotnický.
Vo vlastnej tlačiarni p. Spiegela vychádzal v Bytči Slovenský hasičský cvičebník
pod názvom : Ohňohasičské cvičby so striekačkou. Brožúra mala 7 strán.
1912 - v meste po prvý krát vyasfaltovali cesty a chodníky ; bol vo V. Bytči založený
prvý futbalový klub. Pri jeho zrode stál G. Ganzler.; v meste vybudovali novú
štátnu školu , ktorú navštevovalo 77 žiakov prevažne slovenskej národnosti ;
8. februára rozhodol výbor hasičského spolku, že nacvičia nové divadelné
predstavenie a spoja ho s fašiangovou zábavou.
1922 - píše sa začiatok elektrifikácie vo V. Bytči ; tento rok vznikla tiež Detská sociálna
zdravotná stanica ; v meste pôsobil ako hlavný župný a mestský lekár MUDr.
Ján Červeňanský ; v meste pôsobil židovský spolok pod názvom Ahavat Zion
( založený v r. 1920 ). Mal 96 členov , jeho predsedom bol Július Schlesinger.
Spolok oboznamoval verejnosť so židovskou kultúrou, organizoval divadlá
a zábavy. Neskôr vznikol spolok Hašomer Hazair, ktorý pripravoval mládež na
život v Palestíne. ;
Pre hospodársku krízu zastavila svoju výrobu žilinská súkenka, kde pracovalo
150 Bytčanov.
9. 3. rozvodnený Váh prevrhol čln na prievoze v Dolnom Hričove a hostinský
Kohn z Oblazova sa utopil.
27. 5. zavraždila Veronika Placková svoje dieťa a zakopala ho na cintoríne
1932 - 1934 bola veľká hospodárska kríza, v našom okolí bolo veľa nezamestnaných .
Mnoho mužov sa vysťahovalo za prácou do cudziny, najmä do Ameriky,
Francúzska a Nemecka.
Tento rok bola dostavaná budova Okresného úradu ( Dnes je tam poliklinika).
V meste vznikol kultúrny spolok Beseda. Jeho náplňou bol nácvik divadiel,
akadémií a pod. Predseda Jozef Smieško, počet členov bol 126.
Po dostavaní budovy okresného úradu ( terajšia Poliklinika ) sa žandárska
stanica presťahovala 1. 12. 1932 do tejto novej budovy. Sídlili tu spolu
žandárska stanica a okresné veliteľstvo žandárov. Svoje kancelárie mali
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v zadnej časti budovy s prístupom z dvora.
Slovenská ovocinárska spoločnosť ( SOS ) združovala všetkých pestovateľov
ovocných stromčekov na celom Bytčiansku. Tento rok mali 66 členov. Začali
vysádzať ovocné stromčeky okolo ciest a potokov. Boli to najmä jablone , orech
a čerešne. V Hrabovom vysadili 175 , v Hliníku 200 a v Hvozdnici 400 stromov.
Predseda: J. Švejda( okresný náčelník ) a podpredseda: M. Fundárek ( zástupca
Starostu ).
1942 - začali stavať novú faru, začala sa prvá etapa odchodu židov z Bytče do
koncentračných táborov, do tohto roku žilo v meste 323 Židov.
V meste založili Slovenskú evanjelickú jednotu – spolok, ktorého predseda bol
Platón Paulíny Tóth
Vo V. Bytči sa vyrábal tzv. kefový tovar vo firme Róberta Marciša. Vyrábali
kefy, štetky, metly. Firma zamestnávala 130 robotníkov, ktorí pracovali ručne
a neskôr strojovo.
Firma Kovas vyrábala meracie pásma, metre a kovanie. Zamestnali 200 ľudí.
V meste fungoval súkromný textilný podnik, ktorého majiteľ bol Křenek. Podnik
bol predchodca Makyty.
SOS mala spolu 44 členov. Pri doplňovacích voľbách ostal predseda J. Čejka.
Zvolili si nového jednateľa : Jozef Skotnický ( roľník ), a pokladníka František
Šimkovič ( prednosta počty ). Kroniku písal Jozef Skotnický.
1952 Podnik MEOPTA vyrábal rysovadlá. Pracovalo v ňom 680 robotníkov a 65 učňov
Vzniklo v Malej Bytči roľnícke družstvo
Do roku 1952 patril pivovar pod podnikové riaditeľstvo v Martine a od r. 1952
zriadili Považské pivovary v Bytči.
JRD v Bytči kúpilo 2000 kurčiat do novovybudovanej hydinárskej farmy
29. 6. sa z Bytče do Veľkého Rovného premiestnila dielňa s drotármi. Dostala
názov Svetom. Začalo tu pracovať 18 drotárov.
Ladislav Árvay ( Bytčan ) pretvoril žilinskú hudobnú školu na Vyššiu hudobnú
školu a stal sa jej riaditeľom.
Úpravou bažín pri Hlbokom, vznikli v roku 1952 ďalšie odchovné rybníky. Pre
Rekonštrukciu železničnej trate neskôr zanikli
Začiatky ženskej hádzanej v Bytči – Spartak Bytča.
Vrcholná predstaviteľka ženského stolného tenisu Viera Reháková – Slaninková,
reprezentovala mesto v majstrovských súťažiach Československa. V rebríčku
najlepších hráčok ČSR figurovala na 4. mieste.
V meste začala pôsobiť Matica slovenská. Jej tajomníkom bol pán učiteľ Štefan
Šalát. Spolok mal spolu 27 členov.
1962 - Vznik závodu Obnova, ktorý vyrábal štipce na bielizeň, vešiaky, pracovné stoly,
okná a dvere.
Kňaz v Malej Bytči bol Pavol Kalabus
Vybudovalo sa umelé koryto Petrovičky a začali stavať elektráreň v Mikšovej
Družstvo žiakov v hádzanej mužov skončilo na Majstrovstvách ČSSR na 3.
mieste.
Začali sa adaptačné a reštauračné práce na Svadobnom paláci. Urobili novú
šindľovú strechu , fasádu, odstránením priečok obnovili svadobnú sálu.
Reštaurátori boli: Albert Leixner, Ladislav Grnáč ( z Bytče ) a Ondrej Kuc.
Závod Makyta mal 573 zamestnancov
V závode Súľov vyrábali lyže, sane, hokejky, detské ohrádky a postieľky.
SOS sa premenovala na Československý ovocinársky a záhradkársky zväz. Počet
Členov bol 59. Predseda: Ján Plšek, podpredseda: Rudolf Martinický, tajomník:
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Filip Sunega, pokladník: Jozef Pavlík ml., hospodár: Jozef Mičačík, a ďalších 8
členov výboru. Tento rok prestali písať zápisnice z výboru do kroniky, pretože
ich písali na stroji a zakladali do zvláštnych fasciklov. Do kroniky odteraz
zapisovali iba zvláštne udalosti zo života organizácie. Zapisoval Filip Sunega.
V záznamoch nastala 21 ročná prestávka. Pokračovali až v roku 1983.
1972 -

1982 1992 -

začali sa prví obyvatelia mesta sťahovať na nové sídlisko 9. mája
Pri železničnej trati začali stavať nový závod Drevoindustria
Založili krúžok mladých filatelistov Bytča
Závod Makyta mal 773 zamestnancov a v komunálnych službách pracovalo 110
pracovníkov.
JRD obrábalo 1205 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej bolo 700 ha.
Pracovalo tam 345 zamestnancov.
Dali do prevádzky ( vtedy moderné ) fotolaboratórium .
Bol postavený v Bytči nový dom na Partizánskej ulici ( teraz Thurzova )
Majstrom republiky jednotlivcov v love rýb udicou sa stal náš člen rybárskeho
spolku Ján Vicena st. , ktorý postúpil medzi reprezentantov ČSSR
mali filatelisti v Bytči 57 členov
vznik a. s. Kinex ; privatizovali pivovar , vznikla spoločnosť KK Company
Mal spolok filatelistov v meste 51 členov
Z dôvodu reštitúcie bol zrušený rybársky revír Prefa 1.

KRONIKA MESTA BYTČA 2012

strana č. 66

18. kapitola

POČASIE

Január.
1. 1. Nový rok sa začal nočnými mrazmi -4 °C a pokračoval dennými – 3 °C . Celý deň bolo
zamračené.
2. 1. hneď druhý deň sa oteplilo. V noci aj cez deň bolo + 2 °C . Až do Troch kráľov 6. 1. bol
odmäk , pršalo, padal sneh s dažďom. Makov bol nepriechodný pre silný vietor a husté
sneženie. Severný vietor 35 km / h
7. 1. Začalo v noci mrznúť. Napriek tomu , že husto snežilo, sneh sa hneď aj roztopil.
12. 1. bolo cez deň plus 6 °C. Všade na okolitých horách bol sneh, len v Bytči stále pršalo.
14. 1. v noci sa ochladilo na – 3 °C; cez deň bolo okolo 0 °C a veľmi husto snežilo
17. 1. boli nočné teploty – 9 °C a začalo vytrvalo snežiť. Dokonca 22. 1. napadalo cez noc
vyše 15 cm snehu. Takto bolo do 22. 1.
23. 1. bol znovu odmäk. Nočné aj denné teploty boli plusové. Neprestajne fúka silný Z vietor.
25. 1. vietor sa otočil na SZ , ochladenie
28. 1. v noci bol mráz – 12 °C, bolo jasno a stále veľmi veterno, každý deň bolo chladnejšie
31. 1. klesla teplota na – 16 °C. V celej Európe sú treskúce mrazy. V Prahe dokonca až
- 30 °C a v Bulharsku – 20 °C.
Zhrnutie.
Záľahy snehu narobili problémy najmä v doprave. V Kysuckých osadách zatvorili aj školy.
V priebehu 2 dní napadlo až 40 cm snehu. Nielen autá, ale aj vlaky mali problémy. Tie
meškali až 400 min. V ŽSK bolo zatvorených 12 škôl.
Primátor mesta Bytče M. Minarčík požiadal, vzhľadom na kalamitnú situáciu, o pomoc
občanov. Vyzval ich, aby si odhŕňali a čistili chodníky pred domami. Technika, ktorú nasadili
TS nestíhala odpratávať sneh so všetkých komunikácií. Na hlavných cestách nasadili
maximum policajtov, aby pomáhali pri kamiónoch ,ktoré blokovali cesty od Žiliny až
k hraniciam s ČR.
Podrobnosti SD č.: 210 a, b, c, d / 2012
Február.
1. 2. V noci bol mráz – 15 °C, cez deň veľmi veterno . Fúkal SV vietor 45 km / h
2. 2. na Hromnice bola noc mrazivá – 18 °C, fúkal silný S vietor, zvieratá v horách hynú pre
vysoký sneh a tuhé mrazy. Deň – 17 °C.
3. 2. túto noc dosiahli mrazy vrchol – 21 °C, fúkal stále silný mrazivý vietor celý deň, - 19 °C
Len k nášmu kŕmidlu sa ráno prišlo najesť 15 drozdov z celého okolia. Fúkal S vietor
50 km / h, preto bolo pocitovo ešte chladnejšie , ako naozaj. V niektorých vyšších polohách sa
stráca voda z potrubí – je sucho.
10. 2. v noci bolo – 17 °C. Začali mrznúť toky riek ; kanál aj Váh sú zamrznuté. Naposledy
bola takáto tuhá neprestajná zima v r. 1929, keď mrzlo v celej Európe a v Hurbanove boli
mrazy, ako v Tatrách. Začínajú umierať bezdomovci.
11. 2. v noci – 18 °C , ráno – 16 °C a cez deň – 5 °C. Dni sú jasné, slnečné a veľmi suché
13. 2. bola v noci rekordná zima – 19 °C. Začalo husto snežiť a neprestávalo
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16. 2. napadlo v noci až 50 cm snehu, na severnom Slovensku je kalamita. Sneh nemajú kde
hádzať, musia ho odvážať do riek. Na Kysuciach zasahovala armáda, aby sprístupnili osady
v horách.
18. 2. v noci boli iba – 3 °C a cez deň odmäk + 4 °C. Až do 26. 2. boli plusové teploty, silný
Z vietor, zamračené
27. 2. Aj keď v noci mrzne – 3 °C, cez deň sa sneh rapídne topí
29. 2. Po mrazoch niet stopy, cez deň bolo + 10 °C. Na celom Slovensku fúkal silný SV vietor
Zhrnutie.
Celé Slovensko hovorilo o tohtoročnej krutej zime. Svedčil o tom aj väčší počet arktických
dní, keď najvyššia denná teplota nepresiahla - 10 °C. Neďaleké letisko hlásilo dva dni za
sebou 25-ročný a 3. 2. až 30- ročný zimný teplotný rekord. Asi 10 dní v kuse
hydrometeorologický ústav ( SHMÚ ) vysielal na naše územie ( teda aj Bytča a okolie )
výstrahy. Týkali sa najmä poľadovíc, snehových jazykov a závejov. 28. 2. sa na hrebeňoch
našich hôr vyskytol silný vietor 25 – 33 m / s. Sila vetra bola nadpriemerná a mohla ľuďom
spôsobiť škody na majetku.
Podrobnosti SD č.: 211 a. b. c, d, e ( mapy počasia, článok z tlače a výzva SHMÚ )
Marec.
1. 3. bolo zamračené, teploty cez deň 5 °C . Až do 6. 3. denné teploty boli na túto dobu
nadpriemerné , lebo sa vyšplhali až na 10 °C. Nočné teploty boli mínusové okolo – 7 °C. 6. 3.
fúkal silný SV vietor 25 km / h.
8. 3. bol v noci mráz – 4 °C, cez deň bolo zamračené 2 °C a slabo pršalo do 14. 3.
15. 3. po dlhej dobe nebol 3 noci mráz. Teplota 1 °C, cez deň bolo 10 °C, slnečno
16. 3. Znovu začalo v noci mrznúť do 21. 3. Cez deň bolo stále teplejšie 15 °C, fúkal slabý JV
vietor, občas mrholilo.
20. 3. sa začala astronomická jar o deň skôr, lebo bolo 19 °C, slnečno, bezvetrie. Vlaha so
snehu sa ešte držala, ináč by bolo sucho, lebo 7 dní neboli žiadne zrážky.
22. 3. noc 5 °C, ráno bolo 7 °C a cez deň 21 °C. Takto teplo bolo do 26. 3.
27. 3. sa ochladilo cez deň na 11 °C. Do 28. 3. stále fúkal SZ vietor a bolo veľmi sucho. 100
rokov nebolo v marci také sucho. Vysoké trávy z minulého roka pre neopatrnosť ľudí horeli.
30. 3. V noci výdatne pršalo, 5 °C. Cez deň bolo 9 °C, fúkal S vietor 30 km / h. V okolitých
horách snežilo.
31. 3. Posledný marcový deň S vietor ešte zosilnel, na horách dosiahol rýchlosť až 50 km / h.
Lietalo všetko, čo nebolo pripevnené. Bolo 8 °C.
Zhrnutie.
Mínusové teploty v noci sa držali do polovice mesiaca. Od 15 . 3 do 30. 3 nepršalo , bolo
mimoriadne sucho. Od začiatku mesiaca až do 27. 3. boli rekordné denné teploty. Marec bol
veľmi veterný. Posledný deň bola až víchrica, ktorá všetko strhávala a lámala.
Podrobnosti SD č.: 212 a, b, c, d / 2012
Apríl.
1. 4. v noci bolo 0 °C . Celú noc a ráno snežilo. Cez deň fúkal S vietor a bolo 5 °C. Rovnako
bolo aj 2. 4.
3. 4. Bolo v noci jasno a bezvetrie, 3 °C. Celé 2 dni bolo krásne, slnečno, 18 °C
5. 4. V noci a ráno slabo spŕchlo. Ráno bolo 8 °C, cez deň 16 °C , pršalo do 8. 4.
8. 4. Začalo sa ochladzovať. V noci 3°C, ráno 1°C a cez deň bola veľmi zima , lebo fúkal
S vietor a boli iba 2 °C, snežilo
9. 4. na Veľkonočný pondelok bol v noci mráz – 5°C a cez deň 5 °C. Do 14. 4. bolo na toto
obdobie veľmi chladno. Naposledy pred 60 rokmi boli v apríli také nízke teploty. Spôsoboval
to aj S a SZ vietor , ktorý fúkal 30 km / h.
14. 4. sa začalo otepľovať , pršalo , 15 °C. Zamračené a daždivo bolo do 25. 4. Stále dul
premenlivý nárazový vietor, väčšinou zo S.
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26. 4. V noci bolo síce zamračené 3 °C, ale už ráno sa teplota začala dvíhať na 7 °C a cez deň
bolo jasno, slnečno a 20 °C. Na túto dobu to bol zase rekord. Fúkal JV vietor. Ešte večer bolo
18 °C.
27. 4. V noci 5 °C, ráno 8 °C a cez deň až 26,9 °C, čo bol 20-ročný teplotný rekord. Takto
stúpala teplota do posledného dňa, keď bolo jasno a slnečno, 29 °C.
Zhrnutie.
Apríl bol od začiatku do polovice veľmi chladný, veterný a v noci mrazivý. Od 14. 4. sa
teploty začali dvíhať, pršalo. Stále však fúkal mrazivý S vietor. Takto bolo do 25. 4. O deň
neskôr nastal znovu teplotný rekord. Tentoraz opačný. Nadpriemerne sa oteplilo. Dokonca
posledný deň dosiahli teploty takmer tropické hodnoty.
Podrobnosti SD č. : 213 a, b, c / 2012
Máj.
1. 5. a o deň neskôr bolo horúce leto s teplotami cez deň 30. – 31. °C. Pretože bolo bezvetrie,
bolo horúco.
3. 5. sa ochladilo v noci na 11 °C a cez deň na 18 °C. Poobede boli búrky so silným vetrom.
Rovnako bolo do 8. 5. , len denné teploty klesli na 13 °C.
9. 5. sa zase oteplilo v noci na 8 °C a cez deň na 24 °C. Takto bolo 3 dni.
12. 5. bolo zamračené, fúkal silný SZ vietor a cez deň sa ochladilo na 12 °C. Silno pršalo.
Dva dni bol S vietor v sile víchrice 40 km / h . Rovnako bolo do 17. 5.
18. 5. V noci mrzlo 0 °C, bolo jasno. Omrzli nám zemiaky a vinič. Cez deň bolo celkom
príjemne . Spočiatku bolo 13 °C ale teploty stále stúpali do 27. 5. na 24 – 25 °C. Bolo veľmi
sucho a neprestajný vietor zem ešte viac vysušil.
28. 5. v noci bolo 5 °C cez deň 18 °C. Konečne výdatne pršalo. A hoci sa do konca mája stále
ochladzovalo, neprestalo pršať.
Zhrnutie.
Máj bol veľmi suchý. Neprestajne fúkal vysušujúci vietor , ktorý zosilnel až do víchrice.
Mesiac sa začal tropickými horúčavami , ktoré vystriedal mráz. Krehké mladé rastliny omrzli,
na čo stačila iba 1 noc. Od 18. 5. sa začalo otepľovať až na 25 °C. Ale až posledné 4 dni
výdatne pršalo. Záhrady a polia sa spamätali zo sucha a obliekli sa do šťavnatej zelene.
Podrobnosti SD č.: 214 a, b, c, d / 2012
Jún.
1. 6. v noci bolo 8 °C, ráno 11 °C a cez deň 18 °C. Bolo zamračené a pršalo. Do 4. 6. bolo cez
deň teplo, zamračené
5. 6. v noci bolo 9 °C, ráno 12 °C a cez deň 14 °C. Celý deň husto pršalo, na pocit bolo
chladno
8. 6. bolo v podstate rovnako len cez deň boli teploty 20°C. Asi sa začala Medardova kvapka,
lebo sústavne pršalo do 14. 6.
15. 6. v noci bolo 12 °C a cez deň bol slabý premenlivý vietor. Teploty 23 – 33 °C. takto
horúco bolo do 25. 6.
25. 6. v noci sa strhla silná búrka s vetrom. Aj cez deň bolo zamračené a 18 °C
26. 6. sa cez deň oteplilo postupne na 25 – 35 °C. Na Petra a Pavla príroda častuje búrkami
a zem ožíva hubami. Do posledného dňa bolo rovnako.
Zhrnutie.
Od začiatku júna bolo daždivo a teploty dosiahli maximálne 20 °C. Od 15. 6. teploty vzduchu
začali stúpať, kým nevystúpili na tropických 35 °C. Hoci pranostika nám sľubovala hojnosť
húb, v horách okolo Bytče veru nijaké neboli.
Podrobnosti SD č.: 215 a, b, c, d / 2012
Júl.
1. 7. sa začal horúčavami 35 °C, keď sa na slnku nedalo ani vydržať. Cez deň boli búrky
z tepla. Takto teplo bolo do 11. 7.
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11. 7. v noci bolo jasno 17 °C, cez deň 29 °C, podvečer sa zdvihol silný Z vietor , ktorý
privial búrku. Pršalo však málo.
12. 7. v noci bolo rovnako a cez deň sa začalo ochladzovať najprv na 26 °C a postupne na
16 °C. dokonca 16. 7. bolo rekordne chladno na túto dobu . Bolo iba 15 °C. Naposledy bolo
v júli takto chladno v r. 1977. Oteplilo sa 18. 7.
19. 7. v noci a ráno bola hmla , 12 °C, cez deň 27 °C. Bola prudká búrka s dažďom a silným
SZ vetrom.
24. 7. v noci bolo 10 °C, ráno 14 °c a cez deň 30 °C. Takto teplo, dusno , zamračené a veterno
bolo do posledného júlového dňa.
Zhrnutie.
Júl bol veľmi premenlivý a horúci. Búrky z tepla so silnými vetrami. Bolo veľmi sparno.
Horúčavy striedali ochladenie a búrky. Počasie sa kývalo z extrému do extrému.
Z maximálnych horúčav do maximálneho chladu. V slovenskom rádiu vedci hovorili 4. 7. , že
naposledy boli takéto horúčavy v roku 1990, niektoré v r. 1988. Tvrdili, že teploty stúpajú 20
rokov a sú stále vyššie. Zimy sú naopak mierne. Zmeny teplôt trvali kedysi milióny rokov.
Dnes v priebehu 1 storočia sa klíma zmenila veľmi prudko. Tomuto sa nedokáže prispôsobiť
ani zver , ani človek. V atmosfére je o 40 % viac oxidu uhličitého. Preto sa menia ročné
obdobia, tak, že leto príde rovno zo zimy. Kliešte sú v oblastiach , kde predtým nikdy neboli
a komáre roznášajúce maláriu už aj v našej oblasti. V SD prikladám tabuľku teplotných
rekordov v okrese Žilina od 1. do 8. 7. 2012. Každý so spomínaných dní prekonal nejaký
rekord.
Podrobnosti SD č.: 216 a, b, c, d / 2012
August.
1.8. Mesiac sa začal tropickými horúčavami, keď teploty vzduchu prekračovali 30 °C do 6. 8.
6. 8. V noci bolo jasno, 18 °C, deň 34 °C, vial slabý J vietor
7. 8. Ochladilo sa , pršalo, ráno 17 °C, cez deň 24 °C . Postupne bolo stále chladnejšie do 13.
augusta
14. 8. bolo cez deň 20 °C a teploty zo dňa na deň stúpali . 19. 8. bolo 30 °C. Noc bola chladná
13 °C , lebo fúkal S vietor
20. 8 do 25. 8. boli zase tropické horúčavy, ranné teploty okolo 17 °C, denné od 30 – 35 °C.
Cez deň fúkal silný Z nárazový vietor, pršalo iba slabo.
26. 8. Noc 15 °C, ráno 17 °C a deň 24 °C, celý deň bolo zamračené a slabo pršalo. Od 28. 8.
boli veľmi chladné noci 6 °C.
29. 8. posledné dva augustové dni boli horúce , keď bola denná teplota 35 °C.
Zhrnutie.
V podstate bol august veľmi teplý, keď dosahovali denné teploty tropické hodnoty 30 a viac
°C. Pršalo iba málo a slabo – bolo sucho. Vietor neprestajne fúkal od západu. Od 28. 8. začali
byť veľmi chladné noci.
Podrobnosti SD č.: 217 a, b, c, d, / 2012
September.
1. 9. v noci bolo 14 °C, zamračené a od rána pršalo. Cez deň bolo 25 °C. takto bolo do 5. 9.
5. 9. začal fúkať silný S vietor, ochladilo sa v noci na 10 °C, cez deň 20 °C. Takto bolo 2 dni.
7. 9. napriek tomu, že neprestajne fúkal S mrazivý vietor boli teploty dva dni 20 – 27 °C
8. 9. do 13. 9. bolo cez deň horúco. Na túto ročnú dobu až rekordne teplo 29 – 30 °C.
13. 9 znovu sa na 2 dni ochladilo, cez deň na 11 °C . Konečne sa spustil vytrvalý dážď, vietor
sa zmenil z J na SV.
16. 9. zase sa oteplilo len na 2 dni na 20 °C, noc 17 °C.
19. 9. prudko sa ochladilo na 15 °C cez deň, fúkal SZ vietor.
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21. 9. bolo Matúša. S ním sa spájajú pranostiky ohlasujúce jeseň: Po Matúši sa už krumplom
korienčok odtrhol. Po Matúši je už každá plánočka dozretá. Noc 6 °C, deň 21 °C, bezvetrie.
Na druhý deň bolo sv. Mórica. Hovorilo sa : Na sv. Mórica hodí sa už čapica.
24. 9. až do konca mesiaca bolo takmer rovnako. Iba 27. 9. sa vymykal . Bola skoro tropická
noc , keď boli teploty 20°C, deň 25 °C , fúkal J vietor 35 – 50 km / h.
30. 9. v noci pršalo 13 °C, cez deň bolo 24 °C , ale vzduch bol studený.
Zhrnutie.
September a vôbec táto jeseň bola rekordne teplá a veľmi suchá. Zem bola popraskaná , ani
burina nerástla. Zemiaky sa nedali vykopať zo zeme. Odborníci tvrdili, že tento september bol
druhý najteplejší od začiatku merania v r. 1881. Možno tomu pomohlo aj to, že bolo veľmi
veterno.
Podrobnosti SD č.: 218 a, b, c, d / 2012
Október.
1. 10. sa začal zamračeným ránom, 10 °C. Cez deň bolo bezvetrie 24 °C. Takto bolo do 6. 10.
7. 10. v noci a ráno bolo 12 °C, celý deň pršalo , 15 °C. Do večera bolo 12 °C.
10. 10. v noci bol na otvorených priestoroch mráz 0 °C , deň 11 °C do 17. 10. stúpali denné
teploty až na 18 °C.
18. 10. v noci chladno 4 °C, ráno hmla, ale cez deň sa oteplilo na 18 °C až na 20 °C. fúkal J
vietor 20 km / h. Rovnako bolo do 24. 10.
25. 10. v noci bolo 9 °C, zamračené. Teploty sa nezdvihli ani cez deň , ale na pocit bolo oveľa
chladnejšie, lebo dul S vietor. V r. 2002 boli veterné víchrice.
26. 10. ráno zamračené 8 °C, cez deň nepríjemný S vietor 10 °C. V r. 2003 už bola v tento
deň hrubá vrstva snehu.
28. 10. napadol prvý sneh. Noc 0 °C, deň 5 °C, S vietor. Takmer rovnako bolo do konca
októbra.
Zhrnutie.
Mrznúť začalo 10. 10. Okolo 18. 10. sa oteplilo až na 18 °C. Október bol zase veterný ale
často pršalo. Prvý sneh napadol až 28. 10.
Podrobnosti SD č.: 219 a, b, c, d, / 2012
November.
1. 11. v noci a ráno boli 2 °C, bezvetrie. Na poludnie sa zdvihol silný V vietor 40 km / h., cez
deň bolo 11 °C. Takto bolo do 10. 11.
11. 11. Noc veľmi teplá na november 12°C a deň 17 °C. Takéto ustálené počasie bolo do 26.
11. Iba 2 dni zo 14. na 15. 11. boli nočné mrazy -4 °C.
25. 11. Kataríne sa o ľadoch ani nesnívalo, cez deň bolo 7 °C
27. 11. na túto dobu bolo rekordné teplo 12 °C. Až na Ondreja 30. 11. sa rapídne ochladilo.
SZ vietor privial cez deň 5 °C a do večera iba 1 °C.
Zhrnutie.
Tento rok bol november veľmi teplý. Pršalo iba sporadicky a málo výdatne. Počasie bolo
ustálené, keď bolo 2 týždne skoro rovnako s dennými teplotami okolo 12 °C. Ovocinári
a vinári sa tešili mimoriadnej cukornatosti ovocia. Jablká a hrušky boli ako med sladké.
Melóny nám dozreli aj v Bytči.
Podrobnosti SD č.: 220 a, b, c, d / 2012
December.
1. 12. v noci bol 1 °C. Deň bol jasný a slnečný , 6 °C, slabý SV vietor.
3. 12. sme sa zobudili do bieleho rána. Noc – 1 °C, deň 2 °C. Fúkal silný S vietor 20 km / h
Do 8. 12. boli nočné teploty stále viac pod bodom mrazu a cez deň husto snežilo
9. 12. v noci boli mrazy – 15 °C. Bolo jasno , S vietor . Deň – 2 °C. Približne rovnako bolo do
14. 12.
12. 12. tento pekný dátum bolo v noci -6 °C, a cez deň 0 °C, bolo jasno a slnečno
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13. 12. na Luciu bolo zas rekordne chladno -12 °C v noci a cez deň – 6 °C.
15. 12. sa začalo otepľovať. V noci aj cez deň boli 3 °C, mrholilo. Rovnako bolo do 23. 12.
Len 22. 12 boli v noci mrazy – 9 °C.
24. 12. na Štedrý deň bola ľadová kalamita. Vetvičky stromov a drôty el. vedenia boli obalené
hrubou vrstvou ľadu , čo ich potrhalo a polámalo. Aj na cestách bola poľadovica. Celý deň
bola hmla, oteplenie 1 až 5 °C.
31. 12. na Silvestra bol v noci mráz – 7 °C, ale cez deň bolo 0 °C, bezvetrie.
Zhrnutie.
V decembri boli najmä v noci silné mrazy , najviac – 15 °C. Husto snežilo a ani vietor
mimoriadne nefúkal. 21. 12. sa mala začať astronomická zima . Koniec sveta, ktorým
novinári strašili ľudí už mesiace vopred sa tiež nekonal.
Podrobnosti SD č.: 221 a, b, c, d / 2012
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SKRATKY PODĽA ABECEDY
a. i.
Bc.
Celoslov.
Čs.
ČSR
ČSSR
CVČ
DD
DHZ
DPO
DS
DSS
el.
EÚ
fin.
FK
FO
h.
ha
HDS
HK
hud.
CHKO
Ing.
J, JV, JZ
JRD
kat.
KD
KDH
km
krumple
KSS
KŠÚ
k. ú.
matem.
m.č.
mest.
Mgr.
mil.
min.
MsK
MsP
MsR
MR
MŠ
MW h
MZ
NAS

-

a iné
bakalár ( vysokoškolský titul )
celoslovenský, á, é
československý , á, é
Československá republika
Československá socialistická republika
Centrum voľného času
Detský domov
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľná požiarna ochrana
Dom smútku
Dom sociálnych služieb
elektrický, á, é
Európska únia
finančný, á , é
Futbalový klub ale aj Filmový klub
Futbalový oddiel
hodina
hektár
Hnutie za demokratické Slovensko
Horolezecký klub
hudobný, á, é
Chránená krajinná oblasť
inžinier ( vysokoškolský titul )
Juh, juhovýchod, juhozápad
Jednotné roľnícke družstvo ( poľnohospodársky podnik za komunizmu )
kategória
kultúrny dom
Kresťanskodemokratické hnutie ( politická strana )
kilometer
zemiaky ( nárečovo )
Komunistická strana Slovenska
Krajský školský úrad
katastrálne územie
matematický, á, é
mestská časť
mestský, á, é
magister ( vysokoškolský titul )
milión
minimálny , minulý, á, é
Mestská knižnica
Mestská polícia
Mestský rozhlas
Mestská rada
materská škola , Ministerstvo školstva
megawatt hodina
Mestské zastupiteľstvo
Národ a spravodlivosť ( politická strana )
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napr.
nar.
obd.
odd.
OVS
OSN
OZ CHPH
pedag.
prázd.
prím.
p. s.
RD
S, SV, SZ
SAD
samo.
SC ŽSK
SDĽ
SEVAK
slov.
SMER
SNM
SNP
SNS
soc.
SOČ
SOS
st.
str.
sv.
SVSJČ
šk.
ŠKD
ŠŠI
SZZ
ŠZŠI
tis.
TJ
t. r.
TS
uč.
UEFA
VŠ
výt.
VZN
ZO
ZSSR
ZSF
ZUŠ
ZŠ
ŽSK

-

napríklad
narodený, á, é
obdobie
oddelenie
Obchodná verejná súťaž
Organizácia spojených národov
Oblastné združenie chovateľov poštových holubov
pedagogický, á, é
prázdniny
prímestský, á, é
politická strana
rodinný dom
sever, severovýchod, severozápad
Slovenská autobusová doprava
samospráva
Správa ciest ŽSK
Strana demokratickej ľavice ( politická strana )
Severoslovenské vodárne a kanalizácie
slovenský, á, é
Sociálnodemokratická strana ( p. s. )
Slovenské národné múzeum
Slovenské národné povstanie
Slovenská národná strana ( p. s. )
sociálny, a. e
Stredoškolská odborná činnosť
Strana občanov Slovenska ( p. s. ) ; Slovenská ovocinárska spoločnosť
stupeň
strana
svätý, á, é alebo svetový, á, é
Slovenský včelársky spolok Jána Čajdu
školský, á, é
Školský klub detí
Štátna školská inšpekcia
Slovenský zväz záhradkárov
Špeciálna základná škola internátna
tisíc
Telovýchovná jednota
toho roku
technické služby
učiteľ
Európska futbalová organizácia
Vysoká škola
výtvarný, á, é
Všeobecné záväzné nariadenie
Základná organizácia
Zväz sovietskych socialistických republík ( bývalý názov Ruskej federácie )
Zväz slovenských filatelistov
Základná umelecká škola
Základná škola
Žilinský samosprávny kraj
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Súčasťou kronikárskeho zápisu je aj sprievodná dokumentácia ( SD ) vedená ku kronike.
Pozostáva z písomností, letákov, brožúr , plagátov, regionálnej tlače, správ jednotlivých
inštitúcií a z fotografií. Kronikársky zápis za rok 2012 obsahuje odvolanie sa na SD a opačne.

Kronikársky zápis bol vypracovaný za kalendárny rok 2012 dňa : ..........................................
Prerokovaný a schválený bol dňa: ............................uznesením č.: ..........................................
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