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Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 9. 1. Mesto predalo pozemky o rozlohe 526 m2 žiadateľovi Kinex na výstavbu parkoviska. 

Dôvodom bolo odľahčenie dopravy pri vstupe do mesta z diaľnice.  

Podrobnosti SD č.:   1 / 2014 

- 9. 1. Mesto prenajalo priestory MŠ Dostojevského, Hurbanovej a Hliníka pre CVČ za 1 €/ 

hod.  

- Verejná vyhláška. Okresný úrad, katastrálny odbor predložil verejnosti  návrh 

zostaveného registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Kolárovice. 

Oznam sa týkal všetkých občanov Bytče, ktorí majú svoje  pozemky  v Kolároviciach. 

Podrobnosti SD č.:   2 / 2014 

- Mesto pravidelne počas celého roka uverejňovalo uznesenia zo zápisníc zasadania MZ. 

V prílohe k nim bola tabuľka o dochádzke poslancov a výpis o ich hlasovaní.  

- 25. 3. MZ jednalo o zaniknutom mandáte poslanca Petra Bologu.  

- 8. 4. Mesto vyhlásilo výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ E. Lániho. 11. 4. 

rovnaké výberové konanie na funkciu riaditeliek všetkých MŠ v meste a ZUŠ.  

- 15. 4. VZN o dlžníkoch , ktorí dlhovali poplatky MsÚ.  

- 8. 8. Prenájom majetku mesta L. Sekyrovi z Hliníka n. / V.  na zariadenie  fitnes – centra za 

poplatok 1 € / m2 / rok 

- 16. 10. Výzva Okresného súdu ( OS ) v Žiline o spoluprácu pri získaní nových prísediacich 

OS z radov občanov mesta. Vo výzve boli informácie o osobách, ich povinnostiach, 

osobnom profile, funkčnom období a pod.  

- 17. 10. VZN, v ktorom sa určila výška dotácie na rok 2014 na mzdy, prevádzku na žiaka 

škôl a šk. zariadení mesta. ŠKD ZŠ Ul. mieru : 102 080 € /241  ž. ; ŠKD Lániho : 52 080 € / 

112 ž. ; MŠ Dostojevského : 263 010 € / 129 ž. ; MŠ Hurbanova : 265 870 € / 152 ž. ; MŠ 

Hrabové : 57 340 € / 23 ž. ; MŠ Hliník : 90 940 € / 49 ž. ; MŠ Pšurnovice : 43 870  / 19 ž. ; 

ŠJ Ul. mieru : 150 590 € / 831 ž. ; ŠJ Lániho : 122 360 € / 452 ž. ; CVČ : 113 200  / 981 ž. ; 

ZUŠ : 307 540  / 553 ž. ;  

- 4. 12. Sa konala voľba do funkcie hlavného kontrolóra mesta ( tajným hlasovaním ). 

Zároveň MZ odvolalo hlavnú kontrolórku  Ing. Drahušu Múdru a na jej miesto zvolilo Ing. 

Štefana Buču. Podrobnosti SD č.:   3 / 2014 

MsÚ – evidencia občanov.  

Priebežne počas roka informoval úrad verejnosť  225 krát o doručení písomností, o zrušení 

trvalého pobytu 59 krát. Oznam sa týkal občanov Bytče, ktorí sa presťahovali z mesta, alebo 

iba do inej ulice. Napokon úrad uverejnil 41 oznamov o uložení písomností .  
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Rozpočet  MsÚ.  
  
Schválený rozpočet na rok 2014 v eurách :                                 7 530 120 
Daňové príjmy :                                                                                3 795 150  
Nedaňové príjmy :                                                                               446 450   
1. Daňové príjmy:   -  dane z majetku                                            517 500 

- za  tovary a služby                                  308 650  
- Sem patria dane za psa, automaty, ubytovne a pod.  

2. Nedaňové príjmy   -  z podnikania                                                 87 510  
- z prenajatých budov                                  80  560 
- z prenajatých pozemkov                             6 150  
- administratívne poplatky                         321 760  
- sem patria poplatky za porušenie predpisov, predaj výrobkov a pod.  

3. Vlastné príjmy     -  z rozpočtových organizácií                          296 360    
-  CVČ                                                                 4 300   
- ZUŠ                                                                27 500   
- ŠK Ul. Mieru                                                    9 360   
- ŠK  Ul. Lániho                                                  4 400   
- Jesienka                                                       246 100 

               Kapitálové príjmy                                                                                   518 180  
                Výdavky :  
               Chod MsÚ   ( administratíva )                                                              621 580  
                Prezentácia mesta                                                                                   35 490 
                DSS Jesienka                                                                                              16 080 
                Policajné služby                                                                                      159 260 
                Civilná ochrana                                                                                           4 140           
                Ostatné výdavky uvádzam v jednotlivých kapitolách.   
              Podrobnosti SD č.:    4   a , b,  / 2014 ( rozpočet všeobecne )  
Uznesenia Mestského zastupiteľstva ( MZ ) v Bytči.  
Zasadnutie MZ zo dňa 27.2.2014. 
MZ schválilo:  - realizáciu zvýšenia počtu hrobových miest na cintoríne v Bytči za 5.500 € 
                         -opravu mosta nad Petrovičkou ( smerom na Kaplnku ) za 9.500 €. Opravu urobia TS 
                         -poskytnutie peňazí na opravu poruchy dodávky teplej vody na tribúne ihriska      
                         -všetok prebytočný majetok mesta ponúknuť na predaj 
                         -predĺženie pobytu v sociálnych bytoch: M. Jurgošovi, L. Šelmekovej,V. Špánikovej, 
MZ vzalo na vedomie: - všetky predložené správy 
                          -odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu mesta 
MZ odporúča: - prerokovať žiadosť MŠ Hurbanova na realizáciu spálne až po schválení záverečného  
                             Účtu mesta 
Podrobnosti SD č.:    5  / 2014 ( 3 strany zápisnice z uznesení ) 
Zasadnutie MZ zo dňa 25.3.2014. 
MZ schválilo: -  J. Raždíka za predsedu finančnej komisie a M. Behríka za jej člena   
                        - J. Raždíka za člena MR 
MZ odvolalo :  - Ing. Petra Bologu z členstva MR, školskej rady a iných funkcií v mestských orgánoch 
Podrobnosti SD č.:   6  / 2014 ( 1strana zápisnice z uznesení ) 
Zasadnutie MZ zo dňa 29.4.2014 
MZ schválilo: - záverečný účet mesta a hospodárenie za rok 2013. Doterajší schodok rozpočtu vykryje 
peniazmi z rezervného fondu vo výške 7.621,13 €. Na účte zostalo 124.681,47 €. 
                         -pridelenie peňazí na rekonštrukciu  sociálnych zariadení MŠ Dostojevského vo výške   
42.000€ z rezervného fondu mesta. 
                        -nájom nebytových priestorov „Reštaurácia Palatín“ vo výške 2.500€. 
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                        -navýšenie príspevku o 260,€ Dychovej hudbe Hrabovanka na kúpenie hudobných 
                          nástrojov a ich ozvučenie 
                        -nutné opravy KD Mikšová, ktorý je v havarijnom stave -5.000€ 
                        -zmenu rozpočtu na bežné výdavky: DS Bytča  15.000€( oprava chodníkov ); budova  
                         v ktorej sídli reštaurácia Palatín 820,€ 
                         -PZ Bytča 3.600€ ( garážová brána );  
                         -opravy ciest a chodníkov ( M. Bytča – 10.000€; ul. okružná parkovisko 21.000€;  
                          Hrabové- chodník – 35.500€. 
                         -schválenie zmluvy s TS o odpadovom hospodárstve 
                         -VZN o Trhovom poriadku na Mestskej tržnici a nakladanie s majetkom mesta , súťažné  
                          podmienky v obchodnej súťaži. 
                         -žiadosť cyklistického klubu „Kamenná hora“ o zaradenie medzi kluby mesta 
                         -bezplatné užívanie časti KD Mikšová predajni potravín 
                        - odvodnenie cesty v Pšurnoviciach ( urobia TS Bytča) 
                        - prenájom bytov v Jesienke a soc. bytov: 13 nájomníkom 
MZ neschválilo: - žiadosť P. Hrtánka o vyasfaltovanie cesty 
                            -žiadosť M. Baránkovej na kúpenie časti príjazdovej cesty 
Podrobnosti SD č.:    7  / 2014 ( 5 strán zápisnice z uznesení ) 
Zasadnutie MZ zo dňa 26.6.2014 
MZ schválilo:  - VZN o výške poplatkov na školách 
                         -protokol  o dennom stacionári pre seniorov v Jesienke 
                         -zvýšenie príspevku futbalovému klubu Hrabové o 300,€ 
                         -dotáciu MO SRZ na nákup rýb do chovného revíru Petrovička – 500,€ 
                         -prideľuje peniaze na opravu kuchynskej linky v KD Hrabové -1000,€ 
                         -zvýšenie príspevku stolnotenisovému odd. Bytča  – 600, € 
                         -zvýšenie príspevku na grantový systém o 1.000€ 
                         -vypracovať novú zmluvu o prenájme káblového televízneho rozvodu 
                         -predĺženie verejného osvetlenia k nehnuteľnosti M. Malobického M. Bytča 
                         -žiadosti o nájom a predĺženie bývania v Jesienke všetkým žiadateľom 
MZ neschválilo:  - žiadosť MŠ Hurbanova na kúpenie interaktívnej tabule 
                              -TS na opravy porúch na plavárni Bytča vo výške 2.500,€, odporúča opravy  
                                s vlastných zdrojov 
                              -žiadosť TS na financie potrebné na náter mosta cez Petrovičku 
                              -žiadosť TS na predaj viacúčelovej štvorkolky ( treba ju ešte využiť na iné potreby ) 
                              -žiadosti občanov mest. časti Mikšová a Pšurnovice na úpravu prístupových  
                                komunikácií 
                              -žiadosť M. Dolinajcovej o prepis nájomnej zmluvy týkajúcej sa bytu vo vlastníctve  
                                Mesta 
Podrobnosti SD č.:      8 / 2014 ( 5 strán zápisnice z uznesení ) 
Zasadnutie MZ zo dňa 25.9.2014 
MZ schválilo:  - využitie fin. prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 2. 471,17 € na opravy schodov  
                            a zábradlia do škol. záhrady. 
                          -využitie voľných priestorov v pavilóne na sídlisku v bývalej očnej optike pre potreby  
                           Mest. knižnice 
                          -poplatky za prenájom DK Bytča na koncerty, plesy, výstavy, firemné akcie, prednášky 
                          -prenájom časti mest. pozemkov v Bytči na stavbu ihriska s umelou trávou 
MZ neschválilo:  -  žiadosť firmy z Banskej Bystrice o umiestnenie pripomienkových kameňov s fin.  
                                  podporou mesta 
                              - žiadosť MŠ Hurbanova na opravy schodov ( musia využiť vlastné prostriedky ) 
                              - žiadosť D. Parčiša v Mikšovej na umiestnenie kanalizácie k RD 
                              - žiadosť M. Dudoňa a iných obyvateľov ul. SNP na úpravu prístupovej komunikácie  
                                k ich RD 
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Podrobnosti SD č.:    9 / 2014 ( 5 strán zápisnice z uznesení ) 
Zasadnutie MZ zo dňa 7.10.2014 
MZ schválilo:  -  zmluvu o spolupráci pri technickej inovácii Filmového klubu Bytča   
                         - zmenu v rozpočte mesta 1. 800,€ na soc. Byty, ich údržba 
MZ neschválilo:  - vyplatenie odmien poslancom za dnešné zasadnutie 
Podrobnosti SD č.:   10  / 2014 ( 1 strana  zápisnice z uznesení ) 
Zasadnutie MZ zo dňa 6.11.2014 
MZ schválilo: - zaradenie OZ s názvom Tajomstvo tanca do klubov mesta 
                        -podmienky na vyberanie daní z nehnuteľností 
                        - poskytnutie dotácií športových akcií na rok 2015  
                        - poskytnutie dotácie pre DSS Novoť vo výške 100,€ 
                        - zrušenie členstva Mesta Bytča v Združení Únie miest Slovenska 
                        - uzavretie zmluvy nájomcom  pozemkov J. Hryzáková, J. a R. Marciš, obaja Pšurnovice 
MZ zvolilo: prísediacich Okresného súdu Žilina J. Vengrického a Mgr. P. Koiša 
Podrobnosti SD č.:  11  / 2014 ( 6 strán uznesení ) 
Mimoriadne zasadnutie MZ zo dňa 28.11.2014. 
MZ schválilo:  - dodatok k zmluve pre výstavbu miestnych komunikácií mesta s firmou z Považskej 
Bystrice 
Podrobnosti SD č.:  12 / 2014 ( 1 strana zápisnice z uznesení ) 
Zasadnutie MZ zo dňa 9.12.2014 
MZ schválilo: - zriadenie komisií a voľby v nich takto: Komisia finančná: Predseda( J. Putirka,) 
členovia( A. Školek, Š.Bučo, J. Lovás, A. Gallo, M. Pániková, I. Braniša ); Komisia správy majetku: 
predseda B. Šušolík, členovia: ( B. Chúpek, P. Weber, S. Struhál, P. Bučko, B. Beňák, V. Gabriš ); 
Komisia výstavby a ŽP: predseda: J. Babušík, členovia: ( j. Kozák, J. Melocík, P. Hrabovský, P. Koiš, M. 
Gácik, M. Behrík ); Komisia sociálna, bytová, kultúry, športu a iné: predseda: O. Skotnický, členovia: ( 
Ľ. Hrobárik, A, Gajdošíková, J. Raždík, M. Filek, E. Boocová, P. Putirka );  Grantová komisia:  predseda:  
A. Gajdošíková, členovia: B. Chúpek, O. Skotnický, J. Janešík, M. Petrus ;  Komisia strategických 
a európskych činností:  predseda: M. Filek, členovia ( P. Weber, B. Šušolík, J. Kozák, M. Ovseník );  
Komisia na ochranu verejných práv : A. Školek, J. Raždík, J. Putirka, A. Gajdošíková; Vyraďovacia 
komisia: predseda: S. Struhál, členovia ( Ľ. Hrobárik, J. Kozák ).  
                             -vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta na 22.1.2015 
MZ neschválilo:  - zriadenie a náplň práce komisií , tak ako boli predložené 
                              -plat primátora mesta a určuje mu plat 3. 103,€ od 9.12.2014 
MZ vzalo na vedomie : voľby do samosprávy mesta a primátora Miroslava Minárčika  
                                        -všetci zvolení poslanci zložili sľub  
MZ volilo  : za členov MR Ing. P. Webera, JUDr. Antona Školka, M. Fileka, J. Kozáka.  
MZ poverilo predsedov komisií aby vypracovali náplň práce svojich komisií a predložili MR a MZ. 
Podrobnosti SD č.:      / 2014 ( 5 strán zápisnice z uznesení )  
Mestský ples.  V priestoroch Sobášneho paláca sa konal II. ročník Mestského plesu, ktorý otvoril 
tohtoročnú plesovú sezónu. Hostí privítal primátor M. Minárčik  s manželkou. Prítomným poďakoval 
za účasť a zaželal im príjemnú zábavu. Potom spoločne s riaditeľom Považského múzea v Žiline L. 
Cimerákom slávnostným prípitkom otvorili ples.  O dobrú náladu sa starala ľudová cimbalová kapela 
Javorové husle.  Podrobnosti SD č.:   13 / 2014 

Podnety cez smartfón.  MsÚ vyzýval občanov, aby hlásili to, čo sa im v meste nepáči cez smartfón. 
Mobilná aplikácia City Monitor zefektívňuje komunikáciu medzi občanmi a samosprávou.  
Prostredníctvom tejto vymoženosti už občania nahlasujú rôzne poruchy, nedostatky, znečistenie 
verejného priestranstva a pod. Na starosti má túto aplikáciu Zuzana Belková administratívna 
pracovníčka MsÚ. Upozornila na to, že mesto zaujímajú požiadavky a všetky podnety občanov.  
Podrobnosti SD č.: 14   / 2014 
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finančnej komisie. Zaujal tak miesto po P. Bologovi, ktorý bol odsúdený za prechovávanie detskej 
pornografie.  Za predsedu finančnej komisie , ktorej predtým predsedal Bologa, zvolili poslanci Jozefa 
Raždíka. M. Behrík je súkromný podnikateľ so zameraním sa na stavebný odbor.  
Poďakovanie pedagógom.  28. 3. Sa v Sobášnom paláci uskutočnil slávnostný koncert spojený 
s oceňovaním pedagógov všetkých stupňov škôl na území mesta.  Primátor mesta M. Minárčik  sa 
poďakoval učiteľom a vychovávateľom za náročnú, zodpovednú a záslužnú prácu pri vzdelávaní 
mladej generácie. Všetkým prejavil svoj rešpekt a úctu.  Na návrh riaditeľov škôl , udelil primátor 
plaketu J. A. Komenského siedmim pracovníkom školstva.  
Podrobnosti SD č.:  15   / 2014 
Prebytok pri hospodárení.  Pretože mesto v minulom roku hospodárilo s prebytkom , na aprílovom 
zasadnutí MZ poslanci rozhodovali, ako ho využiť.  Prebytok ostal vo výške 124 084 eur, 
a v rezervnom fonde im ostalo 500-tisíc eur.  Pri rozhodovaní bolo ich prioritou dokončenie 
rekreačnej zóny  pri Kaplnke. V marci opravili most v smere na Kaplnku. Dopravu cez tento most 
vylúčili.  
Podrobnosti SD č.:  16  / 2014 
Nedoplatky. Vyše 65-tis. eur dlhujú ľudia na daňových a nedaňových platbách mestu. Prednostka 
MsÚ Alžbeta Kramarová  povedala, že hodnotili vývoj za minulý rok. Niektoré nedoplatky narástli až 
o 100% oproti iným rokom. Mesto má právnika na plný úväzok a jednou z jeho povinností bude teraz 
vymáhať tieto poplatky. Suma nie je zanedbateľná. Za nájomné a odvoz odpadu občania dlhujú 
25 500eur a za dane z nehnuteľností dlhujú až 40-tisíc eur.  MZ pripravilo nové VZN , ktoré vymáhanie 
poplatkov zjednoduší.  Podrobnosti SD č.:  17  / 2014 
Internetový portál.  Pred MsÚ je na pravej stene informačný turistický internetový portál 
prezentujúci región pod Javorníkmi.  Oficiálne bol spustený 28. 6.pri príležitosti 780.výročia prvej 
písomnej zmienky o meste. Tento mikroprojekt  Bytčiansko - Javorníky bol financovaný z prostriedkov 
Európskej únie čiastkou 10 474 €. Portál je zameraný na turistickú atraktívnosť  nášho územia a na 
informácie o kultúre a spoločenských podujatiach.  Podrobnosti SD č.:  18 / 2014 
99.narodeniny. Pani Anna Michálková zo Pšurnovíc oslávila 18. 5. 2014  svoje 99.narodeniny.  Je to 
čulá a energická pani, ktorá rozdáva svojmu okoliu veľa radosti. K slávnostnej atmosfére sa pridali ako 
hostia primátor mesta M. Minárčik a poslanec mestskej časti Pšurnovice Július Lovás.  
Podrobnosti SD č.:  19    / 2014 
Predaj pozemkov. 37 majiteľov pozemkov k prístupovej ceste pod novú výrobnú halu sa stretlo v júni 
s primátorom mesta, aby jednali o podmienkach predaja. Majitelia požadovali až 40 € za m2. Za 12 
m2 by sa cena vyšplhala na 72-tis. €. Jednalo sa o výrobnú halu na komponenty do automobilov, 
ktoré sa mala začať stavať v septembri. Investor chcel v prvej fáze zamestnať 160 ľudí a vo výrobe 
okolo 600 ľudí, čo by bolo pre mesto so 16-% nezamestnanosťou veľkým prínosom.   
Podrobnosti SD č.: 20   / 2014 
Nezamestnaní.  Od 1.júla sa stalo mesto poskytovateľom práce pre nezamestnaných. Zo 103 ľudí ale 
prejavilo záujem iba 88. Desiatim z nich ponúklo mesto prácu v zariadení pre seniorov Jesienka ako 
opatrovateľky, zdravotné sestry či kuchári. Jednému v DK, jednému v knižnici a jednej v CVČ. Ostatní 
začali  pracovať pri verejnoprospešných prácach. Pri čistení mesta , kosení , alebo v TS.  
Podrobnosti SD č.:  21  / 2014 
Jesienka.  16.júla 2014 uplynuli už 2 roky, čo boli do zariadenia Jesienka prijatí prví klienti. Toto 
jubileum si zamestnanci i mobilní klienti pripomenuli výletom do prírody a varením guláša. Okrem 
sociálnych služieb je tu k dispozícii aj denný stacionár. Na spestrenie denného života pripravuje 
riaditeľstvo športové, kultúrne a iné podujatie pre svojich klientov. Musia sa hlavne prispôsobiť ich 
zdravotnému stavu. Podrobnosti SD č.:  22  a ,b / 2014 
Slávnostné posedenie.  27.októbra pripravilo riaditeľstvo Jesienky slávnostné posedenie k Mesiacu 
úcty k starším. So svojím programom vystúpili učitelia a deti zo Základnej školy na Ul. mieru 
s veselými pesničkami a básňami. Na záver zahrali na akordeónoch Ján Ciesarík a Július Kozák, ktorým 
sa podarilo rozospievať klientov a tiež zamestnancov.  
Podrobnosti SD č.:  23  / 2014 
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Transparentnosť ( transp.). Naša samospráva patrí medzi najväčších skokanov v rebríčku 
transparentnosti na Slovensku. Od poslednej hodnotiacej správy sme sa posunuli o 66 miest.  V roku 
2012 sme zo 100 najväčších samospráv boli na 99 mieste.  Dnes je Bytča na 33.mieste rebríčka. Podľa 
autorov vyššia transp. Znižuje riziká míňania verejných peňazí a zmenšuje korupciu. Hodnotilo sa 
zverejňovanie zmlúv, zapojenie verejnosti do diskusie, personálna politika, udeľovanie grantov a pod. 
Naše mesto všetky výberové konania, zmluvy, objednávky, faktúry zverejňuje  na webe mesta.  
Podrobnosti SD č.:  24  / 2014 
Opravený rozhlas. Na základe sťažností občanov mestskej časti Pšurnovice , oslovilo mesto súkromnú 
firmu , ktoré s pracovníkmi MsÚ zistila poruchu v reproduktoroch. 12.augusta boli opravené 
a vymenené zlé kondenzátory a rozhlas fungoval.  
Podrobnosti SD č.:  25   / 2014 
Koniec roka. Mesto Bytča, CVČ a Farský úrad všetkých občanov srdečne pozvalo koncom decembra 
na stretnutie s Mikulášom. Uskutočnilo sa v Dome kultúry a vyvrcholilo na námestí rozsvietením 
vianočného stromčeka.  Zároveň primátor mesta všetkých pozval na tradičný silvestrovský ohňostroj. 
K dispozícii bolo aj občerstvenie podávané v stánkoch.  
 
Mestská polícia ( MsP ). 
Nové kamery.  Mestu Bytča koncom októbra schválila Rada vlády pre prevenciu kriminality dotáciu vo 
výške 14 000 eur na rozšírenie kamerového systému. Náčelník MsP Marek Smetana ich chce 
namontovať najmä na novú korčuliarsku dráhu pri Kaplnke, monitorované budú aj priestory parku 
a detských ihrísk.  
Beseda s políciou. 17. 3.mali všetky kluby dôchodcov besedu s políciou v DK. Reč bola o falošných 
bankovkách, o riziku fajčenia, o bezpečnosti seniorov doma i na verejnosti pred podvodníkmi. 
Príslušníci rozdali prítomným okrem letákov aj lístky s dôležitými telefónnymi číslami na políciu 
a integrovaný záchranný systém.   
Podrobnosti SD č.:  26   a, b, c, d, e / 2014 
Požiar. 9. 3.niekto úmyselne založil požiar unimobunky, kde bola Večierka na Hlinkovej ul. Keďže ho 
vlastnil poslanec S. Struhal , vznikla otázka, či nešlo o pomstu. Pozemok pod malými predajňami mal 
byť súčasťou budúcej tržnice.  Privolaní požiarnici minuli na uhasenie požiaru 12-tis. litrov vody.  
Požiarom vznikla majiteľovi škoda 2 000 eur.  Kauza mala ešte svoju dohru.  Počas neprítomnosti 
majiteľa dvaja mladí páchatelia odrazili zámok a brali, čo mohli, hoci vo vyhorenej bunke toho veľa 
neostalo. Polícia ich zadržala. Ktovie, či im to stálo za to.  
Podrobnosti SD č.:  27  / 2014 
Náplň práce polície.  Policajti pravidelne organizujú prednášky zamerané na prevenciu kriminality na 
školách . V marci riešili napr.: krádež v kostole. Zlodeji ukradli pokladničku. Okrem drobných krádeží 
riešia najmä problémy s bezdomovcami, ktorí sa opíjajú na verejnosti a robia neporiadok. Policajti 
pravidelne odchytávajú túlavých psov. Jeden z nich bol kuriozitou. Pravidelne utekal svojmu 
majiteľovi a keď videl auto MsP  sám naskakoval do odchytového koša.  
Podrobnosti SD č.:  28  / 2014 
Mestská knižnica ( MsK) . 
Pozývala koncom júna na Prázdninové stredy.  Deti si počas celého júla aj augusta mohli vychutnať 
dni plné zábavy a dobrých kníh. Podmienkou bola platná registrácia v MsK , vek od 5 do 10 rokov a 
povinné povolenie od rodičov. Náplň programu si deti mohli nájsť na internetovej stránke knižnice.  
Podrobnosti SD č.: 29    a, b / 2014 
Noc s  Andersenom. V priestoroch Ms knižnice sa 4.apríla uskutočnil v poradí 14.ročník 
medzinárodného projektu. V našej knižnici sa uskutočnil štvrtýkrát. Tohtoročná noc bola venovaná 
čarodejníkom a kúzlam. V spolupráci s MŠ Dostojevského , ZŠ Ul. Mieru, Štátnym archívom 
a mestskou knižnicou sa podarilo vykúzliť krásne vystúpenie a nezabudnuteľné zážitky z nočného 
čítania, návštevy kina, zámku, diskotéky a z návštevy duchov v knižnici.  
Podrobnosti SD č.:  30  / 2014 ( foto a plagát ) 
Beseda so spisovateľom.  Knižnica v spolupráci s mestom Bytča pripravila 20.mája besedu so 
spisovateľom a prekladateľom Romanom Bratom. Autor deťom pútavo rozprával o svojom štúdiu 
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v Španielsku, o spôsobe tvorby. Spisovateľ bol v Bytči prvýkrát a vychutnával si to. Deti sa ho 
vypytovali na všetko, čo ich zaujímalo a po besede si mnohí kúpili jeho knihy, ktoré im podpísal.  
Podrobnosti SD č.:  31   / 2014 
Deň detí.  Ľubica Raždíková , pracovníčka knižnice , privítala 30.mája deti z MŠ Dostojevského. Keďže 
oslavovali svoj sviatok, knižnica v spolupráci s firmou Oriflame im pripravila deň prekvapení. Deti si 
užili mnoho športových aktivít a tvorivé dielne. Najviac sa im páčilo maľovanie na tvár pri ktorom zo 
seba vytvorili rozprávkové postavičky. Na záver dostali všetci sladkú odmenu.  
Podrobnosti SD č.:  32  / 2014 
Čitateľský maratón.  Pracovníčky MsK  pod vedením Ľ. Raždíkovej pripravili pre deti základných škôl 
4-krát  podujatie pod názvom „ Čítajme si“. Tento čitateľský maratón prebieha naraz na celom 
Slovensku. Hlavným cieľom podujatia, bolo zapojiť čo najviac detí do čítania. Tento rok navštívilo 
knižnicu 404 čitateľov. Proti minulému roku ich počet  narástol o 182 . Tento rok čítali knihu Gabriely 
Futovej : Brata musíš poslúchať. Do čítania sa s deťmi zapojila aj p. riaditeľka školy Ul. Lániho Mária 
Torousová a metodička pre školstvo OÚ Mária Ďuriková. Okrem zážitkov dostali deti farebné záložky 
do kníh. Prekvapením tohto roku bolo to, že sa deťom podarilo prekonať rekord celoslovenského 
maratónu z 36 321 na 37 064 detských čitateľov.  
Podrobnosti SD č.:  33   / 2014 
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2. kapitola 

 

 

Š T Á T N A     S P R Á V A 

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 10. 1. Dražba rodinného domu ( RD ) Jozefa a Jána Játyovcov z Pšurnovíc. Dražiteľom bola 

V´UB banka Bratislava a vydražili RD so záhradou a okolitými pozemkami.  

- 22. 1.  Dražba bytu na Hlinickrej ulici , ktorého majiteľom bol Peter Šípovský a navrhovateľom 

dražby Slovenská sporiteľňa.  

- 7. 7. Oznam o dražbe RD v k. ú. Bytča, ktorého majiteľom bol J. Sventek. 

- 22. 12. Dobrovoľná dražba súboru nehnuteľností ( byt a parcela na ul. Bottovej ). Majiteľom 

bol Erik Papánek.  

- Verejná vyhláška o začatí stavebného konania : Modernizácia trate Púchov – Žilina. V Bytči sa 

robila na železničnej stanici kanalizácia, Odlučovač ropných látok, úprava na vodovode a nové 

priestory pre riadenie dopravy.  Podrobnosti SD č.: 34   / 2014 

Správy – rok 2014 v Žilinskom kraji.  

- Júl.  Vrátnou dolinou sa prehnala ničivá búrka, ktorá za sebou zanechala veľké škody. Už 

o mesiac dostala späť svoju pôvodnú podobu.  

- Otvorenie zrekonštruovanej hradnej veže v Budatíne.  

- Otvorenie obnoveného Bábkového divadla v Žiline predstavením pre deti Zvedavý sloník.  

- Podpis zmlúv. V Sobášnom paláci v Bytči sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie zmlúv 

úspešných žiadateľov Nórskych fondov. Jeden z nich bol projekt „ Bez kaplnky nie je hrad „.  

- Rytierska výprava na hrade Strečno bola súčasťou série podujatí pod názvom Rytierske 

výpravy 2014.  

- Hotelová akadémia  v Žiline prešla rozsiahlou stavebnou rekonštrukciou 

- Žilinský Oskar. Tohto podujatia sa zúčastnili aj deti sociálnych zariadení Lúč v Žiline a Bytči.  

- Študentský parlament.  Jeho prvého zasadnutia sa zúčastnili študenti Horného Považia. 

- Nové okná umožnili žiakom Gymnázia v Bytči väčší komfort pri vyučovaní 

- Krajská knižnica oslávila v októbri 90 rokov . V lete otvorili letnú čitáreň.  

- Domov domovu sa volalo podujatie, ktorého sa zúčastnili seniori z celého kraja.  

 

Združenie Región Beskydy.  

Dva objekty obnovy cyklotrás realizovalo združenie Región Beskydy od januára do marca tohto roku, 

vďaka ich podpore z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR.  Prvá etapa sa týkala 

pohraničných oblastí  Beskýd na Slovensku , Moravskosliezsky kraj a poľské pohraničie.  V žilinskom 

kraji sa nachádza  asi 2500 km cykloturistických trás, z toho v hraničnej oblasti 1000 km trás.  Mnohé 
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z nich zlegalizovali a vyznačili pred 10 rokmi.  Značenie je staré a nevyhovujúce.  Organizátori pridajú 

obrázkové smerovky, maľované značenie, pridajú sa nové imidžové miesta na trasách.  

Pre rozvoj cestovného ruchu využíva každá oblasť svoje vlastné finančné zdroje. ŽSK 2950  a podporu 

štátneho rozpočtu vo výške 19 875 €.  Na doplnenie cyklotrás už chýba moderný web portál.  

Podrobnosti SD č.:  35  / 2014 

Klientské centrum.  

V súlade s vládnym programom o otvorenej štátnej správe otvoril Okresný úrad v Bytči Klientské 

centrum v budove OU.  Jeho cieľom bolo zabezpečiť , kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej 

správy pre občana.  Sledovali tiež zníženie nákladov na jej fungovanie, zjednodušenie vybavovania 

vecí  fyzických a právnických osôb, a vybavenie agendy na jednom mieste.  

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že napr. vybavovanie pasov je oveľa rýchlejšie a kvalitnejšie, 

nehovorím o ochote a ústretovosti  personálu.  

Konkrétne sa jednalo o pracoviská ( odbory ) : katastrálny ,  oddelenie dokladov,  živnostenského 

podnikania ,organizačný odbor,  životného prostredia, pozemkový a lesný odbor, cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií.  

Obyvatelia mesta dostali do poštových schránok letáky  s podrobnosťami o práci a kompetenciách 

jednotlivých odborov a o ich úradných hodinách.  

Podrobnosti SD č.: 36    / 2014 

Školstvo.  

Ocenení učitelia. Ku Dňu učiteľov ocenila Žilinská župa stredoškolských učiteľov.  Ocenení si prevzali 

plakety a ďakovné listy z rúk žilinského župana J. Blanára a riaditeľky odborného školstva D. 

Mažgútovej.  

V školách , ktoré patria pod ŽSK vyučuje takmer 2500 stredoškolských pedagógov. Od roku 2007 si 

ocenenia prevzalo približne 460 učiteľov.  Z tohtoročných 66 ocenení bolo 14 z Liptova, 18 z Horného 

Považia, 7 z Kysúc, 13 z Turca a 14 z Oravy.  

ŽSK má v aktuálnom šk. roku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 66 stredných škôl, z toho 16 

gymnázií, jednu jazykovú školu, 39 stredných odborných škôl, 9 spojených škôl a 1 školský internát.  

Podrobnosti SD č.:  37  / 2014 

Ocenení študenti.  V závere šk. roka tradične Žilinská župa oceňuje aktívnych študentov, ktorí sa 

zapájajú do súťaží krajskej samosprávy.  Tento rok sa do 7 súťaží zapojilo takmer 300 žiakov 

stredných škôl.  Obľúbená bola výtvarno – literárna súťaž Môj slovenský športový vzor a vedomostná 

súťaž Mladý Slovák.  Jej cieľom  je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu 

slovenského národa.  

Podrobnosti SD č.:  38   / 2014  

Stavba vedeckého centra. V júni začali v Žiline stavať Univerzitný park a Univerzitné vedecké 

centrum.  Základný kameň na obe inštitúcie položil  minister školstva D. Čaplovič.  

Obe pracoviská plánujú významné úlohy pri transferi poznania a technológií z výskumných laboratórií  

do hospodárskej a spoločenskej praxe.  Hlavnými oblasťami výskumu sú dopravná infraštruktúra, 

progresívne materiály a moderné budovy.  Do verejného obstarávania na dodávateľa výstavby sa 

prihlásilo 9 firiem.  

Podrobnosti SD č.: 39    / 2014 

Cezhraničná spolupráca.  

V júli zavítala do Žiliny delegácia z Moravskosliezskeho kraja vedená hejtmanom M. Novákom.  

Ústrednými témami boli možnosti intenzívnejšej spolupráce a vyhodnotenie doterajších aktivít na 

poli dopravy, školstva, soc. Vecí, kultúry a cestovného ruchu.  Šéfovia oboch krajov sa zároveň 
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zúčastnili na slávnostnom  poklepaní základných kameňov výstavby úsekov diaľnic D1 Lietavská Lúčka 

– Dubná Skala a diaľnice D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno.  

V oblasti školstva  a športu spoločne rozvíjajú projekt Podpora talentov. ŽSK je mimoriadne aktívny 

v medzinárodných vzťahoch. V súčasnosti má podpísané dohody s 10 partnerskými regiónmi.  

Podrobnosti SD č.:  40  a , b / 2014 

Zdravotníctvo.  ŽSK sa v júni zaoberal podnetmi obyvateľov najmä pre poplatky v zdravotníctve.  

Poplatky nie sú legislatívne jednoznačné. Lekári si vytvárajú rôzne typy cenníkov.  K tejto téme 

prizvali aj predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva. Dohoda znela , že cenník poplatkov bude 

schvaľovaný a kontrolovaný samosprávnym krajom a výnosy z pokút budú príjmom samosprávneho 

kraja. Ďalej sa dohodli, že lekár môže vyberať poplatok od pacienta do 5 pracovných dní.  

Podrobnosti SD č.:  41  / 2014 

Bankovníctvo. Pred 5.rokmi sme začali používať euro miesto 100 ročnej slovenskej koruny.  Od 

septembra pribudla v našich peňaženkách nová  10 – eurová bankovka.  Nová bankovka obsahuje 

niekoľko nových ochranných prvkov.  Nápadné smaragdové číslo vytvára svetelný efekt. Krátke 

vystupujúce čiarky na ľavom rohu uľahčujú jej identifikáciu najmä zrakovo postihnutým ľuďom.  Staré 

bankovky sa z obehu postupne sťahovali.  

Podrobnosti SD č.: 42   / 2014 

Polícia.  Dopravné priestupky. Začiatkom júna odhalili policajti v ŽSK 61 vodičov pod vplyvom 

alkoholu.  14 z nich namerali dychovou skúškou nad 1 promile.  Kontrolám sa nevyhli ani vodiči 

nemotorových vozidiel, z nich bolo 28 pod vplyvom alkoholu.  

2.4.2014 zomrela v Prahe prvá obeť otravy metylalkoholom, ktorí nezodpovední „podnikavci“ 

vyrábali vo veľkom a nedbali na to, že jeho pitie bude stáť  mnohých život.  

Týranie seniorov.  Čoraz častejšie sa stávajú obeťami násilia seniori.  Najčastejšie ho na starých 

ľuďoch pácha blízka osoba, často vlastné dieťa.   Za minulý rok bolo v našom kraji 5 úmyselných  

ublížení na zdraví, 6 nebezpečných vyhrážaní a 1 krát bola porušená domáca sloboda.  Každoročne 

počet  týraných, okradnutých alebo inak poškodených seniorov stúpa.  Júnové číslo novín MY sa 

zameralo na túto otázku a ponúklo seniorom dobré rady ako sa chrániť.  

Podrobnosti SD č.: 43  / 2014 

Kultúra.  Žilinská župa sa aj tento rok  zapojila do 47. ročníka najstaršieho medzinárodného filmového 

festivalu filmov s turistickou  tematikou v Karlových Varoch.  Do súťaže zaslala snímok HAPPY Žilinský 

kraj.  Patril do kategórie prezentácií regiónov a miest.  Vo videoklipe sa objavil aj renesančný Sobášny 

palác  v Bytči.   O úspechu takejto podoby propagácie svedčal počet vzhliadnutí videí, ktorý  presiahol 

počet 62 – tisíc.  Porota zaradila spomínané video spomedzi 477 filmov  zo 132 krajín sveta na 20.  

miesto vo svojej kategórii.  

Podrobnosti SD č.: 44 / 2014 

Úrad práce a sociálnych vecí.  

Dávky v hmotnej núdzi.  5 občanov Bytče svoju dávku v hmotnej núdzi  za mesiac júl nedostalo. Nárok 

na túto dávku si mali odpracovať v rozsahu 32 hodín mesačne.  Z hodnotenia júla vyplynulo, že 

z celkového zoznamu 104 ľudí sa aktívne zapojilo do práce iba 43.  To znamená, že viac ako polovica 

občanov ponúknutú prácu nevyužila, pričom im mesto zabezpečilo pracovné prostriedky .  Občania 

pracovali cez Technické služby pri čistení námestia a ulíc, pri kosení a drobných stavebných prácach, 

v domove pre seniorov Jesienka pri opatrovateľských službách a v kuchyni, v Dome kultúry, v knižnici 

a v Centre voľného času.  

Podrobnosti SD č.:  45  / 2014 
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Doprava. Oprava ciest. Cestári v ŽSK postupne počas leta opravili 15 úsekov cestných komunikácií za 

882 – tisíc eur.  Na Hornom Považí to bolo 12 km ciest.  Bežnú letnú údržbu vykonával a SC  ( Správa 

ciest )ŽSK  priebežne počas letných a jesenných mesiacov.  Náročné opravy zabezpečila dodávateľsky.  

Ďalšou kapitolou bola obnova povrchov obciach, kde bola oprava splaškovej kanalizácie.  

Do bytčianskeho okresu poputovalo na opravu oporného múru v časti Kotešová – Buková zo župného 

rozpočtu 155 – tis. eur.  

V tomto roku získal ŽSK na cesty II. a III. triedy z fondov EÚ  a z Regionálneho programu dovedna 

približne 27 mil. eur. Za ne župa zrekonštruovala asi 200 km ciest.  

Podrobnosti SD č.:  46  / 2014 

Nové eurofondy. V porovnaní s ostatnými  regionálnymi samosprávami je Žilinský kraj lídrom 

v čerpaní eurofondov. Žiadateľmi o ne nie je len župa , ale aj mestá, obce, univerzity, či tretí sektor. 

Doteraz im boli schválené nenávratné finančné príspevky vo výške 1,76 miliardy eur.  V rýchlosti 

čerpania je kraj na úrovni 64 %, čo je najrýchlejšie tempo zo všetkých krajov na Slovensku.  Fondy išli 

najmä do dopravy, regionálneho rozvoja, školstva, športu, sociálnych vecí, kultúry a cestovného 

ruchu. Ich výška presiahla sumu 76 mil. eur.  

Medzi najväčšie investície patrila rekonštrukcia veže Budatínskeho zámku, Bábkového divadla, 

mnoho rekonštrukcií škôl vo viacerých okresoch kraja. Riaditeľom odboru pre Integrovaný regionálny 

operačný program bol Milan Ovseník z Bytče.  

Tento rok sa zameria kraj v rozdeľovaní fondov  na cestovný ruch, na turistiku. Novinkou bolo , že ŽSK 

bol správcom fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR.  

Medzi viaceré propagačné letáky patrí aj Región Javorníky. Je to informačný turistický portál 

prezentujúci región Javorníky.  

Podrobnosti SD č.:  47  a, b  / 2014 

Voľné dni. Vďaka voľným sviatočným dňom sme si tento rok užívali 6 predĺžených víkendov. Rok 

2014 bol k pracujúcim mimoriadne štedrý. Z 15 voľných dní, pripadali iba 2 na víkend a 13 na 

pracovné dni.  Ekonómom sa zdalo, že voľných dní máme priveľa. V európskych krajinách sme v počte 

sviatočných dní na druhom mieste spolu s Rakúskom a Portugalskom.  Suverénne vedie Nemecko. 

O 3 sviatočné dni menej majú Česi a o 4 Poliaci. Najmenej majú Holanďania.  

Jednalo sa o sviatky : 29. 8. – Slovenské národné povstanie, 17. 11. – Deň boja za slobodu. Ďalšie dni 

sú Dni pokoja : 8. 5. – Deň víťazstva, vianočné a veľkonočné sviatky. 10 spomedzi našich sviatkov je 

cirkevných.  

To, ktoré dni budú štátnymi sviatkami , určuje zákon. Okrem  spomínaných dní , máme aj Dni 

pamätné, ktoré sú ale pracovné.  

Podrobnosti SD č.:  48 / 2014 

Ocenenie za prácu.  

Ministerstvo práce a sociálnych vecí v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave  udelilo 2. 10. 

Ocenenie Sociálny čin roka vyše 30 jednotlivcom a organizáciám. Za dlhodobú a obetavú prácu získali 

ocenenia aj zamestnanci detských domovov. Medzi nimi aj Martina Vančíková z Bytče. Ceny odovzdal 

minister  a riaditelia Ústredia práce.  

16. 10. Ocenili v priestoroch Úradu ŽSK nielen pracovníkov sociálnych, ale po prvý krát aj 

zdravotníckych zariadení. Z rúk župana J. Blanára si prevzalo  ocenenie  26 soc.  a 10 zdravotníckych 

pracovníkov zo všetkých okresov kraja.  

Podrobnosti SD č.: 49 a, b / 2014 
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Čínska delegácia.  23. 9. Navštívila Žilinu ( ŽSK ) delegácia z čínskeho hlavného mesta provincie 

Zhejiang , s ktorým má Žilinská župa podpísanú dohodu o spolupráci od roku 2012. Cieľom stretnutia 

bolo prezentovať náš kraj a vytvoriť si budúce aktivity oboch miest.  

Podrobnosti SD č.: 50  / 2014 

Dopravný podnik jubiluje.  DPMŽ  usporiadal 13. 9. pri príležitosti 20. výročia spustenia trolejbusovej 

prevádzky Deň otvorených dverí. DPMŽ sa tiež pripojil ku kampani Európskeho týždňa mobility. 

Návštevníci si mohli pozrieť všetky druhy vozidiel, priestory na ich kontrolu a údržbu, či vyskúšať 

sedadlo vodiča.  Deň otvorených dverí mal mnoho sprievodných akcií.  

Podrobnosti SD č.:  51 / 2014 

Podpisovanie zmlúv.  V Sobášnom paláci v Bytči sa začiatkom novembra uskutočnilo slávnostné 

podpisovanie zmlúv úspešných žiadateľov na projekty obnovy a záchrany kultúrneho dedičstva na 

Slovensku.  Jedným z nich bol aj projekt ŽSK „ Bez kaplnky nie je hrad „. Projekt bol súčasťou obnovy 

Budatínskeho hradu, konkrétne jeho hradnej kaplnky.  Zároveň sa v Sobášnom paláci konala 

konferencia s názvom „ Živé pamiatka“ zameraná na turizmus. Súčasťou akcie bola aj vernisáž „ 

Znovuzrodené dedičstvo“ – putovnej výstavy projektov kultúrneho dedičstva na celom Slovensku.  

Podrobnosti SD č.:  52 a, b / 2014 

Colný úrad. CÚ Žilina vyrubil za 9 mesiacov pokuty v celkovej sume 133 600 eur na základe 

vykonaných 1 559 kontrol používania elektronických  registračných pokladníc  v predajniach 

a službách v celom ŽSK.  Iba počas septembra navštívili pracovníci CÚ 272 predajcov, pričom neobišli 

ani trhoviská či jarmoky.  Zákonom dané pravidlá porušila takmer tretina prevádzok. 

Podrobnosti SD č.:  53 / 2014 

Šanca pre zasnúbených. V súťaži  o Svadobný dar palatína Turzu mali možnosť 2 snúbenecké páry 

absolvovať svadbu v Sobášnom paláci v Bytči.  Páry museli splniť podmienky stanovené ŽSK. Je to 

návšteva kultúrnych krás severozáp. Slovenska a zbieranie pečiatok do mapy Poklady múzeí 

Žilinského kraja.  

V Sobášnom paláci si povedali svoje „ áno „ aj snúbenci mimo spomínanej aktivity. Prostredníctvom 

tlače sa potom poďakovali Považskému múzeu za možnosť sobášiť sa v krásnom prostredí nášho 

zámku.  

- 12. 7.  Ján Sečeň a Vladislava Petroušková 

- V máji manželia Juríkovci  

- 10. mája manželia Hartmanovci  

- 8. 8. Andrea a Peter  

- 22. 8. Silvia Adamová a Pavel Frait  

- 6. 9.  Lucia a Róbert  

- 20. 9.  manželia Kontríkovci  

- 4. 10.  manželia Mičicovci 

- 11. 10.  manželia Levkovci 

Podrobnosti SD č.:  54 a, b, c, d / 2014 

Podrobnosti SD č.:  55 e, f, g, h, ch / 2014 

 

 

 



13 
 

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 

 

 
Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 22. 1. MsÚ predložil dokumenty o Sociálnych službách a podnikaní, pretože sa zmenil zákon.  
- 15. 4. MsÚ uverejnil  Návrh trhového poriadku na Hlinkovej ulici Bytča.  Informoval o tom, 

kto je správca tržnice, aký je predajný čas, predmety predaja, povinnosti predajcov atď.  
- 5. 5. MsÚ vyhlásil obchodnú verejnú súťaž k predaju a nájmu  majetku mesta. Jednalo sa o 5 

pozemkov a parciel – väčšinou to boli záhrady.  
- 19. 8. Okresný úrad v Žiline zriadil pracovisko štátnej správy na úseku živnostenského 

podnikania od 1. 10. 2014 na dobu neurčitú. Úrad mal sídlo v zámku v budovách Okresného 
úradu Bytča. Spomínaný územný obvod tvorili : mesto Bytča; Obce : Jablonové, Maršová – 
Rašov, Súľov – Hradná, Hlboké, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica, Kotešová, 
Predmier a Veľké Rovné.  V novom pracovisku bola aj služba , ktorá poskytovala výpisy 
z obchodného registra  SR.  

Rozpočet MsÚ . 
Výdavky na služby: 

• Verejné osvetlenie                                                              115 500 

• Služby pre mesto                                                                 151 780 

• Cestovný ruch                                                                        23 240   

• Sociálne služby ( staroba )                                                    82 670 

• Sociálne služby ( rodina a deti)                                            37 710  

• Činnosť matriky                                                                       17 800  

• Interné služby MsÚ                                                               495 180 

• Právne služby pre mesto                                                          2 000 

• Internet                                                                                        1 650 

• Archív                                                                                           3 670  

• Správa majetku                                                                         48 080 

• Pohrebiská                                                                                  53 500 

Projekty MsÚ:   

• Cezhraničná spolupráca                                                        116 680  

• Realizácia stavieb                                                                        5 000 

Podrobnosti SD č.:  56 a, b, c, d  / 2014 ( rozpočet mesta ) 

Firma ASIO. Stále sídlila na Ul. 1. Mája č. 1201 Vyrábali čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie 
stanice, odlučovače ropných látok, lapače tukov, odľahčovacie komory a regulátory prietoku vody. 
Podrobnosti SD č.: 57 a, b, c / 2014 

O b c h o d y 
Textil.  
Butik LÍVIA  ponúkala oblečenie pre deti, hračky a dámsku konfekciu. 
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Predajňa MAXIMO   na Hlinkovej ul. rovnako ponúkala textil, obuv  pre ženy a mužov.  
Predajňa BAMBI  na Hlinkovej ul. ponúkala oblečenie a darčekové predmety pre najmenších. 
V DK  usporiadal slovenský výrobca dámskych a pánskych kabátov zo Žiliny predaj 21. 2.  
Podrobnosti SD č.: 58  a, b / 2014 
Stavebný materiál.  
Keramika italiana je predajňa dlažby a obkladov sídliaca v Hrabovom . Ponúkali predaj obkladov za 
výhodné ceny.  
Predajňa MELIOR DOMUS na Sakalovej ul. ponúkala dvere , podlahy a kompletný stavebný materiál 
za výhodné ceny.  
Kamenárstvo vzorková predajňa na ul. Sakalovej ponúkala kompletné vyhotovenie hrobu, pomníkov, 
krbov,  kuchynské dosky a pod. 
FAGUS predajňa použitého stavebného materiálu so sídlom v Hliníku, ponúkala svoj tovar za 
symbolické ceny.  
Podrobnosti SD č.:  59  a, b, c , d / 2014 
Firma JOPER nás pozývala do budovy Kominárskeho domu, kde má svoju predajňu a ponúka v nej 
tapetové štúdio, možnosť miešania fasádnych farieb a omietok.  
Obchodný reťazec TEMPO – COOP Jednota v marci otvoril svoju prevádzku v Bytči na Kollárovej ul.  
Na ploche 1 162 m2  nájde zákazník tovar potravinársky ale aj spotrebný rôzneho druhu.  Predajňa 
má moderné vybavenie, úpravu regálov a bohatý výber tovaru z domova i zo zahraničia.                                    
Podrobnosti SD č.:  60  / 2014 
Firma DASING predávala nábytok a požičiavala tapetovacie stroje. Sídlila na Kollárovej ul. pri COOP 
Jednote. Podrobnosti SD č.:  61   / 2014 
Nová tržnica. Na Hlinkovej ul. sa už v lete pripravovali na výstavbu novej tržnice. Radnica predala 
pozemok súkromnej podnikateľke a zaviazala ju na 10 rokov prevádzkovať trhové miesto. Na 
pozemku zavadzali 2 drevené obchody ( Večierka a Cestovná kancelária). Jeden z nich ľahol popolom 
rukou podpaľača. 27. júna otvorili novú tržnicu. Počet stánkov je 12 pre menších predajcov.  
Trhovisko bolo určené na predaj ovocia , zeleniny, kvetov a iných poľnohospodárskych výrobkov. 
Predajný čas je od 7. do 17. hod.  Na trhovisku predávali aj súkromní pestovatelia.                
Podrobnosti SD č.:  62  a, b, c, d / 2014  
Potraviny.  
Podľa výskumov štatistikov, Slováci dávajú prednosť pri konzumácii  úplne iných potravín ako v roku 
1990. Najviac sa vtedy kupovali zemiaky takmer 90 % , čo dnes kleslo na 70 %. Hovädzie mäso sa 
predalo viac ako 20 % a dnes ani nie 10 %. Stúpli nákupy hydiny, cestovín južného ovocia a čerstvej 
zeleniny. Podrobnosti SD č.:   63  / 2014 
Oravská mäsiareň je veľmi obľúbená predajňa , ktorá sídli oproti bývalému kultúrnemu domu.  Vo 
svojom letáku predložila ceny svojho tovaru. Podrobnosti SD č.: 64  / 2014 
Vianočný predaj kaprov.  Na Námestí SR v decembri ponúkali nielen ich predaj, ale aj úpravu. Pre 
kupujúcich podávali zdarma varené víno a čaj s rumom.  Podrobnosti SD č.:   65  / 2014 
Mikulášske balíčky.  Potraviny Drevenáková na Moyzesovej ul.  rozdávali leták, v ktorom ponúkali už 
hotové Mikulášske balíčky s cenami zabalených  maškŕt.  Podrobnosti SD č.: 66 / 2014 
Predajňa BENT ostala na Hlinkovej ulici v Butiku LÍVIA. Pre jej kvalitnú pánsku aj dámsku obuv, ju radi 
navštevujú jej stáli zákazníci. Podrobnosti SD č.:  67 / 2014 
Donáška do domu. Občas sa na ulici objaví auto, z ktorého nám ponúkali toaletný papier a prášok na 
pranie. Tovar bol o 20 % lacnejší ako v obchodoch, lebo bol priamo z výroby.  Tovar sme si mohli aj 
objednať. Podrobnosti SD č.:  68 / 2014 
Reštaurácie, pohostinstvá, bary. 
Restaurant GALERY sídliaca vedľa DK pozývala študentov  v júni na akciu 2 pizze + tretia za polovicu 
a vybrané nápoje.  
Na jar pozývala verejnosť na výstavu obrazov Ladislava Prítela, výtvarníka – sklára Mariána Kováčika 
a prác detí zo ZUŠ.  
V septembri ponúkali špeciálne menu s kačacích dobrôt.  
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V decembri v priestoroch reštaurácie odznel Vianočný koncert Barbory Švidraňovej známej herečky 
a speváčky. 
EXPERT PUB a Pizzeria Bytča – Hrabové pozývala na pizzové hody s rôznymi akciami.  
Bar U záhradkárov usporiadal v júli koncerty so skupinami z okolia mesta.  Podrobnosti SD č.:    / 2014 
Cestovný ruch.  
Počet návštevníkov ubytovaných v okrese Bytča z roka na rok klesá. Vlani využilo ubytovacie 
zariadenia iba 785 návštevníkov. Z hľadiska okresov najväčšiu pozornosť turistov púta okres Liptovský 
SLUŽBY 
Mikuláš, na úplnom chvoste je okres Bytča. Poklesol aj počet zahraničných turistov, celkom o 12,8 %. 
Hlavu v smútku majú aj reštauračné zariadenia. Najviac turistov tvorili občania Českej republiky 
a druhí v poradí boli  Poliaci.  
Podrobnosti SD č.: 69 / 2014 
Radničná reštaurácia.  Bola súčasťou služieb pre cestovný ruch. Okrem toho ponúkali svadobné 
hostiny s krásnou úpravou interiéru, perfektné služby personálu , chutného jedla a pod.  Okrem  
ponuky svadobných a iných hostín  pripravovali pre klientov bohaté „Švédske stoly“ , kde sme si 
mohli vybrať jedlo podľa chuti v jednotnej cene, bez ohľadu na množstvo.   
Podrobnosti  SD č.: 70  / 2014 
Infoportál.  
Návštevníci Bytče, ktorí nemajú prístup na internet, môžu informácie o regióne nájsť  v novom 
infokiosku. Je nainštalovaný na budove mestského úradu a poskytuje informácie o turistických 
zaujímavostiach Bytče i Javorníkov. Tento kiosk spustili 28. Júna pri príležitosti 780. Výročia prvej 
písomnej mienke o meste.  
Podrobnosti SD č.: 71 / 2014 
Cintorínske služby. 
Občania , ktorí nechcú prísť o hrobové miesta svojej rodiny, si ich pravidelne platia. Každá obec si 
sama určí výšku poplatkov. V Bytči ich platíme v Dome smútku.  
Rozšírenie hrobových miest.  Cintorín v Bytči je už takmer úplne plný. Zaplnených je 2 992 miest a na 
ďalšie pochovávanie ostáva iba niekoľko desiatok. V Bytči je voľných 50 miest. Prednostka A. 
Kramarová tvrdí, že možnosť rozšírenia cintorína je možná iba smerom k autobusovému nástupišťu. 
Technické služby už začali s revitalizáciou miest pri plote s nástupišťom. Ďalšie miesta možno získať 
so starých hrobov, o ktoré sa nik nestará a nehlási sa  k nim. Predpoklad je, že pochovávanie na 
starom cintoríne sa do dvoch až troch rokov uzavrie a pochovávať sa bude v Hliníku / Váhom.  Lenže 
poslanec  J. Kozák upozornil, že tamojší cintorín je blízko ochranného pásma vodného zdroja. Reálna 
je preto výstavba nového cintorína.  
Podrobnosti SD č.: 72 a, b  / 2014 
Dom smútku DS.  Technické služby mesta robili na jeseň úpravy v DS .Opravili 49 stoličiek , ktoré už 
mali 30 rokov.  
Podrobnosti SD č.: 73 / 2014 
Hrob vojaka.  
Rodina Chalúpková sa v Bytči stará už desaťročia o hrob vojaka zastreleného počas II. svetovej vojny. 
Kedysi bolo v Bytči na cintoríne pochovaných viac vojakov padlých v 2. svetovej vojne. Ich pozostatky 
neskôr premiestnili do Martina. Zostal tu iba Osyp Labovka z Ukrajiny. Hrob tomuto vojakovi dala 
pred mnohými rokmi postaviť pani Štefánia Majzelová   z Hliníka. Pani Štefánia aj s priateľkou, ktorá 
sa odsťahovala do Ameriky, sa s vojakmi poznali. Po rokoch ju priateľka z Ameriky požiadala, aby ich 
zastreleného priateľa Osypa riadne pochovala na cintoríne v Bytči. Od tej doby sa o hrob stará rodina 
ako o svoj. Starosť oň vytvoril aj veľké priateľstvo. Pani Majzelovej sa podarilo nájsť v Kanade 
vojakovho priateľa Wasyla Veryhu.  Ten nielenže posielal na Slovensko peniaze, ale niekoľkokrát sem 
aj prišiel. Rodiny spoza oceánu tak spojilo veľké priateľstvo.  
Podrobnosti SD č.: 74 / 2014 
Upravený cintorín.  Mesto investovalo do opráv cintorína v Bytči 50 – tis. eur zo svojho rozpočtu. 
Rekonštrukcia prebiehala počas júna a júla a vykonali ju Technické služby.  Pribudlo nové osvetlenie, 
popred DS a pri kríži položili zámkovú dlažbu. Vyasfaltovali aj niektoré  najčastejšie používané 
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chodníky. Pred DS a hlavným krížom pribudli nové lavičky. Pretože mesto má na starosti aj kontrolu 
úhrady poplatkov za hrobové miesta, vymáhajú od občanov  nezaplatené poplatky. Z ich výnosu bude 
mesto pokračovať v úprave cintorína. Ak niekto dlhodobo hrobové miesto neplatí, po upozornení 
mesto prikročí k likvidácii hrobu.  Podrobnosti SD č.: 75 a, b / 2014 
DS v Hliníku.  Od mája do júna prebehla oprava strechy a fasády DS v Hliníku. Rekonštrukciu , ktorá sa 
robila už niekoľko rokov , teraz ukončil súkromný investor z Dlhého Poľa. Celá oprava stála 23 472 
eur.  Podrobnosti SD č.: 76 a, b / 2014 
Plaváreň.  Technické služby ( TS ) začali s prípravnými prácami na Mestskej plavárni v Bytči od 26. 
mája do 16. Júna. Plaváreň bola otvorená 1. júla. Rekonštruovali  volejbalové ihrisko, vybudovali 
úplne nové detské pieskovisko, opravili podlahu veľkého bazéna a opravili dávkovaciu stanicu chlóru.  
Nový autobus.  Do vozového parku TS pribudol nový autobus. Vďaka nemu bude prevoz osôb 
komfortnejší a bezpečnejší. Hlavne TS nebudú musieť stále platiť za opravy starého vozu, ktorý bude 
hneď vyradený, povedal vedúci TS Daniel Cigánik. V autobuse je 53 + 2 miest na sedenie, ja vybavený 
televízorom, toaletou, pohodlnými sedačkami s bezpečnostnými pásmi.  
Slovenská pošta.  Tento rok ponúkla služby svojim zákazníkom. Počas dovolenky , ak ju trávime na 
Slovensku, môže posielať zásielky na uvedenú adresu.  Ďalej ak zákazník nechce mať plnú schránku, 
môže na pošte požiadať o zriadenie poštového priečinka. Zaplatíme za to 2,50 € za mesiac.  
Poslednou službou je , že zákazník môže splnomocni ť niekoho , aby mu  počas dovolenky zásielky 
preberal. Splnomocnenie si môže každý vybaviť priamo na pošte.  
Podrobnosti SD č.: 77 / 2014 
Dražba realít.   Realitný a dražobný magazín nás pravidelne informoval o dražbách nehnuteľností na 
celom Slovensku. V januárovom čísle sme sa dozvedeli  , že je v dražbe rodinný dom na Okružnej ulici 
č. 948 , spolu s parcelou a pozemkami okolo neho. Jeho vyvolávacia cena bola 54 075, €. Termín 
dražby bol  24. januára.  
V marcovom čísle uviedli dražbu rodinného domu na ul. Červeňanského č.: 558, spolu s parcelami 
k nemu patriacimi. Vyvolávacia cena bola 64 200, €. Dražilo sa 17. 3. 2014. 
Podrobnosti SD č.: 78 a, b / 2014 
Výcvik psov. Súkromná firma ponúkala výcvik psov k základnej poslušnosti, rozšírený výcvik, 
poradenstvo pri výbere plemena, pomoc pri odstraňovaní plemena predaj krmív a iné. 
Podrobnosti SD č.: 79 / 2014    
Internetové noviny – Bytčan/sk predstavil formou letáka  ich šéfredaktor Branislav Šušolík . Tlačová 
verzia novín približuje čitateľom históriu i súčasnosť mesta, predstavuje významné osobnosti, ponúka 
typy na výlet a kultúru. 
Podrobnosti SD č.:  80 / 2014 
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4. kapitola 

 

 

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

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 7. 3. Zhromaždenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov začlenených do spoločenstva 

poľovného revíru Veliká. Z Bytče sa oznam týkal najmä Hrabového a Hliníka n / V.  

- 21. 8. Zhromaždenie vlastníkov poľnoh. Pozemkov začlenených do spoločenstva poľovného 

revíru Predmier. Rokovali o náhradách a spôsobe užívania revíru.  

- 5. 12. Okresný úrad Žilina ( pozemkový a lesný odbor ) uverejnil „ Zásady na umiestnenie 

nových pozemkov „ . Návrh predstavil mapky pozemkov a registráciu pôvodného stavu.  

Výruby v lesoch.  

Ľudia sa pýtajú, prečo miznú lesy. Dôvodom je smrek, vysádzaný v minulosti. Dnes je práve tento 

strom najviac napádaný lykožrútom, preto ho Štátne lesy SR ( ŠL SR )ťažia a nahrádzajú inými druhmi 

stromov. Tie sú vhodnejšie do našich klimatických podmienok.  Okolité lesy sú plné smrekov. Ich 

zastúpenie je až 70 %. V minulom režime bol vo veľkom vysádzaný na štátne zákazky, hoci to nie je 

pôvodný strom do nášho ekotopu. Dnes smreky nahrádzajú stromami zmiešanými.  Smrek je 

vysokohorská drevina a u nás hynie , nielen pre podkôrny hmyz, ale aj  pre prekyslenú pôdu, 

množstvo emisií, suché roky a huby , ktoré ich napádajú. Štátny podnik na záchranu lesov využíva 

všetky možné dostupné metódy, vrátane  chemickej. Jedným z dôvodov prečo hmyz napáda lesy, je 

aj nelegálny výrub.  Na kontrolu, či sa v lese hospodári ako sa má, slúži Program starostlivosti o lesy, 

ktorý sa plánuje na 10 rokov.  Podľa týchto pravidiel sa stanoví, čo sa v ktorom poraste ide robiť, či je 

to prebierka alebo ťažba.  V lese vtedy vidíme bodky na stromoch, ktoré určujú lesníkom , čo so 

stromom treba urobiť.  Nechávajú sa tie najsilnejšie jedince.  Keď tieto podrastú, robia sa výchovné 

rezy.  Ide o prácu pre nové generácie . Plánuje sa 100 rokov dopredu.  Lesníci dávajú pozor, aby 

nedošlo k opačnému extrému, aby v lese neboli iba listnaté stromy.  Čo sa týka zvierat , na ne to 

nemá žiadny vplyv, keď sa zmení prostredie. Dokonca pre zver je lepšie, keď je les zmiešaný.  

Podrobnosti  SD č.: 81 / 2014 

Jarné práce na poliach.  

Marcové teplo a sucho umožnilo, že hospodári začali tento rok so sejbou v predstihu.  Tvrdili, že 

úroda by mohla byť dobrá, ak bude dobré počasie, alebo ju nepoškodí divá zver. Minulý rok im zver 

spásla 8 hektárov repky.  Keď už bolo najhoršie , nanosili jej seno a iné krmivo a bolo po probléme.  

Oproti minulému roku začali o mesiac skôr.  Priamo v Bytči nie je roľnícke družstvo. To najbližšie je 

AGROFIN v Dolnom Hričove.   Podrobnosti SD č.: 82 / 2014 
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Úroda v záhradách.  

Studené leto ovplyvnilo aj úrodu ovocia a zeleniny v našom regióne. Oproti vlaňajšku sa urodilo 

v našich záhradách o tretinu menej plodín. Tradičnej jesennej zelenine sa ale darilo. Zemiaky mali 

dosť vlahy a tak ich bolo dosť. Problémy skôr spôsoboval ich zber, pretože stále pršalo. Dobre sa 

darilo zeleru, kapuste, cesnaku a cibuli. Tú však museli pestovatelia pozbierať skôr, lebo pre vlhkosť 

začala praskať                                                                                                                      

Okrem počasia škodilo pestovateľom aj  vtáctvo a škodlivý hmyz. Kto nestihol odplašiť škorce 

a drozdy, prišiel o ovocie.  Ovocie napádali aj sršne a osy. Jablká sme museli zberať o 2 týždne skôr, 

preto boli nevyfarbené.  Aj ich cukornatosť bola nižšia.  Rovnako to bolo s hroznom a hruškami.  

Slabšiu úrodu pocítili aj pálenice.  

Podrobnosti SD č.:  83 / 2014   

Počasie vo februári bolo také teplé, že v záhradách plne rozkvitli snežienky a krókusy. Hruškám, 

marhuliam a broskyniam  na stromoch sa otvárajú puky, ak sa vráti mráz, nebude žiadne ovocie ( 

stalo sa ). Včely lietajú ďaleko od úľov, kvitnú liesky a jelše.  

V marci nebol takmer žiadny sneh, čo bola pohroma pre poľnohospodárstvo.  

  

  Obilie.  

Zlé počasie v auguste sa podľa poľnohospodárov nepodpísalo na tohtoročnej úrode obilia.  

Prebiehajúcu žatvu však najviac komplikovali neustávajúce dažde.  Výnosy obilia  boli nadpriemerné.  

Okres Bytča je jedným z deviatich členov  poľnoh. komory . Jej členovia tvrdia, že k 18. augustu bol 

stav žatevných prác nasledovný : zozbieranej pšenice bolo vyše 900 ton, jačmeňa jarného viac ako 

600 ton a ozimného takmer 400 ton, takmer 30 ton ovsa a necelých 200 ton repky olejnej.  Žatva bola 

iba jeden deň bez dažďa.  Vlhkosť obilia bola 15 – 25 %. Skladovať ho preto hospodári nemohli. Aj tí, 

čo pracujú so zemou už vyše 30 rokov , hovorili, že si podobné počasie nepamätajú.  Čoraz horšie 

počasie vplýva  na kvalitu a množstvo obilia. Od toho sa potom tvoria aj ceny pečiva a múčnych 

výrobkov , čo pociťujeme my všetci.  Podrobnosti SD č.: 84 / 2014 

Slimáky.  

Po letných dažďoch  sa do našich záhrad vyrojili slimáky slizniaci. Pre všetko zelené je to úplná 

pohroma.  Záhradkári skúšajú všetky spôsoby ako sa ich zbaviť.  Ja osobne som ich zbierala a hádzala 

do vedra so slanou vodou.  Nastavovala som im pasce pod doskami , kde nakládli množstvo vajíčok 

a kde sa liahli ich mladé.  My čo máme veľkú záhradu, nemôžeme na jedovaté granule ani pomyslieť. 

Bol by to drahý špás.  Podrobnosti SD č.:  85 / 2014 

Furmanské preteky.  

Chovatelia koní z Bytče Pšurnovíc a primátor mesta pripravili v januári furmanskú súťaž.  Lúka pri 

kaplnke privítala začiatkom roka furmanské záprahy z celého Slovenska, ale aj z Česka a Poľska.   

Furmani predviedli so svojimi záprahmi skutočné divy v slalome, ovládaní koní v pokoji a najmä 

v ťahu obrovských kmeňov stromov.  Hodnotili sa tri disciplíny a celkové víťazstvo ostalo doma. 

Vyhral ho mladý furman Patrik Játy zo Pšurnovíc.  Podrobnosti SD č.: 86 a, b  / 2014 
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5. kapitola 

 

 

V Ý S T A V B A 

 

 
Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 3. 1. Bytča – Pšurnovice rozšírenie NN siete na pokrytie elektrickej siete v obci.  
- 16. 1. Usporiadanie vlastníckych pozemkov, nahliadnutie do registra k. ú. Kolárovice ( týkalo 

sa to aj Bytčanov, ktorí tam mali svoje pozemky ).  
- 23. 1. Začiatok stavebného konania „ areál firmy SUZANNE SK“ ( výrobná hala, vodovod, 

kanalizácia, plyn, vonkajšie osvetlenie, oplotenie a pod. ) 
- 28. 1. Povolenie výstavby „ prístupová komunikácia k RD „ . Žiadal o ňu Matúš Behrík. 22. 4. 

MsÚ určil lehotu na odstránenie nedostatkov stavby.  
- 31. 1. Rekonštrukcia VN ( vodná nádrž ) na VD Bytča – Mikšová ( demontáž, oprava káblového 

vedenia ... ) 
- 4. 2. Revitalizácia areálu firmy Kinex a. s.  ( parkovisko, chodník, osvetlenie, rozšírenie ciest 

a pod. ) Podrobnosti SD č.: 87  / 2014 
- 18. 2. Prestavba budov spol. TECHNOMETAL ( výrobná hala, rozširovanie prevádzky a pod. ) 
- 2. 7. Oznam o začatí stavby opravárenskej haly firmy KREDUS v Rašove.  Hala sa po prestavbe 

zmenila na zberňu a zhodnotenie papiera a plastov dovezených z celého bytčianskeho 
okresu.  

- 2. 10. Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby firme LADO s. r. o. na stavbu „ 
Športcentrum „ ( vnútorné rozvody, inžinierske siete, spevnené plochy ... )  

- 18. 12. Začiatok stavebného konania izolovaného RD majiteľky V. Pozlátkovej v Hliníku n / V. 
Stavala sa žumpa a vodovodná prípojka.  

Rozpočet mesta  -  výdavky v eurách :   

• Územné plánovanie                                                350 
• Strategické plánovanie                                 1 100 431 
• Údržba budov  a ich prevádzka                       455 940  

Podrobnosti SD č.: 88  / 2014 ( 17 str.  - rozpočtu všeobecne) 

Dohoda o ceste.  

Mesto Bytča pripravilo dohodu s Kinexom. Každý, kto schádza z diaľnice do mesta, musí ho obísť 
zľava, aby sa dostal do centra. Na decembrovom MZ sa poslanci zaoberali žiadosťou podniku Kinex 
o odkúpenie časti pozemku, na ktorom chcel závod vybudovať parkovisko. Ani jeden hlas sa neozval 
proti. Závod chcel presunúť vstup do areálu na južnú stranu od M. Bytče. Pre mesto je tento variant 
výhodný, lebo nákladné a iné automobily prichádzajúce z diaľnice nebudú obchádzať mesto.                   
Podrobnosti  SD č.:  89  / 2014 

Údržba ciest a chodníkov. 

Rozpočet na rok 2014 schválili poslanci minulý rok. Z neho vyplýva, že priority na tento rok sú úpravy 
ciest a chodníkov. Na jar sa začali práce na mestskom cintoríne, kde spevnili komunikácie. Z rozpočtu 
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na ne vyčlenili 50 – tisíc eur. Rovnako začali s opravou a údržbou kultúrneho domu v Mikšovej, kde 
vymenili okná za plastové. Minuli na to 10- tisíc eur. Podobne treba opraviť jednu budovu na ZŠ Ul. 
Mieru, najmä jej severnú stranu treba zatepliť.                                                                                                             
Ak sa mestu podarí predať prebytočný majetok, mohli by na pozemkoch bývalého záhradníctva 
vytvoriť 4 stavebné pozemky pod rodinné domy.                                                                                           
Rovnako sa začala rekonštrukcia budovy bývalej ZŠ v Pšurnoviciach, kde môžu vzniknúť minimálne 2 
bytové jednotky.                                                                                                                                                           
Mesto hospodári s peniazmi šetrne , veď v jeho rezervnom fonde je 500 – tis. Eur. Ak sa k tomu 
pripočítajú prostriedky z odpredaja prebytočného majetku ,môžu sa tieto investovať do opráv 
mestských komunikácií a chodníkov.  K týmto peniazom sa pridajú aj ušetrené financie TS za zimnú 
údržbu z ich vlastného rozpočtu.                                                                                                                   
Podrobnosti  SD č.:  90/ 2014 

Úprava Kaplnky. 

Kým Žilinčania si korčuliarsku trasu na vodnom diele nevedia vynachváliť, Bytčania sa korčuľovali na 
starej ceste do Hliníka a Kotešovej, ktorá vôbec nebola bezpečná, pretože si tam skracovali cestu 
autá.  Predstavitelia mesta našli vhodnú náhradu „ Na kaplnke“. Pozemky si mesto vysporiadalo. 
Plánovaný okruh začali stavať na jar. Má 600 metrov asfaltovej plochy. Jeho výhoda je aj to, že je 
blízko sídliska. Ľudia sem od nepamäti chodili po vodu, ktorej pripisovali liečivé účinky.                           
Na bezpečnosť ľudí tu dozerá aj kamerový systém MsP. V lete bol celý areál hotový. Nechýba na ňom 
ani osvetlenie.  Okrem korčuliarov a cyklistov si nový areál pochvaľujú aj mamičky, ktoré sem s deťmi 
chodia na prechádzky a tiež starí ľudia.  Podrobnosti SD č.: 91 / 2014 

 Nová hala.  

Belgická spoločnosť Dhollandia na výrobu hydraulických plošín, začala v Predmieri ďalšiu expanziu. Vo 
svojom areály vybudovali novú výrobnú  halu a sklady. Prácu na nových budovách si našlo 34 
obyvateľov blízkych obcí. Pôvodne plánovala belgická firma umiestniť pri Predmieri centrálny sklad 
pre predaj svojich produktov v strednej a východnej Európe. No ku skladom postupne pribudla aj 
výroba a dnes je firma najväčšou v celej skupine. Dhollandia, ktorá produkuje na severe Slovenska 
hydraulické zdvíhacie plošiny pre nákladné automobily a dodávky, ohlásila na Slovensku ďalšie 
rastové zámery. Pre dosiahnutie komplexnosti potrebuje závod  ešte výrobu plošín z hliníka. Tým by 
pokryli požiadavky trhu.  Zvýšený dopyt po ich výrobkoch si vyžiadal zmenu organizácie práce, ale 
hlavne prijatie nových  31 zamestnancov.    Podrobnosti SD č.: 92  / 2014 

Nevyužitá zmena.  

Ľudia v Bytči mali možnosť navrhnúť zmeny a podať pripomienky k územnému plánu. Podali však iba 
31 návrhov.  Každý, kto chce niečo stavať , alebo meniť na svojom pozemku sa musí presvedčiť na 
územnom pláne , či je to možné. Ak je plocha určená na iné využitie, má človek možnosť podať návrh 
na zmenu. A čakať. Schvaľovací proces je veľmi dlhý.  Najskôr o ňom rokujú poslanci MZ a potom 
rôzne inštitúcie štátnej správy. Ľudia možnosť zmeny nevyužili. Väčšina návrhov sa týkala 
individuálnej bytovej výstavby.  Podrobnosti SD č.:  93  / 2014 

Nové byty.  

Prestavbou priestorov na horných poschodiach Jesienky v centre mesta vzniklo 6 nových bytov . 
Nebudú to sociálne byty.  Byty sú štyri dvojizbové a dva jednoizbové. Byty pomôžu riešiť bytové 
podmienky niektorých občanov. Komisia rozhodne, komu byty pridelí. Rozhodujúca podmienka je, či 
žiadateľ bude môcť  za byt platiť nájomné.  Ak bude riadne platiť, zmluva s ním sa po roku obnoví. 
Podrobnosti  SD č. : 94/ 2014 
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Vykúpenie pozemkov.  

Mestskí poslanci odsúhlasili 72- tis. eur, ktoré budú použité na kúpu niektorých častí súkromných 
pozemkov. Dôvodom bola výstavba výrobnej haly na komponenty pre automobily. Investor chcel 
halu postaviť v priemyselnej zóne v septembri.  Brzdou celého pozemku bolo vysporiadanie 
pozemkov pod prístupovú cestu k hale.  Zastupiteľstvo zaviazalo primátora mesta vybaviť , aby 
spoločnosť vybudovala prístupovú cestu na vlastné náklady s tým, že ju bezplatne odovzdá do 
vlastníctva mesta. Tým by sa cesta stala verejnou.   Podrobnosti  SD č.:95 a , b / 2014  

Úprava mosta. 

Od 16. – 20. júna  pracovníci TS mesta natierali most cez rieku Petrovičku na Okružnej ulici a Ul. Janka 
Kráľa. Náter mosta bol nevyhnutný, lebo konštrukcia bola čiastočne hrdzavá. Novým protikoróznym 
náterom sa predĺžila životnosť mosta, ale zlepšil sa aj jeho vzhľad. Bohužiaľ hneď sa stal terčom 
sprejerov. V budúcnosti chce mesto vymeniť aj podlahu mosta.    Podrobnosti SD č.: 96 / 2014 

Zamietnutá výstavba.  

MZ zamietlo  pri svojom zasadnutí výstavbu energetického centra , ktoré malo byť postavené na 
pozemkoch medzi mestom a M. Bytčou. Prevádzka mala byť zameraná na likvidáciu odpadu novými 
metódami.  Obyvatelia  mali proti nej výhrady, pretože by stála veľmi blízko sídliska.  Jeho obyvatelia 
sa báli zápachu a hustej  frekvencii áut , ktoré by zvážali odpad.  

Nová kanalizácia.  

V Bytči a šiestich ďalších okolitých obciach začali budovať novú kanalizáciu a vodovod. Firma SEVAK 
zmodernizovala za 50 mil. € čistiareň odpadových vôd, a vybudovala 65 km  verejnej kanalizácie pre 
11 tis. obyvateľov a 52 km vodovodnej siete pre 8 tis. ľudí.  Z 50 mil. € bolo 32, 39 mil. financovaných 
z eurofondov a štátneho rozpočtu. Zvyšné peniaze 18,14 mil. doplatila firma SEVAK . Projekt bol 
realizovaný z Operačného programu  Životné prostredie, a bol Európskou komisiou schválený 
v rekordne rýchlom čase.  Stavitelia plánovali jeho dokončenie do konca roka 2015. Projekt sa dotkne 
okrem obcí Bytčianska aj mestských častí Bytče – Malá Bytča a Hliník n/ V.  Odkiaľ odvedie 
kanalizačná sieť odpadové vody do centrálnej čistiarne v Bytči.  Podrobnosti SD č.: 97 / 2014 

Porušená dlažba.  

Občanov , ale aj predstaviteľov mesta už dlhšie trápi zničená dlažba na Moyzesovej ulici, ktorá je 
hlavným prístupom do centra mesta.  Primátor mesta rokoval s dodávateľskou firmou, ktorá dlažbu 
ukladala. Táto je v 5 ročnej záručnej lehote, ktorú mesto využilo.  Rokujúce strany sa nevedeli 
dohodnúť na technickej stránke opravy vozovky.  Podrobnosti SD č.: 98 a, b / 2014 
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6. kapitola 

 

D O P R A V A 

 

Oznam na verejnej tabuli mesta.  

- 17. 1. ŽSR oznámilo obyvateľom mesta , že sa začala modernizácia železničnej trate Púchov – 

Žilina. V Bytči sa jednalo o prepojenie komunikácií na pozemky za Váhom v k. ú. M. Bytča 

a Hrabové.  Podrobnosti SD č.: 99 / 2014 

- 20. 4. ŽSR oznámilo „ výluku na trati „ Púchov – Bytča – D. Hričov. Jednalo sa o nepretržité 

výluky v období od 23. – 30. apríla. Vlaky boli nahradené autobusovou dopravou SAD.  

- MsÚ upozornil na čiastočnú uzávierku ciest medzi katastrami Veľké Rovné a M. Bytča, na 

ceste v dĺžke 200 m. Uzávierka trvala od 18. 4. do 15. 5. . Budovali tam plynovod.  

Rozpočet .  
Mesto zo svojho rozpočtu použilo výdavky na údržbu miestnych komunikácií  41 000 €. 
Autodoprava mesta                                                                                                          7 750 € 
Podrobnosti SD č.: 100 a, b / 2014  ( rozpočet  MsÚ  - 17 str. ) 
Obete dopravných nehôd.  
V januári vyhodnotilo ministerstvo dopravy počet obetí na našich cestách za minulý rok 2013. 
Z tabuliek vyplýva, že na našich cestách zomrelo vlani 223 ľudí. Pri prepočte na stotisíc obyvateľov 
vychádza 4,12 obete.  Štatistika uvádza neustály pokles obetí od roku 2003. Zlom u nás nastal po 
prijatí prísnejšieho cestného zákona, zavážilo aj šrotovné, vďaka ktorému z ciest zmizlo viac starších, 
menej bezpečných áut.  V tabuľke sú uvedené aj  najrizikovejšie mestá a oblasti s najväčším počtom 
dopravných nehôd. Našťastie náš okres sem nepatrí.                                                                            
Podrobnosti SD č.: 101 / 2014 
Nové obete.  

Slovensko  vyhralo cenu za najväčší pokrok v bezpečnosti premávky v roku 2013 , vyhlásila sekcia 

dopravy európskeho parlamentu.  V lete sa údaje ale vrátili k starým číslam.  Za 26 týždňov roku 2014 

zase zahynulo 51 ľudí na našich cestách. Cyklistov zahynulo najviac za posledné 4 roky – až 14.  Polícia 

ohlásila prísnejší dohľad na cestách všetkých kategórií. Zamerali sa na dodržiavanie rýchlosti, 

nesprávny spôsob jazdy a posvietili si najmä na alkohol a návykové látky.  Kontrolovali aj chodcov.  

V nepriaznivom počasí nosenie reflexných prvkov v obci a mimo nej.                                                                        

Podrobnosti SD č.: 102  / 2014 

Opravy ciest. V Bytči sa od začiatku roka pripravovali na opravy a údržbu ciest a chodníkov.  

Z rezervného fondu sa rozhodli pre opravu tých , ktoré sú v havarijnom stave. Aj keď bola zima 

mierna , ukázalo sa , že mnohé chodníky sú úplne rozbité a cesty tiež. Ušetrené peniaze na ich opravu 

pôjdu nielen z fondu mesta ale aj z úspor na zimnú údržbu.                                                                                                            

Podrobnosti SD č.:  103 / 2014 

Kontroly na cestách.  

V marci policajti Žilinského kraja odhalili 40 vodičov motorových i nemotorových vozidiel  pod 

vplyvom alkoholu. Dokonca jedenástim z nich namerali nad jedno promile. Jeden z podgurážených 
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vodičov zapríčinil dopravnú nehodu.  Kontrolám neušli ani vodiči nemotorových vozidiel, u 18 z nich 

zistili požitie alkoholu.  Podrobnosti SD č.: 104  / 2014   

Reflexné prvky.   

Od januára tohto roku majú chodci povinnosť používať reflexné prvky aj mimo obce.  Baterka ani 

zasvietený mobilný telefón nevyžarujú potrebné svetlo.  Človeka idúceho po krajnici označeného 

reflexným pásom , alebo vestou vidí vodič na vzdialenosť 150 m.  Povinnosť byť označený reflexnými 

prvkami platí, len za zníženej viditeľnosť. Polícia môže účastníkovi cestnej premávky, ktorý nie je 

označený reflexnými prvkami dať pokutu na mieste až do 50 €.                                                          

Podrobnosti SD č.: 105 / 2014 

Cestovný lístok.  

Pre tých z  nás, ktorí cestujú autobusom , cestovný lístok nie je len dokladom potvrdzujúcim 

zaplatenie cestovného, ale aj dokladom  o prepravnej zmluve.  Na základe tohto dokladu vzniká 

cestujúcemu právo, aby sa dopravil z miesta na miesto cieľovej zastávky riadne a včas.  Preto je 

potrebné lístok si od vodiča autobusu vždy vziať.  Nepríjemnosťou môže byť nastúpenie revízora, 

ktorý môže žiadať opätovné uhradenie cestovného, ak cestujúci nepredloží cestovný lístok.  A ešte 

môžeme zaplatiť aj pokutu 20 eur.  Cestovný lístok je veľmi dôležitý pri dopravnej nehode, alebo keby 

vznikla  cestujúcemu počas prepravy škoda. Z cestovného lístka môžeme zistiť kedy, odkiaľ a kam sme 

cestovali.                                                                                                                                                         

Podrobnosti SD č.: 106 / 2014 

Cestári v Bytči.  

Len 12 dní so snehovými zrážkami a slabých 56 cm snehu. Taká bola bilancia zimy v období od 

novembra 2013 do konca marca 2014 v Bytči a okolí. Pritom počas zimy snežilo 55 dní a napadlo asi 

462 cm snehu.  V tejto sezóne boli celodenné mrazy len počas 14 dní. Zimná údržba sa začala 

v druhej polovici novembra . V decembri a januári cestári nemali takmer čo robiť.  Vo februári robili 

iba  minimálny posyp ciest a v marci  už čistili cesty po zime.  Preto túto zimu môžeme 

charakterizovať ako najteplejšiu v histórii.  Preto sa v Žilinskom kraji na posyp minulo iba 984 ton 

chemického a 4 772 inertného posypu.  Preto boli aj náklady o polovicu nižšie ako vlani, čiže 623- tisíc 

eur.  Slabá zima poriadne ušetrila aj rozpočet mesta. V TS sa podarilo znížiť výdavky o 11 300 eur 

oproti rovnakému obdobiu  rokov 2012 / 2013. Vďaka tomu použije mesto 5 500 eur na zvýšenie 

počtu hrobových miest na cintoríne v Bytči. Ďalšie peniaze putovali do oddychovej zóny na Kaplnke.                            

Podrobnosti SD č.: 107 / 2014 

Poľadovica. Pretože celý deň mrholí a je chladno objavila sa na cestách a hlavne mostoch  v našom 

okolí poľadovica, pred ktorou polícia varovala vodičov.  22.1. spôsobovalo počasie v okolí Bytče vážne 

dopravné nehody.  

Nové parkoviská.  

V posledných štyroch rokoch vzniklo v Bytči 80 parkovacích miest. Radnica sa pustila do hľadania 

ďalších plôch vhodných na parkovanie.  Zlá situácia je najmä v okolí  autobusového nástupišťa a na 

sídlisku Úvažie. Tu sa zhoršila situácia po montáži časovacích rámp na parkovisku obchodného centra 

BILLA.   Autá, ktoré prichádzajú do mesta z okolitých obcí potom parkujú v priľahlých uliciach.   

Najviac miest  na parkovanie vzniklo na Ulici 1. Mája.  Ich výstavba sa ale stretla s kritikou členov 

združenia  Za slušnejšiu Bytču.  Jej členom sa nepáčilo , že sa pri výstavbe parkovísk zničil kúsok 

trávnika, ktorý oddeľoval sídlisko od frekventovanej  hlavnej cesty.  Nechápu, že niekedy treba robiť 

aj kompromisy.      Podrobnosti SD č.: 108 / 2014 
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Modernizácia železničnej trate.  

Modernizácia 22 km železničnej trate Považská Teplá  - Žilina na rýchlosť 160 km bude trvať 3 roky. 

Stáť bude 150 miliónov eur.  Ide o jeden z posledných úsekov, ktoré je nutné upraviť.  Okrem 

komplexnej modernizácie  železničnej trate, trakčného vedenia, zabezpečovacieho a oznamovacieho 

zariadenia  budú do februári 2017 zmodernizované aj nástupištia s bezbariérovým prístupom pre 

cestujúcich a mimoúrovňové kríženie železničnej trate pre cestnú dopravu.  Stavba neovplyvnila 

prevádzku.    Podrobnosti  SD č.: 109  / 2014 

Zmeny v cestovnom poriadku.  

Železničná spoločnosť nás informovala o zmenách v cestovnom poriadku vlakovej dopravy z dôvodu 

prác na trati Vrútky – Varín od 1. apríla do 26. augusta 2014. Na tomto úseku premávali vlaky iba po 

jednej koľaji. Informácie o tejto výluke boli aj na informačnej tabuli MsÚ.  

Nová stanica.  

Dôsledkom modernizácie spomínanej trate sa zrekonštruujú aj stanice v Dolnom Hričove a Bytči. 

Železničná stanica a jej nástupištia prechádzali  na jar rozsiahlou premenou. Nové výťahy, podchod 

a upravené čakárne dostali staručkú budovu z roku 1883 na európsku úroveň.  Najväčšie zmeny 

nastali na nástupištiach.  Vybudovali tam  2 nové nástupištia, pri koľaji č. 3  nástupište  s dĺžkou 250 

m a pri koľaji č. 4 s dĺžkou 400m.  Prístup na ne sa stal  mimoúrovňový. To znamená, že  vybudovali 

nový podchod pre cestujúcich.  Takto zabezpečili bezpečný prístup ku vlakom.                                             

Opravy stanice V Bytči sú naplánované na trati  v Bytči ako prvé. Začali sa 1. apríla 2014 a hotovo 

bude v lete 2015. Pohyb cestujúcich bol  v priestoroch staveniska obmedzený a na niektorých 

miestach úplne zakázaný.  Významná zmena čakala aj motoristov. Priecestie pri píle zrušili a nahradili 

ho novým cestným nadjazdom.  Cieľom bolo zabrániť akejkoľvek kolízii železničnej  s cestnou 

dopravou.  Železničné priecestie v mestskej časti Bytča  - Hrabové nahradili mostom, ktorý zabezpečil 

plnohodnotný prístup verejnosti z obce Predmier  k ceste a firmám za traťou.  Súčasťou opráv bol aj 

podchod priamo v železničnej stanici . Rokovania mesta so SŽS 1. januára schválili stavebné povolenie 

na prepojenie cesty s pozemkami za Váhom.                                                          

Podrobnosti SD č.: 110  a, b / 2014 

Prístupové cesty.  

Zlé prístupové cesty ku garážam na sídlisku Úvažie sa stali v júli podnetom pre primátora a TS k ich 

úprave.  Na ceste boli veľké výtlkové jamy, ktoré boli po každom daždi zaplnené vodou. Primátorovi 

mesta sa podarilo zabezpečiť materiál – brúsenú drť na zasypanie výtlkov.  Pracovníci TS ich opravili. 

MZ v apríli prerokovalo Koncepciu regulácie dopravy v meste, kde sa začalo riešiť aj parkovanie na 

Úvaží.   Podrobnosti  SD č.: 111  / 2014 

Rizikové cesty.  

Z 5 tis. sledovaných  kilometrov ciest na Slovensku je pre vodičov bezpečných iba 900. Ak na rizikovej 

ceste spravíte  čo len malú vodičskú chybu, je veľmi pravdepodobné, že zmrzačíte alebo zabijete 

posádku auta – tvrdia vodiči.  V Žilinskom kraji je to najmä cesta popod hrad Strečno.  V Hliníku pri 

Bytči sa vodiči doslova modlia , aby na ceste nenechali celý podvozok. Pritom je táto cesta v zlom 

stave od nepamäti. Pred rokom zaviedol Žilinský kraj používanie systému AVL, ktorým cestári cez GPS 

ohlasujú nedostatky na cestách.  Hlásenia sa vkladajú do plánu opráv. Napriek tomu sú na cestách 

nižších tried stále problémy.     Podrobnosti  SD č.: 112  / 2014 

Nový tunel.  

Požehnaním sošky svätej Barbory sa 12. septembra začal raziť  takmer 2,5 km diaľničný tunel 

Ovčiarsko Pri Bytči.  Bude súčasťou vyše 11 km  nového úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – 

Lietavská Lúčka. Mali by ho dokončiť v roku 2018. Tento úsek nadväzuje na už existujúcu diaľnicu 
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Bratislava – Žilina.  Dvojprúdový tunel začali raziť novou rakúskou metódou, a to z východného 

i západného portálu.    Podrobnosti SD č.: 113 / 2014   

 Nové auto.  

Kórejská automobilka HYUNDAI patrí medzi najperspektívnejšie  sa rozvíjajúce automobilky 

súčasnosti.  V septembri prezentovali svoju najnovšiu triedu model HYUNDAI GENESIS  v areáli  

bytčianskeho zámku.  Žilinský večerník venoval celú stranu v čísle z 16. 9. 2014, kde v popredí stojí 

krásne nové auto a v pozadí krásne renovovaný renesančný palác.                                                   

Podrobnosti SD č.: 114  / 2014    

Mýto na cestách.  

Faktúry za používanie diaľnic sa zmenia.  Niekomu narastú, inému naopak. Mýto majú dopravcovia 

platiť za ďalšie km ciest I. triedy. Denník SME z 29. októbra priniesol mapku Slovenska, na ktorej 

vidno o ktoré sa jedná.  Mýta dnes platili dopravcovia na 2033 km ciest. Z toho cesty I. triedy 

predstavovali 1414 km.  K tomu pribudne 225,5 km ciest I. triedy. Denník uvádza tabuľky, z ktorých sa 

možno dozvedieť,  koľko eur sa bude platiť na akých typoch ciest, a zaťažení áut.  Od 1. Januára 2014 

vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý upravil pravidlá mýtneho systému na Slovensku. Pri jeho vzniku 

Ministerstvo dopravy SR úzko spolupracovalo s predstaviteľmi  VÚC.   Kamióny, ktoré obchádzali 

existujúcu sieť spoplatnených úsekov,  často pri tom prenikali aj na cesty II. a III. triedy. Tie spravujú 

VÚC, a práve im spôsobovali problémy.  Mnohé z ciest , ktoré prešli pod kraje, boli v havarijnom 

stave.  Kraje ich opravili  a kamióny ich znovu ničia.  Narúšajú tiež statiku domov a ohrozujú deti 

i dospelých chodcov.  Dôležité je udržať kamióny na diaľniciach , rýchlostných cestách , a cestách I. 

triedy.  Schádzajú z cesty II / 507 z Považského Chlmca do Bytče a obchádzajú tak spoplatnený úsek. 

Prepravcovia takto šetria  peniaze na mýtnom.                                                   

Podrobnosti  SD č.: 115 a, b / 2014 

Pohonné hmoty. Slovensko má v súčasnosti najdrahšie pohonné hmoty v Európe. Benzín stojí 1,44 € 

za liter a nafta 1,37 €. Príčinou sú vysoké dane. Sme na 15 mieste v daňovom zaťažení vo svete. Preto 

naši ľudia , najmä v prihraničných oblastiach chodia kupovať  lacnejšie pohonné hmoty do Poľska ( 

kde sú najlacnejšie ), alebo na juhu do Maďarska a Rakúska.  

Dopravný prieskum.  

Za prítomnosti príslušníkov policajného zboru sa realizoval dňa 1. apríla dopravný prieskum formou 

ankety zameranej na smerovanie vozidiel. Prieskum sa konal nepretržite od 6.00 do 10.00 a od 14.00 

do 18.00 hod. na vybraných stanovištiach. V Bytči  robili prieskum na ceste II/507. Robili ju formou 

jednoduchého dotazníka. Tento prieskum bol potrebný na získanie peňazí na stavbu rýchlostných 

ciest z eurofondov a realizoval sa vo všetkých krajských mestách SR.  

Čierny pasažier. Až 20 jázd na čierno absolvoval istý mladý muž z Bytče, ktorý dochádzal do Žiliny za 

prácou. Doplatil nielen na kontrolu, ale aj na to, že ignoroval výzvy na zaplatenie pokuty. Výška 

pokuty sa  po zásahu exekútora tak vyšplhala do desaťtisíc eur.  
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7. kapitola 

 

 

Ž I V O T N É    P R O S T R E D I E 

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 10. 3.  Oznámenie o výrube stromov, ktoré boli veľmi blízko elektrického vedenia. Výrub sa 

konal v ochrannom pásme vedenia. V SD prikladám mapu týkajúcu sa miest výrubu v Bytči 

a v Hlbokom.  Podrobnosti SD č.: 116  / 2014 

- 7. 3. Oznámenie o rokovaniach týkajúcich sa nelegálneho uloženia odpadu a vytvorenia 

nelegálnej skládky odpadu. Lokalitou bolo futbalové ihrisko v Petroviciach v k. ú. Bytča. 

Nájomcom pozemkov bolo Lesné hospodárstvo Bytča.   

- Podrobnosti SD č.:  117 / 2014 

- 20. 3. Slovenská inšpekcia ŽP začala konanie o zmene prevádzky „ Skládka odpadov Bytča – 

Mikšová“. Jednalo sa o dobudovanie skládky.  

- 1. 4. Informácia o zbere druhotných surovín v Bytči. Konkrétne sa jednalo o rozšírení zberu 

o elektrické zariadenia.  

- 15. 4. VZN o BRO – Biologicky rozložiteľný odpad. Nariadenie hovorilo o povinnostiach 

občanov pri zbere, odpadu z RD ( rodinných domov , organizácií ) . Na konci oznamu bola 

umiestnená tabuľka o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov v meste a jeho častiach, na 

cintorínoch, ihriskách a v záhradkárskych osadách. Uverejnená bola adresa a počet kusov 

kontajnerov.  

- 12. 12. Distribúcia SPP ohlásila našim občanom, že v nasledujúcich dňoch sa v Bytči bude 

vymieňať odorant zemného plynu ( čo je zmes pridávaná do zemného plynu, aby prenikavo 

páchol ). Odorant nie je jed, ale má upozorniť užívateľa, ak plyn voľne uniká.  

Rozpočet  MsÚ   -  výdavky v eurách :  

• Verejná zeleň a osvetlenie                               451 980  

• Odpadové a vodné hospodárstvo                   312 120  

• Údržba zelene                                                        69 700  

• Ochrana ŽP                                                                1 190  

• Detské ihriská                                                            2 500 

• Nakladanie s odpadmi                                         303 790 

• Vodné hospodárstvo                                               8 330 

• Rekonštrukcia verejného osvetlenia                    7 400 

Podrobnosti SD č.: 118 a, b   / 2014 ( 17 strán rozpočtu všeobecne )  
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Harmonogram vývozu separovaného odpadu v meste pre rok 2014 sme našli začiatkom roka vo 

svojich poštových schránkach . Aj tento rok sme separovali plasty, papier, sklo a batérie. Vrecia 

s odpadom zbierali pracovníci každý pondelok hneď ráno okolo 8,oo hod. V apríli a októbri boli do 

našich ulíc a na sídliská pristavené veľkokapacitné kontajnery na odvoz objemového, elektronického 

a biologicky rozložiteľného odpadu. Okrem toho všetci majitelia rodinných domov dostali  hnedé 

kontajnery len na biologický odpad, ktorý odoberali každú druhú stredu.  

Podrobnosti SD č.:  119 / 2014 

Nový kanalizačný systém.  

Do nášho regiónu smerovali peniaze z EÚ. Za vyše 62 miliónov eur sa okrem nových vodovodných 

sietí začal stavať nový kanalizačný systém a obnovila  sa čistiareň odpadových vôd  v Bytči. Počet ľudí, 

ktorí nemajú prístup ku kvalitnej vode, klesne po dokončení projektu s názvom „ Zásobovanie vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd“. V rámci výstavby začali budovať takmer 65 km 

kanalizačných a 52 km vodovodných sietí. Počet ľudí zásobovaných pitnou vodou sa zvýši o 8,5 – tisíc. 

Výstavba sa začala v Kotešovej.  

Ďalších 11 – tis. obyvateľov regiónu sa pripojí na novú kanalizačnú sústavu. Výstavba splaškovej 

kanalizácie v dĺžke 65 km sa dotkla mest. častí Malá Bytča, Hliník a ostatných obcí okresu Bytča. 

Odpadové vody sa začali odvádzať do čističky  ( ČOV ) v Bytči, ktorej kapacita sa tiež zvýši.  

Podrobnosti SD č.:  120  a , b / 2014 

Separovaný zber.  

Projekt zameraný na separáciu odpadu je v záverečnej fáze.  Získal podporu cez operačný program 

Životné prostredie. Bol spracovaný v r. 2009 a celkové výdavky naň sú 967 tis. eur. V priestoroch TS 

sú už pripravené špeciálne nádoby určené naň.  Primátor upozornil občanov, že projekt zameraný na 

zber biologicko rozložiteľného odpadu, jeho separácia a následná likvidácia, nie je výmyslom mesta, 

ale vyplýva z povinnosti danej zákonom. Ak projekt udržíme v chode, posunieme sa ďalej v ochrane 

nášho ŽP.  Prostredníctvom separovaného zberu by sa malo spracovať 1100 ton odpadu ročne.  

Od 2. Júna  začal na území mesta  prebiehať aj zber Biologicky rozložiteľného odpadu ( BRO )  

Obyvateľom rodinných domov boli odovzdané 120 l nádoby hnedej farby, určené výlučne na 

ukladanie BRO ( konáre, tráva, lístie, kuchynský odpad a pod. )Na území mesta , cintorínoch, 

v záhradkárskych osadách a na verejných priestoroch sú umiestnené  veľké kontajnery po celý rok. 

Vyprázdňujú ich tiež raz za dva týždne.  Na BRO pribudlo 28 kontajnerov.  Výsledky boli spočiatku 

dosť negatívne. Ľudia  naplnili kontajnery všetkým možným , len nie biologickým odpadom.  Aby sa 

tak v budúcnosti nestalo, mesto prehodnotí   ich rozmiestnenie a v spolupráci s MsP budú pravidelne 

kontrolovať ich napĺňanie.  V poštových schránkach sme si našli harmonogram odvozu BRO z RD. 

Mesto Bytča v dňoch streda a štvrtok ; Hliník a Hrabové v pondelok; Pšurnovice a M. Bytča v utorok;  

a Mikšová – Beňov v piatok.  

Podrobnosti SD č.: 121 a , b , c , d / 2014 

Žlté kontajnery  slúžili na textil, obuv a hračky.  MsÚ  upozornil občanov , že veci, ktoré do žltých 

kontajnerov vkladáme , by mali byť  zachované a čisté, pretože sa ďalej využívajú na charitu. Niektoré 

oblečenie odchádza pre české občianske združenie Diakonie Broumov, ktoré dáva zachované šaty 

sociálne slabým rodinám.  

Skládka odpadu. Slovenská inšpekcia ŽP zatvorila  skládku v Považskom Chlmci ( kde sa odváža aj 

odpad z Bytče ).  Uzavretím by sa skončila aj zmluva so spoločnosťou T+T  ( ktorá odváža smeti 

z Bytče a okolia ).  Ak začne smeti vyvážať iná firma, môže sa stať, že budeme za odvoz odpadu platiť 

vyššie poplatky než doteraz.  

Podrobnosti SD č.:122  / 2014 
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Zrazené zvieratá.  

Každoročne sa stane niekoľko desiatok dopravných nehôd zavinených lesnou zverou. Máloktorý vodič 

vie, koho má v takom prípade kontaktovať.  Odpoveď znie: ak vodič zrazí poľovnú zver a tá tvorí 

prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným trojuholníkom.  Potom treba zavolať 

políciu. Tá informuje poľovné združenie, štátnu ochranu prírody, alebo správcu cestnej komunikácie.  

O tom ,komu patrí zrazené zviera hovorí zákon, že zviera ( väčšinou sú to srnky ) patrí užívateľovi 

poľovného pozemku, na ktorom sa cesta nachádza.  Ak si vodič zoberie zrazené zviera do kufra auta, 

je to klasifikované ako akt pytliactva  a za ten hrozí dvojročné väzenie.  

Polícia vlani zaznamenala v kraji 197 nehôd  zavinených lesnou alebo domácou zverou. 34 z nich sa 

stalo v obci.  

Zvieratá sú zbavené plachosti a často idú k cestám , priamo do miest, kde žijú ľudia. Napríklad 

medvede alebo diviaky.  

Podrobnosti SD č.: 123 / 2014 

Deň Zeme.  

Dátum 22. 4. je oficiálnym sviatkom Zeme. V Bytči sa oslavoval 24. 4. V tento deň čistili svoje okolie 

všetky školy v meste a pracovníci TS. Žiaci čistili nielen okolie budov svojich škôl, ale aj verejné 

priestranstvá, parky, ihriská a trávniky na sídliskách.  TS čistili cesty a chodníky poza kanál, kde 

vyzbierali 47 vriec odpadu.  Okrem čistenia deti aj sadili. Primátor mesta M. Minárčik , jeho 

zástupkyňa p. Kramarová, riaditelia ZŠ spolu s deťmi zasadili pri ZŠ Ul. Mieru pár smrekov a v iných 

lokalitách spolu vysadili 70 nových stromčekov.  

Deň Zeme neorganizovali iba jeden deň. Aktivity  prebiehali celý týždeň. Deti vysadili kvetinové 

záhony, vyrábali plagáty o ochrane ŽP, vypočuli si prednášky o vode a prírode.  

Primátor mesta sa všetkým zúčastneným poďakoval a osobne pomáhal.  

Podrobnosti SD č.: 124  / 2014 

Nový športový areál.  

V lokalite Kaplnka už v máji začali so stavebnými prácami. Prvý krok nového športového areálu bola 

rekonštrukcia mosta ponad Petrovičku, ktorý bol v havarijnom stave. Hneď pri ňom sa začína nová 

korčuliarska dráha.  Technické služby mesta dostali na práce 9 500 €.  Mesto sa zároveň usiluje 

o vylúčenie dopravy z tejto lokality.  Okrem korčuliarskeho chodníka postavili na Kaplnke aj fitnes 

zónu. Tá ponúka záujemcom  prístroj na posilňovanie ramien, rebríky, hrazdy ale aj trenažéry.  

Predstavitelia mesta majú v pláne celý priestor monitorovať kamerami.  

Areál  sme si od samého začiatku všetci obľúbili a využívame ho  na prechádzky, príjemné posedenie 

a mladí na šport.  

Podrobnosti SD č.: 125 a, b , c / 2014 

Vytápanie.  

Obyvatelia Malobytčianskej ulice sa obrátili na predstaviteľov mesta, aby riešili otázku možného 

vytopenia ich domov.  23. júna zasadol krízový štáb, aby riešil zníženie rizika potopy.  Obyvatelia 

žiadali odstrániť hrádzu, ktorá spôsobuje rozlievanie rieky a neodvádza vodu ďalej.  Mesto riešilo 

problém s Povodím stredného Váhu,  so Slovenským vodohospodárskym podnikom a s okresným 

úradom.  

Podrobnosti SD č.:  126 / 2014 

Čistenie riek. 

Celé leto poriadne pršalo. Prívalové dažde hrozili lokálnymi povodňami.  Pracovníci MsÚ skontrolovali 

všetky vodné toky a zistili, že sú veľmi zarastené náletovými drevinami.  Pre tento fakt požiadal 
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primátor mesta vodohospodársku správu, aby korytá potokov vyčistila.  Jednalo sa o koryto 

Petrovičky  v meste, Hlinického potoka, Pšurnovského  potoka a riečok v M. Bytči a v Beňove.  

Podrobnosti SD č.: 127 / 2014 

Skrášlená rieka.  

Koncom septembra si okoloidúci všimli, že v rieke na námestí je  staronová atrakcia.  Ožili tam totiž 

figúrky drevorubača, rybára a kováča.  Každá z týchto postavičiek skrýva symboliku mesta. Postavičky 

navrhol a urobil rodák z Bytče Ladislav Maco, ktorý býva na ul. S. Sakalovej. Postavičky boli v rieke už 

dávnejšie. Približne pred 5 rokmi ich pre úpravu rieky a celého námestia odstránili.  Dnes sú tam pre 

radosť všetkých detí a nejedného turistu zase.   

Podrobnosti SD č.: 128/ 2014 

List čitateľa.  

Do redakcie Novinky prišiel začiatkom októbra list. V ňom sa pán Kynčl z ČR vyznáva zo svojich 

dojmov z nášho mesta.  Vníma ho ako mesto s bohatými kultúrnymi, športovými a spoločenskými  

podujatiami.  Obdivoval náš Dom kultúry s pestrými ponukami akcií, čistotu mesta aj počas jarmoku 

a tiež výzdobu mesta pestrými kvetmi.  

Podrobnosti SD č.: 129  / 2014 

Lesné plody.  

Pretože tento rok veľa pršalo, lesné plody utešene rástli. Boli oveľa väčšie a bolo ich viac ako po 

minulé roky.  Nedostatok slnka však ovplyvnil ich chuť. Nie sú dosť sladké.  Ľuďom to neprekáža . 

Oberajú ich vo veľkom  aj v národných parkoch , kde je to zakázané. Ochrancom prírody preto musí 

pomáhať aj polícia. Problém riešia zákazom vstupu do chránených území autami.  Ľudia  ich 

predávajú a zarábajú na nich , preto ich nič neodradí.  

Podrobnosti SD č.: 130 / 2014 

Stredovážska kaskáda.  

Kaskáda je významný priesečník Bytčianska. Do prevádzky ho uviedli pred  50 rokmi v roku 1964. 

Dnes oslavuje svoje jubileum.  Vodné dielo Žilina využilo tok Váhu na 35 km ,  jeden jej stupeň je  VD 

Mikšová.  Riečny stupeň pozostáva z priehrady, vodnej elektrárne a nádrže.  Pretože je to stará 

stavba, už viackrát prešla revíziou. Naposledy v roku 1999, kedy konštatovali, že je nutná oprava 

betónového tesniaceho plášťa.  

Kaskáda si vyžiadala i obete na ľudských a zvieracích životoch.  Niektoré jej zákutia sa stali 

legendárne. Viaceré je lokality sú dnes rybárskym rajom a najobľúbenejším rekreačným centrom 

miestnych obyvateľov.  

Podrobnosti SD č.:  131 / 2014  

Žuvačky.  

Sú vážnym problémom všetkých miest. Kým u nás za ich odhodenie hrozí pokuta 33 eur, v Singapure 

vás žuvačka môže dostať do väzenia.  Námestie a ulice sú lepkavými žuvačkami doslova zaplavené.  

Ich odstránenie je náročné a v mnohých prípadoch pomôže iba chémia.  Ručné čistenie v centre 

mesta stojí4,69 eure na hodinu a strojové 0.01 eura za meter štvorcový.  

Vtáci sa strácajú.  

Za 3 desaťročia sa z populácie na kontinente stratilo viac ako 420 miliónov jedincov.  Stalo sa to pre 

úbytok vhodných biotopov a zmeny prirodzeného prostredia. Štúdiu uverejnil vedecký časopis 

Ecology Letters.  

Tempo úbytku ja podľa autorov „alarmujúce“. Kým v rokoch 1980 mala populácia 144 

najpočetnejších druhov vtákov viac ako 2 miliardy jedincov, v roku 2009 už ich bolo len 1,6 miliardy.  

Výskum robili v 25 európskych krajinách.  90 % z pozorovaného úbytku pripadá na 36 
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najrozšírenejších druhov. Najviac ubúda vrabcov, škorcov, škovránkov a slávikov.  Na Slovensku má 

tento úbytok inú štruktúru. Kým Slovensko od r. 2005 stratilo viac ako polovicu populácie lastovičiek, 

škorcom , či vrabcom sa darí a ich populácia rastie.  

Vtáky ohrozuje rozširovanie sa fariem a miest, ktoré ničia ich prirodzené životné prostredie.  

Paradoxne najviac ich ničia tí, ktorým prinášajú najväčší osoh – teda poľnohospodári.  Vtáci ničia 

škodlivý hmyz a roznášajú semená rastlín.  

Podrobnosti SD č.: 132 / 2014 

Potkany. 

Obyvatelia z Lúčnej ulice upozornili pracovníkov MsÚ , že pri ich bytovkách pobehujú potkany. Na ich 

žiadosť mesto objednalo deratizačnú firmu, ktorá potkany hneď zlikvidovala. 

Počasie. V súvislosti s počasím boli v Bytči a okolí 10.2. veľmi nízke zásoby podzemnej  vody. Bolo to 

o 100% menej ako vlani. Tento rok bol veľmi teplý.  V marci kvitli stromy, 7.3. už lietali vonku muchy 

a škodcovia len tak vyliezali zo zeme – darilo sa im. Bolo veľmi sucho a veterno. V marci už vtáčatá 

vyviedli mladé a 17.3. priletela prvá lastovička. 28.3. bola vyhlásená na celom svete Hodina zeme. 

Európske mestá na 1 hodinu zhasli všetky svetlá. Médiá nás všetkých vyzvali, aby sme urobili to isté 

v našich domácnostiach.  
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8. kapitola 

 

 

Z D R A V O T N Í C T V O 

 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta. 

16. 9. Bol uverejnený oznam UNION zdravotnej poisťovne o mieste uloženia výkazov o nedoplatkoch 

a zdravotnom poistení, ktorého adresátom bol Milan Tvrdý, Javorová ul. Bytča. 

Chorobnosť.  

V Žilinskom kraji stúpla chorobnosť  17. januára v porovnaní s predchádzajúcim týždňom  o 3,7 %. 

Jednalo sa o akútne respiračné ochorenia. Uvedené percentá znamenajú 1459,8 chorých na 100 tis. 

obyvateľov. Chorobnosť stúpla najmä vo vekovej skupine  od 15 do 19 rokov.  Najčastejšou 

komplikáciou  chorých bol zápal pľúc.  Zdravotníci zaevidovali aj 645 hlásení o chrípke podobných 

ochoreniach. Vzostup ochorení bol najmä u starších ľudí nad 60 rokov.  V okrese Bytča o 44,4 % .  

V 15. kalendárnom týždni predstavovala chorobnosť 1 657,6 chorých na 100 tis. obyvateľov.     RÚVZ 

zaevidoval o chrípke 925 hlásení . Oproti minulému týždňu klesla chorobnosť o 9,66 %.              

Podrobnosti SD č.: 133 a, b / 2014 

Epidémia chrípky nehrozí, školy sa tento rok nezatvárali, pretože chrípky mala mierny priebeh.  RÚVZ 

sleduje vývoj chorobnosti týždenne po celý rok.  Pravidelne prijímajú hlásenia od lekárov.  Mierne 

chrípkové obdobie nie je ovplyvnené počasím.  Vírus sa šíri vzduchom.  Preto lekári odporúčajú 

preventívne očkovanie.  U detských lekárov súhlasilo so zaočkovaním svojho dieťaťa 86 % rodičov.   

Podrobnosti SD č.:  134 / 2014 

Okolo 20. 3. Bolo nahlásených 45 678 akútnych respiračných ochorení na celom Slovensku. .  

Najväčšia chorobnosť bola zaznamenaná v našom kraji, preto zatvorili vyučovanie v 5. MŠ a 2. ZŠ.                                           

Podrobnosti  SD č.:135 / 2014  

Ochorenie chrípkou kulminovalo v máji a znova bol najviac postihnutý Žilinský kraj.  Najčastejšie išlo 

o deti do 5 rokov . Zatvoriť museli niekoľko MŠ a ZŠ.    

Encefalitída.  

Napriek slabej zime, počet chorých na chrípkové ochorenia ešte stúpol oproti minulým rokom. 

S pribúdajúcimi vonkajšími teplotami na nás začali útočiť noví nenápadní nepriatelia  - infikované 

kliešte.  V roku 2013 RÚVZ na kliešťovú encefalitídu  v okrese Bytča zaznamenal 15 ochorení, čo bol 

vzostup oproti predchádzajúcemu roku o 9 prípadov.  Chorí udávali pichnutie kliešťom , alebo 

konzumáciu domáceho surového kozieho mlieka.  Okrem iných obcí okresu boli pacienti aj 

z Hrabového, Pšurnovíc,  a Hvozdnice. Ďalším strašiakom bola tzv. lymská borelióza.  V Žilinskom 

okrese v r. 2013 bolo 111 prípadov  a v roku 2012- 58 prípadov. V Bytči ich bolo minulý rok 10.  V júni 

už zaznamenali zdravotníci v Bytči 2 prípady kliešťovej encefalitídy a 3 prípady lymskej boreliózy.   

Podrobnosti SD č.: 136 / 2014 
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 Novorodenci.  

Každý rok sa narodí v Žilinskej nemocnici menej detí ako rok predtým.  V roku 2013 sa k 1. 1. 2013 

narodili iba 3 bábätká.  Oproti roku 2012 sa narodilo o 92 detí menej.  Celkovo sa na svet prihlásilo 

v roku 2013 - 1433 novorodencov, z čoho bolo 19 dvojčiat.  Najviac detí sa narodilo v januári – 141.  

Pre porovnanie , v roku 2012 sa narodilo 1525 detí. V oboch rokoch prevyšoval počet chlapcov nad 

dievčatami. Celkový prírastok obyvateľov v Žilinskom kraji v roku 2013 dosiahol 299 osôb ( 0,43 

promile na 1000 obyvateľov). V okrese Bytča to bolo 1,99 promile.  Najčastejšie mená dávali 

dievčatám rodičia : Natália, Nela, Lucia a u chlapcov : Jakub, Matej a Matúš.   

Podrobnosti SD č.:  137  a, b / 2014             

Úsporné opatrenia.    

Žilinská nemocnica v rámci úsporných opatrení v apríli začala pripravovať zlúčenie  JIS – Jednotiek 

intenzívnej starostlivosti.  Vedenie nemocnice takto centralizuje zdravotnú starostlivosť do jedného 

miesta.  Vytvorili  dve centrálne JIS. Prvá zastrešovala chirurgické odbory a druhá spojí konzervatívne 

odbory ( vnútorné lekárstvo, neurológia ).  Cieľom bolo zefektívnenie zdrojov nemocnice. S týmto 

zlúčením neboli spokojní odborári nemocnice. Najviac majú strach z prepúšťania.                         

Podrobnosti SD č.: 138 a, b / 2014 

Sťahovanie polikliniky.  

V máji Bytčanov  prekvapilo postupné sťahovanie  ambulancií polikliniky do nových priestorov.  Nové 

priestory sú v budove bývalej Makyty, sú nové veľmi vkusné a prehľadné.  Zrušená nebola ani jedna 

z ambulancií.  O sťahovaní sme boli informovaní prostredníctvom Ms. rozhlasu  a oznamami na 

dverách starých ambulancií.  Všetci  súkromní lekári si nové priestory veľmi pochvaľujú.    

Podrobnosti SD č.: 139 / 2014 

V Ms rozhlase odznel  v máji oznam. Spoločnosť Medicentrum, s.r.o. Bytča oznamuje občanom  

mesta Bytča  a okolitých obcí, že ambulancie : očná, krčná, alergiológia ( MUDr. Vrbicová ), 

ambulancia lekárky MUDr. Johanidesovej a rehabilitácia sú presťahované do nových priestorov – do 

polyfunkčnej budovy ( bývalá Makyta ) na ul.  S. Sakalovej č. 190. Ordinačné hodiny ambulancií sú 

nezmenené.  Podpísaná Zdenka Pavlíková , konateľka spoločnosti. Bývalý areál Makyty kúpil 

podnikateľ  Ján Katrušík, ktorý chcel vybudovať moderné zdravotné centrum.                                          

Podrobnosti SD č.: 140  a, b  / 2014   

Skupina lekárov sa z polikliniky presťahovala do nových priestorov v Makyte, ďalší ich majú 

nasledovať v septembri, no väčšina ostáva na pôvodnom mieste.  Ani v jednej budove nepracuje stály 

röntgenológ, čo lekárom spôsobuje problémy, najmä v akútnych prípadoch.  Bývalý rontgenológ 

MUDr. Horanský odišiel do dôchodku  a na jeho miesto neprišiel nikto nový. Lekári sa boja, že 

poliklinika ostane celkom bez röntgenu. Majiteľ  postupne vybavuje nové rádiologické odd. a odd. 

sona, ktoré  v lete fungovalo iba 2 krát do týždňa.  V starej budove  ostalo 32 poskytovateľov 

zdravotnej služby.  Nájomnú zmluvu sa rozhodlo predĺžiť 5 lekárov ( 4 pediatri a 1 gynekológ ).  

Ostatní chcú ostať. . Nájomná zmluva platí do r. 2018.                                                                   

Podrobnosti SD č.:  141  / 2014 

Investície.  

ŽSK napriek nelichotivej situácii v zdravotníctve ponechal miestne zdravotnícke zariadenia vo 

vlastných rukách. Poskytuje svojim zariadeniam finančné prostriedky na modernizáciu prístrojov, 

rekonštrukciu a digitalizáciu RTG oddelení, či vytvorenie nového mamografického centra.  Na tieto 

podpory vyčlenil ŽSK 791-tis. eur.  
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Darovanie krvi.  

Darcovstvo krvi je v našom kraji čoraz populárnejšie.  Vďaka darcom už nechýbajú jednotky krvi, ako 

to bolo v minulosti. V Žilinskom kraji sa každý rok spotrebuje 9 000 jednotiek.  Pri celoslovenských 

odberoch , ako je Valentínska alebo Študentská kvapka krvi, spolupracuje Červený kríž s Národnou 

transfúznou službou.  Letné mesiace sú každý rok kritické. Počet darcov klesá kvôli dovolenkám 

a letným horúčavám.  Za darcami vyráža do terénu mobilná jednotka. Odbery krvi  vo firmách, 

školách, a ako súčasť kultúrnych akcií nie sú ničím  novým.  Krv môže darovať každý, kto je plnoletý 

a váži aspoň 50 kg.  V Žiline a okolí  ( teda aj Bytčanov )  prišlo darovať krv 13 226.  Na Slovensku 

môžeme darovať iba krv alebo krvné doštičky s malou časťou plazmy.  Darovaná krv sa po odobratí 

musí dôkladne vyšetriť a zvyčajne sa rozdelí na červené a biele krvinky, krvné doštičky a plazmu.     

Nezištná pomoc druhým ale neostáva nepovšimnutá. Mnohonásobných darcov oceňuje Červený kríž 

plaketa Jana Jánskeho a medailou Jána Kňazovického.                                  

Podrobnosti SD č.: 142  / 2014   

Výzva.  

NTS SR     v Žiline  prosila 18. 8. Darcov o urgentnú pomoc. Potrebovali všetky krvné skupiny, najmä 

však skupinu A Rh pozitív  a všetky skupiny Rh negatív.  

Podrobnosti SD č.: 143  / 2014                                            

Zubári z Ukrajiny.  

Slovenskí zubári žiadajú, aby štát prísnejšie preveroval ich kolegov z Ukrajiny a ďalších krajín mimo 

EÚ, ktorí chcú pôsobiť na Slovensku.  Podľa Slovenskej komory zubných lekárov ( SKZL )  v SR pôsobilo 

v januári 33 zubárov z Ukrajiny.  Členovia komory chceli vedieť, či prichádzajúci lekári vedia správne  

a bezpečne ošetriť pacienta.  Ministerstvo zdravotníctva SR nesúhlasí so sprísnením preverovania  

vzdelania lekárov prichádzajúcich mimo EÚ.  Členovia komory tvrdia, že si to žiadajú pacienti.  

Naopak , na ministerstvo prišlo  niekoľko e-mailov od pacientov,  ktorí práve prístup zahraničných  

lekárov vyzdvihovali, a s ich prácou boli spokojní.                                             

Podrobnosti SD č.: 144 / 2014 

Deti mimo manželstva.  

Detí narodených mimo manželstva rekordne pribúda. Medzi vojnami sa mimo manželstva rodilo 

najviac 9 % detí. Po druhej svetovej vojne až do začiatku 80. rokov min. storočia to bolo dokonca ešte 

menej ako 5 % detí. Za posledné 2 desaťročia sa však ich podiel zvýšil  na viac ako 35 %.                

Slovensko dlhodobo  patrilo ku krajinám, kde existoval veľmi úzky vzťah medzi životom v manželstve 

a rodením detí.  Na začiatku milénia sme prekročili úroveň 20 %  a v roku 2010 sa mimo manželstva 

už narodilo každé tretie dieťa.  Tento rast sa však nezastavil, a preto v roku 2013 predstavoval podiel 

detí narodených mimo manželstva už viac ako 35 %.  Slobodné ženy dnes tvoria  takmer 90 % , kým 

na rozvedené pripadá necelých 10 %.  Len malá časť žien vstúpila v blízkej budúcnosti do manželstva.  

V minulosti bolo postavenie slobodných žien v spoločnosti veľmi nepriaznivé. Za posledné desaťročia 

sa na takúto ženu pozerá celkom ináč , preto ženy nepociťujú taký tlak zo strany príbuzných alebo 

spoločnosti. Aj legislatíva sa zmenila. Mnoho žien uvádza aj rodné číslo otca.  

Ženy čoraz častejšie odkladajú vstup do materstva do vyššieho veku. Vydaté ženy sa stávajú matkami 

za hranicou 28 rokov a nevydaté  priemerne vo veku 25,5 roka.  

V kapitole Ľudia medzi nami uvádzam údaje o narodených deťoch s menami ich rodičov.  Z 29 
novorodencov sa 12 narodilo v Bytči a jej častiach mimo manželstva.  
Prednáška.  
V Ms knižnici  v Bytči odznela dňa 23. 9. prednáška s autorom metódy a knihy Samoliečebný pud 
Štefanom Zakuťanským.  V minulosti trpel závažnými ochoreniami pohybového ústrojenstva. Podľa 
lekárov bol nevyliečiteľný prípad.  Na základe štúdií  ako samouk hľadal alternatívne metódy liečby.  
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Vracia ľuďom starú tradičnú medicínu, ktorej súčasťou je aj samoliečebný pud.                          
Podrobnosti SD č.:145      a, b / 201                                                                                                                  
Liečenie plazmou. Liečba športových ale aj chronických poškodení pohybového ústrojenstva je dnes 
pomocou nových operačných postupov, ktoré sú pre pacienta šetrnejšie dostupná.  Doba celkového 
liečenia závisí od  hojacich schopností organizmu. Obzvlášť sľubné sú výsledky bioterapie pri 
chronických zápalových stavoch, ktoré nereagujú na štandardnú liečbu. 

Plazma je vlastne výťažok z krvi, ktorý sa vstrekuje do poraneného miesta, resp. kĺbu.  Liečia sa takto 
diagnózy týkajúce sa kĺbov, šliach a väzov pohybového aparátu. Ide o úrazy ale aj degeneratívne 
ochorenia 
Aplikácia jednej injekcie trvá cca 30 minút. Injekcie sa podávajú v intervaloch asi 7 dní. V EÚ sa táto 
liečba neuhrádza z verejného zdravotného poistenia. Ide o nadštandardnú liečbu Jedna injekcia stojí 
pacienta 200 €. Pacientov z Bytče takto liečia v neštátnom stredisku jednodňovej chirurgie ŽILPO, ale 
aj súkromní lekári.  
Podrobnosti SD č.: 146  / 2014 
Biela pastelka.  
V poslednú septembrovú stredu vykročili do ulíc nášho mesta dobrovoľníci zbierky Biela pastelka.  
V stredu 24. septembra sme aj my prispeli na pomoc nevidiacim a slabozrakým.  Pomôcť sme mohli aj 
poslaním SMS s ľubovoľným textom alebo vkladom na účet.  
Túto zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002.  
Podrobnosti SD č.: 147 / 2014 
Lekárne .  
V našom meste sa nachádzajú 4 lekárne : Na Námestí SR č. 11, Zlatý orol, Vitae plus,  a Dr. Max. 
Všetky okrem tej prvej sa nachádzajú na Ul. S. Sakalovej.  
Ambulancie.  
V Bytči ordinovali  v roku 2014 títo lekári:  
Obvodní :  MUDr.:  Forner, Johanidesová, Škulavíková, Papánková, Bariak a Kyseľ.  
Interná ambulancia:  MUDr.: Haluška, Mikoláš a Radolec ( diabetológ ) 
Pediatri :  MUDr.:  Louda, Černoch, Koleda a Čelková.  
Zubné ambulancie :  MUDr.:  Tomaníková, Mikolášová, Hrnčiarová a Mičieta 
Gynekologické amb. :  MUDr.:  Kauzal, Ančicová a Mitro  
Očná amb.:  MUDr.:  Vitteková  
Ušná- krčná- nosná amb.:  MUDr.:     Lahdo 
Ortopedická amb.:  MUDr.:   Hronský  
Chirurgická amb.:   MUDr.:  Chromčík 
Alergiológia : MUDr.:   Vrbicová  
Pľúcna a alergiologická amb.:  MUDr.: Bálintová  
Rehabilitačná amb.:   MUDr.:   Polák   
Psychiatria  :  MUDr.:  Loncková 
Kožná amb. :   MUDr.:   Meliš   
RTG – popisovňa :  MUDr.:   Horanský 
Ochrana pred kliešťami.  
Na jar sa prebúdzajú aj kliešte. Žiaľ presunuli sa aj do našich severných okresov.  Kompetentné úrady 
pripravili pre verejnosť informačné letáky s tematikou Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami, 
ktoré prenáša. Z letáku sme sa dozvedeli : čo je to kliešť, jeho vývoj, najčastejší výskyt, ako sa pred 
ním chrániť, príznaky ochorení a pod.  
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9. kapitola 

 

 

Š K O L S T V O 

 

 

Rozpočet MsÚ   -  výdavky v eurách :  

• Vzdelávanie a mládež – spolu                      3 636 050  

• Vzdelávanie zamestnancov MsÚ                        3 900 

Podrobnosti SD č.: 148  / 2014 ( 17 str. rozpočtu všeobecne )  

Správa o školstve.  

Mesto Bytča je zriaďovateľom 11 škôl a šk zariadení. Z toho je 6 škôl bez právnej subjektivity ( 4 MŠ 

a 2 šk. jedálne ); 5 škôl a šk. zariadení s právnou subjektivitou ( 2 ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ ).  

Školské jedálne.  

1. Škol. Jedáleň Ul. Mieru – pripravovala stravu pre kmeňovú ZŠ, MŠ Dostojevského, Hrabové, 

Hliník, Pšurnovice, M. Bytču, pre dôchodcov a Hvozdnicu.  

- počet  zamestnancov : 15  

- priemerný mesačný počet stravníkov : 748 

- počet vydaných obedov deťom : 97 875 ; dospelým : 12 318; dôchodcom: 3 512 

- počet vydaných doplnkových jedál : 81 215 

2.Škol. jedáleň Ul. E. Lániho – pripravovala stravu pre svoju ZŠ, gymnázium, MŠ Hurbanova 

a súkromnú  MŠ.  

- počet zamestnancov :  12 

- priemerný mesačný počet stravníkov : 571 

- počet vydaných obedov deťom: 83 726 ; dospelým : 12 290; súkromnej MŠ : 2 200 

- počet doplnkových jedál : 45 010 

Materské školy 

1. Údaje o počte detí a tried 

MŠ - škola                                               triedy          počet detí             počet predškolákov 

Ul. Dostojevského                                  7                  135                          57 

Ul. Hurbanova                                         8                  158                          61 

Hrabové                                                    1                    23                          11 

Hliník / Váhom                                        2                    49                          15 

Pšurnovice                                               1                    20                            6 

Spolu bolo tried : 19; počet detí : 385; predškolákov : 150 a zaškolenosť bola 100%. 
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2. Prehľad o počte zamestnancov 

MŠ                                                   pedagogickí                               ostatní 

Dostojevského                                         14                                     3 + 3 na skrátený úväzok 

Hurbanova                                                16                                     4 + 2      - „ –  

Hrabové                                                      2                                      1 + 1 kurič  

Hliník / Váhom                                           4                                       3 + 1 kurič  

Pšurnovice                                                  2                                       1 + 1 kurič  

Spolu                                                          38 

Kvalifikovanosť                                        100 %  

3. Prehľad o vzdelávaní zamestnancov  

- Inovačné a funkčné                                                    1 

- Digitálne technológie                                                 2 

- Kreslenie v grafickom programe                              7 

- Orientácia v priestore                                                 5 

- Zvyšovanie kvalifikácie – VŠ                                      2 

- In ovácie v didaktike                                                   2 

- Učiť moderne, kreatívne                                          18 

- Atestácie                                                                     12 

- Návrh a tvorba webstránky                                     14  

- Adaptačné vzdelávanie                                              2 

4. Aktivity a prezentácia škôl na verejnosti 

Všetky MŠ vystúpili s kultúrnym programom na „ Krídlach radosti“; zapojili sa do výtvarných súťaží : 

Dúhový kolotoč, Zázraky prírody, Maľujeme s Kiri, Bábka BUBI. Zapojili sa do literárnych súťaží: Mám 

básničku na jazýčku, Rapotavá straka. Zúčastnili sa  divadelných predstavení v Žiline, CVČ, v DK, ZUŠ – 

koncerty, predplaveckého výcviku, požiarnej súťaže . Deti navštevovali  8 záujmových krúžkov. Školy 

v prírode sa zúčastnilo 66 detí z oboch škôlok. Organizovali exkurzie ( u rezbára, v autoškole, ), 

besedy s policajtmi. Videli pásmo o jarných zvykoch; pásma pre mamičky, babičky a dedkov. Boli na 

výletoch v : Súľove, Papradne, Rajeckej Lesnej, v Lesoparku Žilina a v Strečne. Navštívili Mestskú 

knižnicu, morské  akvárium,  karneval, výstavu zeleniny a ovocia. Školské časopisy vydávali MŠ 

Hurbanova a Dostojevského.  

5. Projekty, do ktorých boli MŠ zapojené 

- EKODETI                                                               MŠ Dostojevského 

- Škola priateľská k deťom                                   MŠ Hliník 

- Adamko hravo – zdravo                                    MŠ Pšurnovice, Hurbanova 

- Bezpečná škôlka                                                 MŠ Hliník, Hurbanova, Dostojevského 

- Poznaj , miluj, ochraňuj                                     MŠ Hurbanova 

- Rozvoj čitateľskej gramotnosti                         všetky MŠ   

- Projekty zamerané na zdravie                          všetky MŠ 

- Kvalitné životné prostredie                               MŠ Hliník 

- Zdravý úsmev ( o zuboch )                                MŠ Hurbanova  

- Teta Zitka Obezitka                                            MŠ Dostojevského  

- Veľká noc k nám s jarou letí                                MŠ Hurbanova 
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- Chránime prírodu, chránime seba                     MŠ Hurbanova  

- Slniečkové deti                                                      MŠ Hrabové  

- Farebný svet na papieri                                        MŠ Hrabové  

- Rozvoj grafomotorických zručností                   MŠ Pšurnovice, Dostojevského 

- Evička nám ochorela                                            MŠ Hurbanova  

- Veselé zúbky                                                          MŠ Hrabové, Dostojevského  

- Enviroprojekt                                                         MŠ Pšurnovice  

- Noc s Andersenom                                               MŠ Dostojevského  

- Malý dopraváčik                                                   MŠ Dostojevského  

6. Priestorové a materiálne podmienky 

MŠ Dostojevského  -  kúpili detskú kuchynku, stojany a skrinky do šatní, digitálne technológie,  

                                       nábytok do triedy Lienok, detské kroje, vybudovali dopravné ihrisko, obnova  

                                       umyvární 

MŠ Hurbanova  -         doplnili 2 WC a umývadiel pre deti, nové učebné pomôcky, náter drevených  

                                       hračiek, úprava a výsadba skaliek 

MŠ Hrabové            -   kúpili plynový kotol, nové učebné pomôcky, dokončili zábradlie na rampe 

MŠ Pšurnovice       -    kúpili nové učebné pomôcky a hračky 

MŠ Hliník                 -    vymenili kotly, rekonštrukcia umyvární, kúpili IKT – notebook, tlačiareň, PC  

                                       stolíky, detské stoly a stoličky, kúpili digitálne pomôcky, hračky a športové  

                                       potreby.  

7. Údaje o finančnom a hmotnom  zabezpečení 

Príspevky  od rodičov čiastočne prispeli na kúpenie učebných pomôcok, hračiek, detského nábytku 

a metodických príručiek.  

Základná škola Ul. Mieru 

1. Prehľad o počte žiakov a tried 

- Počet tried celkom                                  42 

- Počet žiakov celkom                             834 

- Počet odd. ŠKD                                          9 

- Počet ž. zapísaných do 1.ročníka       115 

- Počet ž. v 9. ročníku                               77 

- Počet ž. prijatých do škôl                       97 

2. Prehľad o počte zamestnancov 

- Pedagogickí                                              70 ( 61 učiteľov, 9 vychovávateľov ) 

- Ostatní                                                      14 

3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

- kvalifikačné                                                  3 

- inovačné                                                        8 

- uč. I. stupňa v cudzích jazykoch              10 

- aktualizačné                                                16 

- funkčné                                                          1 

- modernizácia uč. Procesu                           8 

- atestácie                                                      12 
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4. aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

- deň otvorených   dverí 

- besedy – Lesy Slovenska, s políciou 

-  celoslovenské verejné čítanie 

- drogy, zdravá výživa    

- Deň mlieka,   Deň Zeme 

- dopravná súťaž v spolupráci s MsP 

-  MDD – súťaže 

- výchovné koncerty 

- výlety, exkurzie, návštevy divadla, výstavy kníh 

- práca divadelného krúžku NUDAKAZ   

- pobyt v Škole v prírode 

- policajná akcia „ Jablko a citrón“ 

- akadémia k 50.výročiu školy    

- folklórne vystúpenie 

- Súťaže: Okresné kolo:  - 1.m. supertrieda, hádzaná dievčat, mladý záchranár, biologická  

                                                    Olympiáda 

                                             2.m. biologická olympiáda 

                                             3.m. mladý ekofarmár 

                                             5.m. matematická olympiáda a dopravná súťaž 

Celoslovenské kolo:  1.m. supertrieda, recyklohry, matematický klokan  

                                      3.m. olympiáda z fyziky 

6.priestorové a materiálne vybavenie  - škola disponuje 52 ks stolných počítačov a 79 ks notebookov, 

ďalších 21 ks získali zapojením sa do projektov. Škola má 12 tlačiarní, 15 dataprojektorov, jednu 

interaktívnu tabuľu, a 7 skenerov. Škola disponuje budovou s dielňami, má 2 telocvične, multifunkčné 

ihrisko. 

Základná škola Ul. Eliáša Lániho 

1. Prehľad o počte žiakov a tried 

- Počet tried                                                      19 

- Počet žiakov                                                 452 

- Počet odd. ŠKD                                                 4 

- Počet prvákov                                                  52 

- Počet deviatakov                                             72 

- Prijatých do škôl                                              78 

2.prehľad o počte zamestnancov   

Pedagogickí : 34 + 2 externí 

Ostatní              5 

3.Vzdelávanie zamestnancov 

- Funkčné             3 

- Aktualizačné   57 

- Inovačné            8 

- Špecializačné     3 
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- Kvalifikačné        9   .  

4.Aktivity a prezentácie školy  na verejnosti. 

Besedy: stretnutie so spisovateľom R. Bratom, Slovensko bez drog, Čas premien,  Detstvo v krajinách 

tretieho sveta, besedy so včelárom, záchranárom, poľovníkom, sudcom, príslušníkmi mestskej  

a štátnej polície, pracovníčkou mestskej knižnice... 

Exkurzie: mestská a krajská  knižnica, pekáreň, múzeum Budatín, Bratislava – Devín, Dolný Kubín, 

Viedeň, sklársky skanzen Valašská Belá, finančné inštitúcie v meste... 

Súťaže: Bytčianske divadlo, olympiády ( SJ, matematika, geografia ,dejepis, jazyky, biblická ), 

Hviezdoslavov Kubín, basketbal, volejbal, futbal, stolný tenis, recitačná – Šaliansky Maťko. 

Umiestnenia v OK: 1.m.:  matematická pytagoriáda ; Hviezdoslavov Kubín, olympiáda v NJ 

                                  2.m.: olympiáda v SJ, matematická  a geografická olympiáda,  

9 žiakov sa umiestnilo medzi najlepšími riešiteľmi medzinárodnej matemat. súťaže Klokan; 2 žiaci 

získali titul najlepší  riešiteľ v medzinárodnej súťaži GÉNIUS LOGICUM 

Vydanie a krst knihy Výmyselník, tematické dni pre verejnosť o zachovaní ľudových tradícií, kvapka 

krvi ( darcovstvo )- 2x ročne... 

5.Projekty: Moja família, recyklovanie odpadu, elektronizácia vyučovacieho procesu, zvyšovanie 

kvality vzdelávania, zber batérií a akumulátorov, Hravo či zdravo, Naučme piť deti čistú vodu... 

6.Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

Vlastné finančné prostriedky:  zriadenie tabletovej učebne, čiastočná výmena osvetlenia, vybavenie 

učební diaprojektormi, kúpenie licencií na Datakabinet... 

Peniaze od zriaďovateľa: zasypanie nefunkčnej žumpy v záhrade, brána do záhrady.  

Základná umelecká škola 

1.Počet žiakov    535 

Prípravné štúdium: 47; I. stupeň: 454; II. stupeň: 17 

2.prehľad umeleckých odborov 

Hudobný: 259 ž.; výtvarný: 145ž.; tanečný: 111ž.; literárno-dramatický: 20 ž.;  

3.prehľad o počte zamestnancov 

Pedagogických: 24; ostatní: 3 

4.Vzdelávanie zamestnancov 

Autoškola: 1; inovačné: 2; prvá atestácia: 1; Bystrická flétna: 1; seminár barokovej hudby: 4; letná 

škola starej hudby: 2 

5.Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Koncerty:  

- Verejné žiacke v ZUŠ                          5 

- Verejné tanečné v kostole                2 

- Vystúpenia tanečného odboru       21 

- Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ       9 

Výstavy:  

- Spolu                                                      6 

- Vystúpenia divadelníkov                    13 

Súťaže a festivaly:  
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- Hudobný odbor: Rajecká hudobná jar  ( reprezentácia školy ) 

- Klavírna súťaž Rečou klavíra  ( strieborné pásmo)  

- Festival akordeonistov – medzinárodná ( 3 strieborné a 1bronzové pásmo) 

- Výtvarný odbor: návrh a realizácia absolventských tabiel 

- Lit.-dram.odbor: Detská divadelná Žilina ( diplom za účasť) 

- Detský divadelný medveď ( diplom za kreativitu ) 

- IMPROLIGA – súťaž v improvizácii ( diplom) 

- Dividlo ( zlaté pásmo )  

- Tanečný odbor:  Scénický tanec (Kysucké N. Mesto ) 

- Ariadnina niť ( 1.m.) 

- Čarodejnice ( 3.m. ) 

6.Priestorové a materiálne vybavenie 

Na individuálne vyučovanie používa škola 14 učební, na kolektívne 6 učební. Výtvarný, tanečný 

a hudobný odbor  používa škola priestory DK. V budove je stále zlé osvetlenie, hlučnosť, nedostatok 

nábytku a sociálne zariadenie je v zlom stave.  

Centrum voľného času 

1. Prehľad o záujmových útvaroch 

Kultúra a umenie : 148 členov ( čl.); informatika a počítače: 84 (čl.); telovýchova a šport: 552 čl.; 

jazykové krúžky: 93 čl.; spoločenské vedy: 182 čl.; ekológia a turistika: 18 čl.; rodičia a deti: 8 čl. Spolu 

navštevovalo krúžky 1085 členov.  

2.Prehľad zamestnancov:  pracovalo: 6 interných, 43 externých .  

3. Prázdninová činnosť :  

Jesenné pr.:  Šarkaniáda, posilňovňa 

Vianočné: pr.: tanečné krúžky, klubové hry a posilňovňa 

Polročné pr.:  karneval 

Jarné pr.: stretnutie tanečných krúžkov, tvorivé dni, posilňovňa  

Veľkonočné pr.: Veľkonočné trhy, súťaž o najkrajšiu kraslicu, tanečné krúžky, klubové hry 

Letné pr.: letný pobytový tábor Tajomstvo strašidiel, denný Šmolkotábor, klubové hry, tanečné 

stretnutia. 

Prázdninovej činnosti sa zúčastnilo 639 detí a ml.  ľudí.  

4.príležitostná činnosť  

Počas šk. roku mali deti možnosť navštevovať posilňovňu. CVČ organizovalo šk. súťaže, predmetové 

olympiády a iné súťaže.  Pre rodičov a verejnosť pripravili – lampiónový sprievod, tanečné vystúpenie 

Úsmev, Rebel show, stretnutie s Mikulášom, Deň detí, cyklistické preteky...Týchto činností sa 

zúčastnilo spolu: 5 892 detí a mládeže.  

5.Priestorové a materiálne podmienky 

Tento rok využívalo CVČ priestory v budove ZŠ Ul. Mieru, Lániho, ŠZŠI v Bytči, na ihriskách športového 

štadióna v Bytči a Hliníku, na tenisových kurtoch  a v priestoroch hasičskej zbrojnice. Na výchovnú 

a vzdelávaciu činnosť využívali klubovňu hier, 2 tanečné sály, jazykovú učebňu, miestnosť na 

výpočtovú techniku, posilňovňu, kuchynku, miestnosti na tvorivé dielne.  
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CVČ sústavne spolupracovalo so všetkými školami v meste, s MsÚ, Gymnáziom Bytča, políciou SR, 

mestskou knižnicou, ŠZŠI.  

Správu vypracovala Mgr. Mária Ďuriková 

Podrobnosti SD č.:  149 / 2014 ( správa – 8 strán ) 

Konferencia.  

Spoločnosť pre predškolskú výchovu zorganizovala 11.a12.apríla Celoslovenskú odbornú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou pod názvom, „ Hra v predprimárnej edukácii“. Konferencia bola v Bytči. 

Učitelia MŠ sa v Bytči učili ako majú deti učiť cez hry. Stretnutie sa uskutočnilo v MŠ Dostojevského , 

Hurbanova a v Hliníku. Prítomných pozdravili predstavitelia najvyšších štátnych a školských 

organizácií na čele s ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom. Slávnostný večer napokon 

prebiehal v priestoroch DK a Sobášneho paláca.  Súčasťou jednotlivých tém boli organizované 

diskusie a predvádzanie kreatívnych nápadov.  

Podrobnosti SD č.: 150 a, b, c  / 2014 

Dopravné ihrisko. 

Detské dopravné ihrisko pri MŠ Dostojevského prešlo premenou. Postavené bolo v r. 1978 . Roky 

bolo zanedbané. V súčasnosti  podalo vedenie predškolských zariadení návrh na projekt „ Malý 

dopraváčik“, ktorý uspel v grantovom programe. Z neho získali na stavebné práce 3-tisíc € a ďalšou 

tisíckou prispelo mesto. Doobeda slúžilo deťom kmeňovej školy a poobede všetkým deťom z mesta. 

Podmienkou ale bol dozor rodičov. Dopravné prostriedky ( autíčka, bicykle ...)ale vlastnila MŠ, preto 

si deti poobede museli priniesť vlastné .  

Podrobnosti SD č.: 151 a, b / 2014 

Kapacita škôlok. 

Kapacity piatich MŠ v pôsobnosti samosprávy mesta sú naplnené do posledného miesta.  Navyše sa 

do škôlky nedostalo 20 detí, ktoré nespĺňali kritériá výberu ( napr.: mali nízky vek, alebo nepochádzali 

z Bytče ). Maximálna kapacita na tento rok bola 368 detí oznámila pre médiá hovorkyňa mesta 

Zdenka Svrčková.  

Podrobnosti SD č.: 152  / 2014 

Akadémia MŠ.  

Všetky MŠ sa aj tento rok pripravilo na svoju akadémiu s názvom Na krídlach radosti.  Podujatie sa 

uskutočnilo 12. Júna v Dome kultúry. Úspešný 16.ročník otvorila moderátorka Katarína Boteková 

z MŠ Hliník / Váhom. Ako hosť vystúpili aj deti z ŠZŠI. Spolu potešilo rodičov a verejnosť 85 

účinkujúcich detí.  

Podrobnosti SD č.:  153  / 2014 

Detské jasle.  

Detské jasle „ Rozprávkovo“ sídlia na Námestí SR č.26 ( 1.poschodie). Disponovali kapacitou 15 detí. 

Vďaka podpore Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý poskytoval príspevok na starostlivosť  sa 

stali dostupné pre všetkých rodičov zdarma. V jasliach pracoval kvalifikovaný personál , ktorý sa vedel 

postarať o deti od veku 1 roku. 

Podrobnosti SD č.:  154  / 2014 

Detské ihriská.  

Mesto vyčlenilo 20-tis.eur na výstavbu piatich nových detských ihrísk v mestských častiach Hliník, M. 

Bytča, Hrabové, Pšurnovice a Mikšová.  Prvky zostáv ihrísk boli od šiestich do dvanásť rokov. Pretože 

medzi nami žijú vandali, ktorým ihriská nedajú pokoj, musí mesto každý rok na ich opravy minúť 

1 500  €.  Prednostka  MsÚ A. Kramarová vyzývala občanov, aby si všímali kto ničí ihriská, ale aj  ľudí 

so psami, ktorí na detských ihriskách nemajú čo hľadať.  
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Podrobnosti SD č.:  155 / 2014 

Deň na dvoch kolesách.  

Areál ZŠ na Ul. Mieru sa 10.9. zmenil na bicyklové mestečko. Akciu pripravili mladí dobrovoľníci 

v spolupráci s CVČ, MsP a mládežou zo Slovenského Červeného kríža. Celá akcia sa skladala z dvoch 

častí. Projekt – Na bicykli bezpečne podporila finančne EÚ. Okrem jazdy zručnosti na dvoch kolesách  

sa deti učili poskytovať aj prvú pomoc, zásady bezpečnosti na cestách.  

Podrobnosti SD č.:  156 / 2014 

Rozlúčka so starým rokom.  

Riaditeľstvo ZŠ Ul. Mieru srdečne pozvalo všetkých terajších i bývalých zamestnancov na posedenie 

dňa 11. 12. do reštaurácie ROYAL v Hliníku. Tu sa spoločne po krátkych príhovoroch a programe 

rozlúčili so starým  rokom.  

Podrobnosti SD č.: 157 / 2014 

Deň detí. 30.mája v ZŠ E. Lániho oslávili deti svoj deň športom v školských olympijských hrách. Začali 

ho slávnostným sľubom a zapálením olympijského ohňa. Okrem medailí si odniesli aj sladkosti.  V tom 

istom čase  malé deti z MŠ predviedli svoje športové aktivity a zručnosť  , ktoré zorganizovala 

pracovníčka Mestskej knižnice Ľ. Raždíková.  

Podrobnosti SD č.:  158  / 2014 

Deň výživy.  16. októbra si deti a dospelí pripomenuli v ZŠ E. Lániho Svetový deň výživy. Akcia 

prebiehala v školskej jedálni, ktorú si deti vyzdobili sami. Pani kuchárky im pripravili nátierky, ovocné 

misy, nápoje a iné pochúťky. Cieľom podujatia bolo ukázať na dôležitosť správnej výživy detí, najmä 

raňajok, pitného režimu. Deti si prakticky ukázali aj to, ako sa správne stoluje. Všetky tie dobroty 

degustovali deti, učitelia a ostatní hostia.  

Podrobnosti SD č.: 159 / 2014 

Nové počítače. 23.októbra boli škole slávnostne odovzdaných 10 počítačov. P. Koiš zo žilinskej 

spoločnosti bol bývalý žiak školy sa osobne pričinil na ich zabezpečení. Sľúbil tiež, že o rok zoženie 

ďalších desať počítačov. E. Lániho prešla za 85-rokov existencie mnohými zmenami. Žiaci v nej majú 

z roka na rok lepšie podmienky na učenie.  

Podrobnosti SD č.: 160 / 2014 

Sľub prváka. Už štvrtýkrát skladali prváci v ZŠ E. Lániho slávnostný sľub. 24. októbra totiž prebehla 

slávnostná imatrikulácia, na ktorej malých žiačikov pasovali za prvákov školy. Deti boli prezlečené za 

princov a princezné a pani riaditeľka sa stala kráľovnou, ktorá ich pasovala a udelila im diplom.   

Podrobnosti SD č.:  161 / 2014 

Výmyselník o deťoch veselo i vážne bol zborník prác žiakov VII. A. triedy. Deti v ňom opísali vlastné 

zážitky na témy Zážitky z prázdnin a Láska, sláva, realita.  Pod vedením učiteľky Mgr. M. Beňkovej 

doplnili príbehy vlastnou ilustráciou. V poradí bol Výmyselník tretím výberom detskej literárnej 

tvorby. Podrobnosti SD č.:  162  / 2014 

Školák.  Dostalo sa mi do rúk 2. číslo časopisu žiakov ZŠ E. Lániho . V ňom som sa v úvode dozvedela , 

čím aktuálne žije škola ( záchranári, zdravotníci,  stretnutie s vojakmi, poľovníkmi,  karneval, 

recyklácia odpadu, čitateľský maratón, Deň tradícií, Britské centrum v Žiline). Deti súťažili : v speve 

Slávik Slovenska, na bicykli bezpečne, Superstar, Sudoku,  športové popoludnie, najkrajšia fotografia 

prírody, minifutbal, a iné. Dozvedela som sa o najlepšom umiestnení žiakov v rôznych olympiádach 

a súťažiach.  

Podrobnosti SD č.: 163  / 2014 

 

 



43 
 

Špeciálna základná škola internátna ( ŠZŠI ) 

 

1. Zamestnanci školy:  riaditeľka: Mgr. A. Ďurajková, zástupkyňa : Mgr. B. Bašová, vedúca 

vychovávateľka:  A. Sakalová, hospodárka: A. Pinčíková, vedúca poradenskej činnosti: Z. 

Frolová a vedúca šk. jedálne: E. Sedliačková.  

2. Počet žiakov a tried:  v roku 2013/2014 mala škola 12 tried, 2 odd. ŠKD, 2 odd. v šk. 

internáte. Spolu ju navštevovalo 87 detí s dennou dochádzkou bolo 24 a s týždenným 

pobytom bolo 14.  

3. Počet zamestnancov:  pedagogickí:  15; pedagogickí asistenti:  7; vychovávatelia: 4. 

Nepedagogickí:  kuchárky, administratívni pracovníci, údržbár, kurič, ...Odborní  zamestnanci 

v centre špeciálnej pedagogiky ( logopéd, fyzioterapeut, psychológ a pod ). 

4. Aktivity školy: boli rôzneho zamerania ( športové, kultúrne , poznávacie a iné) . Spolu ich 

bolo 50. Boli to návštevy divadelných predstavení, Krajské kolo recitačnej súťaže, športové 

hry, turnaj vo futbale dievčat i chlapcov, ekologický program zameraný na záchranu orla 

skalného,  ....Počas šk. roka sa zapojili do 14 výtvarných súťaží a prehliadok, na ktorých sa 

zúčastnilo 128 prác. Ocenenia získalo 16 jednotlivcov a 2 skupiny, nielen na lokálnej ale aj 

celoslovenskej a medzinárodnej  úrovni. Vo výtvarnej aktivite sa škole mimoriadne darí.  

5. Projekty : Nová cesta vo vzdelávaní: jeho cieľom bol rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov so 

zdravotným postihnutím. Škola získala pre projekt 157 760,66€. Zamestnanci vypracovali 

ďalších 7 projektov, z ktorých bolo úspešne podporených 5. Z peňazí za ne získaných upravili 

areál šk. dvora, doplnili náradie potrebné k environmentálnemu vedomiu, odstránili bariéry 

v šk. internáte. Dotáciu vo výške 39 487,€ použili na zachytávanie a zužitkovanie dažďovej 

vody.  

Správu o činnosti školy  za šk. rok 2013 / 2014 spracovala riaditeľka školy Anna Ďurajková 

Od školy bola oddelená 31. 12. 2014 Špeciálna materská škola a stala sa samostatnou 

rozpočtovou organizáciou. 

      Podrobnosti SD č.: 164 / 2014 ( 11 strán správy) 

Škola fotografie. 12 detí zo ŠZŠI absolvovalo pod vedením českého fotografa O. Pýchu netradičnú 

školu fotografovania. Najskôr deťom vysvetlil základy teórie a potom spolu fotili v teréne. Práci 

s hendikepovanými deťmi sa venuje už tretí rok.  

Beh o jablko. V ŠZŠI sa dňa 29. 10. Všetci žiaci zúčastnili športovej akcie s názvom Beh o jablko. Toto 

podujatie sa stalo už tradíciou. Najmenší škôlkari bežali ako „ o život“. Po nich nasledovali deti 

s rôznym typom zdravotného postihnutia. Odmenou za námahu im bolo krásne červené jablko.  

Podrobnosti SD č.:  165 / 2014 ( foto ) 

Gymnázium Bytča 

 

Génius Bytčianskej kotliny je už tradičným podujatím , ktoré dáva príležitosť žiakom ZŠ a gymnázií 

objaviť čaro matematiky, rozvíjať logické myslenie, dôvtip a predstavivosť. Gymnázium rozšírilo 

v tomto roku Génia o nové disciplíny z oblasti prírodných a spoločenských vied. Podujatie vyvrcholilo 

v apríli, keď sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov v DK.  

Podrobnosti SD č.:  166 / 2014 ( foto ) 

Slovensko v EÚ. Pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ, ktoré slávi 10.rokov ,vyhlásila 

europoslankyňa M. F. Beňová súťaž na sociálnej sieti. Išlo o súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorí mali 

príležitosť vytvoriť koláž, fotografiu či titulnú stránku, ktorá by kreatívne reagovala na toto výročie. Aj 
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žiaci bytčianskeho gymnázia sa tvorivo zapojili, aby zachytili 10 rokov nášho členstva v EÚ. Z nich 

získala čestné uznanie Janka Zemančíková, žiačka II. ročníka. Práce ocenených žiakov sú vystavené 

v priestoroch Európskeho parlamentu, kde reprezentujú Slovensko. 

Podrobnosti SD č.: 167 / 2014 ( foto ) 

Maturity. V treťom marcovom týždni si študenti gymnázia overili svoje vedomosti v maturitných 

skúškach. Za posledných 10 rokov je percento prijatých žiakov na vysoké školy z gymnázia v Bytči 

v priemere 97%. V šk. roku 2013 / 2014 maturovalo na gymnáziu 86 maturantov, čo bol oproti 

minulému roku mierny pokles. Študenti robili skúšky z povinných a voliteľných  predmetov. Povinný 

bol slovenský jazyk a cudzí jazyk. Z voliteľných predmetov si najčastejšie vyberajú občiansku náuku, 

matematiku, biológiu, chémiu, geografiu a informatiku. Oproti minulosti nastal pokles 

spoločenskovedných  a nárast prírodovedných predmetov. Aby nedošlo k falšovaniu, museli si 

maturanti  odložiť mobilné telefóny a mohli mať pri sebe iba Pravidlá slov. jazyka a písacie potreby.  

Podrobnosti SD č.: 168  / 2014 ( foto ) 

Maturitné vysvedčenia.  23.mája sa v Sobášnom paláci zišli absolventi gymnázia, ich rodičia a učitelia 

, aby slávnostne odovzdali svedectvo o ukončení stredoškolského štúdia – maturitné vysvedčenia.  

Zároveň s odovzdaním vysvedčení boli prítomným predstavení aj najúspešnejší absolventi školy. 

Podrobnosti SD č.:   169  / 2014 ( foto ) 

Anglický týždeň. Dvaja zahraniční lektori ( Angličan a Američan ) sa v týždni od 9.-13.júna podieľali na 

výučbe anglického jazyka v Gymnáziu v Bytči. Denne spolu absolvovali 6 vyučovacích hodín a tento 

čas bol obrovským prínosom pre študentov i učiteľov školy. Kurz bol zameraný na komunikáciu 

technikou hier, dramatizácie a iných spôsobov komunikácie. Lektori sa so študentmi podelili o svoje 

zážitky a skúsenosti z predošlého pôsobenia na iných školách v rôznych krajinách. Americký lektor R. 

Sikorsky sem prišiel za našimi horami a prekvapuje ho, ako málo ovládajú Slováci angličtinu.  

Podrobnosti SD č.:  170 / 2014 ( foto ) 

Ocenenia študentov.  19. novembra primátor mesta M. Minárčik udelil ocenenia študentom 

Gymnázia v Bytči . Slávnosť sa konala v zasadačke MsÚ. Na odporúčanie riaditeľky školy H. Školkovej 

vybrali  učitelia štyroch najlepších. Im potom odovzdal primátor mesta pamätnú plaketu za výborné 

študijné výsledky, mimoškolskú aktivitu a reprezentáciu mesta. Ocenenia si pri príležitosti Dňa 

študentov prevzali : Róbert Balušík, Jozef Bátrna, Oliver Roch a Xénia Fidesová.  

Podrobnosti SD č.: 171 / 2014 ( foto ) 

Základná umelecká škola. Koncert. Talentovaní žiaci školy predviedli svoje schopnosti na špeciálnom 

vystúpení v novom roku. Novoročný koncert v sále ZUŠ sa uskutočnil 30.januára. Počas plesovej 

sezóny sa pridajú aj malí tanečníci so svojimi individuálnymi vystúpeniami.  

Ocenenie študentov. Na krajskej divadelnej prehliadke Detský divadelný medveď sa počas 2 dní 

predstavilo v Mestskom divadle v Žiline 17 súborov z celého kraja. Cenu za kreatívne spracovanie  

témy udelila porota Dramaťákom zo ZUŠ v Bytči, ktorí sa predstavili hrou Belasý vták.  

Podrobnosti SD č.: 172 / 2014 

Vyradenie absolventov ZUŠ. 23. júna sa v DK slávnostne rozlúčili so svojimi učiteľmi študenti ZUŠ. 

Obecenstvo prekvapili netradičným programom , pri ktorom mnohým behali zimomriavky po tele. 

Účinkujúci úchvatne hrali na hudobných nástrojoch, spievali a tancovali.  S rozcíteným prejavom sa 

prítomným prihovorila a poďakovala riaditeľka školy Viera Křížová. A napokon primátor mesta .  

Podrobnosti SD č.:  173 / 2014 ( foto ) 

Divadelný projekt. Žiaci literárneho , dramatického a tanečného odboru ZUŠ  pod vedením Radovana 

Kianicu a Renáty Gálovej  sa predstavili 4.októbra na Hlinkovom námestí v Žiline. V pohybovom 

divadle  predviedli vtáka Fénixa, ktorý vstal z popola , a vrátil ľuďom nádej.  
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CVČ  pripravilo pre záujemcov Letný pobytový tábor v Rajeckých Tepliciach v čase od 29.júna do 

6.júla. Deti sa mohli zúčastniť etapovej hry, jazdy na koni, maľovania tričiek, výletu na Lietavský hrad 

a iných tvorivých činností. 

Cyklistické preteky zorganizovali pracovníci CVČ v areáli ZŠ mieru 10.9. Súťažili chlapci a dievčatá od 

5. do 10.rokov.  

Podrobnosti SD č.:  174 / 2014 

Návštevu krytej plavárne  v Považskej Bystrici organizovalo CVČ 23.11. Zabezpečili autobus na cestu 

tam aj späť.  

Lampióny zažiarili nocou nad našou oblohou 21.11. Sprievod s lampiónmi sa pohol od CVČ na 

mierovej ul. a zastavil sa na námestí, kde ho pozdravil aj primátor mesta.  O kultúrny program sa 

postarali deti z CVČ. Napokon všetci vypustili svoje lampióny , ktoré vysoko vyniesli ich želania.  

Podrobnosti SD č.: 175 / 2014 

Detský domov Bytča. 

Víkendové sústredenie  na chate v Makove zorganizovalo Centrum podpory profesionálnych( ďalej 

len Profi ) rodičov. Hlavným cieľom sústredenia bolo vzdelávanie Profi rodičov . Súčasťou akcie boli 

prednášky, praktické príklady a názorné ukážky zo života.  Pre deti pripravili športový a hravý 

program. Koordinátorkou podujatia  a sociálnou pracovníčkou z DD v Bytči bola M. Vančíková.  Profi 

rodič je zamestnancom DD, ktorý poskytuje starostlivosť deťom v rodinnom prostredí a musí mať 

primerané vzdelanie.  

Beseda  so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou sa uskutočnila v DD na konci letných prázdnin.  Deti 

pozorne počúvali  čítanie s jej knihy Kliatba kožušníkovej vdovy. Potom sa zvedavo vypytovali na 

tvorbu. Beseda sa skončila autogramiádou.  

Deň detí oslávili deti z DD veľkou akciou. Viac ako 30 detí s vychovávateľkami strávili prvý júnový deň 

v príjemnom prostredí rybníka v Hrabovom. Nechýbal ani bohatý program, chutné jedlo, zmrzlina 

a dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas venovali deťom.  Časťou programu bolo strieľanie z luku, 

maľovanie na tvár, rybolov, ale najviac sa deťom páčila jazda na motorových člnoch. Deti boli vďačné 

ujovi Romanovi Grešákovi za úžasný nápad stráviť Deň detí na jazere.  

Podrobnosti SD č.:  176 / 2014 

Ocenenie pedagógov.  V Sobášnom paláci v Bytči sa 28. marca uskutočnil slávnostný koncert spojený 

oceňovaním učiteľov MŠ a ZŠ. Koncert predviedli učitelia ZUŠ.  Za náročnú a zodpovednú prácu , za 

mnohé aktivity v meste, učiteľom poďakoval primátor M. Minárčik. Na návrh riaditeľov škôl boli 

ocenení : Andrej Klacko, Milada Šefarová ( Ul. mieru ); Pavla Kurejová a Mária Benková ( E. Lániho ); 

Melánia Fulmeková (MŠ Dostojevského); Július Hlubina ( ZUŠ ); a Milada Randová ( ŠZŠI ).  

Podrobnosti SD č.: 177 a, b, c / 2014 ( foto ) 
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10. kapitola 

 

 

K U L T Ú R A 

 

 

Rozpočet  MsÚ  - výdavky v eurách :  

• Kultúrne podujatia spolu                               176 780  

• Služby na kultúru                                               31 980  

• Knižnice                                                                23 080  

• Kultúrna domy                                                    25 490  

Podrobnosti SD č.: 178 / 2014 ( 3  str. rozpočet všeobecne )  

Folklórny festival.  
Obec Hvozdnica privítala nový kalendárny rok  v poradí už 8.ročníkom folklórneho festivalu 
Javornícke ozveny, ktorý pripravila v rámci cezhraničného projektu s českými Veľkými Karlovicami. 
Milovníci folklóru sa potešili vianočnými tradíciami. Festival otvorila vernisáž výstavy  betlehemov. 
V tamojšom kostole odznelo pásmo vianočných kolied, ktoré uviedla 90-ročná teta Veronika Palková. 
Podujatie dochutili ochutnávkou tradičných vianočných jedál. Napokon bola ľudová zábava až do 
rána bieleho.  
Podrobnosti SD č.:  179 / 2014 
Náš prozaik. V januárovom čísle časopisu pre bezdomovcov a nielen pre nich s názvom NOTABENE 
uverejnili v rubrike „ Literárium , názory na život Petra Gettinga.  Písal v ňom o W. Shakespearovi. 
Napokon sa spravodlivo rozčúlil nad TV správami ( tým večným podliactvom voči slušnosti ) a upravil 
verše literárneho velikána takto : „ Doba je vykĺbená – krucinál! Práve ja aby som ju naprával?!“  
Podrobnosti SD č.:  180 / 2014 
Bytčiansky zámok. Možno ho bez rozmýšľania označiť za dominantu Bytče. Začiatkom 17.storočia dal 
tento zámok postaviť veľmi bohatý a vplyvný šľachtic Juraj Thurzo. Nikdy sa však doňho 
nenasťahoval, lebo zomrel pred jeho dokončením. Po vymretí všetkých potomkov rodu nemal zámok 
dlho svojho majiteľa. V roku 1950 ho prevzal štát. Palác prešiel niekoľkými rekonštrukciami. Našťastie 
sa po nich zachovali ornamenty a maľby na stenách. Dnes v jeho areáli sídlia úrady: Úrad práce a soc. 
vecí, katastrálny úrad a Štátny archív a umelecká škola pre nadané deti.  V jeho areáli stojí aj krásny 
svadobný palác. Okolie je tiež pekne upravené, radosť sem prísť.  
Podrobnosti SD č.: 181 / 2014 
Studňa.  V nedeľňajšej relácii  slovenského rozhlasu odznela 17.1. povesť o studni v bytčianskom 
zámku a o drakovi v nej. Relácia sa volala „ Bola raz jedna povesť“. 
24.1. v rozhlase odznel rozhovor s riaditeľkou Štátneho archívu v Bytči . Pani Žilinčiarová hovorila 
o povestiach, o obyvateľoch zámku, o Jánošíkovi o zápisoch v matrike a pod.  
Výstava archeológa Jozefa Moravčíka bola otvorená dňa 20. 2. Bola to chronologická cesta jeho 
výskumom.  Pri výskume spolupracoval s Archeologickým ústavom SR, a svoje poznatky pravidelne 
uverejňoval v odbornej tlači.  
Podrobnosti SD č.:182 a, b  / 2014 
Výstava obrazov Daniely Bílkovej v Dome kultúry bola otvorená 13.2. pod záštitou primátora mesta. 
Trvala do 3.3. Pani Bílková je zamestnankyňa MsÚ a venuje sa najmä maľbe zátiší a krajiniek.  
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Podrobnosti SD č.: 183 / 2014 ( plagát ) 
Fašiangový sprievod je sprievod maskovaných ľudí a je prechodom  medzi Vianocami a Veľkou 
nocou. Fašiangy sú symbolom zábavy a radosti. Naše mesto pokračovalo i tento rok v zachovaní 
týchto zvykov, pretože tento rok sa po tretíkrát prešiel mestom fašiangový sprievod 4.marca 
o 16.hod. Sprievod sa začal i skončil pred DK, kde sa večer žartovne pochovávala basa. O dobrú 
náladu sa postarala dychová hudba Hrabovanka. 
Podrobnosti SD č.: 184 a, b / 2014 
Pravidlá bytčianskeho jazyka. V mesačníku Bytčan/sk , ktorý vyšiel vo februári som sa okrem iného 
dozvedela, ako sa kedysi používali slová a frázy na Bytčiansku. Napr.: chvojka – vianočný stromček; 
cisnúc – tlačiť; gánek – chodba; cicvor – hlupák; štreka – železničná trať; firhánek – záclona; 
haľaburda – brak; drotuvár – chodník; cákačka – hojdačka.  
V tomto čísle sa môžeme dočítať o histórii Malej Bytče, jej písomných dokumentoch, významných 
osobách s ňou spojených a pod.  
Podrobnosti SD č.:  185 / 2014 
Sviatok žien. Medzinárodný deň žien nebol v časoch komunizmu veľmi obľúbený. Aj napriek tomu 
dnešné ženy trvajú na tom, aby sa oslavoval, pretože nie všetky sú matky a na deň matiek preto 
nemajú čo oslavovať. MsÚ a politická strana SMER pripravili v DK 9.marca kultúrne podujatie. 
Prítomných pobavila POVAŽSKÁ VESELKA, žiaci súkromnej ZUŠ YAMAHA a zabávač Pavol Hrobárik.  
Podrobnosti SD č.: 186  / 2014 
Archeologická vzácnosť. V lokalite obce Hliník sa nachádza napr. staroslovanské sídlisko Kľuky. Obec 
bola teda osídlená v 8. a 9.storočí. Ďalší je bývalý židovský cintorín, ktorý bol v min. storočí 
najhonosnejší v žilinskom kraji. Dnes sú tam len trosky mauzólea. Kedysi bol Hliník vstupnou bránou 
na bytčianske a žilinské trhy.  Preto tu stáli špeciálne hostince, ktoré ponúkali napr.: varenú čokoládu, 
rôzne likéry, viacero druhov káv a pod. Bohatí židovskí obchodníci dávali svoje deti študovať do 
Viedne a do Budapešti.  Už pred 1.sv.vojnou  sa začala židovská komunita z Hliníka húfne sťahovať do 
Ameriky , Izraela a tá posledná do Žiliny.  
Podrobnosti SD č.: 187 / 2014 
Veľkonočné tradície. V každom regióne má Veľká noc svoje osobitné prvky. Na Bytčiansku sa 
dievčatá o polnoci umývali vodou so studničiek, každá gazdiná hľadala ráno zlaté vajíčko pod svojimi 
sliepkami a pod. Korbáče upletené z vŕbového prútia nesú symboliku zdravia. Dnes  sa šikovné ženy 
predbiehajú v zdobení kraslíc. Techniky sú rôzne : maľované, batikované, drôtované, zdobené 
voskom, obháčkované a iné. Jednou z takýchto umelkýň je pani Jana Meňhartová. Svoje vajíčka 
z perníka dokáže vyzdobiť precíznym jemným vzorom.  
Na ZŠ Ul. mieru uskutočnili  pred Veľkou nocou tematický deň Morena – zvyky a tradície našich 
predkov, v speve, remeslách a odievaní. Cieľom  podujatia bolo predstaviť žiakom celoročné zvyky, 
predviesť im niektoré tradičné remeslá a pestovať lásku k ľudovej piesni. Techniku nitkovania 
predviedol  pán Smatana zo Súľova. Výrobu sviečok z vosku, pletenie košíkov z prútia pán Augustín 
z Kotešovej . Výrobu a zdobenie medovníkov pani Miháliková z Bytče.  
Podrobnosti SD č.:  188 a, b, c  / 2014 
Súťaž. 29. marca sa v žilinskom konzervatóriu uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detského 
hudobného folklóru Javorové husličky.  Do súťaže sa v 4. kateg. prihlásili deti z ôsmych detských 
súborov okresov Žilina a Bytča. Z Bytčianska to boli: Javorníček zo Štiavnika a Hvozdnice a Kolárik 
z Kolárovíc.  
Podrobnosti SD č.: 189  / 2014 
Malý trh. Občianske združenie( OZ ) Bytčania Bytčanom sa predviedlo na farmárskom a dizajnérskom 
trhu v sobotu v DK v Bytči. Záujemcovia si tu mohli kúpiť ručne urobené výrobky do domácnosti, časti 
oblečenia, niečo na zahryznutie a rôzne dekorácie. Všetko bolo veľmi vkusné.  
Výstavy v Sobášnom paláci. Považské múzeum v Žiline pripravilo pre záujemcov v Sobášnom paláci 
expozície viacerých výstav. V apríli sme videli archeologickú výstavu  Jozefa Moravčíka ; v máji 
vystavovali žiaci ZUŠ svoje záverečné práce. Milovníci liečivých rastlín si prišli na svoje v júni až 
septembri. Výstava liečiviek v kontexte s liečiteľskými praktikami nášho ľudu sa niesla pod názvom „ 
Aby telu pokoj dala“. V septembri a októbri sa predstavili členovia OZ GALZA, kde sme sa stali 
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svedkami inaugurácie poštovej známky „ Sobášny palác v Bytči“. 25. 9. Tu prebehla konferencia 
s témou cestovná doprava. Od 6.novembra do 31.decembra bola výstava Feudáli horného Považia“.  
Podrobnosti SD č.: 190 a, b  / 2014 
Rybársky raj. V 19.st. patrila Mikšová pod panstvo Eterháziovcov.  Tu choval gróf plemenné býky 
a predával ich do  celej Európy. Po vybudovaní priehrad na elektráreň tu vznikli vodné nádrže a v nich 
najbohatší rybársky revír  nad Beňovom.  Do Beňovského revíru patrí aj rieka Váh so svojím mŕtvym 
ramenom. Tu sa skrýva najvzácnejšia  pamiatka a síce archeologické nálezisko v lokalite Starovec. 
Kedysi tu bolo veľké staroslovanské sídlisko  pred Veľkou Moravou. Naši predkovia sa živili 
rybolovom, chovom dobytka a poľnohospodárstvom. Na spôsobe pochovávania dokázali vedci 
príchod kresťanstva na územie bytčianskej kotliny.  Obe vojny prerušili archeologický výskum a za 
komunistov sa na nálezisko úplne zabudlo.  
V roku 1963 tu začali budovať elektráreň. Pri jej budovaní sa pod vodou ocitla väčšia časť obce 
i z kaplnkou. O 10 rokov sa Mikšová zaradila medzi najprosperujúcejšie obce  bytčianskeho regiónu. 
Prácu tu našli domáci, ale aj ľudia z iných regiónov, napr. : z Kysúc. Mikšová bola jednou z prvých obcí 
kde zaviedli kanalizáciu i plynofikáciu. Ešte v 80-tych rokoch bola elektráreň najväčším zdrojom 
zamestnania v blízkom okolí.  
Severozápadné Slovensko bolo  osídlené už v praveku. Svedčia o tom archeologické nálezy v Divinke, 
Púchove ale aj okolia Bytče. Pohrebisko z I. tis. pred n. l.  objavili v Mikšovej.  
Podrobnosti SD č.: 191 a, b , c /2014 
Deň matiek. 11.mája sa DK oslavovali všetky mamičky a babičky v meste. Primátor  M. Minárčik 
prišiel osobne všetky pozdraviť a zaželal im pohodu, veľa zdravia a lásku najbližších. Po príhovore sa 
v programe vystriedali deti od tých najmenších po takmer dospelé. Všetci spievali a tancovali.  
Podrobnosti SD č.:  192 / 2014 
Prehliadka ľudových súborov. 9 ľudových súborov  zo žilinského kraja sa zišlo na prehliadke 
spevokolov 28.apríla v DK v Bytči. Záštitu nad podujatím zobral župan ŽSK J. Blanár a za Bytču M. 
Minárčik. Za Bytčiansko tu vystúpili spevácka skupina Súľovčanka  a Javorník zo Štiavnika, ktorá si 
odniesla 3.m.  
Podrobnosti SD č.: 193 / 2014 
Stavanie mája. Tradícia stavania mája existuje niekoľko stoviek rokov. 30.apríla prilákala táto udalosť 
na Námestie SR početný zástup ľudí. Po príhovore primátora začal hrať folklórny súbor Kolárovičanka. 
V ich repertoári nemohla chýbať ľudová pieseň „ Máj, máj, máj zelený, ktorú začali spievať všetci 
prítomní.  Po ľudových piesňach začali silní chlapi stavať máj. Deti ho najskôr vyzdobili farebnými 
stužkami.  Na záver M. Minárčik poďakoval všetkým za účasť a hasičom, ktorí sa o stavanie najviac 
pričinili odovzdal „ tekutý zákusok“ – fľašu s alkoholom . 
Podrobnosti SD č.:  194  / 2014 
Veľké oslavy.  28.júna pozvali predstavitelia mesta verejnosť na oslavy 780.výročia I. písomnej 
zmienky o meste Bytča. Program sa začal Svätou omšou v kostole Všetkých svätých , ktorú celebroval 
generálny vikár Ladislav Stromček. Predpoludním sa začal v DK slávnostný program , ktorého 
súčasťou bolo oceňovanie osobností, ktoré pre mesto niečo významné urobili, alebo robia. Ocenenie 
som s úctou prijala aj ja ako kronikárka mesta, ako bývalá učiteľka a ako výtvarníčka, ktorá 
usporiadala niekoľko výstav svojich obrazov na území mesta. Popoludní slávnostne otvorili na 
námestí kultúrne leto, v ktorom účinkovali spevácke súbory, heligonkári, ľudoví rozprávači a iné 
hudobné skupina z Bytčianska.  
Podrobnosti SD č.:  195 a, b, c / 2014 
Živé remeslá. V rámci osláv ožilo námestie v Bytči . Svoje stánky si tam rozložili členky Spolku 
slovenských žien  - Živena. Tie si tento rok pripomenuli 145rokov od svojho založenia. Bytčanom prišli 
priblížiť drotárstvo, výrobky zo šúpolia, háčkovanie, aranžovanie kvetov a na dobrú chuť výrobky zo 
slaného pečiva.  Týmto pochúťkam sa už venujú 16rokov. Maľujú aj na sklo, pečú vianočné oblátky.  
Podrobnosti SD č.: 196  a, b / 2014 
Posedenia pri hudbe. 8.júna sa znovu začali stretnutia pri hudbe v areáli „ U záhradkárov“. O dobrú 
náladu sa pri prvom stretnutí postarala skupina „ Krištál“ pod vedením Jána Hrobárika.  
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Divadlo 2014. Začiatkom júna sa v DK uskutočnil tretí ročník podujatia Bytčianske dividlo 2014. 
Myšlienku naštartoval pedagóg ZUŠ Radovan Kianica. Na súťažnej prehliadke vystúpili školy z Bytče, 
Žiliny, Prievidze a Martina. Počas prestávok vystúpil tanečný a hudobný odbor ZUŠ a mladí výtvarníci 
pripravili pre ocenených keramické predmety.  Každoročne sa podujatia zúčastňuje viac ako 100 
účinkujúcich pod dozorom  odbornej poroty.  
Podrobnosti SD č.: 197 a, b  / 2014 
Jubileum.  Pri príležitosti 70.výročia založenia Klubu filatelistov v Bytči ( 10.júna 1944 ) sa konalo 
priateľské posedenie a slávnostná členská schôdza pod vedením predsedu klubu Stanislava Helmeša. 
V príhovore  prezentoval činnosť klubu od jeho vzniku dodnes, pričom vyzdvihol zásluhy mnohých 
členov.  Výročnú schôdzu prišiel podporiť aj primátor mesta a zaželal jeho členom veľa úspechov v ich 
činnosti.  Vedenie klubu mu odovzdalo Zlatý čestný odznak za úzku spoluprácu s klubom a ich ochotu 
pri organizácii podujatí.  
Podrobnosti SD č.:  198 / 2014 
Michalský jarmok. 16.ročník Michalského jarmoku sa tentoraz konal v dňoch 19.a20.septembra. Na 
námestí bolo umiestnených 70rôznych stánkov s cukrovinkami, pečeným mäsom či medovinou. 
V bohatom kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ a ZUŠ ZAMAHA, CVČ . Prezentovala sa  dychová 
hudba Krásinka, cimbalová kapela Fidlikanti, sokoliari Kanátovci. Nechýbali ani typické remeselné 
stánky ale aj dekoratívne a spomienkové predmety.  Deti mali najväčšiu radosť z kolotočov.  
Podrobnosti SD č.:  199 a, b, c, d / 2014 
Divadlo. Začiatkom septembra vystúpilo v DK Radošínske naivné divadlo s komédiou Sčista-jasna. 
Jeho vedúca osobnosť Stanislav Štepka v tomto roku oslávil svoje 70-te narodeniny.  Po skončení 
predstavenia mu osobne zablahoželal primátor mesta M. Minárčik a poprial mu veľa zdravia 
a tvorivých úspechov.  Rovnako poďakoval všetkým hercom za skvelý výkon. Radošínci sú v Bytči 
veľmi obľúbení a ich predstavenia sú vždy plne  vypredané.  
Podrobnosti SD č.: 200 a, b / 2014 
Štátny archív oslavuje. Svoju činnosť začal v budove zámku 2.mája1955. tento rok oslavuje 60.výročie 
svojho otvorenia. Dnes je jeho hlavnou úlohou preberanie, odborné sprístupňovanie a ochrana 
archívnych dokumentov. Pracovníci vyhotovujú genealogické rešerše pre našich i zahraničných 
žiadateľov. Budovu archívu navštívia ročne stovky domácich i zahraničných bádateľov.  
Podrobnosti SD č.:201  / 2014 
Hlas severného Slovenska sa volá rozhlasové vysielanie Rádia Sever . Je sprístupnené viac ako 
1 500 000 poslucháčom. Pokrýva až 4 kraje Slovenska, časť Českej a časť Poľskej republiky. Aj 
Bytčania si denne vypočujú čerstvé regionálne správy, doplnené hudbou , súťažami a inými 
rubrikami. 
Podrobnosti SD č.: 202 / 2014 
Synagóga.  Patrí k dominantám mesta a má za sebou dlhú históriu. Stále je v havarijnom stave, hoci 
už na nej opravili strechu, vďaka čomu sa zachránil aj vzácny kazetový strop.  
Podrobnosti SD č.: 203 / 2014 
Kino. Mimoriadne zasadnutie MsZ  7. októbra prerokovalo iba jeden bod . Tým bola spolupráca 
Filmového klubu s mestom pri realizácii projektu Technologická inovácia projekcie. Mesto sa 
zaviazalo poskytovať svoju kinosálu v DK. Takto sa kino digitalizuje, čím nadobudne možnosť 
vysokého rozlíšenia. Súčasne sa zlepší zvuková technológia. Poslanci zmluvu schválili. Filmový 
nadšenci sa budú aj naďalej stretávať 2-krát mesačne. 
Podrobnosti SD č.:  204 a, b, c / 2014 
Pozoruhodná Anna. Priamo v Bytči žila jedna z najpozoruhodnejších žien 17.storočia – dcéra palatína 
Juraja Turzu – Anna. Anna bola palatínovou najmilšou dcérou , ako tvrdí záznam v Turzovskej 
rodinnej biblii.  Strávila s otcom veľa chvíľ v zámockej knižnici, kde bola na tú dobu veľká zbierka kníh 
a dokumentov. Vyrástla z nej vzdelaná a rozhľadená mladá žena. Vydala sa za rytiera Jána Súgoňa 
majiteľa Budatínskeho zámku. Do manželstva priniesla niekoľko dedín. Okrem iného aj dedinu 
Bánová, ktorá bola rybárskou obcou. Anna nasadila do tunajších rybníkov nové druhy rýb, zaviedla 
modernejší spôsob chovu. Ryby sušila a údila. Potom ich nakladala nasolené do sudov a predávala na 
trhoch.  Jej výrobky boli delikatesou. Ako žena uspela v podnikateľskej činnosti. 
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Podrobnosti SD č.:   205 / 2014 
Malý trh. OZ Bytčania Bytčanom usporiadali v DK 18.októbra opäť svoj malý trh. Návštevníkom 
ponúkali niečo na zahryznutie ( klobásy, slaninu, oškvarky, zákusky , chlieb ... ).  Ručne vyrobené 
predmety ako : záložky do kníh, bižutériu, drotárske výrobky, keramiku, hračky,  a iné. Najväčší 
úspech zožala pani Macková so svojou gurmánskou fazuľovou polievkou, ku ktorej sa podával domáci 
chlieb. Za pochúťkami prichádzali ľudia z blízkeho i ďalekého okolia a aj napr. z Pezinka.  
Podrobnosti SD č.: 206 a, b , c / 2014 
Výstava – Bohuslav Behrík.  Rodák z Bytče vystavoval koncom októbra svoje krajinky v Krajskej 
knižnici v Žiline. Pán Behrík roky tvorí plagáty, pečiatky, slávnostné obálky a obrazy. Autor tvrdí, že 
krajinky začal maľovať až na dôchodku. 84-ročný maliar chce robiť ľuďom radosť. Je bystrým 
pozorovateľom prírody.  
Podrobnosti SD č.:  207 / 2014 
Vernisáž a stála expozícia. OZ „ Venujme svoj čas deťom“, MGS a ZŠ Ul. Mieru pripravili 12.11. 
v kongresovej sále školy vernisáž výstavy diel Stanislava Bíroša.  Spomienky na svojho profesora nám 
predniesla prednostka MsÚ p. Kramarová, o živote a diele umelca hovoril Mgr. Badík. MGS nám 
pripravila bulletin , z ktorého sme sa dozvedeli všetko o živote, vzdelaní ,dielach ,technikách a iných 
podrobnostiach p. Bíroša.  
Podrobnosti SD č.:  208  a, b, c, ( foto z vernisáže ),d ( prejav M. Badík ) 
História Malej Bytče. Za prvú priamu správu o Malej Bytči považujeme listinu z roku 1250, kde Belo 
IV. daroval dedinu bánovi Filipovi. Ďalej sa pod názvom Malá Bytča stretávame v listine vydanej 
Blažejom ,bystrickým dedičným richtárom v roku 1409. Roku 1477 sa spomína Václav Kozalko z Malej 
Bytče , ktorý bol v službách Blažeja Podmanického.  Ďalšie správy sú z rokov 1497, 1525. Najstaršou 
sídliskovou jednotkou Malej Bytče bol Starovec.  
Podrobnosti SD č.:  209/ 2014 
Koncert. Súbor špičkových slovenských violončelistov sa predstavil svojím koncertom 16.novembra 
v Sobášnom paláci. Hrali diela legendy romantizmu Davida Poppera.  
Podrobnosti SD č.:   210 / 2014 
Kniha rozhovorov Michala Fileka. Vznikla na základe rozhovorov s významnými osobnosťami – 
rodákmi z Bytče ale aj inými. Rozhovory sa konali v reštaurácii Gallery od mája do septembra. V knihe 
je okrem rozhovorov uverejnených aj mnoho dobových a súčasných fotografií a umeleckých záberov 
Bytčianskeho zámku od umeleckého fotografa Ladislava Čierneho. V knihe hovoria o svojom živote : 
Pavel Král, Karol Mihok, Ivan Schwarz, Milan Vároš, a Jozef Weber.  V prílohe sú ich životopisy.  
Podrobnosti SD č.:  211  a, b / 2014 
Advent. Tento rok sa začal symbolickým zapálením prvej adventnej sviece na veľkom venci 
umiestnenom pri budovách mestského a farského úradu. Po skončení sv. omše dekan Dalibor Mišura 
posvätil adventný veniec a potom na ňom primátor mesta zapálil prvú sviečku.  
Podrobnosti SD č.:   212 a, b / 2014 
Pečať mesta. Najstarší odtlačok pečate pochádza zo 16.9.1560, na ktorom je zobrazený sv. Jozef 
Pestún zahalený do plášťa, držiac v pravej ruke pútnickú palicu. Jeho vyobrazenie sa počas rokov 
menilo. V 17.st. je vyobrazený s gloriolou a vo výške hlavy sú zobrazené hviezda a polmesiac 
a písmená S a I. V ľavej ruke drží pílu a v pravej knihu. Novodobé pečatidlo sa datuje do rokov 1939-
1940. Vzniklo na návrh akademického  sochára S. Bíroša. Po nástupe komunizmu nesmel byť na erbe 
zobrazený svätý. Preto ho S. Bíroš musel zase  prerobiť. Nový erb sa začal používať v roku 1983. 
Namiesto sv. Jozefa bol v kruhu vchod do zámku. Dnes je hlavným znakom strieborný zámok 
v zelenom štíte s modrou riekou. V kruhu je hlava sv. Jozefa so zlatou gloriolou okolo hlavy. Jozef drží 
v rukách pílu a okolo jeho hlavy sú zase hviezda a mesiac.  
Podrobnosti SD č.:  213 / 2014 
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11. kapitola 

 

C I R K E V 

 

Rozpočet  MsÚ  - výdavky v eurách :  

• Náboženské služby                        73 600  

• Spoločenské náboženské služby   4 890  

Podrobnosti SD č.:   214 / 2014  ( 17 str. rozpočet všeobecne  )  

Pápež František vymenoval v januári  16 nových kardinálov, ktorí majú  pod 80 rokov a 

pridali sa tak ku kardinálom – voliteľom, ktorí by mohli voliť pápeža počas budúceho 

konkláve. Najviac ich je z Európy. Našich veriacich zaujalo to, že ani vysoké funkcie vo 

Vatikáne nebudú automaticky späté s kardinálskym sídlom.                                                                                 

Podrobnosti  SD č.:  215 / 2014 

Oslava narodenín.  Kardinál Ján Chrizostom Korec oslávil 22. 1. svoje 90. narodeniny. Svojím 

postojom k životu a dianiu v našej spoločnosti si získal rešpekt všetkých veriacich ale aj 

štátnych činiteľov. Za svoje postoje bol väznený. Zmena spoločenského systému zasiahla aj 

do jeho života. 7. 1. 1990 sa stal rektorom Kňažského seminára sv. Cyrila a Metoda 

v Bratislave. Na výslovnú žiadosť Svätého otca Jána Pavla II. bol 6. 2. 1990 menovaný za 

nitrianskeho diecézneho biskupa.                                                                                               

Podrobnosti  SD č.:   216 / 2014 

Prieskum. V júli urobila jedna z agentúr  na Slovensku prieskum o počte veriacich. Z neho 

vyplynulo, že tri štvrtiny Slovákov sa pri sčítaní prihlásilo k viere. Najviac ich žije na Orave, 

Kysuciach a severovýchode. Z hľadiska vzdelania  uvádza 22,7% vysokoškolákov , že sú bez 

vyznania. Najmenej ľudí bez vyznania má základné vzdelanie. Podiel ľudí bez vyznania 

v okresoch vykazuje, že najviac sa ich hlási v Bratislavskom a Banskobystrickom okrese. 

Mnohí sa hlásia k viere iba pri sčítaní a ináč vôbec nechodia do kostola ani ináč vieru 

nepraktizujú.                                                                                                                                    

Podrobnosti  SD č.:  217 / 2014 

Prieskum. Iný prieskum týkajúci sa najmä financovania cirkví štátom sa konal v auguste. Na 

otázku  1. k akému náboženskému vyznaniu sa hlásite odpovedali respondenti : 

rímskokatolícke : 61,1 % ; bez vyznania : 21, 9 % ; evanjelickému : 7,2 % atď. Na otázku 2., či 

má byť cirkev financovaná štátom odpovedali : áno : 30, 8 % ; nie : 46,2 %  ; 3.  či majú byť 

cirkvi financované z daní ich príslušníkov odpovedali: áno : 46,5 % ; nie : 27, 5 % ; 4. či majú 

byť ženy vysvätené za kňaza : nie: 39, 4 % ; áno: 33 % ; 5. Aby sa kňazi mohli ženiť : áno : 62 

% ; nie : 18, 4 % ; 6. Aby nebola antikoncepcia odsudzovaná : áno : 61,3 % ; nie : 17, 9 %.  Do 

tohto prieskumu sa vo veľkej miere zapojili aj kňazi priamo v kostoloch pri omšiach. Prieskum 
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ukazuje, že postoje cirkevných hodnostárov a verejnosti sa rozchádzajú.                                                 

Podrobnosti  SD č.:   218/ 2014   

Uctenie pamiatky.  Evanjelickí duchovní navštívili v rámci Teologickej konferencie, ktorá sa 

konala v septembri v Žiline, kaštieľ v Bytči. Položili tam veniec k pamätnej tabuli Eliáša Lániho 

a Juraja Turzu. Obaja boli významné osobnosti  Žilinskej synody v roku 1610.  Riaditeľka 

Štátneho archívu v Bytči Jana Kurucárová ich zoznámila so zaujímavosťami zo života Juraja 

Turzu a ukázala im niektoré cenné dokumenty z archívu. Večer bol venovaný oceneniu 

duchovných, ktorí boli pred 30, 35, 40 a 45 rokmi ordinovaní za evanjelických kňazov.                   

Podrobnosti  SD č.:  219 / 2014   

Erb farnosti. Farnosť Bytča nemala svoj erb. Tento problém sa rozhodol vyriešiť pán dekan 

Mgr. Dalibor Mišura. Problémom bolo , ako dostať do erbu symboliku všetkých svätých, 

ktorým je zasvätený náš farský kostol. Toto pomohol vyriešiť heraldik pre cirkevné erby PhDr. 

Ing. Miroslav Glejtek.  Vychádzal so skutočnosti, že všetkých svätých symbolizujú kríže. Preto 

je zelený štít posiaty striebornými krížmi so zlatou svätožiarou. Centrálnu os tvorí veľký 

strieborný kríž. Erb bol zaradený do Heraldického registra SR dňa 10. 4. 2014.Erb, pečiatka 

a zástava boli vysvätené v Bytči pri sv. omši 8. 10. 2014, ktorú celebroval žilinský diecézny 

biskup Mons. Tomáš Galis a bytčiansky dekan Mgr. Dalibor Mišura.                                                

Podrobnosti  SD č.:  220 a, b / 2014 

Vzácna návšteva. 8. 10. navštívil mesto diecézny biskup Žilinskej diecézy Tomáš Galis.   Spolu 

s jeho osobným tajomníkom P. Ševcom ho po farnosti sprevádzal dekan D. Mišura, kaplán 

Jozef Šimún a výpomocný duchovný Milan Bričkovský. Prvou jeho zastávkou bola ZŠ na Ul. 

Lániho a MsÚ. V Dome kultúry sa stretol s primátorom mesta M. Minárčikom. Tu si pozrel 

výstavu ikon s odborným výkladom ich autorky K. Kasagrandovej. Popoludní navštívili všetci 

oddychový areál na tzv. „ kaplnke“ , kde rastie rekreačný a duchovný priestor pre všetkých 

Bytčanov. Neskôr sa v DSS Jesienka porozprával s jeho obyvateľmi a udelil im sviatosť 

pomazania. O 18,00 hod. odslúžil pán biskup sv. omšu vo farskom kostole, čím zavŕšil svoju 

návštevu.  Podrobnosti   SD č.: 221 a, b / 2014      

Adventná svieca. Posledná novembrová nedeľa sa niesla v znamení začiatku adventného 

obdobia , ktoré symbolizuje obdobie príprav na Vianoce. V Bytči sa advent začal aj tento rok 

symbolickým zapálením prvej adventnej sviece na veľkom venci umiestnenom pri MsÚ 

a farskom úrade. Po skončení sv. omše dopoludnia dekan D. Mišura posvätil adventný veniec 

a potom primátor mesta zapálil prvú adventnú sviečku. Do dnešných dní sa prostredníctvom 

venca odpočítava čas do narodenia Ježiška , pričom každú nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka. 

Podrobnosti  SD č.:  222  / 2014  

  Nový hovorca. Výpomocný duchovný Martin Kramara  ( pôvodom z Malej Bytče ) sa stal 

hovorcom konferencie biskupov Slovenska ( KBS ).  Zo svojho postu výpomocného 

duchovného bol vymenovaný na fakultu sociálnej komunikácie do Ríma, kde sa učil vzťahom 

s médiami.  Po ukončení štúdia pracoval v tlačovej kancelárii  konferencie  a potom ho 
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vymenovali za hovorcu konferencie biskupov. V Ríme spolupracoval so slovenskou sekciou 

vatikánskeho rozhlasu aj s Pápežskou akadémiou pre život.  V článku novín SME sa podrobne 

vyjadril k mnohým vystúpeniam sv. otca Františka , ku chystanému referendu o rodine vo 

februári budúceho roka. KBS si želá, aby ľudia využili svoje hlasovacie právo a referendum 

neignorovali.  Podrobnosti  SD č.:  223/ 2014     

Vianočný koncert. 21. 12.   v kostole Všetkých svätých   odznel vianočný koncert, v ktorom 

účinkovali spevácky zbor Gloria Deo z Bytče a zbor Sursum Corda z Rosiny. Dirigovali Lukáš 

Mekyňa a Tomáš Vrškový.      

Birmovka. Tento rok bolo v Bytči 108 birmovaných detí.    

              

 

 



54 
 

12. kapitola 

 

N Á V Š T E V Y 

 

Návšteva z Opoczna.  

V dňoch 3.-5.apríla 2014 navštívila Bytču delegácia z družobného poľského mesta Opoczno  , ktorú 
viedol primátor mesta J. Wieruszewski, jeho zástupca a poslanci MZ.  Vzácnu návštevu privítal na 
pôde MsÚ primátor. M. Minárčik. Témou obojstranných rozhovorov boli okrem iného problémy 
s odpadom, bývanie a sociálne byty; ako získať podporné fondy z programov EÚ. Hovorili o údržbe 
mestských komunikácií, o starostlivosti o starších občanov a výchove mládeže.  Na druhý deň pobytu 
sa delegácia oboznámila s históriou mesta a zámku.  Členovia delegácie si všimli viditeľné zmeny  
v meste oproti predchádzajúcim rokom . Podrobnosti SD č.:  224 a, b, c  / 2014  
Milan Sládek.  V auguste zavítal do nášho mesta prof. Milan Sládek, ktorý je na Slovensku známy ako 
predstaviteľ pantomímy. Okrem toho sa venuje choreografii, réžii a pedagogike. Na MsÚ ho srdečne 
privítal primátor M. Minárčik. Dohodli sa na spolupráci, ako napr.: vystúpenie vo farskom kostole 
v Bytči. Profesor Sládek si želal vystúpiť aj v tunajšej synagóge.  
Podrobnosti SD č.:   225 / 2014 
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                                                                        13. kapitola  

 

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

 

Rozpočet  MsÚ  - výdavky v eurách :  

-  Hasičský zbor                          10 570  

Podrobnosti SD č.:   226/ 2014  ( 17 str.  rozpočet všeobecne )  

Klub dôchodcov učiteľov.  
 
Tento klub bol súčasťou JDS ( Jednoty dôchodcov Slovenska ) a zároveň bol mestským klubom.  Jeho 
členovia sa počas roka pravidelne schádzali v klubových miestnostiach DK každý utorok  okrem 
prázdnin a sviatkov.   
Predsedníčka klubu bola Anna Jancová, pokladníčka Mária Beníčková, kultúrna referentka Oľga 
Adamčíková a kronikárka Gabriela Uhliariková. Noví členovia, ktorí pribudli do klubu za tento rok : 
Amália Cigániková, Margita Trulíková, Emília Šuvadová, Anna Tomaníková a Anna Gáliková.  
Na výročnej členskej schôdzi na začiatku roka podala pokladníčka správy o pokladni, kronikárka 
prečítala všetky zápisy z roka 2013 a kultúrna referentka informovala o chystaných výletoch, 
výstavách, divadelných predstaveniach a iných akciách , ktoré členov čakali počas roka.  
Z činnosti klubu.  
Informácie z JDS. Väčšinou ich podávala O. Adamčíková, alebo A. Jancová. Z nich sme sa dozvedeli 
novinky z legislatívy týkajúce sa dôchodcov,  o možnosti rekreácií a kúpeľnej liečby, o chystaných 
divadelný predstaveniach , o správaní sa na cestách, ako predísť podvodníkom a pod.   
Prednášky a besedy.  Prednášky si členovia  väčšinou pripravili sami.  

G. Uhliariková :  zápis z kroniky mesta o počasí z roku 2012;   niečo zo života herca Louis de 
Funés , úsmevné príhody zo starej Bytče a jej obyvateľoch, nové názvy starých profesií  vtipne 
: napr. : upratovačka je výkonná asistentka podlahových krytín a pod. ; 18. 11. prezentovala 
knihu Borisa Filana : Rozhovor Majstra s hlúpym žiakom.  

- Príslušníci Policajného zboru SR  11. 3. hovorili o doprave . Akcia mala názov Chráňte si život 
a zdravie.  Prednášal riaditeľ polície p. Ďurajka a 2. policajtky so Žiliny. 

- Štefan Harvánek si pripravil 1. 4. prednášku o starej Bytči od doby kamennej po novovek. 
Prednášku mal spracovanú veľmi precízne a pútavo. K hovorenému slovu priložil aj fotografie  
Bytče starých čias.  

- Kamila Mudrončíková 17. 6. hovorila o svojich zážitkoch z plavby loďou po Dunaji. Plavila sa 
zo Slovenska , cez Maďarsko a Rakúsko.  

- Štefan Zákuťanský mal prednášku v budove Ms knižnice 9. 9.  hovoril o samoliečebnej 
metóde. Prezentoval svoju knihu s rovnakým nadpisom.  

- Na ďalšiu prednášku s besedou sa členovia premiestnili  30. 9. do reštaurácie  Royal  ( 
U Školka ), kde M. Filek( redaktor Večerníka ) viedol rozhovor s MUDr. Korcom, primárom 
chirurgického odd. nemocnice v Považskej Bystrici.  Tento lekár je známy všetkým Bytčanom, 
pretože nejedného aj operoval a zachránil mu život. Pochádza z Bytče a preto spomínal  na 
svoje detstvo , štúdiá i na pôsobenie v nemocnici.  

- 14. 10. primátor mesta M. Minárčik pri príležitosti osláv Dňa seniorov hovoril o živote 
v meste a o tom, čo nové sa v ňom postaví , alebo opraví.  
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- V novembri bola hosťom klubu riaditeľka Štátneho archívu p. Kurucárová.  Vie veľmi pútavo 
hovoriť o práci v archíve, o minulosti mesta, o zaujímavostiach, ktoré sa dozvieme zo starých 
dokumentov 

Výlety a poznávacie zájazdy.  

- 13. 5. : Kežmarok a Stará Ľubovňa a Ľubovniansky skanzen.  Všetci boli nadšení historickým 
centrom Kežmarku  i hradom Stará Ľubovňa.  Podrobnosti  SD č.:   a, b / 2014 ( foto ) 

- 17. 5. : Wieliczka a Krakow.  So sprievodkyňou p. Dudekovou  navštívili soľnú baňu vo 
Wieliczke, kde 3 hodiny obdivovali obrovské priestory, ale aj umelecké výtvory so soli.  Potom 
nasledovala prehliadka historického centra Krakowa – mesta vzdelanosti i mesta  Jána Pavla  
Podrobnosti SD č.:  227 a, b /  2014 ( foto )  

- 10. 6. :  opekačka v Súľove, kde si užili perfektné služby zamestnancov chaty. 
- 17. 6.: K. Mudrončíková absolvovala 9 dňovú plavbu po Dunaji s Holandskou spoločnosťou, 

v ktorej pracuje jej dcéra.  
- 25. 6. :  kúpanie v kúpeľoch Rajecké Teplice a prehliadka mesta 
- 8. 9. : posedenie pri guláši  na Petrovskej spojke  
- 17. 9. : Česká republika – Baťove kanály a Strážnice.  Výletníci sa viezli loďou po kanáloch 

a vypočuli si odborný výklad miestnej sprievodkyne o ich vzniku a využití. Potom navštívili 
Skanzen Moravské kopanice a zámok  Strážnice s jeho rozsiahlym parkom.  

- 21. 10. Manželia Kozoňovci využili lacné cestovné železnicou a poslali nám  z Vysokých Tatier 
pohľadnicu plnú radosti.  
Podrobnosti SD č.: 228  / 2014 ( foto )  

Osobné jubileá.  

- 4. 2. Oslávili manželia Harvánkovci 60. Výročie sobáša 
- V priebehu roka oslávila Zuzana Reháková  svoje 80. narodeniny 
- 11. 2. oslávila Irenka Sláviková svoje 70. Narodeniny  
- V priebehu roka oslávili aj Helena Huberová a Anna Družkovská svoje 70. Narodeniny 

Podrobnosti SD č.:   229 / 2014 ( foto ) 

Výstavy.  

- 18. 2.  Vernisáž výstavy krajiniek , ktorých autorkou bola Daniela Bílková – Danišová 
z Mikšovej. Momentálne pracuje v sekcii Ms polície. Výstava bola v DK.  

- 2. 9. V DK bola ďalšia výstava fotografií a dokumentov venovaných 780. výr. prvej písomnej 
zmienky o Bytči.  

- 9. 9. V Sobášnom paláci zorganizoval klub Galza výstavu pod názvom : „ Ľudové liečiteľstvo 
z Bytče, Veľkého Rovného a okolia. „ ; zberateľské artefakty z minulého storočia až dodnes, ; 
Dezider Hromec  - fotografická tvorba a materiál k nej potrebný.  

- 16. 9. Otvoril Klub filatelistov v Sobášnom paláci  celoštátnu výstavu  poštových známok  
- 6. 10. V Ms knižnici otvorili knižnú výstavu Viery Klimkovej: „ Rapotavá krajina“.  
- 18. 10. Členovia KDU sa zúčastnili v DK na vernisáži výstavy Zväzu záhradkárov ako diváci, ale 

aj ako prispievajúci vystavovatelia so svojimi výpestkami.  
- 18. 10. V hlavnej sále DK vystavovali svoje výrobky a ponúkali ich na predaj členovia 

združenia „ Bytčania Bytčanom“.  
- Vernisáž stálej expozície výstavy venovanej Stanislavovi Bírošovi v kongresovej sále ZŠ Ul. 

mieru. Podrobnosti SD č.:   230 / 2014 ( foto ) 
 

- 18. 12. Účasť na akcii : „ Krst  knihy Zuzany Kuglerovej: Rytier a zbrojnoš“.  Kniha obsahovala 
povesti z nášho okolia. Krst sa konal v Sobášnom paláci.  
Podrobnosti SD č.:  231 a, b / 2014 
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Oslavy a spoločenské posedenia. 

- 28. 1. výročná členská schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 31 členov KDU. Vypočuli si okrem 
iného finančnú bilanciu a zápis z kroniky klubu za min. rok.  

- 4. 3. Slávnostné posedenie ku Dňu žien v klubových priestoroch 
- 25. 3. Deň učiteľov u Palatína . Pre členov KDU pripravili program študenti gymnázia  pod 

vedením prof. Szimkovej.  
- 28. 3. Deň učiteľov v Sobášnom paláci, ktorého sa zúčastnilo 197 učiteľov zo všetkých typov 

škôl a šk. zariadení Bytče. Program predviedli učitelia zo ZUŠ. Najlepších učiteľov vyznamenali  
predstavitelia mesta na čele s primátorom.  

- 28. 6. V Sobášnom paláci sa uskutočnili oslavy 780. výr. prvej písomnej zmienky o Bytči. Za 
všetkých členov klubu dostala vyznamenanie  za dlhoročnú prácu v školstve, za aktívnu 
výtvarnícku činnosť a za vedenie kroniky mesta p. Gabriela Uhliariková.  

- 14. 10. Slávnostného posedenia ku Dňu seniorov v reštaurácii ROYAL ( u Školka )sa zúčastnilo 
45 členov KDU. Oslávencov prišiel pozdraviť primátor mesta  M. Minárčik  a pritom im 
povedal veľa o prítomnosti a budúcnosti mesta.  

- 11. 12. Slávnostného  posedenia a rozlúčky so starým rokom sa zúčastnili iba bývalí učitelia 
školy na Ul. mieru. Posedenie bolo v klube ROYAL v Hliníku.  

- 17. 12. Vlastné Predvianočné posedenie v krásne  vyzdobených  klubových priestoroch si 
pripravili členovia KDU sami pre seba.  

Ľudové zvyky a obyčaje.  

- Na Fašiangy pravidelne pripravujú pre členov  šišky a čaj s rumom Táničky Tlusťáková 
a Kozoňová.  

- Koledy pri rozlúčke so starým rokom predspevovala tento rok Marika Talafová 

Divadlo, koncerty.  

- 25. 2. v Žilinskom mestskom divadle videli členovia KDU predstavenie „ Vitajte doma“.  
- 4. 4. niektorí členovia sa zúčastnili na akcii : „ Noc s Andersenom „ v Ms. Knižnici. Tento rok sa 

akcia niesla v duchu čarodejníkov.  
- 22. 5. v DK sa „ Na krídlach radosti „ niesli mnohí členovia, ako starí rodičia vystupujúcich 

detí.  
- 19. 9. sa niekoľkí členovia pridali k členom JDS a uvideli divadelné predstavenie : „ Mata Hari“ 

v Bratislave na Novej scéne.  
- 30. 9. v DK  sa z chuti zasmiali na komédii : „ Kto zhasol svetlo“, ktorú im predviedli herci 

z Bratislavy  s hviezdnym obsadením.  
- 2. 12. V ZUŠ sa prezentovali učitelia i študenti školy na adventnom koncerte.  

Chorí  členovia.  

- 25. 2. M. Beníčková a H. Kotačková  absolvovali operácie oboch očí.  
- 20. 4. členke klubu G. Uhliarikovej zomrel manžel.  Väčšina členov sa s ním bola naposledy 

rozlúčiť a tým podporiť svoju kamarátku.  
- 9. 6. Hanka Haščáková bola v Bratislave na ťažkej operácii.  

Prezentácie členov na verejnosti.  

- 25. 2. čítala G. Uhliariková  deťom z MŠ v Ms knižnici v akcii „ Starý rodič číta deťom“  
- Niekoľkí členovia klubu vystavovali svoje pestovateľské úspechy spolu s Klubom záhradkárov.  
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Dobrovoľný hasičský zbor  -  DHZ   

DHZ  Bytča.  

DHZ mal 88 členov. V medziokrskovej súťaži sa umiestnili na 2. mieste hneď za Kolárovicami s počtom 
bodov 21 470. Zúčastňovali sa na dobrovoľnom darovaní krvi G. Sedláková. Zabezpečovali dozor pri 
akciách ako Silvester, konferencia MŠ, ples holubárov, stojka pri božom tele na Veľkú noc, pri 
oslavách sv. Floriána, vlastný ples DHZ a iné.  Organizovali technickú pomoc mestu,  stavanie mája, 
okrskové cvičenia, organizovali a zúčastnili sa na mnohých požiarnych súťažiach ( PS ).  Zorganizovali 
akciu „ hasičská kvapka krvi“ , kde darovalo krv 5 členov. Veľmi dobré výsledky získala na súťažiach 
Čupcová doma i v zahraničí. Rozhodcami na súťažiach boli Ing. Hudec, Ivanka, Gärtner, Svetloššák 
a Nagy.    Podrobnosti SD č.:   232 a, b  / 2014  

DHZ Hliník nad Váhom.  

DHZ malo 88 členov. Členovia organizovali spoločenské akcie : fašiangová zábava, beseda s deťmi MŠ, 
stavanie mája, darcovstvo krvi, hasičský deň s deťmi MŠ Hurbanova, mikulášska akcia pre deti,  a iné. 
Zúčastňovali sa pravidelne PS. Aktívni členovia : M. Frolo, Ing. Gašpercová, Ing. Gajdošíková, Ing. 
Šullová,  a iní. Podrobnosti SD č.:   233 /  2014 

DHZ  Hrabové.  

DHZ malo 40 členov, darovali krv ( L. a M. Gaňa ) , organizovali a zúčastnili sa na PS , vedúci 
rozhodcov bol M. Frývald. Účasť na oslavách sv. Floriána doma i v Jablonovom , Rajeckej Lesnej 
a v Predmieri.  Stavanie mája, upratovanie cintorína v obci ,príprava na súťaže dorastencov 
a dorasteniek i dospelých.   Podrobnosti SD č.:   234 / 2014 

DHZ  Mikšová.  

DHZ malo 46 členov, ktorí organizovali fašiangovú zábavu, oslavy sv. Floriána,   v zahraničnej 
Karolínke prezentovali svoju techniku, družbu mali s českou obcou Hrozenkov, 6 členov darovalo 
bezplatne  krv, 3 členovia držali stráž pri božom hrobe. Rozhodcami na súťažiach boli Borovička, 
Princ, Papánek, Zdurjenčík.   Podrobnosti SD  č.:   235 / 2014 

DHZ Malá Bytča.   

70 členov kúpilo členské známky. Predseda a vedúci DHZ bol Šušola. Zúčastnili sa PS okresných 
i domácich. Rozhodcom bol Šušola, Zaduban a Šušolová.   Podrobnosti SD č.:  236 / 2014 

DHZ Pšurnovice.  

DHZ malo 30 členov Viedol ich J. Hladena, krv darovali Hrnko, Rezáková. Členovia sa minimálne 
zúčastňovali súťaží aj iných akcií.  Podrobnosti SD č.:  237 / 2014 

Súťaž  o najkrajšiu hasičskú zbrojnicu a najsympatickejší hasičský zbor vyhlásila redakcia novín MY 
v druhej polovici júla.  Náš región reprezentovali zbory z Hliníka, Setechova a Bytče.  Všetkých 
účastníkov bolo 22. Čitatelia zaslali do redakcie dovedna 942 hlasov. Najviac hlasov získali hasiči zo 
Zbyňova a na druhom mieste sa umiestnili naši z Bytče s 204 hlasmi.  Hasiči z Bytče získali 2 kartóny 
plechovkového piva, tričká s vlastnou potlačou, 9 kg práškový hasiaci prístroj, držiaky na ŠPZ.  
Spomedzi  hlasujúcich čitateľov vyžrebovali aj Alžbetu Rehákovú z Hliníka, ktorá dostala knihu. 
Podrobnosti SD č.:  238 a, b / 2014 
Nová technika. DHZ v Bytči si v októbri značne polepšili v technickom vybavení svojich staníc.  Mesto 
Bytča totiž získalo z fondov Európskej únie takmer 215 – tis. eur na nákup techniky a organizovanie 
cvičení dobrovoľných hasičov.  
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Výkony DHZ sú pre mestá a obce nenahraditeľné nielen v prípade požiarov, ale aj kalamít a pri 
zabezpečení spoločenských udalostí a iné.  Z rozpočtu mesta smerovalo na ich činnosť v rokoch 2010 
– 2013 spolu 88 900 eur.  V tohtoročnom rozpočte pre nich bola vyčlenená suma 31 920 eur.  Z toho 
12 650 € na materiálne vybavenie, pohonné hmoty, servis vozidiel, na prevádzku budov a pod. 
Z Bruselu pritečú peniaze pre samosprávy Bytča, Púchov, Vysoká n. Kysucou a Karolínka v ČR. Spolu si 
rozdelia takmer milión € na súťaže  a techniku.  
Podrobnosti SD č.:  239 / 2014 
Súťaže v Hliníku.  Na futbalovom ihrisku v Hliníku hasiči DHZ zorganizovali súťaže v požiarnom útoku. 
Ako hostia boli pozvaní predstavitelia miest a obcí kraja i funkcionári DHZ.  Na súťaži O putovný pohár 
sa zúčastnilo 46 družstiev zo širokého okolia.  V kategórii žien získali najviac bodov ženy z Hliníka, 
druhé boli Bytčianky a tretie ženy zo Setechova.  V mužskej kategórii zvíťazili muži z Malej Bytče 
Župan VÚC J. Blanár vyhodnotil 8. ročník Severoslovenskej hasičskej ligy, v ktorej bojovalo 12 
mužských a 6 ženských družstiev.  Absolútne víťazky sa stali ženy zo Setechova , na 2. m. boli ženy 
z Bytče a tretie z Hliníka. Medzi mužmi boli najlepší Hliničania. 
V nočnej hasičskej súťaži O putovný opasok vyhrali  ženy i muži  z Hliníka s vysokým náskokom.  
Podrobnosti SD č.:   240/ 2014 
Hasičská súťaž O putovný pohár predsedu DHZ Hliník.  30. 8. sa na futbalovom ihrisku v Hliníku 
predviedli dobrovoľní hasiči v akcii Rozlúčka s letom.  Celé podujatie, ktoré sa začalo prestížnymi 
hasičskými súťažami v požiarnom útoku bolo zakončené príjemnou párty.  Hosťami bol primátor 
Bytče M. Minárčik a župan ŽSK J. Blanár. V ženskej kategórii štartovalo 16družstiev Najlepší čas 
dosiahli domáce ženy s Hliníka a na 2.m. boli ženy s Bytče. V mužskej kategórii sa zúčastnilo 
30.družstiev. Víťazmi sa stali muži DHZ Malá Bytča. Absolútne víťazky sa stali žena DHZ Setechov 
a hneď za nimi naše Bytčianky.  Absolútnymi víťazmi sa stali muži DHZ Hliník.                        
Podrobnosti  SD č.:  241 / 2014 
Vyhlásenie najlepších.  
4. októbra sa v DK v Bytči uskutočnilo vyhlásenie najlepších hasičov a hasičiek Slovenskej republiky 
v kategórii hasičská stovka a hasičská veža. Pri odovzdávaní cien  sa zúčastnili v DK najvyšší 
predstavitelia DHZ na Slovensku , primátor mesta M. Minárčik,  riaditeľka DHZ v Bytči Eva Hladenová,  
predseda DHZ Ján Gärtner, tréner slovenskej reprezentácie V. Suržin,  a  zástupcovia sponzorov. 
Po kultúrnom programe, v ktorom dominovala kapela Bytčianka, vyhodnotili jednotlivé kategórie 
a pozvaní hostia dostali ďakovné listy. Medzi ocenenými z celého Slovenska nechýbala ani domáca 
pretekárka Erika Čupcová, ktorá skončila v Hasičskej veži na 4. mieste.  
Podrobnosti  SD č.:  242  a, b, c / 2014 
Súťaže. DHZ Bytča pozýval všetkých záujemcov na júlové podujatia a súťaže na Mestskom štadióne 
dňa 19.7. Na ihrisku prebehol 3.ročník detskej hasičskej súťaže , 39.ročník o putovnú zlatú prilbu 
a 1.ročník nočnej súťaže O nočný pohár pod názvom Žilinská NHL. Ako sprievodné akcie boli rôzne 
detské atrakcie a vystúpenie folklórneho súboru.   
Podrobnosti SD č.:  243 / 2014 ( plagát ) 
 

Klub filatelistov v Bytči  ( KFB ) 

Informačný bulletin. 

Č.: 1 KFB vydával pravidelne informačný bulletin pre členov  i verejnosť.  V jeho prvom čísle vyšla 
správa o činnosti klubu v roku 2013, prednesená predsedom S. Helmešom.  Počet členov bol 12 , 
z toho 4 boli zárobkovo činní a 8 dôchodcov.  V tomto roku bolo medzi nimi 7 mladých filatelistov.  
Klub úzko spolupracoval so zberateľským klubom GALZA, ktorá mala členskú základňu v Hliníku. 
Rovnako dobre spolupracovalo vedenie klubu s predstaviteľmi mesta, štátnym archívom 
s Ministerstvom dopravy a so Slovenskou poštou.   
Členovia klubu  pravidelne vystavovali. Súťažne : Dr. Otto Gáťa, Mons. J. Vallo a Dr. T. Rapčanová. 
Nesúťažne p. S. Helmeš. 
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Klub vydával v III. ročníku mesačník Bytčianska filatelia. Vydali 12 čísiel, do ktorých prispeli filatelisti aj 
z iných klubov.  
V tomto čísle si pripomenuli 75. Výročie vyhlásenia autonómie Slovenska v Žiline na Slovenskom 
sneme v r. 1939. Prvá a jediná známka autonómneho Slovenska vyšla k otvoreniu Snemu Slovenskej 
krajiny 18. 1. 1939.V bulletine je známka uverejnená.  
Podrobnosti SD č.:  244 / 2014 
Č.: 4. KFB  a KF v Považskej Bystrici pozývali záujemcov na inauguráciu príležitostných poštových 
známok. Uskutočnila sa 17. 4. v kine Mier v Považskej Bystrici.  V piatok 19. 9. sa v Sobášnom paláci 
v Bytči konalo otvorenie druhej zberateľskej výstavy, ktorej súčasťou bola inaugurácia príležitostnej 
poštovej známky. S klubmi filatelistov pomáhalo pri organizácii občianske združenie GALZA.  
S tematikou Sobášny palác sa zúčastnili autori výtvarného návrhu poštovej známky akademický 
maliar Róbert Bruhn a rytec Jozef Česla.  Na výstave sa ďalej prezentovalo  18 vystavovateľov .  
Toto štvrté číslo malo na obálke zaujímavú švédsku známku s názvom Zostarnutá populácia.  
Podrobnosti SD č.: 245  a, b, c, d / 2014 
Č.: 5. na titulnej strane bulletinu je prvá pečiatka poštového úradu v Kolároviciach používaná od roku 
1884 do roku 1907.  V tomto čísle sme sa dozvedeli podrobne o aké svadby sa v Sobášnom paláci 
jednalo aj s presnými dátumami ich konania.  – Predstavili nám nové vedenie Európskej filatelistickej 
asociácie a napokon bola reč o Burze v kaviarni Olympia v Bratislave z roku 1959. Posledným článkom 
bol glosár O. Gáťu o zbieraní známok  za celých 170. rokov.  
Podrobnosti SD č.:  246 / 2014 
Č.:  6. Na titulnej starne bol nápis : Sme tu 70. Rokov. Spolok slovenských filatelistov – Klub filatelistov 
v Bytči. Dátumy : 10. 6. 1944  -  10. 6. 2014. K titulnej strane vyšiel aj článok o 70. ročnej rekapitulácii. 
4. 6. 1944 bol založený Spolok slovenských filatelistov v Bytči. Akademický sochár S. Bíroš preň 
navrhol gumovú okrúhlu pečiatku  -  najkrajšiu na Slovensku. Zakladajúci členovia spolku boli: L. 
Gondžár, G. Ganzler, L. Chudík, R. Lyžičiar a ďalší.  
Na 5. str. pokračuje seriál o Sobášnom paláci – tento raz o jeho majiteľoch.,  o združeniach KF na 
strednom Slovensku, o lete kozmonauta Ivana Bellu a známkach k nemu venovaných, o občianskych 
združeniach.   
Podrobnosti SD č.:  247 / 2014 
Č.: 7 – 8. Titulná str. sa venuje 100 výr. prvej svetovej vojny. , 10. 6. Bol vydaný pamätný list pri 
príležitosti 70. Výr. založenia KFB.  Príležitostnú pečiatku navrhol O. Gáťa a grafiku J. Janáč.  
28. 6. 2014 pri príležitosti osláv 780. Výr. prvej písomnej zmienke o Bytči  bol medzi vyznamenanými 
aj p. Stanislav Helmeš , predseda KFB. Vyznamenanie prevzal z rúk primátora mesta . 
Na 6. str. bol článok o Sobášnom paláci a Popperovcoch, ďalej 1. sv. vojna v poštových dokumentoch.  
Ďalšie str. sa venovali štatistike o zväzoch filatelistov na Slovensku., kde je spomenutá aj Bytča. Číslo 
je ukončené emisným  plánom poštových známok  na rok 2015.  
Podrobnosti SD č.:    248 a, b  / 2014 
Č.: 9. Podpredseda KFB Jozef Lulák 24. 5. 2014 oslávil životné jubileum  -  50. rokov.  
V dňoch 13.- 15. júna sa v Belušských Slatinách uskutočnila Filatelistická olympiáda ml. filatelistov.  
Našich mladých reprezentovali 3. členovia KFB : M. Putirková, A. Sivoň a R. Gácik, ktorý sa umiestnil 
na 3. mieste.  Na 4. str. pokračoval seriál o Sobášnom paláci a jeho renovácii. Dni filatelie Slovenska 
oslávili 30. rokov existencie.  Celá príloha k tomuto číslu je venovaná 1. sv. vojne.  
Podrobnosti SD č.:   249 / 2014 
 
Č.: 10. Členovia KFB blahoželali k významnému životnému jubileu JUDr. Táni Rapčanovej , pokračoval 
seriál o tom , ako sa rodila známka so Sobášnym palácom, , pred 75. Rokmi začal vychádzať prvý 
slovenský filatelistický časopis Slovenský filatelista.  Na str. 9. Je predstavená korešpondencia poľnej 
pošty z roku 1915; výstavy známok k Cyrilo – metodským sviatkom, udalosti storočia na známkach.  
Podrobnosti SD č.:    250/ 2014 
Č.:  11  - 12 . Posledné číslo bolo venované Vianočným sviatkom., prezentovala stanovisko KFB 
k vydávaniu bulletinu v roku 2015. Pre nedostatok peňazí bude vychádzať bulletin štvrťročne.  
Pokračovanie o poľnej pošte z 1. sv. vojny, niečo z filatel. archívu.   
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- V októbri vyšiel emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014. 19. 9. Vyšiel 
upravený tlačový list  a poštová známka : Krásy našej vlasti : Sobášny palác v Bytči.  

- Významné výročia z hľadiska filatelie: 90. výr. narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca ( 
22. 1. 1924 ) ; členovia poslali kolektívny pozdrav  

- 150. výr. Jozefa Murgaša slov. vedca  
- 95. výr. tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika  ( 4. 5. 1919 )  
- 95. výr. oživenia Matice Slovenskej ( 5. 8. 1919 )  
- 150. výr. narodenia Andreja Hlinku ( 27. 9. 1864 )  
- 75. výr. zvolenia za prezidenta Slovenskej republiky ThDr. Jozefa Tisu  ( 26. 10. 1939 )  
- 170. výr. vzniku slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska  ( 1844 ) 

Podrobnosti SD č.:  251 a, b, c, d / 2014 ( 7 strán )  

4.6. 1944 bol založený Spolok slovenských filatelistov v Bytči. Akademický sochár S. Bíroš preň 
navrhol  gumovú  okrúhlu  pečiatku , najkrajšiu  na Slovensku.  Zakladajúci  členovia : Ľudovít  
Gondžár, Gejza  Ganzler,  L. Chudík,  R. Lyžičiar a iní... 

GALZA PRESS –   občianske združenie  
 
Tento kvartálnik vychádzal v 100 kusovom náklade a bol nepredajný.  Na čele redakčnej rady stál 
PhDr. Martin Gácik spolu s J. Lulákom, B. Záhumenskou a Bc. P. Drábikom.  
 
Č. 1. – 

• -  z neho  sme  sa  dozvedeli  niektoré  slová  používané na bytčiansku  kedysi : fajta – rodina;   
cverna – niť; lojtra – drevený rebrík a pod.  

• Nové knihy  a brožúry o Bytči 

• Pokračoval seriál „ od žandárov po Verejnú bezpečnosť“ . V článku boli uverejnené príbehy, 
fotografie uniforiem, strava väzňov, vývoj výstroja a pod...  

• Rozhovor s predsedom DHZ Jánom Gärtnerom a foto jeho zbierky hasičskej techniky 

• Pod názvom Auto – moto  predstavil časopis poštové známky s vyobrazením rôznych druhov 
áut 

• Niečo o soche sv. Jána Nepomuckého a o pamätnej lipe v Bytči  

• Napokon o prútenkárke Ing. Martine Lalíkovej žijúcej v Hliníku 

Podrobnosti SD č.:    252 / 2014 

Č. 2.  

• Oslavy 70. výročia vzniku Klubu filatelistov 

• Slová a frázy z Bytče: štránek – povraz; štrinfle – pančuchy; kindermedľa – opatrovateľka detí  

• Seriál o žandároch a četníkoch 

• Telocvičná jednota  Sokol a Orol 

• Rozhovor s predsedom Klubu filatelistov S. Helmešom 

• Seriál autá na poštových známkach 

• Spomienka na Dezidera Hromca ako úspešného fotografa  

• Návšteva u Pavla Boháčika bývalého učiteľa  na ZŠ Ul. mieru , dnes je jeho koníček práca na 
sústruhu a výrobky z dreva   

Podrobnosti SD č.:  253 / 2014 
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Č. 3.  

• Smutná správa : 20. 9. 2014 nás navždy opustila p. Sidónia Sakalová, spolupracovníčka 
redakcie  

• Inaugurácia poštovej známky – Sobášny palác  

• Seriál od žandárov k četníkom 

• Rozprávanie Fedora Salajku o starej Bytči 

• Autá na známkach 

• Zmeny architektúry námestia v Bytči  

• Janka Uhláriková a jej kresby 

Č. 4.  

• Poďakovanie spolupracovníkom  

• Slová zo starej Bytče : žgrapa – nedostupné miesto ; strožlok – matrac napchatý slamou; 
gánek- chodba; pudilár – peňaženka;  toj – tu , a pod  

• Článok : Bytča a bytčiansko v rokoch 1918 a 1939  

• Rozhovor s p. Janišom autorom záhrady pri zámku , jeho exponáty na výstave 

• Autá na poštových známkach 

• Pamätné medaile 

• Architektúra námestia v Bytči 

• Rozhovor s p. Lapúnikom – zámočníkom, rezbárom a drotárom 

Podrobnosti SD č.:  254 a, b, c / 2014 

Šachový oddiel – ŠO  

Tento oddiel má v Bytči dlhú históriu. Vznikol v r. 1984 a odvtedy funguje nepretržite dodnes. 
V súčasnosti pod názvom TZOB nachádza na pomyselnej bronzovej priečke v 3. Lige.  ŠO bol založený 
ako súčasť TJ ZVL . Jeho členovia sa pravidelne zúčastňovali majstrovských súťaží.  Pri jeho zrode stál 
Ing. Ján Sládek , ktorý stále ťahá oddiel aj s p. M. Frolom ml.  
Začiatok sezóny sa pre členov nezačal dobre.  V poslednom dvojkole  15. – 16. 2. V DK však zabojovali 
a stali sa favoritmi. .  
Podrobnosti SD č.:  255/ 2014 
Prvá septembrová nedeľa bola pre šachistov dôležitá.  V DK sa odohral dôležitý turnaj. Zúčastnilo sa 
ho spolu 110 hráčov z celého Slovenska a ČR.  Celkovo hrali na 9 kôl. Zúčastnilo sa ho 19 detí do 14 
rokov.  Turnaj bol medzinárodný , pretože sa ho zúčastnilo 15 hráčov z ČR. Medzi hráčmi bolo aj 20 
seniorov z bytčianska ale aj z iných kútov SR.  
Z našich sa pri hodnotení darilo  Jozefovi Dodekovi, ktorý získal hneď 3 cenné trofeje.  Úspešným 
organizátorom turnaja bol p. Frolo ml. Najlepšou ženou sa stala 15. roč. Veronika Gažíková z Martina. 
Spolu s ňou tu hrala celá jej rodina.  
Podrobnosti SD č.:  256 / 2014 
Aj posledný októbrový víkend sa v DK niesol  v šachovom duchu. Bytčania sa stretli s dvomi žilinskými 
družstvami Mladosť. Body pre našich získali Hanuliak, Frolo ml. a Sládek.  Napriek bojovnosti 
Bytčanov vyhrali Žilinčania.  Podrobnosti SD:   257 / 2014 
 
Slovenský zväz záhradkárov – SZZ  
Pravidelne usporadúvali v Dome záhradkárov koncerty a spoločenské akcie pri živej i reprodukovanej 
hudbe.  Koncerty si mohli záujemcovia vypočuť a zatancovať si väčšinou v nedeľu.  
Správa o činnosti.  V roku 2014 venoval výbor SZZ veľkú pozornosť spravovaniu a údržbe majetku 
organizácie. Počas roka členovia obrúsili  staré nátery a natreli  stoly a lavice, opravili a vymenili staré 
zámky, kosili trávniky a pod.  Najaktívnejší boli : p. H. Gajdošová, A. Kotačková, O. Macáková , M. 
Dubovský, J. Fľak, F. Hrnko  a iní.  
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V októbri pripravili pre členov zájazd do Olomouca na výstavu FLÓRA a AGROKOMPLEX v Nitre.  
Počas roka si vypočuli viacero prednášok. Najväčšiu pozornosť si získala prednáška „ Ukážka 
výchovného rezu“.  
Výstava.  Pravidelnú výstavu ovocia , zeleniny, kvetov , výpestkov a výrobkov týkajúcich sa záhrady 
usporiadali  tento rok záhradkári v DK od 17. do 20. októbra. Vystavovalo 38 členov, vystavených bolo 
186 exponátov a výstavu navštívilo 913 záujemcov. Výstavy sa zúčastnili ZO SZZ Hlboké, Hrabové, 
Vápenná , Dubičie a Bytča.  
Vyhodnotenie najkrajších exponátov:  
Jablká : 1. M. BOHEMIA                      - O. Gajdoš 
               2. m.  FLORINA                        - L. Maco 
               3. m. Švajčiarske oranžové  -  Ing. J. Putirka 
Hrušky: 1. M.  VILA                              -  F. Hrnko 
               2. m.  BLUMEN BACHLER     - O. Gajdoš 
               3. m. VONCA                           -  O. Gajdoš      
Drobné ovocie :  1 . m. Slivka JOJO   -  F. Hrnko 
               2. m. Orech kráľovský           -  M. Langerová  
               3. m.  PEPINO                         -  L. Maco 
Zelenina   : 1. M.  Cesnak                    -  P. Holáš   
                 2. m. Okrasné tekvice         -  M. Ochodničan   
                 3. m. Paprika                        -  Z. Křenek  
Cena poroty : Z. Cudráková za vyrezávané tekvice  
                          P. Lalíková za kolekciu ručných prác    
Ocenené exponáty, školy a škôlky dostali Diplom a materiálnu odmenu.  Výstava bola obohatená  
a ešte viac spestrená množstvom kvetov  . Na realizácii výstavy sa najviac podieľali : p. Šukalová, E. 
Gajdošová, A. Kotačková a iní.   
Na realizáciu akcií získal výbor peniaze z vlastného rozpočtu, za nájom Domu záhradkárov a od MsÚ.  
K 31. 12. 2014 vykonali členovia výboru inventarizáciu majetku SZZ.  
V tomto roku došlo k zmene nájomcu priestorov Domu záhradkárov. Od 2. 4. 2014 sa stal nájomca 
Juraj Gajdošík a od budúceho roku firma Fabrika Sk s. r. o.  
Podrobnosti SD č.:   258 / 2014 ( Správa – 5 strán )          
 
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých – ZO SZTP  
 
Členovia organizácie sa 4. júna stretli, aby si pripomenuli Deň matiek i otcov a zároveň si minútkou 
ticha uctili pamiatku na svoju členku Vierku Výchovú , rod. Jalovičiarovú, ktorá nedávno náhle 
zomrela. Podrobnosti SD č.:    a, b / 2014 ( text a foto ) 
V DK sa zišlo 73 členov z celkového počtu 99.  Svojich členov privítala predsedníčka p. Mária 
Papánková.  Potom sa ujala slova p. Šutáková, ktorá najskôr poďakovala priateľom za morálnu 
podporu v jej chorobe , najmä po ťažkej operácii.  Pani Šutáková sa nedávno zúčastnila  na 
recitátorskej súťaži Vansovej Lomnička v Žiline, kde obsadila krásne 2. miesto.  
Prítomných pozdravil aj p. primátor Minárčik, poďakoval im za pochopenie akcie zberu separovaného 
odpadu.  
Spolu si spomenuli na mnohé akcie, ktoré tento rok absolvovali. Boli to poznávacie výlety do Čičmian 
a Nimnice, športové hry, absolvovali i počítačový kurz . Pravidelne usporadúvajú výstavy svojich 
výrobkov ako ručných prác, medovníkov a pod. Sú radi, že je medzi nimi i najznámejší vystavovateľ 
Štefan Putirka, ktorý verejnosti predstavil zbierky mincí, hodín  a obrazov.  
Zväz združuje občanov s telesným postihnutím z celého Bytčianska . Starostovia obcí odkiaľ členovia 
dochádzajú ,sa spolupodieľajú na financovaní zväzu.  
Podrobnosti SD č.:  259  a, b / 2014 
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Oslavy 20. výročia jubilea.  
V novembri si členovia zväzu pripomenuli svoje 20. výr. založenia.  Najskôr si spolu pozreli výstavu 
svojho člena Š. Putirku pod názvom : Drevo, kov, keramika a sadra.  
Potom sa všetci usadili v hlavnej sále DK , kde ich a aj hostí privítala predsedníčka p. M. Papánková, 
ktorá v úvode zhrnula zopár faktov z histórie organizácie. Tá svoju činnosť začala v r. 1994. Dovtedy 
fungovali pod menom Zväz invalidov.  Po rozdelení viedla spolok p. Haščíková do r. 2005, po nej 
funkciu prevzala p. Papánková a vedie ju  dodnes. Podrobnosti SD č.:    a, b / 2014 ( text a foto ) 
Podrobnosti SD č.:   260 a, b / 2014 ( text a foto ) 
Po pozdravoch vedenia mesta a okresnej a krajskej organizácie pozdravili prítomných svojim 
programom deti  zo ZUŠ v Bytči.  
Podrobnosti SD č.:  261 / 2014 
Do kroniky mi prispela materiálmi pani m. Papánková – predsedníčka  SZTP. 
 
Regionálny spolok včelárov Slovenska  -  RSVS .  
 
16. augusta sa v Sobášnom paláci konal „Krajský medový festival“, ktorého súčasťou boli ochutnávky 
vzoriek medu,  výstava včelárskeho náradia a súťaž o najlepší med regiónu.  
Pri vyhodnocovaní súťaže získal prvé miesto Ján Podolínsky  a hneď za ním Peter Gajdošík  , obaja 
z Hliníka. Tretie miesto patrilo nováčikovi z radov včelárov Martinovi Hruštíncovi.  
Veľkou zaujímavosťou pre verejnosť bola výstava včelárskeho náradia a pomôcok, plus 
fotodokumentácia vývoja včelstva.  Výstavu doplnili aj odborné prednášky  s novými poznatkami 
chovu včiel.  
Na výstave sa prezentoval aj krúžok Brtníci, fungujúci na včelnici pri ZŠ Štiavnik.  
Podrobnosti SD č.:  262/ 2014 
 
 
Hasičský a záchranársky zbor v Bytči -  HZZ  
 
Okresné riaditeľstvo HZZ varovalo začiatkom marca obyvateľov mesta pomocou rozhlasu pred 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku jarných požiarov.  Občania práve v tomto období vypaľujú suché 
porasty bylín, kríkov a stromov.  Objavujú sa aj lesné požiare  po neopatrnom nakladaní s ohňom 
v lese.  Rodičov upozornili na to , aby viac pozornosti venovali deťom  a turistov fajčiarov na 
odhodené neuhasené cigarety, alebo zápalky.  
Podrobnosti SD č.:   263 / 2014 
 
Slovenský rybársky zväz ( SRZ ) 
 
Tento rok znovu zarybňovali revíry podľa svojich finančných možností.  Do zarybnenia investovali 
30 000 eur. 
Do našich vôd boli vypustené tieto ryby : kapor dvojročný ( 3800 kg ); kapor trojročný ( 6374 kg ); 
šťuka ( 223 kg ); zubáč ( 2180 kg ); lieň ( 100 kg ); podustva ( 42 000 ks ); úhor monté ( 2 kg ); úhor 
rýchlený ( 1000 ks ); pstruh dúhový ( 380 kg ).  
Lososové vody: pstruh potočný ( 17 200 ks ); pstruh dúhový ( 200 kg ).  
Úlovky : na kaprových vodách bolo ulovených 11 259 ks rýb. Lepšie v úlovkoch ako minulý rok boli 
revíry : Váh 12, Beňov, Skala, a Šurabka.  
Rybárov veľmi potešil fakt, že sa začali objavovať úlovky úhora. Kým za posledné roky vylovili okolo 
10 úhorov ročne na všetkých našich vodách, v roku 2014 to bolo 109 ks.  
Na  lososových vodách ulovili 281 ks Pstruha potočného a 219 ks Pstruha dúhového.  
Práca s mládežou a športová činnosť.  
V školskom roku 2014 navštevovalo rybársky krúžok 75 detí. Krúžok viedli p. Gulaša a p. Horčička. 
Deti sa pravidelne schádzali v Rybárskom dome každý piatok.  
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V máji usporiadal SRZ preteky pre deti na revíre Kadurka, kde sa zúčastnilo 45 detí. Aj vďaka 
sponzorom mohli úspešné deti odmeniť hodnotnými cenami. Najviac sa darilo súťažiacim : Braňo 
Balala, Samuel Krajčí, a Michal Matušák.  
Rybárska stráž ( RS ).  
V súčasnosti mala 21 členov, ustanovených Obvodným úradom v Žiline.  Svoje kontroly vykonávala 
denne ale aj v noci. V roku 2014 zistili 5 previnení svojich členov. Tie boli vyriešené dohovorom, 
pretože sa jednalo o drobné priestupky, ako bol neplatný rybársky lístok. RS úzko spolupracovala 
s s príslušníkmi MsP Bytča , Obvodným odd. policajného zboru Bytča a kriminálnou políciou Žilina. 
Členovia RS pomáhali organizovať spoločenské podujatia, súťaže a Ples. Podieľali sa aj na sčítaní 
kormoránov a ich odchyte v našich revíroch.   
Výbor SRZ poďakoval za dobre  vykonanú prácu členom J. Vicena, J. Bielik, F. Hodoník, M. Hájny a P. 
Hrivo.  
Správa nehnuteľností.  
Členovia SRZ pokračovali v rekonštrukcii rybárskeho domu, kde vymenili kuchynskú linku, položili 
novú dlažbu v kuchyni, opravili steny a vymaľovali 2 miestnosti.  
Podrobnosti SD č.:   264 / 2014 ( Správa o činnosti ) 
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14. kapitola 

 

 

P O L I T I K A 

 

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

- 15. 1. K pripravovaným voľbám prezidenta republiky  oznámil MsÚ určenie volebných 

okrskových miestností v nich. Okrskov bolo 11 a miestností  tiež.  

- 13. 2. K spomínaným voľbám uverejnili delegovanie zástupcov do okrskových volebných 

komisií.  

- 4. 4. K voľbám do Európskeho parlamentu uverejnili volebné okrsky a miestnosti v nich. 8. 4. 

Zvolali okrskové komisie.  

- 21. 7. MsÚ sa pripravoval na voľby do zastupiteľských orgánov mesta. Určili volebné obvody, 

miestnosti a počet poslancov do obvodov : Bytča : 12 poslancov, ostatné prímestské časti po 

jednom  poslancovi ( Hliník, Hrabové, Pšurnovice, M. Bytča a Mikšová ).  Súčasťou príprav bol 

aj oznam o počte obyvateľov mesta Bytča :  11 383.  

- 1. 10. Voľby do samosprávnych orgánov sa konali 15. 11.   Na tabuli uverejnili kandidátky 

poslancov a na primátora mesta.  Pre Bytču kandidovalo 52 kandidátov, Hliník : 3, Hrabové : 

2, Pšurnovice: 2, M. Bytča : 1, Mikšová : 2. Kandidátov na voľby primátora mesta bolo 5 : B. 

Beňák, J. Kozák, M. Minárčik, J. Putirka, a M. Severín.  

- 16. 11. Výsledky volieb do mest. zastupiteľstva. Poslanci : P. Weber, JUDr. A. Školek, M. Filek, 

S. Struhál, J. Putirka, B. Šušolík, J. Babušík, B. Chúpek, Š. Bučo, J. Raždík, J. Melocík a O. 

Skotnický ( 12 ). Hliník n / V : A. Gajdošíková,; Hrabové : Ľ. Hrobárik; Pšurnovice : J. Lovás; M. 

Bytča : J. Kozák; Mikšová – Beňov : P. Hrabovský.  Primátorom sa opäť stal M. Minárčik 

s počtom hlasov 2 588.  

- 2. 12. Príprava na referendum o rodine, ktoré sa bude konať 7. 2 2015.  

Rozpočet  MsÚ  - výdavky v eurách :  

-  Voľby                    32 250  

Podrobnosti SD č.:  265/ 2014  (  17 str. -  rozpočet  všeobecne ) 

Zánik strany. 11. 1. 2014 zanikla po 23 rokoch bývalá najväčšia  politická strana HZDS na čele 

s politickým lídrom Vladimírom Mečiarom. Keď on odstúpil , strana sa rozpadla. Na poslednej schôdzi 

si to sami odhlasovali.  

Voľby na prezidenta SR.  

15. marca sa na Slovensku uskutočnili prezidentské voľby.  MsÚ bol na ich plynulý priebeh 

pripravený.  Do volieb sa prihlásilo 8 kandidátov, z ktorých malo najväčšie šance uspieť traja z nich. 

Róbert Fico, Andrej Kiska a Milan Kňažko.  V prvom kole vyhral R. Fico s 28 % hlasov. Víťazom 2. kola 

sa stal Andrej Kiska, ktorého zvolilo 59,38 % ľudí. V  Bytči sa volieb zúčastnilo 50, 31 % ; A. Kisku volilo 

46, 79 % a R. Fica volilo 53, 20 % ľudí.  
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Podrobnosti SD č.:  266 a, b, c, d / 2014 

Bývalí prezidenti.  

Pri príležitosti volieb prezidenta SR , predstavili noviny SME bývalých prezidentov.  

- Klement Gottwald  ( 1948 – 1953 )  

- Antonín Zápotocký ( 1953 – 1957 )  

- Antonín Novotný     ( 1957 -  1968 ) 

- Ludvík Svoboda        ( 1968 -  1975 ) 

- Gustáv Husák            ( 1975 -  1989 ) 

- Václav Havel              ( 1989 -  1992 ) 

- Michal  Kováč            ( 1993 -  1998 ), prezident Slovenskej republiky 

- Rudolf Schuster         ( 1999 -  2004 ) 

- Ivan Gašparovič        ( 2004 -  2014 ) vo funkcii bol 2 volebné obdobia  ( funkciu ukončil 15. 6. ) 

Podrobnosti SD č.:  267 a, b / 2014 

11. 6. Sa bývalý prezident  Ivan Gašparovič sa oficiálne rozlúčil s vládou, ktorej velil 10 rokov a mal 
s ňou nadštandardné vzťahy.  
19. 6. Andrej Kiska zložil do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR predpísaný sľub a ujal sa funkcie 
slovenského prezidenta.  
Podrobnosti SD č.:    268 a, b / 2014 
Odstúpenie poslanca. Poslanec MZ v Bytči Peter Bologa prijal koncom februára Dohodu o vine 

a treste. Bol obvinený zo šírenia detskej pornografie. Bola to pre všetkých z nás šokujúca skutočnosť, 

pretože P. Bologa bol všeobecne známy riaditeľ Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici a veľmi 

agilný v politických aktivitách v Bytči.  Voči Dohode o vine a treste  nie je možné podať žiadne 

odvolanie. Preto by mal byť právoplatne odsúdený a preto by nemal ani naďalej sedieť v MZ ako 

poslanec. Čo sa aj stalo.  Podrobnosti SD č.:   269 / 2014 

Voľby do Európskeho parlamentu.  V týchto voľbách sme si mali vybrať, kto bude SR reprezentovať 

v parlamente EÚ.   Účasť Slovákov v týchto voľbách bola najnižšie v Európe – iba 13 %.  Pre 

porovnanie na Malte volilo 74,81 % obyvateľov.  Podrobnosti SD č.:   270 / 2014 

Uctili si pamiatku.  

29. augusta sme si všetci pripomenuli význam Slovenského národného povstania. Pri príležitosti jeho 

70. výročia vypuknutia pripravilo mesto Bytča spomienkový akt. Ten sa začal už ráno pred budovou 

MsÚ príhovorom  primátora mesta M. Minárčika. Po uložení vencov sa prítomní odobrali k ďalšiemu 

pamätníku SNP v Horeckého kopanici a do obce Petrovice , osady Magale. Kladenie vencov na počesť  

spomienky vypálenia obce boli prítomní aj čestná stráž – vojakov 5. Pluku špeciálneho určenia zo 

Žiliny. Na pietnej spomienke sa okrem domácich  zúčastnili aj hostia z krajských organizácií a  

starostovia viacerých obcí z okolia. Podrobnosti SD č.:   271 / 2014 

Komunálne voľby.  

15. novembra si Bytčania volili poslancov a primátora mesta. Účasť vo voľbách dosiahla takmer 50 %. 

Voliči volili 12 poslancov do Ms zastupiteľstva a primátora mesta. Víťazom sa stal Miroslav Minárčik 

so ziskom 2 588 hlasov. Ďalší kandidáti boli: Július Kozák, Juraj Putirka, Branislav Beňák a Marián 

Severín.  Podrobnosti SD č.:  272  a, b, c, d / 2014 ; Podrobnosti SD č.:   273  a, b, c, d, e / 2014 
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Poslanci do MsZ : P. Weber, A. Školek, M. Filek, S. Struhal, J. Putirka, B. Šušolík, J. Babušík, B. Chúpek, 

Š. Bučo, J. Raždík, J. Melocík  a O. Skotnický. Za mestské časti  boli zvolení : J. Lovás, Ľ. Hrobárik, J. 

Kozák, A. Gajdošíková a P. Hrabovský. Podrobnosti SD č.:   274  a, b, c, d, e, f / 2014 
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15. kapitola 

 

Š P O R T 

Rozpočet  MsÚ – výdavky  v eurách:  

- Služby na šport                               51 390   

- Chata mesto                                      1 580  

- Šport a rekreácie                           112 650 

- Športové ihriská                                    300 

Podrobnosti SD č.:   275 / 2014   ( 17 str. – rozpočet všeobecne )  

Oznamy na verejnej tabuli mesta.  

8. 8. Mesto Žilina, Cyklistická spoločnosť Žilina a Slovenský zväz cyklistiky usporiadali v dňoch 29. – 

31. 8. Medzinárodné cyklistické preteky „ Cena Slovenska „ . Preteky sa začali 29. 8. V Tepličke nad 

Váhom a skončili na námestí v Bytči 31. 8. Pretekári absolvovali spolu 226 km, ktoré boli rozdelené do 

4 etáp. Pretekali slovenskí a zahraniční pretekári a družstvá, amatéri aj profesionáli. Vyhodnotenie 

pretekov, vyhlásenie výsledkov 4. etapy  , celkového poradia  a odovzdanie cien víťazom  bolo na 

námestí v Bytči.  

Olympijské hry.  

7.2. sa slávnostne začali a 23. 2. 2014 boli slávnostne ukončené 22. OH v SOČI. V slávnostnej časti, 

ktorá bola na vysokej umeleckej úrovni sme videli to najlepšie, čo môže Rusko ponúknuť svetu.  Soči 

odovzdala vlajku do Južnej Kórei na rok 2018.  

7.3. boli otvorené aj 11. Paraolympijské zimné hry v Soči.  

FUTBAL. 

Muži Bytča. Jarná časť regionálnych futbalových súťaží bola v plnom prúde, keď mužstvo FO Bytča 

začalo veľmi zle. Tri prehry za sebou boli zdvihnutým prstom.  O situácii v klube hovoril tréner 

Branislav Friedl. Jeho asistentom bol Peter Mužík.   Smolou našich bolo, že hneď úvodné zápasy začali 

s najsilnejšími súpermi.  Po tretej prehre si hráči prestali veriť. Po prehrách si spoločne sadli a vec 

prediskutovali. Nasledoval zápas s Rakytovcami, ktorý naši vyhrali 3 : 0 . Každou výhrou sa potom 

nálada v mužstve zlepšovala. Cieľom vedenia FO je 6. miesto v tabuľke.                                   

Podrobnosti SD č.   276 a, b / 2014                                                                                                                   

 V marci hrala Bytča v III. lige Majstrovstiev regiónov ( MR ) , kde bola v tabuľkách na 9. mieste.  

V apríli začali na 11.  a skončili na 5. mieste.  V máji boli na najlepšom 4. mieste. Podrobnosti SD č.:   

277 a, b / 2014  ; Podrobnosti SD č.:  278  a, b / 2014 ; Podrobnosti SD č.:    279 a, b, c / 2014 

V júni začali v tabuľke na 8. mieste ale postúpili na 7. miesto, kde sa dokonca mesiaca udržali. 

V auguste sa chystali na súboj s Dolným Kubínom , ktorý hral v II. lige a ktorý vyhrali.  O cenné 

víťazstvo nad bývalým účastníkom II. ligy Martinom sa zaslúžili strelci Hedera , Šichman a Lulák. 

Asistent trénera tvrdil, že káder doplnili perspektívnymi mladými hráčmi z okolia mesta.  Našťastie sa 

zatiaľ vyhli zraneniam. V augustovej tabuľke boli na 9. mieste.  Podrobnosti SD : 280  a, b, c , d  / 2014 
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Jesennú časť začala Bytča v tabuľke na 11. mieste. 16. 9. Hostia z Novej Bane na zápas pricestovali, 

hlavný rozhodca Horák však neuznal terén za spôsobilý.  Podrobnosti SD č.:  281 a, b, c / 2014        

Prvé dni  októbra si naši zahrali v pohárovej súťaži Slovnaft Capu s Kremničkou napínavý zápas, 

v ktorom napokon prehrali v penaltovom  rozstrele  3 : 2. V tomto mesiaci klesla Bytča najhlbšie na 

15. miesto v tabuľke. Podrobnosti SD č.:    282  a, b / 2014 

Bytča – dorast.  

V 18. Kole jarnej súťaže hral starší dorast II. ligu oblastnej súťaže a mladší dorast rovnako II. ligu. 

Tento post si udržali po celý rok. Podrobnosti SD č.:    283  a, b / 2014 

Bytča – žiaci. 

Vo všetkých kolách jarnej i jesennej ligy hrali žiaci Bytča v II. lige skupina Sever. Najlepšie sa strelecky 

darilo hráčom : Bednár, Rybárik a Mikula.  

Muži Hliník  

V sezóne jar – leto v 14. kole hrali v II. triede Oblastnej futbalovej súťaže.  V marcovej tabuľke začali 

na 2. mieste , z ktorého vystúpili na 1. miesto.  Podrobnosti SD č.:284 a, b / 2014                               

V apríli si udržali v tabuľke svoje 2. Miesto . Podrobnosti SD č.:   285 a, b / 2014 

V máji začali a aj skončili v tabuľke na 3. Mieste. Podrobnosti SD č.: 286 a, b, c / 2014                         
V júni sa statočne  držali na 3. Mieste. Podrobnosti SD č.: 287 a, b ,  / 2014                                                  
V augustových tabuľkách sa mužom z Hliníka viditeľne nedarilo, pretože postupne klesli zo 4. miesta 
na  spodok tabuľky 12. miesto. Podrobnosti  SD č.: 288 a, b / 2014                                                                   
V jesenných septembrových kolách sa Hliník akosi nevedel vyhrabať zo dna tabuliek.  Začali síce na 8. 
mieste , ale postupne klesli na 12. a napokon na 13. miesto.  Najviac gólov strelili v sezóne hráči :  
Milec, Ripel, Surma , Chrenko, Gajdošík a Šutarík.  Podrobnosti SD č.: 289 a, b, c / 2014                              
Ani v októbri sa mužom z Hliníka nedarilo, pretože na 13. Mieste začali a podali sa iba o jeden 
stupienok vyššie.  Podrobnosti SD č.:    290  a, b / 2014 

Hliník – žiaci.  

Hrali cez celú sezónu v I. triede s najlepším strelcom Ostrochovským.  

Muži – Hrabové, Pšurnovice a Hvozdnica.  

Všetci hrali III. B triedu v jarnej i jesennej sezóne.  V tabuľkách sa pohybovali takto :  

- apríl : Hrabové : 2. m.; Hvozdnica : 3.m.; a Pšurnovice 7.m.;  Podrobnosti SD č.:   291 a, b, c, d 
/ 2014 

- máj : Hrabové : 3.m.; Hvozdnica : 2.m.; Pšurnovice : 8.m.; Podrobnosti SD č.:   292  a, b / 2014 
- jún :  Hrabové : 3.m.; Hvozdnica: 2.m.; Pšurnovice : 7.m.; Podrobnosti SD č.:    293  / 2014 
- august : Hrabové : 6.m.; Hvozdnica: 3.m.; Pšurnovice: 4.m.; Podrobnosti SD č.:  294   / 2014 
- september: Hrabové: 5.m.; Hvozdnica: 1.m.; Pšurnovice: 6.m. Podrobnosti SD č.: 295 a, b / 

2014 
- október: Hrabové: 5.m.; Hvozdnica: 2.m.; Pšurnovice: 8.m.; Podrobnosti SD č.:  296 a, b, / 

2014 

Žiaci Hrabové, Hvozdnica a Pšurnovice  hrali celú sezónu v II. triede  skupiny B. Najlepší strelci: 
Hrabové: Balvoň, Krauz, Mihálik a Masiarik. Pšurnovice: Randík a Vančík.  



71 
 

 

H Á DZ A N Á 

Priebežne nás Ms hádzanársky klub pozýval na svoje zápasy do športovej haly v Predmieri. Počas 
sezóny hrali a trénovali práve tu aj dorastenka, aj žiačky Bytče, pretože ešte stále nemali svoj 
športový stánok.  

Úspechy.  

Hádzanárkam Bytče sa podarilo dosiahnuť dva významné úspechy. Na záver sezóny 2013 / 2014 sa 
mladšie dorastenky stali majsterkami  SR a staršie žiačky sa na turnaji v Trenčíne postavili na 
bronzový stupienok. Koncom mája  prebehlo posledné 20.kolo najvyšších súťaží dorasteniek, kde mal 
svoje zastúpenie aj MHK Bytča. Mladšie dorastenky svoju súťaž suverénne vyhrali , stali sa 
majsterkami SR a vybojovali tak pre Bytču zlaté medaily. Žiačky  tiež prispeli k medailovej zbierke. Od 
13.júna do 15.júna sa ml. a st. žiačky zúčastnili záverečných turnajov vďaka postupu z krajských 
súťaží. Ml. žiačky hrali v Šali a obsadili 6.m.  St. žiačky hrali v Trenčíne a obsadili bronzovú priečku. 
Reprezentácia . Hráčky MHK Bytča nereprezentujú len mesto, ale niektoré obliekajú aj dresy 
národnej reprezentácie, povedal nám hovorca klubu Milan Kucej. V kategórii kadetiek hrá za 
Slovensko  Tatiana Gajdošíková , Kristína Pastorková  a Renáta Zahumenská. V kategórii  junioriek 
hrajú : Tatiana Gajdošíková, Darina Šichmanová, Radoslava Zahumenská a Alica Kostelná.  Posledná 
menovaná hráčka , okrem iného, figuruje aj v širšej nominácii ženskej reprezentácie SR.  
Predstavitelia klubu sa poďakovali  mestu ako generálnemu sponzorovi a obci Predmier za 
ústretovosť za to, že našich ochotne prichýlia vo svojej športovej hale.                                       
Podrobnosti SD č.:   297 / 2014 

Alica Kostelná. Talentovaná bytčianska hádzanárka bola v septembri nominovaná na seniorskú 
reprezentačnú akciu  - medzinárodný turnaj „ O štít mesta Cheb“.  Mladá spojka, ktorá prestúpila do 
českého celku DHC Sokol Poruba v ČR. Spomínané podujatie sa uskutočnilo  v septembri za účasti 
družstiev ČR, Poľska, Slovenska a Bieloruska.  Kostelná bola najskôr nominovaná len ako náhradníčka, 
dodatočne však doplnila 19-člennú súpisku českého trénera.  V reprezentačnej šatni sa stretla 
s ďalšou odchovankyňou bytčianskej hádzanej, pivotkou Evou Minárčikovou. Turnaj v Chebe bol 
prípravou na Majstrovstvá Európy v Maďarsku.  Vo februári bola mládežnícka reprezentantka Alica 
nominovaná do ženskej reprezentácie. Na februárovom zraze v Partizánskom  sa hráčky pripravovali 
na kvalifikačný dvojzápas proti Fínsku. Alica momentálne hrá mládežnícke súťaže, keďže družstvo 
žien neštartuje v 1.lige. Juniorská reprezentačná spojka nastupuje v rámci striedavého štartu tiež za 
východniarsky tím Iuventa Michalovce.  Alica tvrdí, že Michalovce sú pre ňu obrovskou výzvou, 
pretože sú najlepší tím a momentálne vedú tabuľku spoločnej česko-slovenskej súťaže hádzanárok. 
Podrobnosti  SD č.:   298 a, b / 2014 

Eva Minárčiková. Na decembrovom európskom šampionáte v Maďarsku a Chorvátsku mala svoje 
zastúpenie aj Bytča v osobe pivotky Evy Minárčikovej.  V súčasnosti oblieka dres českého tímu DHC 
Sokol Poruba. Predtým pôsobila aj v Slávii Partizánske. S reprezentačným dresom Slovenska má už 
skúsenosti z mládežníckych kategórií.  Hádzaná bola v rodine Minárčikovcov športom číslo 1, veď aj 
Evina mama je bývalou juniorskou  reprezentantkou Československa.  Doma mala Eva vytvorené 
ideálne podmienky od útleho detstva. Prvé hádzanárske kroky urobila v bytčianskom klube. Jej bývalý 
tréner ( súčasný prezident klubu ) František Garabík spomína, že Eva bola zapálená , snaživá 
a kamarátska. V žiackom tíme, ktorý bol pred 10 rokmi najsilnejší výber v krajine,  boli spolu s Ivetou 
Minárčikovou najsilnejšími „ ťahúňkami“. Už ako dorastenka odišla hosťovať do Partizánskeho. Dnes 
teda pôsobí v Porube, kde pred rokmi hrala ďalšia Bytčianka Iveta Mičiníková, ktorá dnes hrá za 
Michalovce.  Júnový žreb zaradil Slovensko do ťažkej skupiny spolu s Francúzkami, Srbkami 
a hráčkami Čiernej Hory.   Podrobnosti SD č.:   299 / 2014 
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Darina Šichmanová.  Hovorí o sebe, že k hádzanej sa dostala vďaka svojej kamarátke a spoluhráčke 
Alici Kostelnej. Jej post je ľavé krídlo a ľavá spojka. Už deviaty rok pôsobí v domácom bytčianskom 
klube, ktorý hrá prvú dorasteneckú ligu. Teší sa, že sú dobrý kolektív, kde si dievčatá navzájom 
pomáhajú. Keďže je ich málo, dopĺňajú ich mladšie dorastenky. Ich ambície sú stále tie isté – bojovať 
o čo najvyššie umiestnenie.  Trénuje trikrát do týždňa v športovej hale v Predmieri, pretože Bytča 
halu nemá.  Je to časovo náročné kvôli škole a učeniu, pretože musí dochádzať. S klubom chodia na 
prípravné zápasy a turnaje väčšinou do Čiech a s reprezentáciou po celej Európe. Turnaje sú vlastne 
sústredenia, pretože na nich si hráčky konfrontujú hru iných klubov. Majú výborných fanúšikov. Sú to 
väčšinou rodičia a ľudia , ktorých baví šport. Povzbudzujú ich, keď sa nedarí a podporujú na ceste 
k víťazstvu.  Hovorí, že jej pamätný zápas bol s Michalovcami spred 2 rokov, keď naše dievčatá po 
výhre o jeden gól  získali titul majstra Slovenska v mladšom doraste.  

 Čo sa týka zranení , v hádzanej sú časté. Hráčky sú v stálom kontakte a hrá sa na palubovke, kde aj 
nešťastný pád môže spôsobiť vyradenie na dlhú dobu.  Darinu vyradilo v zimnej časti sezóny zranenie 
po natrhnutí  šľachy v kolene na 3 mesiace.  

Za najväčšie úspechy považuje dvojnásobnú účasť na majstrovstvách Európy kadetiek v Čechách 
a junioriek v Dánsku, tretie miesto so ženami Partizánskeho, kde v minulej sezóne hosťovala. Chcela 
by sa dostať do niektorého ženského tímu WHIL. Osobne podotýkam, že Darina je krásne dievča, 
ktoré by určite vyhralo v súťaži krásy.  Podrobnosti SD č.:  300  / 2014 

S T O L N Ý     T E N I S  -  TZOB 

- V januári som v tabuľkách zaznamenala 2 tímy: Bytča B hrala 5.ligu na 1.m. a Bytča C hrala 
6.ligu na 5.m.  Podrobnosti SD č.:   301 / 2014                                                                                                                       
-   február: Bytča B hrala na 1.m.; a Bytča C na 5.m.;  

- Marec : Bytča B hrala 5.ligu na 1.m. a Bytča C hrala 6.ligu na 6.m.  
- Apríl : Bytča A hrala 2.ligu na 3.m. Podrobnosti SD č.:    302 a, b, c / 2014 
- Október : Bytča B postúpila do 4.ligy  na 8.m. a Bytča C sa z tabuliek celkom stratila 
- November bolo všetko rovnako 
- December : Bytča B hrala v 4.lige na 6.m. Podrobnosti SD č.:  303 a, b, c / 2014 
- V koncoročnom hodnotení najlepších hráčov  figuruje Rastislav Kalman za Bytču B s 85 % 

úspešnosťou.  

C Y K L I S T I K A 

Nové cyklistické chodníky. V našom kraji sa nachádza najväčší počet cykloturistických chodníkov 
spomedzi všetkých krajov Slovenska. Je to spolu 2890 km ciest a cestičiek pre milovníkov dvoch 
kolies.  Vo februári sa v ŽSK začala obnova existujúcich a výstavba nových trás. Cieľom bolo navrhnúť 
univerzálnu sieť cyklotrás , aby sa prepojili v kraji cielene a nie náhodne. Cyklotrasy sa začali budovať 
vo všetkých kútoch kraja, čiže aj na Bytčiansku. ŽSK sa v novom programovacom období uchádzal 
o dotácie z Európskej únie na cyklodopravu.   Podrobnosti SD č.:   304  / 2014 

Súťaž. Domáci cyklisti spolu s MsÚ usporiadali 23.8.cyklistickú súťaž v lesnej časti nad firmou 
STAVOARTIKEL. Cyklisti sa začali registrovať od 9,00hod.. Okrem našich sa súťaže zúčastnili pretekári 
z Považskej Bystrice, Čadce a Žiliny.  

Medzinárodné preteky. Koncom augusta sa v Bytči skončili  Medzinárodné cyklistické preteky Cena 
Slovenska 2014 štvrtou etapou dlhou 116km.  Preteky organizoval Cyklistický spolok Žilina ( CSŽ) Do 
poslednej etapy nastúpilo takmer 100 juniorov a kadetov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Nemecka 
a Saudskej Arábie. Mnohí ale nezvládli náročné dvojnásobné stúpanie na Melocík a  Semeteš 
a z pretekov odstúpili. Záverečnú etapu s cieľom na Námestí SR v Bytči a aj celkovo Cenu Slovenska  
2014 vyhral Lenard Kämna z nemeckého tímu.  Biely dres pre najlepšieho kadeta si vybojoval Matúš  
Štoček z Veľkého Rovného, ktorý reprezentuje CSŽ. Rámcové preteky Slovenského pohára starších 
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žiakov s cieľom na Melocíku vyhral rodák  z Bytče Matej Blaško, jazdiaci tiež za CSŽ.                             
Podrobnosti SD č.:   305  / 2014 ( plagát ) 

Matej Blaško – nádejná hviezda. Pochádza z Bytče, do školy chodil na ZŠ ul. Mieru a naplno sa venuje 
cyklistike. Je členom CSŽ. 3x do týždňa trénuje takmer celé popoludnie. Cyklistike sa venuje len jeden 
rok, ale už dosiahol výrazné úspechy. Na majstrovstvách Európy ( pre 13-až14ročných ) získal 1.m. 
ako víťaz Malého závodu mieru v ČR.  Každý víkend sa zúčastňuje nejakých pretekov.  V tomto športe 
ho veľmi podporujú jeho starí rodičia ( Ján a Eva ). Jeho vzorom sú bratia Velitsovci. Mladého Mateja 
podporil aj primátor mesta M. Minárčik, ktorý mu na MsÚ odovzdal ocenenie a poďakoval za 
reprezentáciu.    Podrobnosti SD č.:   306 / 2014 

Nový cyklistický klub. V Bytči začiatkom januára 2014 vznikol cyklistický klub Kamenná hora jazdcov ( 
Stone Hill Riders – SHR ). Jeho členovia sa venujú najťažšej a najvyššej kategórii cyklistiky. Nazýva sa „ 
downhill“, alebo po slovensky zjazdová cyklistika. Ide o preteky na čas , kde sa prekonávajú rôzne 
prekážky – skoky cez skaly, korene apod. Zakladateľom klubu je Jakub Lukáč, ktorému pomáhajú 
Nikola Varáčková a Peter Hrtánek.  Dnes má SHR v Bytči 13 členov vo veku od 14 do 22rokov, ktorí 
trénujú na trati, ktorú si sami vybudovali.  Ich hlavným cieľom je prezentovať zjazdovú cyklistiku, 
nezraniť sa, posúvať svoje limity a zúčastňovať sa na zahraničných súťažiach.                                 
Podrobnosti SD č.:    307 / 2014 

Klubový pretek.  23.augusta 2014 sa v Bytči na miestnej trati SHR tímu uskutočnil klubový pretek 
v zjazde na horských bicykloch. Na súťaži sa zúčastnilo 28 pretekárov  z Bytče a blízkeho okolia. Trať 
mala 900 metrov a bola náročná. Popoludní odštartovali jazdci kategórie Junior vo veku 14 – 17 
rokov. O necelú hodinu sa postavili na štart jazdci kategórie Hobby vo veku 18 – 26 rokov. 
Z domáceho tímu SHR sa najlepšie umiestnil Denis Kavalec ( 5.m. ), a Dalibor Ruman ( 4.m. )    
Podrobnosti SD č.:   308 / 2014 

H O K E J B A L 

Turnaj. 23. 8. Na mestskom štadióne v Bytči bojovali hokejbalisti o putovný pohár primátora mesta. 
V dvoch základných skupinách sa stretlo 8 mužstiev. Konečné víťazstvo si odniesli domáci z Orange 
Bytča.  Turnaj nadviazal na úspešné preteky v hokejbale ešte na ihrisku ZŠ Ul. mieru. Najlepší brankár 
:  Marek Gališ, najlepší strelec : Juraj Šuda a najlepší obranca : Martin Papánek.                                 
Podrobnosti SD č.:    309 a, b / 2014 

L Y Ž O V A N I E 

Vo februári sa začali zimné prázdniny a naši lyžiari sa vyhrnuli na svahy, kde boli tento rok výborné 
podmienky na lyžovanie. Podklad síce tvorí technický  sneh , ale počas 2 dní pribudlo niekde až 20 cm 
prírodného.  V marci sa na Magistrále znova nelyžovalo. Nezvyčajne teplá zima nepriala bežkárom. 
Základná trasa lyžiarskej magistrály vedie aj cez náš okres ( Kolárovice, Petrovice, Štiavnik a Veľké 
Rovné).  Lyžiari využívali iba časť trasy  Melocík – Kasárne, ale aj tam sneh dlho nevydržal.  
Podrobnosti SD č.:    310  a, b / 2014 

Úspešná lyžiarka. Zrakovo postihnutá športovkyňa Henrieta Farkašová získala na paralympijských 
hrách v ruskom Soči až 3 medaily. Spolu s navádzačkou boli zlaté v obrovskom slalome a zjazde, bronz 
vybojovali v slalome. Slovensko získalo na paralympiáde dokopy 7 medailí a pretekárka ŠK Kinex 
Bytča sa stala najúspešnejšou športovkyňou  zo Slovenska.  Podrobnosti SD č.:   311 / 2014 

Majstrovstvá v malom futbale.  V júli sa v Bytči po jedenásty krát uskutočnili Majstrovstvá okresu 
v malom futbale. Turnaj tento rok podporil nadačný fond Kia Motors Slovakia. Vďaka tomu mohli 
organizátori výťažok so štartovného venovať mladým futbalistom s chudobných rodín. Chlapci dostali 
nové kopačky . Z Bytče to boli Martin a Miloš Chylovci , Jozef Koliba a Marek Adamec , ktorí vyrastajú 
v Detskom domove.  Podrobnosti SD č.:  312  a, b  / 2014   
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Bojové umenie .  V Bytči sa vyučuje Kung – fu už 16 rokov.  Školu založil Ján Hrankay a dnes má 
pobočky po celom Slovensku, no hlavné sídlo stále v Bytči. Škola je rodinná a jej členovia si navzájom 
prejavujú úctu. Žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach vo všetkých súťažiach. Kung 
– fu je filozofia, ktorá sa opiera o tri základné piliere : zdravie, kondícia a sebaobrana.  Žiaci sú 
z rôznych vekových kategórií a cvičia 6x do týždňa.  Podrobnosti SD č.:  313 / 2014 

Jamesáci.  V dňoch 11. – 17.augusta horolezci z celého Slovenska( a samozrejme z oddielu v Bytči ) 
oslavovali na Popradskom plese 90.ročník založenia JAMESu. Ide o vysoké číslo, ktoré túto akciu radí 
medzi absolútne najstaršie športové podujatie na Slovensku.  Okrem iného sa uskutočnila aj pietna 
spomienka na symbolickom cintoríne pod Ostrou. Tu si uctili a zaspomínali na priateľov od lana, ktorí 
zahynuli pri športovom výkone alebo pri záchrane iných.  Spomínali na 60. – 70.roky minulého 
storočia kedy žilinský horolezecký oddiel patril medzi popredné odd. bývalého Československa.   
Podrobnosti SD č.:  314 / 2014 

Nové talenty.  Tréneri FO Bytča – prípravka, hľadali nové futbalové talenty , chlapcov narodených 
v rokoch 2005, 2006. V priebehu septembra a októbra boli skúšobné tréningy a výber nových hráčov 
spomedzi talentov.  Vedenie FO ponúkalo kvalitné tréningy pod vedením trénerov s licenciou a pod. 
Vedúci mužstva prípravky bol Štefan Pastorek a tréner Marián Weber.  Podrobnosti SD č.:  315 / 2014 
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16. kapitola 

 

Ľ U D I A    M E D Z I    N A M I 

 

MUDr. Alojz Chura 

Pri príležitosti 115. výročia narodenia univerzitného profesora MUDr. Alojza Jána Churu slávnostne 

odhalili pamätnú dosku na jeho rodnom dome v Hliníku n/ Váhom 21. júna 2014. Odhalenia sa 

zúčastnili primátor mesta , žijúci rodinní príslušníci, priatelia a známi z Bytče a okolia. Profesor Chura 

sa narodil 11. 6. 1899 v Hliníku, kde dokončili základné vzdelanie. Gymnázium ukončil v Nitre, 

pokračoval na lekárskej fakulte v Budapešti, v Brne ale titul získal v Bratislave na UK.  Tu bol 

asistentom   histologického  ústavu  do r. 1925. V tomto období absolvoval študijné cesty do Anglicka, 

Holandska a Nemecka.  Od r. 1933 bol prednostom LF UK. Po roku 1945 postupne zastával všetky 

vysoké funkcie na UK v Bratislave.                                                                                                                     

Vo svojej práci dával prednosť  výžive dojčiat, pneumológii a infekčným chorobám detí.  Vybudoval 

systém poradní pre dojčatá, založil školskú zdravotnú službu, vydal viac ako 100 odborných publikácií. 

Zomrel v roku 1979 v Trenčíne. Podrobnosti  SD č.:    316  a, b, c / 2014 

MUDr. Ján Červeňanský, DrSc., Dr.h.c 

V januári uplynulo presne 109 rokov od narodenia významného bytčianskeho rodáka profesora , 

lekára a ortopéda  Červeňanského . Narodil sa 29. 1. 1905 vo Veľkej Bytči. Strednú školu absolvoval 

v Trenčíne a Bratislave, kde pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na lekárskej fakulte UK. Ako lekár 

pôsobil  v Košiciach a potom  na klinikách v Bratislave. Pracovné pobyty absolvoval v bývalom 

Sovietskom zväze, Taliansku a USA.  V roku 1964 bol zvolený za akademika SAV.                       

Publikoval  viac ako 350 vedeckých prác a monografií , v ktorých sa venoval  problematike chirurgii 

brucha. Neskôr sa stal priekopníkom  slovenskej ortopédia. Významne prispel k chirurgickej liečbe 

chorôb chrbtice a nádorov pohybovej sústavy.  Uznávaný lekár zomrel 5. Júla 1977 v Bratislave. Jeho 

manželka i dcéry kráčajú v jeho šľapajach.                                                                                                       

O doktorovi    Červeňanskom som už písala v kapitole Ľudia medi nami v rokoch 2001 a 2003.           

Podrobnosti  SD č.  317/ 2014  

Generál Ivan Schwarz. 

Pán generál si prevzal ocenenie, ktoré mu pri príležitosti 780. Výročia prvej písomnej zmienky 

o meste Bytča udelil primátor M. Minárčik.                                                                                                      

Ivan Schwarz  ako člen 311. Československej bombardovacej perute nalietal počas II. sv. vojny 4 500 

hodín. Zúčastnil sa aj vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii a iných dôležitých bojov.                      

I. Schwarz žil v Bytči až do svojich stredoškolských rokov, keď sa z rodinou presťahovali do Londýna. 

V kronike som už o ňom písala v tejto kapitole v rokoch 2010 a 2012.                                                                     

Podrobnosti  SD č.:   318 / 2014 

 

Milan Michal Harminc. 

Dodnes patrí medzi najvyhľadávanejších architektov na Slovensku. Svoju stopu zanechal aj v Bytči. 5. 

júla uplynulo 50 rokov od jeho smrti.  Narodil sa 7. 10. 1869 v Kulpíne, v Srbsku, kde mu pred rokom 

odhalili bustu.  Väčšinu svojho života ale prežil na Slovensku. Naprojektoval viac ako 300 stavieb.  

V roku 1919 bol autorom domu Dr. M. Mičuru v Bytči, ktorí nanešťastie zbúrali , aby tam postavili 
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obchodný reťazec LIDL.  Na námestí stojí od neho  budova bývalej Tatra banky. Dnes je to Slovenská 

sporiteľňa. Najvýznamnejším dielom  v Bytči, z dielne  tohto uznávaného autora je rekonštrukcia 

kostola sv. Barbory zo 17. storočia na cintoríne a prestavba kostola Všetkých svätých na námestí.     

Podrobnosti  SD č.:  319 / 2014 

Dr. Martin Mičura.  

Začiatkom novembra sa v Bytči uskutočnila slávnostná spomienka na tunajšieho významného rodáka 

Dr. Martina Mičuru. Narodil sa v osade Košarisko, ktorá patrila k obci Dlhé Pole.  Vďaka výchove 

z domu sa z neho stal  uznávaný advokát a právnik.  Po rokoch sa stal županom Tekovskej 

a Nitrianskej župy, bol prezidentom súdnej tabule v Košiciach a prvým predsedom Slovenského 

najvyššieho súdu.  V Bytči mal svoju vilu, pomohol postaviť meštiansku školu, dal zregulovať 

Petrovičku a kanalizáciu námestia. V Bytči je po ňom pomenovaná ulica. Osemnásť rokov tu zastával 

funkciu richtára.                                                                                                                                                          

Na M. Mičuru mnohí dodnes spomínajú ako na láskavého človeka ochotného vždy pomôcť. Finančne 

podporoval chudobné rodiny a mnohým doslova zachránil život.  O to smutnejší bol jeho tragický 

koniec, keď ho po oslobodení odvliekli príslušníci Červenej armády do Ruska, kde aj skončil jeho život.  

Spomienka na neho sa začala vo farskom kostole omšou, ktorú celebroval dekan farnosti Dalibor 

Mišura za čarovného spevu zboru Glória Deo. Neskôr si rodinní príslušníci, priatelia a významné 

osobnosti kultúrneho i náboženského života na neho spomenuli v reštaurácii obklopení 

spomienkovými predmetmi z jeho života.  Boli to fotografie, obrazy, knihy . Počas slávnostného 

večera sa prítomní mohli započúvať do klavírnych skladieb talentovaného klaviristu Mateja Zapletala, 

ktorý je vnuk Martina Mičuru.                                                                                                                      

Podrobnosti   SD č.:   320 / 2014 

Mgr. Pavol Boháčik. Hneď po ukončení vysokej školy nastúpil na miesto učiteľa v Bytči na ZŠ  Ul. 

mieru. Odjakživa sa venoval hudbe, ktorú na škole aj vyučoval.  Pretože je manuálne zručný , kúpil si 

v r. 1973 sústruh.  Zo začiatku na ňom robil len drobné práce a opravy.  Potom sa pustil do výroby 

šrotovníka na odrezané konáre stromov.  Je zostrojený na princípe sečkovnice.  Neskôr sa pustil do 

výroby drevených ozdobných tanierov, misiek, soľničiek a hračiek pre deti z bukového dreva.  Pre 

vlastnú potrebu vyrobil aj nejaký nábytok .  Podrobnosti aj s fotografiou môžeme nájsť v GALZA 

PRESS č. 2.  

Ing. Daniela Bílková.   

Dom kultúry sa od 13.2. premenil na malú galériu. Svoje obrazy tu vystavovala Ing. Daniela Bílková 

z Mikšovej.  Narodila sa síce v Považskej Bystrici, ale od detstva žije v Mikšovej. Dnes pracuje v MsÚ 

v Bytči.  Vo svojej tvorbe sa venuje najmä krajinkám, ale aj zátišiam plným kvetov a prírody Slovenska 

a napr. aj slnečného Provence.   Vernisáž výstavy otvoril primátor mesta  a pod názvom Obrazy trvala 

do  3. 3. 2014.                                                                                                                                                

Podrobnosti  SD č.:   321  / 2014 

Alžbeta Kramarová. 

Na MsÚ  začiatkom kalendárneho roka došlo k zmene na poste prednostu. Bývalého šéfa úradu A. 

Gallu nahradila Alžbeta Kramarová, ktorá zvíťazila v konkurze vyhlásenom mestom.  Pani Kramarová 

nie je v Bytči neznáma osoba. Skúsenosti z práce úradu zbierala ako poslankyňa MZ a MR. Ako bývalej 

riaditeľke Daňového úradu v Bytči a predsedníčke finančnej komisie mesta je jej najbližšia oblasť 

ekonomiky. Najdôležitejšie je pre ňu „ aby chod úradu bol pružný, rýchly a racionálny, aby úradníci 

vychádzali v ústrety obyvateľom a neobchádzali pritom zákony.  Primátor M. Minárčik víta je 

racionálny prístup k práci.                                                                                                                             

Podrobnosti   SD č.:   322 / 2014 
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Katarína Kasagrandová. Preslávila sa v Bytči a okolí svojimi ikonami a maľovaním erbov. Sama tvrdí, 

že si túto krásnu kratochvíľu vymyslela, aby mala čo robiť na dôchodku a to je  už 11 rokov . Spolu so 

sestrou Beátou sa dali na písanie ikon, čomu predchádzalo školenie vo Švajčiarsku, v meste Lausanne.  

Keď ich napísala 20 , rozhodla sa usporiadať prvú výstavu. Samozrejme v Bytči. Mala veľký úspech , 

veď si ju prišlo pozrieť viac ako 1 160 ľudí. Rovnaký úspech zožala výstavy vo Švajčiarsku, kde sestra 

Beáta Nideckerová žije. Po týchto pilotných akciách sa akoby roztrhlo vrece s výstavami .Veľký 

význam mala aj výstava pri príležitosti slávenia primičnej sv. omše Tomáša Šandrika, ktorá sa konala 

5.10. 2014. 

Pani Katka uzavrela oficiálnu  zmluvu s mestom Bytča na zhotovenie a predaj erbov. Konkrétne : erby 

Mesta Bytča, Karolínka a Opoczno.  Rovnako namaľovala aj erb farnosti Bytča., ktorý bol zaradený do 

Heraldického registra Slovenskej republiky 10.4.2014. V SD prikladám zoznam výstav doma ale 

i v zahraničí. Katka je veľmi aktívna a práve jej patrí vďaka za to , že mi veľmi pomáha so zhŕňaním 

materiálu pre kroniku mesta. Obetavosť majú Kasagrandovci zrejme v krvi, pretože syn Mário získal 

striebornú Jánskeho plaketu za dlhoročné darcovstvo krvi. Katkin príbuzný bol aj Rastislav Vallo 

a Pavel Martinický ( jej ujec – mamin brat).  

Podrobnosti SD č.:    323 a, b, c  / 2014 

Podrobnosti SD č.:    324  a, b, c, d / 2014 

Ing. Rastislav Vallo sa narodil v Bytči časti M. Bytča v auguste 1944. Dostal sa mi do rúk jeho rodinný 

erb. Pán Vallo bol stavebný inžinier. Začínal vo Vojenskom projektovom ústave, pokračoval 

v komerčných spoločnostiach, kde sa spolupodieľal na významných projektoch. Jedným z nich bola aj 

výstavba  nemocničného komplexu v Mongolskej republike. Na dôchodku sa ďalej venoval inováciám  

v oblasti techniky a astronómie. Je tvorcom heraldického erbu , ktorý prikladám v SD. Pán Ing. Zomrel 

9.5.2014. 

Podrobnosti SD č.:   325  a, b / 2014 

Pavel Martinický. Podrobne som o ňom písala aj v roku 2011. Teraz som zachytila v tlači zaujímavý 

článok , ktorý tvrdí, že významne zmenil tvár svojho mesta, pretože naprojektoval vodné dielo Vážsky 

kanál, posunul koryto potoka Petrovička, aby mesto obchádzal.  Vláda po II. sv. vojne rozhodla, že sa 

intenzívne budú stavať vodné diela, aby bol dostatok el. energie. Začali sa budovať vážske kanály 

s vodnými elektrárňami. Jeden z nich projektoval P. Martinický. Ako prvé musel vyriešiť križovanie 

potoka Petrovička s kanálom. Navrhol úplne nové koryto. Ochránil tým Bytču pred záplavami, aj keby 

prišla storočná voda.  Starí Bytčania ho vinia z toho, že dal zbúrať kaplnku. Vyznal sa : „ som veriaci 

človek a v duši som plakal, že kaplnka musí preč“. Zachytil prameň vody, ktorý tam vytekal a všetko 

pripravil na to, ak sa raz kaplnka znovu postaví. Za jeho vieru ho ŠTB neprestajne prenasledovala. 

Jeho dielom boli aj všetky 3 podjazdy popod kanál. Dnes má 92 rokov, žije v Bratislave a do rodnej 

Bytče pravidelne chodí na návštevy.  

Podrobnosti SD č.:   326  / 2014 

Narodili sa  

Nie všetci  rodičia detí, ktoré sa tento rok narodili,  o tom uverejnili správu v novinách. Preto 

menovite uvádzam iba tých, ktorí sa nám predstavili v týždenníku MY ŽN. V SD prikladám ich 

fotografie.  

18. 12. 2013    sa narodila Michaela Balážová         rodičom Kataríne a Miroslavovi z Mikšovej             

20. 12.              Sa narodil   Šimon Bitala                    rodičom Darine a Jánovi              z Hrabového          

7. 1. 2014            -  „  -         Tobias Čupec                   rodičom Natálii a Jánovi              z Hvozdnice            

7. 1.                     – „  -          Alexandra Kollárová       rodičom  Danke a Milanovi         z Bytče                   

10. 1.                   -  „  -         Nella Žideková                 rodičom Monike a Branislavovi  z Hliníka               



78 
 

26. 1.                   -  „  -         Sára Sýkorová                  rodičom  Klaudii a Danielovi        z Bytče                 

17. 3.                   -  „  -         Filip Capko                        rodičom Alene a Miroslavovi       z Bytče                

19. 3.                   -  „  -         Marcel Levko                   rodičom Alexandre a Marcelovi  z Bytče                         

23. 3.                   -  „  -         Ella Lokajová                     rodičom Slavomíre a Marekovi  z Bytče                           

3. 4.                     -  „  -         Jozef Šutara                      rodičom Petre a Jozefovi              z Bytče                         

19. 4.                   -  „  -         Alica Gaňová                    rodičom Emílii a Lukášovi             z Hrabového                    

29. 4.                   -  „  -         Nicolas  Šmahaj               rodičom  Renáte a Branislavovi   z Bytče                           

30. 4.                   -  „  -         Matej Švaček                   rodičom  Ivete a Dušanovi            z Hliníka                       

13. 5.                   -  „  -         Tobias Havrila                  rodičom Márii a Radoslavovi       z Hvozdnice                  

8. 6.                     -  „  -         Matúš Gaňa                      rodičom Martine a Petrovi           z Hvozdnice               

14. 7.                  -  „  -          Štefan Martinecký           rodičom Anne a Štefanovi            z Hliníka                     

24. 7.                  -  „  -          Michal Kirna                     rodičom Anne a Milanovi              z Bytče                       

28. 7.                  -  „  -          Terézia Tomanová          rodičom Martine a Milošovi          z Bytče                   

30. 7.                  -  „  -          Tomáš Mištrík                  rodičom Patrícii a Tomášovi          z Hrabového             

1. 8.                    -  „  -          Richard Bielik                   rodičom Branislave                          z Pšurnovíc                 

9. 8.                    -  „  -          Michal Surma                   rodičom Ivane a Michalovi             z Bytče                   

17. 8.                  -  „  -          Emma Nemcová              rodičom Kataríne a Vladimírovi     z Bytče                    

19. 8.                  -  „  -          Kristián Škero                   rodičom Zdenke a Petrovi               z Hvozdnice             

21. 8.                  -  „  -          Sandra Labudová            rodičom Daniele a Jozefovi              z Bytče                      

1. 9.                    -  „  -          Viktória Švrlová               rodičom Márii a Jaroslavovi             z Bytče                    

6. 9.                    -  „  -          Veronika Hôrecká                                                                          z Bytče                          

1. 10.                  -  „  -          Natália Hrabošová          rodičom Dominike a Jozefovi           z Hvozdnice              

4. 10.                  -  „  -          Tamara Sandanusová    rodičom Stanislave a Jánovi              z Bytče                   

12. 11.                -  „  -          Michal Chlebina              rodičom Gabriele a Michalovi          z Hvozdnice         

Podrobnosti SD č.:  327 a, b, c, d, e / 2014 ;  č.:   328 a, b, c, d / 2014 ;  č.:  329  a, b, c, d / 2014 ; č. :  

330  a, b, c, d, e / 2014;  č.:   331 a, b, c, d, e / 2014;  č.:   332 a, b, c, d, e / 2014    

Opustili nás.  

1.2.       Elena Zubrická                                                                                    nar. 1929 , Bytča                                
20. 2.    Jozef Ďurdík                                                                                        nar. 1947 , Bytča                                
12. 3.    Anna Dančíková, rod. Nuchalíková                                                 nar. 1934 , Bytča                                  
13. 3.    Ella Mrenová                                                                                       nar. 1923 , Bytča                                
19. 3.   Helena Gallová, rod. Varačková                                                       nar. 1936,   Bytča                                                                                                                                   
21. 3.    Ivan Buranda                                                                                       nar. 1974 , Bytča                           
21. 3.    Michal Ondrejkovič                                                                            nar. 1934,  Bytča                                
8. 4.      Ján Bambúch                                                                                        nar. 1944,  Bytča                                 
13. 4.    Ľubomír Urban                                                                                    nar. 1964, Bytča                               
15. 4.    Janka Huboňová, rod. Beníčková                                                     nar. 1939 , Bytča                                    
15. 4.    Jozef Prašnický                                                                                     nar. 1922, Hvozdnica                        
16. 4.    Peter Lipka                                                                                            nar. 1935 , Bytča                            
20. 4.    Juraj Uhliarik                                                                                         nar. 1943, Bytča                               
22. 4.    Oľga Ždánska, rod. Miklúšová                                                           nar. 1957, Bytča                              
10. 5.   Jozef Hujík                                                                                              nar. 1950, Bytča                             
11. 5.   Ľuboš Gaňa                                                                                            nar. 1965 , Bytča                             
13. 5.   Helena Mináriková, rod. Bočková                                                      nar. 1936, Hvozdnica                         
25. 5.   Jozef Heššo                                                                                             nar. 1930, Bytča                           
26. 5.   Ľudmila Danišová, rod. Tisová                                                            nar. 1934, Bytča                            
1. 6.      Marian Raždík                                                                                       nar. 1959, Bytča                                          
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7. 6.      Kamila Dubovanová, rod. Kremeňová                                             nar. 1945 , Bytča                                                                                                                             
12. 6.   Ján Buranda                                                                                           nar. 1938 , Bytča                             
14. 6.   Alojz Jánošík                                                                                          nar. 1948 , Hvozdnica                     
21. 6.   Anna Motyčíková, rod. Svrčková                                                        nar. 1930 , Bytča                             
27. 6.    Mária Krajčiová, rod. Gaňová                                                            nar. 1931, Hrabové                                   
9. 7.      Jozef Kancnýř                                                                                        nar. 1946,  Bytča                                 
10. 7.    Jozef Halienka                                                                                      nar. 1961,  Pšurnovice                                                                    
14. 7.   Jozef Bučko                                                                                            nar. 1921,  Bytča                              
14. 7.   Štefan Koštial                                                                                        nar. 1932,  Bytča                                
29. 7.   Veronika Višňovská, rod. Gajdošíková                                              nar. 1933,  Hliník n/V                                         
2. 8.     Sabína Kameniarová, rod. Mišiaková                                                nar. 1942,  Hvozdnica                    
28. 8.   Zuzana Tabačková                                                                                nar. 1993, Bytča                                 
7. 9.     Zlatica Mešterová, rod. Badíková                                                      nar. 1943, Hliník n/ V                                          
9. 9.     Mária Chladná, rod. Halamová                                                          nar. 1955,  Bytča                           
12. 9.   Ľubomír Slovák                                                                                     nar. 1951,  Bytča                          
12. 9.   Jozef Daniš                                                                                             nar. 1926,  Bytča                          
25. 9.   Ľudovít Šutý                                                                                           nar. 1933,  Bytča                                 
29. 9.    Ing. Eleonóra Churová                                                                         nar. 1934,  Hliník n/V                  
7.10.     Vladimír Chalupka                                                                                nar. 1942,  Hliník n/V                    
13.10.   Jozef Jalovičiar                                                                                      nar. 1927,  Bytča                      
18.10.   Teodor Martinický                                                                               nar. 1935,  Bytča                        
21.10.    Milan Honza                                                                                         nar. 1963,  Bytča                      
21.10.    Anna Kováčová, rod. Šimúnová                                                        nar. 1932,  Hvozdnica             
19.11.    Antónia Bučová, rod. Nováková                                                       nar. 1933,  Bytča                     
19.11.    Jozef Malík                                                                                           nar. 1934,  Bytča                        
24.11.    MUDr. Ladislav Kyseľ                                                                          nar. 1946,  Bytča                       
1.12.      Ján Sakala                                                                                             nar. 1936,   Bytča                       
2.12.      Jozef Barčák                                                                                          nar. 1942,  Hliník n /V                  
8.12.      Anna Hrabovská, rod. Durdíková                                                      nar. 1928,   Hrabové               
13.12.   Jana Piačková, rod. Klundová                                                             nar. 1965,  Bytča  

Ďalej nás navždy opustili z Bytče: Ing. Jozef Palfy ( 1948 ), Štefánia Pavlíková ( 1925 ), Stanislav Čikota 
( 1974 ), Stanislav Štrocholec ( 1942 ), Peter Komorovský ( 1960), František Hrnko ( 1925 ), Anna 
Cirbusová ( 1923 ), Milan Šichman ( 1967 ), Peter Jursík (1954 ), Anna Hrtánková ( 1932 ), Emília 
Majstríková ( 1936 ), Pavol Macosínec ( 1943 ), Viera Výchová ( 1961 ), Ján Kanis ( 1939 ), Mária 
Ďuriková ( 1930 ), Ján Pavlík ( 1970 ), Milan Šebeňa ( 1937), Anna Petrovská ( 1928 ), Ján Smetana ( 
1949 ), Sidónia Masaryková ( 1930 ), Pavol Ráztočný ( 1933 ),  Ján Durec ( 1934 ), Dušan Dorčík ( 1948 
) , Oľga Kadáková ( 1924 ), Hubert Jaša ( 1947 ), Vilma Mrtenová ( 1933 ), Božena Reháková ( 1933 ), 
Eliáš Blažko ( 1925 ), Milan Švichký ( 1940 ), Bernardína  Weinbergerová ( 1920 ), Anna Hrabovská ( 
1928 ), Ondrej Kováč ( 1930 ), Emília Mikolášová ( 1943 ), Ján Jalovičiar ( 1921 ), Helena Praženicová ( 
1953 ), Jozef Šichman ( 1929 ),  
Zomreli v Malej Bytči : Mária Kováčová ( 1938 ), Jaroslav Kocian ( 1926 ), Ivan Mesiaček ( 1967 ) 
Zomreli v Hliníku / V.: Jozefína Gajdošová ( 1919 ), Jozef Čujdík ( 1932 ), Teodor Martinický ( 1935 ), 
Milan Gašperec ( 1949 ), Viktória Koňárová ( 1921 ), Elena Kosoňová ( 1926 ), Mária Riljaková ( 1939 ),  
František Rástočný ( 1934 ),  
Zomreli v Mikšovej : Ján Sakala ( 1936 ), Antónia Bučová ( 1933 ),  
Zomreli v Pšurnoviciach: Jozef Halienka ( 1961 ), Veronika Kubicová ( 1932 ), Jozef Kalman ( 1941 ), 
Klementína Kuciaková ( 1945 ). 
Zoznamy úmrtí za rok 2014 pre mňa spracovali Michal Kubala ( pohrebné služby ADONIS), Janka 
Kostelná a Ladislav Skotnický ( pohrebné služby ISSIS ).  Ostatné som získala z tlače.  
Podrobnosti SD č.:    333 a, b / 2014 
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    Spomienka 

Rodina a najbližší smútiaci často nemôžu zabudnúť, že ich opustil človek, ktorého veľmi milovali. 
Preto aj prostredníctvom novín spomínajú pri výročí ich odchodu a my spomíname s nimi. V SD 
prikladám fotografiu s textom.  

9. 1.     sme si pripomenuli  1. výročie smrti        Pavla Gajdošíka                           z Bytče                              
21. 2.             -  „  -                  3. výročie smrti       Aničky Žoldákovej                       z Bytče                                
3. 3.               -  „  -                   7. výročie smrti      Michala Fupšu                             z Bytče                                  
16. 3.             -  „  -                  10.     -  „  -               Ivana Ačjaka                                 z Malej Bytče                    
16. 5.             -  „  -                   1.     -  „  -                Štefana Chrenku                         zo Pšurnovíc                                                                                                                        
18. 5.             -  „  -                            -  „  -                Dezidera Hromca                        z Bytče                               
9. 6.               -  „  -                    5.     -  „  -                Jozefa Ačjaka                               z Bytče                                  
17. 6.             -  „  -                    5.     -  „  -                Františka Křenka                         z Bytče                              
18.7.              -  „  -                    1.     -  „  -                Milana Poláčka                            z Bytče                                  
14. 8.             -  „  -                    1.     -  „  -                Miloša Krblúška                           z Bytče                              
6. 9.               -  „  -                    3.     -  „  -                Jána Dodeka                                 z Bytče                              
26.9.              -  „  -                    2.     -  „  -                Anny Cedzovej                             z Hvozdnice                            
2.11.              -  „  -                            -  „  -                Michala Ondrejkoviča                 z Malej Bytče                
11.11.            -  „  -                  10.    -  „  -                Albína Cedza                                 z Hvozdnice                        
6. 12.             -  „  -                     1.    -  „  -               Antona Turka                                 z Bytče                               
Podrobnosti SD č.:   334 a, b, c, d  / 2014;  č. :    335  a, b, c, d / 2014 ; č.:   336 a, b, c, d / 2014 ;    č.:  
337   a, b, c / 2014 
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17. kapitola 

 

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

 

1234     -    Hliník nad Váhom : prvá písomná zmienka  ( 780 výročie ) 

1454     -    prvá písomná zmienka o obytnej veži s opevnením v Bytči 

1484     -    bol richtárom obce Jakub  Bosman 

1534     -    kráľ Ján Zápoľský potvrdil vlastníctvo mesta Bytča a hradu Hričov rodine Podmanických 

1574     -    dostavali zámok v jeho starej podobe architektom Jánom Killiánom Syroth z Milána. ; tento 

                    letopočet sa zachoval na raritnom komíne zámku ; na 1. poschodí sú erby Turzovcov, kde  

                    je tiež zobrazený tento letopočet.  

             -     zomrel na Lietavskom hrade František Thurzo  

1604     -    do tohto roku pracoval ako úradník pre Juraja Thurzu Ján Fančali – Jób. Zbieral a odpisoval  

                    básne svojich súčasníkov 

1614     -    vznikol cechový štatút mäsiarov, udelil im ho Juraj Thurzo ako zemepán a palatín. Ide 

                   o najstarší cech  v Bytči 

1624     -    mala sobáš vdova po Imrichovi Thurzovi s Mikulášom Eszterházym 

1644     -    do tohto roku bol richtárom obce Adam Tisový a po ňom Ján Kučera 

              -     býval vo svojej kúrii na Sihoti v Beňove Mikšovej Juraj Beňovský ml. , ktorý sa tu uchýlil  
              -     pred rabovaním a útokmi bratov Maršových.                                                                                                   
1654     -    do tejto doby slúžili obyvateľom Mikšovej pri Váhu Sihoti tzv.  „ sedze „ – nádrže pre ryby   
1694     -    po prvý krát použili novú nedatovanú pečať mesta Bytča ; 
              -    kňaz v Bytči bol Čepelányi a kaplán sa volal Juraj Ribani                                                                                                                                 
1704     -    do tohto roku bola výška poplatku za list vecou dohody medzi poštmajstrom   
                   a zákazníkom. 
                  Od  r. 1704 – 1722 sa za každý list, bez ohľadu na vzdialenosť ,  platilo 6 grajciarov.  
1724     -    datujú sa prvé rukopisom písané knihy administrácie a účtov mesta. V týchto knihách sa  
                   spomína   prvý krát Žid menom Levko  
1744     -    bol postavený nový organ a dubový kríž v kaplnke kostola na pamiatku misií Jezuitov  

              -    Dirigoval mestské hodiny organista za plat 10,- florénov ročne   
-  Bola zriadená pre mesto rezerva obilia na siatie a fond na podporu chudobných 
- V Hliníku bol kňazom Jozef Mallo  
- Začala sa stavba mestského chudobinca  

1754   -      za okov piva sa platilo 20, - florénov. Mesto získalo za várku piva v tomto roku dôchodok   
                    700,- Fl.  

-  Mesto inkasovalo od židovskej obce pokutu, z ktorej 4 zlatky dali vojakovi a murárovi za 
opravu Španihelského komína, 4 zlatky na kostol, 4 zlatky na mestský chudobinec. 

1764    -      za 2 mlynské kamene zaplatilo mesto 23,57, Fl. 
- Kaplánom v Bytči bol Štefan Melko  

1774    -     v meste bola založená židovská škola a modlitebňa ( v prenajatom panskom dome ) 
- Richtárom obce bol Ján Fridrichovský 

1784    -      kaplánom v Bytči bol Cyprián Siandor a richtár Štefan Begáň 
1794    -      richtárom obce bol Martin Beloň 
1824   -      daroval nitriansky biskup Jozef Kluch 2 malé zvony mestu 

- Striedavo v Bytči a v Predmieri existovali tzv. zberne na poštové zásielky. Tieto prijímali 
menšie balíky a listy aby ich expedovali  na najbližšiu poštovú stanicu v Žiline len v určité 
dni v týždni.  Na tento účel slúžil peší posol, konský záprah s ľahkým dvojkolesovým 
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vozíkom. Harmonogram bol často narúšaný povodňami, pretože z Bytče bolo treba prejsť 
prievozom na druhú stranu Váhu a to nie vždy vlny dovoľovali.  

1834   -       bol v Bytči kňazom Štefan Treskoň 
1844   -       sa stal kaplánom farnosti Eugen Gerometta ( odporúčal ho profesor teológie Mikuláš Tiso 
1854   -       kňaz v Bytči bol Jozef Bíza ( pôvodom z Hliníka );a kaplán bol Jozef Pick, a Loha 
1864   -       kňaz bol Gejza Ladislav Fábry 

-  začali vznikať nové poštové cesty, napr.: medzi Trenčínom a Žilinou 
1874   -       v týchto rokoch krátko pôsobil v obci ako učiteľ významný slovenský spisovateľ   
                     a národovec Jozef Gregor Tajovský 
1884   -       bolo kameňmi vydláždené námestie – rínek 
1894   -       kňazom bol v obci Ján Tiso a richtárom Alexander Skotnický 

-  v meste vznikla prvá materská škola 
1904    -       v auguste bol najstrašnejší a najničivejší požiar v histórii mesta a padla mu za obeť  
                     polovica Bytče 

-  bol postavený prvý most cez Váh 
- ochotníci Dobrovoľného hasičského spolku uviedli divadelnú hru „ Strídža spod hája“. 

1914    -       richtárom obce bol Ľudovít Holzmann 
-  začala pracovať parná píla Ľ. Holzmanna 
- v auguste vstúpil Jozef Adamík v Paríži ako dobrovoľník do francúzskej armády, kde so 

svojimi druhmi založil Vojenský a konzulárny výbor 
1924    -      boli 5.6. v Bytči  zatknutí medzinárodní  vreckoví zlodeji  Izák Lewyt a Alexej Rajwiczev  
                    z poľskej Lodže 

-  vznikla v meste Okresná hasičská jednota 
1934    -      vznikol pri klube slovenských turistov v Bytči jeho plavecký odbor, ktorý mal 2 sekcie :  
                    plaveckú a vodnopólovú 

- v spolku Slovenských ovocinárov vystriedal bývalého predsedu Jozefa Švejcara nový 
predseda Jozef Smieško, zväz mal v Bytči 52 členov 

- začal sa stavať okresný úrad ( dnes budova starej polikliniky) 
- kanalizovali a dláždili námestie 

1944    -      richtárom obce bol Adam Foltín 
-  12.12. vypálili Nemci osadu Magale. 21 rodín ostalo bez strechy nad hlavou. Zastrelili J. 

Šušolíka. Dodnes sa tu v poslednú augustovú nedeľu koná spomienkové stretnutie. 
- V meste a okolí prebiehali boje povstalcov SNP 
- Bytčania si začali stavať Hasičský dom, v meste vznikol Slovenský zväz telesne 

postihnutých 
- Postavili nový most, ktorý bol vojnou hneď aj zničený ( 30.apríla 1945 ) 
- Masarykova liga proti TBC zlepšovala situáciu chudobných obyvateľov. Tento rok Okresný 

úrad v Bytči zo svojho rozpočtu podporoval miestnu  odbočku spolku v Bytči .  
- 4.6.bol v Bytči založený Slovenský spolok filatelistov. Člen spolku akad. Sochár S. Bíroš , 

navrhol pre spolok gumovú okrúhlu pečiatku, ktorá na Slovensku patrila medzi najkrajšie. 
Medzi zakladateľov spolku patrili aj zamestnanci pošty L. Gondžár , živnostník Gejza 
Ganzler, a úradníci L. Chudík, R. Lyžičiar a iní.  

- Používala pošta v meste vlakovú prepravu . Táto nová technológia prepravy spôsobila 
zánik zberných prepravných uzlov aj okresných prepravných stredísk 

- V 5. Čísle časopisu Slovenský filatelista uverejnili zoznam novozaložených fil. spolkov, 
medzi ktorými bol spomenutý aj náš v Bytči.  

1954    -      oficiálne bolo založené hádzanárske družstvo mužov pod názvom Spartak Bytča.  
                    zakladateľom bol Anton Hagendorf, S. Novotný a E. Maňo. Prvý tréner mužstva bol Bohuš  
                    Tiso st.  

- Richtárom mesta bol Peter Kratochvíl 
- Štát prevzal do trvalého užívania zámok. V jeho budovách vtedy bývalo 21 rodín 
- Roľnícke družstvo začalo stavať 2 kravíny, čo bol začiatok živočíšnej výroby u nás 
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1964    -      Kovoslužba vyrábala strešné krytiny, kovové šatníky a nábytok. Vyvážali do 4 krajín (  
                    Rakúsko, Holandsko, Nemecko a Luxembursko) 

- Fabrika Súľov n.p. vyrobila tento rok 40tis. párov lyží, 28tis.saní a 17.tis.hokejok 
- Na Partizánskej ul. ( dnes Thurzova), postavili dom č. 968 
- Riaditeľom ZŠ ul. mieru bol Viliam Fašang 
- K SD. Prikladám fotografie členiek hádzanárskeho klubu 
- Podrobnosti SD č.:   338 / 2014  

1974    -      na námestí upravili koryto riečky Petrovičky 
-  Prebiehal nácvik celoštátnej spartakiády v oboch základných školách 
- Riaditeľom ZŠ ul. mieru bol Rudolf Badík 
- V novembri usporiadal krúžok mladých filatelistov  výstavu v Mestskom dome pionierov ( 

sídlil v zámku). Vystavovalo 10 mladých fil.  
- Fabrika Súľov n.p. vyrobila tento rok : 87tis.párov lyží, 69tis.saní , 771tis. hokejok a 21tis. 

detských postieľok. Vyvážali do 13 krajín sveta.   
1984    -      počet členov Zväzu fil. V Bytči bol 50 

- Družobné mesto Bytče bolo české mesto Příbor, okres N. Jičín. Pravidelne sa navštevovali. 
1994    -      ukončili stavbu banky VÚB 

- Vznik a.s. Makyta, závod Bytča 
- Riaditeľkou ZŠ ul. mieru bola Anna Hešková 
- Bol v Hvozdnici vysvätený nový rímskokatolícky kostol sv. Svorada a Beňadiku. 
- Zomrel zakladajúci člen SO SZZ v Bytči Filip Sunega. Pravidelne prednášal o ovocinárstve, 

jeho rozvoji. Predseda Kamil Jánošík vážne ochorel a na jeho miesto si zvolili členovia Jána 
Fľaka. Je predsedom  dodnes. 
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18. kapitola 

 

P O Č A S I E 

Január. 

1.1.        Ráno bol slabý dážď -1°C ; cez deň 2 °C, bolo zamračené, JV vietor a celý deň mrholilo 

       Pranostika hovorí, „ na začiatku roka, keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude trhať vlasy“    

4.- 1.       Prestalo mrznúť aj v noci – 2°C. ráno – 3 °C a cez deň bolo 6 °C. Aj napriek výstrahám  

               meteorológov pred silným vetrom, v Bytči bolo bezvetrie.  

8. 1.       Cez deň dosiahli teploty až 11 °C bolo polojasno a slabý Z vietor.  V roku 1985 boli opačné  

              rekordy, keď bolo cez deň – 25 °C. Obávali sme sa  slov pranostiky: Keď január vodu pustí    

               , v ľad ju zas marec zhustí .  

10. 1.     Konečne sa ochladilo. V noci bolo – 4 °C , cez deň 3 °C.  

13. 1.     v noci bolo – 5 °C, ráno tiež a cez deň  6 °C. Bol krásny slnečný deň.  

14. 1.     V noci bolo – 6 °C, ráno – 5 °C, a cez deň 3 °C. Bolo jasno, na cestách mrznúce mrholenie 

               a veľa dopravných nehôd.  

18. 1.      Znovu sa oteplilo a trvalo to do 22. 1.  Denné teploty dosiahli  9 °C, stále pršalo, občas fúkal  

                Silný SZ vietor. Bolo Vincenta a pranostika hovorí : Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje napije   

                Ten rok mnoho vína sľubuje.  Na našom viniči bolo ozaj hojne hroznových strapcov.  

22. 1.       Konečne začal nesmelo padať sneh, fúkal SZ vietor,  všade bolo bielo noc – 5 °C, deň 0 °C 

25. 1.      Bola arktická noc – 12 °C, ráno – 10 °C a cez deň rovnako, stále fúkal silný S vietor 

26. 1.      V noci bolo až – 16 °C , na poludnie – 10 °C slnečno. Mrzlo až do konca mesiaca.  

Zhrnutie január.  

Od začiatku až do 22. 1. bolo nezvyčajne teplo na tento mesiac. 8. 1.  Bolo cez deň 11 °C. Východný 

pevninský vietor privial ochladenie.  Mrazy dosiahli výšku od – 10 °C do – 16 °C.  Takmer celý január 

bol bez zrážok. Až 24. 1. Začalo husto snežiť, ale napadlo maximálne 3 cm snehu.  Niektoré dni boli 

veterné : 13. 1. Vial JV vietor v nárazoch 20 km / h . Najsilnejší bol v dňoch 30. a 31. 1. Keď dosiahol 

v nárazoch silu 20 – 30 km / h.  

Podrobnosti SD č.:   339 a, b, c, d / 2014 

Február.  

1.2.          V noci mrzlo – 3 °C, cez deň bolo 6 °C, fúkal JV vietor 45 km / h. na horách okolo Bytče boli  

          víchrice.   Veterno bolo do  5. 2.   A do tohto dátumu boli aj nočné mrazy   až – 7 °C.  

5. 2.         V noci bolo – 5 °C, cez deň bol krásny slnečný deň 9 °C. V Bytči bolo doobeda najteplejšie na  

                 Slovensku.  V r. 1850 bola v týchto končinách ľadová povodeň, bolo – 10 °C, dni boli oveľa                  

                chladnejšie ako bývajú dnes.  

8.2.          V noci dokonca pršalo, bolo + 3°C; ráno bolo zamračené 5 °C, bezvetrie. Deň bol príjemný  

                , bolo 8 °C.  

10.2.        V noci snežilo, bolo – 5°C. Ráno sa sneh zmenil na dážď, 1 °C, premenlivý JV vietor. Dva dni  

                 ešte pršalo, alebo padal mokrý sneh. V médiách odzneli výstrahy na poľadovicu. 

13.2.        V noci a ráno mrzlo, bolo – 2 °C, bezvetrie. Cez deň 4°C. 

17.2.        Do meteorologickej relácie RTVS sa vrátili odborníci. Predpoveď počasia trvá síce iba 5 min., 
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                 ale aj tak si jej tvorcovia na nej dajú veľmi záležať. Po usmievavých „ Rosničkách „ sa znova  

                 objavili pracovníci SHMÚ. Relácia je tak dôveryhodnejšia. Pranostika na tento deň hovorí: 

                 Keď je suchý február, je potom mokrý august – splnilo sa.  Dnes celý deň mrholilo, teplota  

                 cez deň bola 9°C. 

21.2.        V noci a ráno bolo -1°C , cez deň bolo zamračené a 7°C až do konca mesiaca boli na február 

                 vysoké denné teploty  okolo 10 °C. Sneh nebol ani na horách, stále pršalo. 

Zhrnutie február.  

Mesiac sa začal mrazivými nocami -7°C. Denné teploty boli na február nadpriemerné – plusové. 

Koncom mesiaca boli dni s teplotami  10°C.Snežilo iba 10.2. , aj to sa sneh hneď roztopil. Vlahový 

deficit bol veľmi vysoký, bolo veľmi sucho.  Dni boli slnečné a teplé. Ľudia pracovali v záhradách, vial 

JV vietor. Počasie vo februári tento rok zodpovedalo skôr aprílovému.  

Podrobnosti SD č.:    340 a, b, c, d / 2014 

Marec 

1.3.          V noci bolo 0°C , ráno bola hustá hmla 0°C, ale cez deň 10°C, nízka oblačnosť. 

2.3.         V noci mrzlo -2°C, ale cez deň bolo až + 13°C 

6.3.         v noci boli 2°C, ráno 5°C. Bolo zamračené a fúkal nárazový vietor 40 km / h. 

8.3.         nočné mrazy trvali do 15.3.bolo väčšinou jasno a slnečno. Rána boli ale s plusovými  

                teplotami . Cez deň bolo 10°C. Najvyššia teplota bola 14.3., keď bolo 16°C a vial slabý V  

                vietor. 

15.3.       V noci -2°C, ráno -1°C, bezvetrie a zamračené.  Cez deň bolo 9°C,na poludnie začalo konečne  

                pršať , dvíhal sa silný SZ vietor. SHMÚ vydal výstrahu 3.stupňa , pretože vietor dosahoval na  

                horách až 100 km/h. V Bytči bol silnejší vietor najmä večer , ale spomínané víchrice nás 

                obchádzali.  

17.3.       V noci pršalo, bolo 5°C. Ráno o 8,oo hod. bolo už 10°C. Na horách okolo mesta napadal sneh, 

                preto bola pocitová teplota oveľa nižšia. Pršalo do 20.3. Priletela prvá lastovička. 

20.3.       V noci 2°C, ráno 6°C, slabý JZ vietor, cez deň 17°C. Hmyz sa prebudil , dokonca pobehovali  

                 aj jašterice. Aktívne sú aj ryby a vtáčatá kŕmia mladé. 2 dni boli denné teploty 20°C.  

25.3.       Ochladilo sa : v noci 1°C, ráno 3°C a cez deň 7°C. O 2 dni boli mrazy v noci a ráno.  

30.3.       teplota v noci bola 1°C, ráno 3°C, a cez deň 19°C. Typické pre marec bol veľký teplotný  

                rozdiel medzi nočnou a dennou teplotou. Rovnako bolo aj o deň neskôr.  

Zhrnutie marec. 

Tohtoročný marec bol po 150 rokoch najteplejší a najsuchší v dejinách meteorológie. Bolo veterno, 

väčšinou fúkal slabý vietor, len 21.- 22.3. zosilnel na nárazový západný a 15.3. dul silný SZ vietor 

väčšinou 20 km / h.  Začiatkom mesiaca boli ranné hmly. Zrážky boli slabé v dňoch 1.-4.3. a 15.-19.3 

Koncom mesiaca napadlo v našom okolí za 10 dní 30mm zrážok. V iných oblastiach bolo veľmi sucho. 

Teploty v marci boli nadpriemerné. Denné dosahovali v dňoch 21.-22.a 29.3. až 20°C. Priemerná 

teplota za tento mesiac bola 4,6°C. 

Podrobnosti SD č.:  341 a, b / 2014 

Apríl.  

1.4.          V noci bol 1°C, ráno o 7,oo h. boli 3°C a cez deň 16°C. 

2.4.           Nočné aj denné teploty postupne stúpali. Denné do 9.4. boli väčšinou okolo 20°C.  

7.4.           V noci bolo 6°C, ráno 8°C a cez deň 17°C. 11 dní nepršalo.  

8.4.            v noci 1°C, ráno 4°C a cez deň krásne jasno 20°C. Podvečer začalo výdatne pršať, bola silná  

                  búrka. Spadlo 10 mm vody. Pršalo s prestávkami do 15.4. Ochladilo sa na 8°C, lebo začal  
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                  fúkať silný S vietor a pršal dážď so snehom.  

11.4.         Boli teplé dni okolo 14°C. Od 15.- 18. 4. sa ochladilo , bolo veterno.  

21.4.         denné teploty začali stúpať od 17-20°C. Na Veľkonočný pondelok vial JV vietor bolo 17°C.  

30.4.         v noci bolo 8°C, ráno 10°C a cez deň 15°C. popoludní boli prehánky, zamračené.  

Zhrnutie apríl.  

Mesiac bol výrazne daždivý. Vlahový deficit sa vyrovnal, bola 40% bilancia zrážok. Teplotne bol apríl 

nadpriemerný, lebo mal v priemere 10,4°C. Od 19.do 24.4. boli denné teploty nad 13°C. V dňoch 

24.,27.,29.4 bolo 20°C. Všetky pranostiky hovoria o tom, že ak v apríli prší a je zima, bude úrodný rok.  

Podrobnosti SD č.:  342 a, b, c, d / 2014 

Máj 

1.4.         v noci bolo 7°C, ráno o 8,ooh. Bolo 9°C a cez deň 22°C. Nepršalo.  

3.5.         ochladilo sa, najmä nočné teploty klesli takmer na bod mrazu ( do 9.5.). Na horách okolo  

               mesta snežilo, fúkal silný S nárazový vietor 70 km / h. Takto bolo do 6.5. 

7.5.        oteplilo sa do 10.5. Denné teploty boli 20°C. fúkal JZ vietor 10 km / h.  

11.5.      na Deň matiek pršalo a ochladilo sa. Sústavne pršalo do 15.5. Ráno sa vrátili hmly, za 24 hod.  

               bol úhrn zrážok 37mm v okolí Bytče. 15.5. bola v horách víchrica, v Bytči fúkal S vietor silou  

               50 km / h. Voda v riekach rapídne stúpa. SHMÚ vydalo varovanie 2-3 stupňa pred  

               povodňami. 16.5. všade okolo nás hlásia veľké škody spôsobené vodou( zablokované cesty, 

               popadané stromy a pod. O Bytči to neplatilo.  

19.5.       oteplilo sa. Noc 8°C, ráno 12°C a deň 19-20°C. Teploty zo dňa na deň stúpali.  

24.5.      Noc 12°C, ráno o 8,ooh. bolo 20°C a cez deň 28°C. Bolo jasno mierny vietor 

26.5.      deň bol jasný a slnečný, bolo veľmi dusno z 27°C horúčav . Napokon sa strhla silná búrka 

               s hustým dažďom.  Až do konca mája sa pomaly ochladzovalo. 

31.5.      V noci bolo iba 3°C, ráno postupne 12°C a cez deň 16°C. Fúkal S vietor.  

Zhrnutie máj.  

Teplotne bol nadpriemerný. Jeho začiatok bol síce chladný lebo 4.5. snežilo, ale na „zmrznutých 

svätých „ nemrzlo. Od 20.5. boli takmer letné dni, keď bolo 24.5. až 28°C.Naposledy bol takýto teplý 

máj v roku 1880. Od 8.-16.5. pršalo. 12.5. bol úhrn zrážok za 24 hodín 37 mm. Začiatok mesiaca bol 

bez vetra, ale v dňoch od 14.-15.5. fúkal  na horách okolo Bytče silný S vietor, ktorý v nárazoch 

dosahoval  až 60 km / h. Aj 25.5. SHMÚ vyhlásilo výstrahu pred krupobitím a silným vetrom. V Bytči 

nepadali krúpy a vietor bol v nárazoch oveľa slabší.  

Podrobnosti SD č.:   343 a, b / 2014  

Jún.  

1.5.     V noci boli iba 3 °C, ale ráno 11 °°C a cez deň bolo 17 °C. 

2.6.     V noci bolo 7°C, ráno zamračené 10 °C a cez deň sa spustil silný SZ nárazový vietor.  Výdatne  

            pršalo – až 240 mm . Pršalo s prestávkami do 7.6. 

4.6.      Začali sa dvíhať denné teploty do 10.6., keď bolo 33 °C. Dnes bolo polojasno, 21 °C. 

13.6.    začalo sa ochladzovať, bolo jasno a slnečno a teplota klesla na 22 °C. Najchladnejšie bolo 15.6. 

             keď bolo cez deň iba 17 °C. Bolo sv. Víta, keď boli najkratšie noci.  

18.6.    Začalo sa otepľovať, teploty postupne stúpali do 27.6. Neprestajne fúkal Z alebo SZ vietor. 

             Pretože už dlho nepršalo, bolo veľmi sucho.  

25.6.     v noci bolo 10 °C, ráno 13 °C a cez deň oblačno, iba 18 °C a popoludní sa prihnala silná búrka s  
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             výdatným lejakom. Žiaľ s ňou prišiel aj studený front.  Pršalo až do konca mesiaca.  

Zhrnutie jún.  

Do 5.6. bolo pomerne chladno. Potom sa do 15.6. začali veľké horúčavy, ktoré vystúpili až na 33 °C. 

Od 15.6. sa ochladilo a potom až do konca júna boli denné teploty okolo 20 °C. Zrážky: prvých 6 dní 

stále pršalo. Od 7.-24.6 bolo veľmi sucho. Dážď sa spustil 25.6. a neprestal do konca júna. Aj keď mal 

jún dosť slnečného svitu, na pocit bol chladný.  Ovocie vôbec nesladlo. Vietor: jún bol veľmi veterný, 

pretože fúkal prevažne SZ vietor.  

Podrobnosti SD č.:   344 a, b/ 2014 

Júl 

4.7.     Noc bola veľmi chladná ,  4 °C   . Ráno bolo už 14 °C a cez deň 25 °C. Bolo sv. Prokopa a ten vraj  

            seje huby.  Lenže odteraz až do 17.7. každý druhý deň pršalo.  

7.7.      Noc 13 °C, ráno 16 °C, jasno a slnečno. Cez deň bolo 30 °C, fúkal slabý J vietor, bolo veľmi  

            dusno. Druhý deň bolo rovnako, ale výdatne pršalo. Od 9.7. sa denné teploty pohybovali okolo 

             20 °C.  

12.7.    Bola ranná hmla , 12 °C a cez deň bolo 23 °C.  

16.7.    bola v noci teplota 15 °C, slabý S vietor; ráno bolo 19 °C a cez deň 27°C. Odo dneška stúpali  

             teploty do 21.7. až na 32°C. Popoludní sa zdvihol prudký Z vietor, hustý dážď a tropický deň 

             sa skončil ochladením. Počas búrky napršalo 63 mm zrážok.  

22.7.    v noci bolo 17°C, ráno 18°C a cez deň 22°C. Do konca júla sa denné teploty pohybovali okolo 

             20 – 25°C. Júl sa skončil chladom.  

Zhrnutie júl.  

Okrem pár dní celý júl s prestávkami slabo , alebo silnejšie pršalo. Júl bol zrážkovo nadpriemerný.  Ani 

teploty neboli letné. 7.7. bolo síce 30°C, ale to bola iba výnimka. Vietor bol iba priemerný, okrem 

21.7., keď fúkal pomerne silný Z vietor.  

Podrobnosti SD č.:  345 a, b, c / 2014 

August.  

2.8.      v noci bolo 17°C a deň bol krásny slnečný a teplý 28°C. 

4.8.      od rána husto pršalo po celý deň , napriek tomu ostalo teplo 27°C 

11.8.    stále bolo rovnako teplo a slnečno. V noci sa začalo ochladzovať.  

12.8.    v noci fúkal S vietor , bolo 15°C; deň 22°C. V našom kraji bolo v tieto dni najviac zrážok na  

             Slovensku. Od tohto dňa stále s malými prestávkami pršalo. Denné teploty sa pohybovali  

             okolo 19°C – 25°C.  

21.8.     za stáleho dažďa sa v noci ochladilo na 11°C, ráno 12°C a cez deň 17°C. Na horách snežilo.  

             Takto chladno bolo v tento deň pred 60. rokmi. Denné teploty nevystúpili do konca mesiaca  

             vyššie ako 20°C. Dokonca klesli ( 27.8.) na 14°C.  

31.8.     v noci bolo 10°C, ráno 12°C a cez deň 22°C. 

Zhrnutie august.  

Do 12.8. bolo až tropicky teplo. Od 13.8. neboli ani 3 dni za sebou ustálené a slnečné. Veľmi sa 

ochladilo, keď denná teplota klesla až na 14°C.  Stále pršalo . V týždni okolo 11.8. spadlo 62 mm vody. 

V žilinskom kraji napršalo najviac na Slovensku. Začiatkom mesiaca vial slabý J vietor, ktorý sa 24.8. 

zmenil na silný S vietor. Prudko sa ochladilo.  

Podrobnosti SD č.:    346  a, b / 2014 

September. 

1.9.      V noci bolo 12 °C, ráno 15°C a cez deň 20°C. Popoludní začalo pršať a pršalo aj na druhý deň. 

3.9.      Denné teploty vzduchu sa po stupienkoch šplhali 23 -26°C až po 9.9. Celý čas boli slnečné  
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             a jasné dni. Celkom dobre sa pre ne hodila pranostika: „ September je krásny ako kvet  

             a ovocie v ňom  sladké ako med „.  

10.9.    Ochladilo sa. V noci bolo 13°C, ráno 14°C a cez deň 19°C. Fúkal slabý S vietor.  

11.9.    Teploty vzduchu boli rovnaké , ale začalo vytrvalo pršať a neprestalo až 16.9. Hladiny riek  

              začali stúpať, 14.9. v Bytči za 12 hod. spadlo 21 mm zrážok. Denné teploty sa pohybovali  

              okolo 20°C.  

16.9.     Konečne prestalo pršať, dni boli jasné a slnečné , teploty okolo 20 – 23°C.  Odleteli lastovičky. 

              Počas dní fúkal pomerne silný JZ až Z vietor.  

22.9.     V noci pršalo, S vietor. Ráno 11°C a dážď a cez deň bolo polojasno a 14°C. 

23.9.     V noci nastal príliv studeného S vzduchu 5°C, ráno 6°C a cez deň iba 10°C. Ranné hmly.  

28.9.     Prišlo „babie leto“ s dennou teplotou 20°C. Takéto počasie vydržalo do posledného  

              septembrového dňa . Noc 4°C, ráno 6°C a deň 20 – 21°C.  

Zhrnutie september. 

Tento rok bol september veľmi teplý mesiac. Najteplejšie boli dni na začiatku do 1.-8.9. Ochladenie 

nastalo od 22.-27.9. potom sa zas oteplilo a ostalo tak do konca mesiaca. Zrážky: pršalo iba prvé 3 dni 

a potom výdatne  od 9.-15.9. Ostatné dni boli jasné a slnečné. Začali sa ranné hmly. Vietor: spočiatku 

bol SZ, ale priemerný. 19.9. Fúkal silný JZ vietor.  Rýchlo sa striedali veľmi vlhké a extrémne suché 

obdobia. Globálne otepľovanie spôsobilo , že rastie obsah vodnej pary v atmosfére až na 50%. 

Podrobnosti SD č.:    347 a, b, c, d / 2014 

Október. 

1.10.       V noci 10°C, ráno 13°C a pršalo, deň 20°C. Fúkal SZ vietor. Pršalo 2 dni. Denné teploty boli  

                Takmer rovnaké okolo 17°- 18°C celý mesiac. Najvyššie boli 11.10. , keď bolo cez deň   

                rekordných 22- 24°C.  

16.10.     Jeden z typických dní : noc 9°C, ráno 12°C, a deň 15°C. Popoludní  pršalo.  

20.10.     Na Vendelína bolo rovnako . Pranostika hovorí: „ Keď Vendelín slzy roní, každú prácu zajac  

                 honí“.  

23.10.      Bol najchladnejší deň, lebo fúkal silný nárazový SV vietor 15 km / h. Cez deň bolo 7°C.  

Zhrnutie október. 

Bol to najteplejší mesiac po dlhej dobe. Teploty vzduchu boli v priemere okolo 20°C. Iba 23.10. bol 

chladný deň 7°C. Ďalšie dni až do konca boli na túto ročnú dobu slnečné a teplé.  Zrážky: mesiac sa 

začal dažďom, ale iba 3 dni. Od 4.-16.10. bolo sucho. Potom striedavo pršalo a nie. Stále bolo 

zamračené, bolo len málo jasných dní. 23.10. lialo ako z krhly, napršalo 20cm / m3. Vietor: mesiac bol 

veterný. Začal sa SZ vetrom 20 km/ h. Od 8.10. fúkal J až JZ vietor, bolo teplo. Od 16.10. až do konca 

mesiaca s prestávkami dul S až SZ vietor.  

Podrobnosti SD č.:   348 a, b, c / 2014 

November. 

1.11.        V noci bol prvý mráz . Bolo -2°C, ráno 2°C a cez deň 13°C. Pranostika hovorí o tomto dni:  

                 Ak deň Všetkých svätých prinesie zimu, Martin ( 11.11.) prinesie leto. Stalo sa.  

4.11.        Noc 3°C, ráno 11°C – JV vietor. Deň 13°-15°C. Fúkal silný nárazový JV vietor 50 km/h. O dva 

                 dni sa denné teploty vyšplhali na 17°C. Nepršalo – bolo sucho.  

7.11.        Noc 6°C, ráno 8°C, deň 15°C, popoludní sa rozpršalo. Stále fúkal vietor.  

11.11.      Bolo Martina. Tento rok prišiel v plavkách a v krátkom rukáve. Noc 4°C, ráno 11°C, deň 15°C 

                  SHMÚ vyhlásilo výstrahu na silný J vietor. Na toto obdobie boli vysoké denné teploty 

                  10.-15°C. Do 19.11. bol november nadpriemerne teplý.  

20.11.       Noc 2°C, ráno 5°C a cez deň 5°C. Pršalo. Slabý S vietor. Rovnako bolo do 24.11. 
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25.11.       Ani Katarína neprišla na ľade. Noc 0°C, ráno 2°C a deň 3°C. Bezvetrie, poľadovica.  

26.11.       Začali sa nočné mrazy: -4°C, ráno -2°C a deň 2°C. Novembrová hmla zhasína slnko.  

28.11.       Noc -2°C, ráno 0°C a deň 4°C. Ráno začalo snežiť. Fúkal S vietor. Sneh sa neudržal. 

                  Rovnako bolo do 30.11. 

Zhrnutie november. 

November bol zrážkovo podpriemerný. Pršalo iba v dňoch 8.,16.-18.11. Teploty:  V Dolnom Hričove 

na letisku ( čo je za humnami) namerali priemernú mesačnú teplotu 4°C, čo je na november veľa. Od 

začiatku do 19.11. boli teploty od 8.-15°C. Ochladilo sa od 21.-30.11. na teploty 1-5°C. Teplotne bol 

november nadpriemerný. Vietor: 4.a5.11. bola na horách okolo Bytče víchrica 70 km/ h. Rovnako 

hlásili výstrahy na 11.11. , keď fúkal silný nárazový J vietor. 18.11. sa otočil na S a ostalo to tak do 

konca mesiaca.  

Pranostiky. Pre našich predkov to boli predpovede počasia. Vznikli zapisovaním zvláštnych javov 

v počasí, ktoré sa rok čo rok opakovali. Dnes sa nimi riadiť nemôžeme, niektoré majú už viac ako 100 

rokov a hovoria o celom Slovensku. Aj keď väčšina z nich už neplatí , predsa aj meteorológovia 

považujú niektoré za platné. Napr.: Babie leto, Medardova kvapka a májoví zmrznutí svätí.  

Podrobnosti SD č.:  349 a, b, c, d / 2014 

December. 

1.12.       Noc -3°C, ráno -1°C a deň 2°C, celý deň  pršalo. Fúkal  vietor. 

4.12.       noc -1°C, ráno 1°C a deň 6°C. Večer bola mimoriadne hustá hmla. Hoci je december stále 

                rastie tráva, kvitnú sedmokrásky a sem-tam púpava. Do  25.12. sa denné teploty  

                pohybovali okolo 5°C. Stále fúkal  vietor.  

19.12.     Teplý front vzduchu. Noc 3°C, ráno 6°C , prší. Deň 9°C. Naposledy bolo v Bytči takto teplo  

                v tento deň v roku 1982, keď bolo 13,7°C. Okolo Bytče v horách sú víchrice SZ vietor.  

23.12.      Konečne bolo bezvetrie. Zem bola ale taká premočená od sústavných dažďov, že už  

                 neprijímala vodu.  Noc 4°C, ráno 8°C a deň 7°C. Na Štedrý deň bolo rovnako.  

26.12.      Začalo sa citeľne ochladzovať. Noc -2°C, ráno 0°C a deň 1°C. Fúkal S vietor. Popoludní  

                husto snežilo, ale sneh sa neudržal. Bez snehu bolo do konca mesiaca.  

30.12.     Noc -14°C , bolo jasno a snežilo; ráno -10°C; deň -7°C, bolo jasno a slnečno.  Noc bola  

                 najchladnejšia v tomto roku -18°C. 

Zhrnutie december. 

Zrážky: takmer celý mesiac pršalo, iba 4 dni snežilo, ale sneh sa neudržal.  Pôda bola premočená, 

takže pri chôdzi nám čvachtalo pod  nohami.  Teploty: celý december bol akoby jesenný mesiac. Prvé 

mrazy boli až 26.12. Mrzlo do konca roka, keď bol 31.12. -18°C. Na Silvestra bolo -5°C.  

Vietor:  fúkal prevažne S vietor. 20.12. na horách okolo mesta zúrila víchrica od SZ. Posledné dni roka 

bolo bezvetrie, slnečno a jasno.    

Podrobnosti SD č.:   350 a, b, c / 2014 

Zhrnutie za celý rok.  

Celý rok 2014 bol nadpriemerne veterný a najteplejší od doby merania  1880. Máj tento rok 

dominoval svojimi horúčavami a október bol na toto ročné obdobie tiež najteplejší. Vo februári  2 dni 

prekonali teplotu 10°C. V Bytči bola táto zima len 8 dní so snehom.  Vo februári bolo stále zamračené, 

takže mal v priemere iba 138 hodín slnečného svitu.  V marci bolo iba minimum snehu, čo bolo 

naposledy v r. 1927. Bola to pohroma pre poľnohospodárov, vodohospodárov a lyžiarov.  Aj január je 

posledných 30 rokov teplý ,dokonca aj v Arktíde. Čo sa týka letných tropických horúčav, u nás boli iba 

4 dni a noci tropické.  
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S K R A T K Y   P O D Ľ A    A B E C E D Y 

 

 

BRO              -  Biologicky rozložiteľný odpad 

cm               -   centimeter 

CÚ  Žilina     -   Colný úrad Žilina 

CVČ              -   Centrum voľného času 

čl.                -    členovia  

ČOV             -    Čistička odpadových vôd  

ČR                -   Česká republika 

DHZ             -    Dobrovoľný hasičský zbor  

DPMŽ          -   Dopravný podnik mesta Žilina 

DS                -   Dom smútku 

DSS              -   Dom sociálnych služieb 

fil.               -   filatelistický , á, é  

Fl                 -  Florén  ( stredoveký peniaz ) 

HS               -   Hasičská súťaž 

JDS              -  Jednota dôchodcov Slovenska 

JIS               -   Jednotka intenzívnej starostlivosti  

kateg.        -   kategória 

KBS            -   Konferencia biskupov Slovenska 

LF UK         -   Lekárska fakulta Univerzity Komenského  

mest.         -    mestský, á, é 

Mgr.          -     magister ( vysokoškolský titul ) 

MHK          -   Mestský hádzanársky klub 

ml.             -   mladý, mladší  

km             -   kilometer 

min.          -   minúta, minulý  

mil.            -   milión 

Mons.       -   monsiňor ( cirkevný titul )  

MO SRZ    -   Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 

MR             -   Mestská rada 

MsK           -   Mestská knižnica 

MsP           -   Mestská polícia 

MsÚ          -   Mestský úrad 

MŠ             -   Materská škola 

MZ            -    Mestské zastupiteľstvo  

napr.        -    napríklad  

nar.          -     narodený, á, é  

Nj             -     Nemecký jazyk 

n.p.          -     národný podnik ( názov továrne za komunizmu ) 

NTS          -     Národná transfúzna služba 

OH           -     Olympijské hry 
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OK           -   okresné kolo 

OS            -   okresný súd 

OU           -   okresný úrad 

OZ            -   Občianske združenie 

Poľnoh.   -   poľnohospodársky , a, e  

Profi         -   Profesionálny rodič  

pr.             -   prázdniny 

prof.         -   profesor  

PZ             -    Požiarna zbrojnica 

RD             -   rodinný dom   

RTG          -    röntgenový prístroj  

RTVS        -    Rozhlas a televízia Slovenska 

RÚVZ        -   Regionálny úrad verejného zdravotníctva    

SC ŽSK      -   Správa ciest ŽSK 

SEVAK      -   Severoslovenské vodárne a kanalizácie   

SJ              -    Slovenský jazyk  

 SHMÚ      -   Slovenský hydrometeorologický ústav  

SNP          -    Slovenské národné povstanie  

SV             -    severovýchod 

SZ             -    severozápad  

SHR          -    Stone Hill Riders ( zjazdová – horská cyklistika )  

soc.          -    sociálny, a, e  

st.             -    starý, starší  

str.           -    strana  

sv.            -    svetový, svätý,  

ŠJ             -    školská jedáleň  

šk.           -    školský, á, é  

ŠK D         -   školský klub  detí 

SŽS           -   Slovenská železničná spoločnosť  

ŠLSR         -   Štátne lesy Slovenskej republiky 

ŠTB          -    Štátna tajná bezpečnosť  ( za minulého režimu ) 

tis.           -    tisíc  

TJ             -    telovýchovná jednota  

TS            -    technické služby 

TZOB       -   Telovýchovné združenie občanov Bytče 

tzv.          -   takzvaný, á, é   

UK           -   Univerzita Komenského  

VD           -   vodné dielo  

VN           -   Vodná nádrž  

VŠMU     -   Vysoká škola múzických umení 

VÚC        -   Vyšší územný celok  

VZN         -   Všeobecné záväzné nariadenie  

ZUŠ         -   Základná umelecká škola 

ZVL          -   Závod valivých ložísk ( bývalý názov Kinexu )  

ŽFNsP      -   Žilinská fakultná nemocnica s poliklinikou  
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ŽP            -   životné prostredie  

ŽSK          -   Žilinský samosprávny kraj  

ŽSR          -   Železnice SR  
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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 2014 obsahuje odvolanie sa   na SD  a opačne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikársky zápis bol vypracovaný za kalendárny rok 2014 dňa : ................................... 
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