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Považ s k á  B y s t r i c a  
Pri propagácii našich miest a dedín nesmieme zabudnúť tiež na veľmi význačné mesto Považskú Bystricu.  

Považská Bystrica je jedno z tých našich miest, ktoré kráča s duchom času, ako po stránke technickej, tak aj po 

stránke pokroku a kultúry, o čom sa musí každý presvedčiť a hlavne ten, kto nebol v Považskej Bystrici desať - 

- pätnásť rokov. Ten by mal istotne dojem, že sa nachádza v inom meste, lebo toto sa behom poslednej doby 

úplne zmenilo na moderné mestečko, kde hľadí čistota a krása z každého kúta. (Pokračovanie na str. 2) 
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Keď sostúpime z vlaku vidíme krásne upravenú vilovú štvrť a cestu s vysadenými lipami, vedúcu do 
továrne „Zbrojovka“. Z ľavej strany pri vstupe do mesta vyčnieva veľká socha nášho bohatiera generála             
Dr. Milana Rastislava Štefánika, dielo akademického sochára Ihriského, s nápisom: „Dali ste život, aby národ 
žil“. Idúc ďalej v novopostavenej štvrti do mesta, na pravej strane v boku je postavená moderná a technicky 
vybavená štátna slovenská priemyselná škola. Za ňou v okraji starého mesta nachádza sa veľká parostrojná 
teheľňa firmy L. Lečko a V. Masatsch, ktorí sa vzorne starajú o riadny beh svojho podniku. Ďalšie význačnejšie 
podniky sú tu „Herkules“, továreň na likéry, mlyn, píla, továreň na batérie „Lumen“ a fa „Nevola“, 
drevopriemyselná spoločnosť, a iné rozličné podniky, obchody a živnosti, ktoré vzorne reprezentujú svoj stav 
a slúžia ku cti mestu. 

V meste sú všetky úrady, ktoré okresné mesto reprezentujú, ako Okresný úrad, súd, Okresná 
starostlivosť o mládež, Okresné živnostenské spoločenstvo, Okresná HSĽS, Okresné veliteľstvo HG a HM a iné. 

Popri priemyselnej škole je tu škola meštianska a školy ľudové. Od samej stanice cez celé mesto sú 
všetky cesty moderne vybudované a vydláždené, popri nich chodníky nachádzajú sa v najkrajšom stave. V 
meste, kade sa človek pozre vidí všetko nové budovy, ktoré sú postavené v štýle veľkomesta a niektoré sa ešte 
dokončujú. Pri tejto práci a stavbe rozličných hospodárskych a súkromných objektov nezabudlo sa na prístavbu 
kostola a jeho príslušenstvá. 

V meste nachádza sa Obvodný a miestny notársky úrad, na ktorých úradoch konajú vzorne svoje 
povinnosti a hlavne pán vládny komisár p. Jozef Lečko a pán vedúci notár Matúšek, ktorí neúnavne pracujú na 
zveľadení svojho mesta. 

O ubytovanie cudzincov, turistov a návštevníkov Povážskej Bystrice sa starajú dva prvotriedne hotely, 

kde najdú návštevníci svoje pohostenie a odpočinok. 

- Nová mládež, jún 1943 - 

Považská-Bystrica, 11. 

junia. Smutný prípad sdeľujem, že dňa 
9. b. m. okolo pol deviatej hodiny 
ráno, v mýte, veľkom hostinci v P.-
Bystrici u zlatého Kríža, ukrutný a 
žúriaci oheň vypuknul; ktorý pri 
silnejšom vetre za try hodiny 82 domy 
a 33 stodoly spolu 115 (nerátajúc sem 
maštale, a oštatnie všeliaké 
hospodarské staviská) na popol 
obrátil. Šťastie naše bolo najvätšie v 
tom, že žúrivý tento oheň vo dne 
vypuknúl; lebo ináč pri tomto silnom 
vetre, neomylne nie len budovy 
farské, ale aj kostol bolby padnul v 
obeť tomuto živlu.  

Škoda učinená najmenej na 
60 tisíc r. č. ceniť sa môže. Príčina 
záhubného tohoto ohňa posial 
vyšetrená nenie. Isté ale je: že, lebo 
skrze neopatrnosť domácich ľudí 
mýtnika, alebo skrz zlostné 
podpálenie, táto, nevyplatitedlná 
škoda, ubohému, a bez toho 
všeobecne utrápenému chudobnému 
ľudu slovenskému zapríčinená je. Pri 
tomto veľkom nešťastí, viac ľudí pri 
ohni pracujúcich, tak sa ranilo, že 
daktorí v skutku v posteli ležia a lieky 
potrebovať musia. Druhí ale pri 
veľkom tomto a prudkom nešťastí, 

tak sa nalakali, že ťažko ochoreli, a z 
lôžka nevychádzajú.  

Pri tejto smutnej zpráve, 
nemôžem spolu zamlčať moju 
skromnú mienku v tom: že žiadano by 
bolo, a síce:  

1. Aby slávna vláda stoličná 
všeobecne na tom pracovať ráčila, 
aby domy nadovšetko v mestečkách, 
jestli nie škrydlicou, aspoň šindelom 
dobre pokryté boly; lebo v čas 
vätšieho vetru, jestli každý druhý, 
alebo tretí dom slamou pokrytý je 
(jako v P.-Bystrici vídať) nenie možno, 
aby polovíc mesta, skoro vždycky v 
popol neupadla. Lebo padnúc žeravý 
uheľ na strechu šindelovú, odpadne 
na zem bez škody a nešťastia; jestli ale 
padne na strechu slamennú podpáli; a 
potom aj druhých do nešťastia 
uvádza. Jako sa to stalo teraz u nás, 
keď ďaleko žeravé uhlia prudký vietor 
metajúc strechy napredok slamenné 
podpálily, a pri nich potom aj 
šindelové strechy viac jak ¼ mesta v 
nivoč uviedly.  

2. Pojistenie (assekuracia) 
domov a majetkov dobrá je síce vec, 
áno veľmoo žiaduca: aby jedon každý 
občan, dom svoj, a majetok dal 
pojistiť (assekurovať), ale ten 
poriadok , jaký sa pri assekurácii 

praktične u nás obyčajne vedie, nenie 
chvalitebný , lebo mnohé nešťastia 
ohňa odtiaľ pôvod majú: že mnohí 
nesvedomití ľudia, aj tryrazi toľko 
dajú zapísať, a assekurovať, jako jejich 
majetok spravodlivo vynáša, a to síce 
bez všetkej kontroly. Tak potom nenie 
divu, keď taký človek, u ktorého nenie 
bez toho žiadna viera, a žiadon Boh, 
sám seba podpáli; aby majetok svoj, 
ktorý malý má, skrz takúto 
assekuraciu zvätšil, nedbajúc na to, že 
pri ňom aj druhí svoje imania ztratia. 
Preto žiaduco by bolo: aby každý, 
ktorý majetok svoj assekurovať žiada, 
sa napredok patričnej vrchnosti 
služnovskej, alebo vrchnosti mestskej, 
hlásil a oznámil, a jedine ten nech 
právo má na assekuraciu, ktorý písmo 
od patričnej vrchnosti donesie; že 
majetok jeho svedomito skrz 
rozumných sprisahaných šacovníkov 
ocenený, o mnoho viac vynáša, jako 
tu skrz assekuraciu zapisuje. To jest, 
že jestli majetok jeho, ktorý chce 
assekurovať vynáša spravodlivo 1000 
zl. tedy nech má právo sebe 
assekurovať z toho majetku 800 zl. a 
nie viac. — Lebo assekuracia táto má 
dodávať len pomoc; nie ale, aby 
úžerník z nej sbohatnúl. Jestli by tento 
tu prednesený poriadok sa sväto 
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zachovával, zajiste žiadon bezbožník 
majetku svojho 1000 zl. pre 800 zl. 
dobrovoľne nepodpáli; atd. — A 
zajiste mnohorazí vychádzajú tieto 
ohňové nešťastia jedine odtiaľ: že 
mnohí úžerníci a bezbožníci majetok 
svoj aj trojnásobne sebe cení, jako 
spravodlivo v sebe obnáša.  

Keď toto prítomne píšem, 
nepíšem preto, že snáď oheň tento 
terajší z tejže zlosti a úžery, tiež 
vypuknúl; ďaleko buď myšlienka táto 
odo mňa! ale píšem riadky tieto 
preto, poneváč vidím, že pri 
assekuráciach cenenie majetkov, nie 
veľmo svedomite sa deje; a 

nesvedomití ľudia, ktorých mnoho je, 
pri veci tejto, svoju bezbožnú úžeru 
tým viac zvätšujú; a ubohý ľud náš 
slovenský, skrz to ešte do vätšej biedy 
a neštastia upáda. 

 
        A. Pongracz v. r.  
dekán a farár p. Bystrický. 

- Pešťbudínske vedomosti, jún 1865 – 

---------- 

Považská Bystrica, 16. sept. 

Včerajšieho dňa, t. j. 15. t. m. kolo 
druhej hodiny v noci vypuknúl 
ukrutný požiar v Pov. Bystrici, ktorý 

asi 80 stodol za jednu hodinu na 
popol obrátil. Príčina tohoto veľkého 
nešťastia, nevie sa dosial, toľko ale 
isté je, že bolo zlostne podloženo. 
Niet tomu len asi tri roky, čo mesto 
naše vyhorelo, a včul opäť znovu asi 
tretina obyvoteľstva na midzinu 
privedená. Štastie bolo v tom 
najvätšie, že vietor ťahal bočnou 
stranou, lebo ináče celé mesto s 
kostolom, farou atď. v popol sa 
obráti. Boh nech nás chráni budúcne 
od takéhoto nešťastia! A. P. 

 
- Pešťbudínske vedomosti, sep 1869 – 

 

Na krásnom Považí. 
J. Borský. 

 

„Jaj ištenem, na čisto som 
zabudla azt a feher czipőt, Mariškám“ 
— istá slečna hovorila inej, ktorá ju ku 
vlaku doprovodila, keď už stala na 
prvom schodku vozňa. 

„A kde ich máš?“ — 
„Na kastne som ich nechála, 

kerlek szepen, Mariškám, opatri mi 
ich“ — nariaďovala prvá — „Akartam 
magammal vinni a tu máš, zabudla 
som. Jaj, ez borzasto, v čom pojdem 
do kabarétba Zsolnaban". 

Horekovala. 
„Hotovo?“ 
„Hotovo!“ — znelo asi 

trojmo. 
Zaznela trúbka, vlak sa hnul. 
„Elnefelejts, Mariškám, 

kérlek, aby ich deti nedostaly do rúk“, 
— stojac na schodku a dovolávala sa 
pomoci. — 
„Nie!“ 
 „Jaj, no, ale som to vykonala, 
ugyi?“  
 „Však máš pekne i tie“. 
 „Ale to nie sú biele“.  
 „Az nem baj“.  
 „De hogy nie, aké to bude? 
Világos budú šaty a fekete czipő“. — 
vstúpla o jeden schod vyššie. 
 „Pa, Margit“ — volala ta, čo 
mala topánky opatriť. 
 „Pa, Mariškám!“ —  

 Pozrem oblokom na nápis, 
aby som aspoň vedel, kde som tak 
sostavenú reč počul. 
Na tabuľke je, že to „Považská 
Bystrica“. Teda v trenčianskej župe, 
na Slovensku, v malej dedinke. Naše 
slovenské dievčatá, ak iste učiteľa, 
lebo notára dcéry, lebo nejakého 
úradníka, pestujú medzi sebou takú 
mluvu. 
 Netrpezlivo čakal som, kým 
vstúpi do vozňa, aby som si lepšie 
mohol pozreť na tie naše budúce 
matky, ktoré budú mať za úkol 
vychovávať náš budúci národ. Ťahala 
sebou niekoľko balíkov, akiste tie 
biele Šaty, čo v nich pôjde do 
kabaretu v Žiline. 
 K sedeniu, v celom 
oddeleniu, boly len asi dve miesta. 
Jedno bolo vedľa jednej starej ženičky 
a druhé pri jednom človeku v kroji, s 
hodne zamasteným klobúkom. 
Nesadla. Balíky vyložila na dve poličky 
a sama stala v chodbe, pozerajúc 
smutne do obloka. Smútila, že 
zabúdla vziať sebou biele topánky. 
 Na nasledujúcej stanici 
vystúpil jeden cestovateľ, tak pri 
starienke bolo o jedno miesto viacej. 
 „Nech si idu sadnúť, 
frajlenka“ — rečie starena — „je tu 
dosť miesta“ — a uťahuje sa k obloku, 
aby učinila miesto. 
Slečinka pozre cez plece, nos sa jej 
skrúti, ohrne hornú pernu a kysle 
odpovie. 
 — „Nie som ustatá“. 

 Starienka zahanbená odvráti 
sa, opre čelom do skla a pozerá, ako 
všetko sa mihá. 
 Vejde konduktor. 
 „Lístky prosím“ — vyvoláva. 
—  
 „Kto pristúpil ?“ 
Slečna mu oddá svoj a keď jej ho vráti, 
povie: 
 „Kalauz úr, kérem níncs 
valahol hely?“  
 „Nincs!“ 
 „Ez borzasztól“ 
 „Tu si môžu sadnúť“ — 
ukazuje pri starienke na dve prázdne 
miesta. 
 „Kőszőnőm!“ — a sebou ani 
nehnula.   
 Po tomto upozornila na seba 
ostatných cestujúcich. Šeptali si 
medzi sebou o nej. Starienka začujúc, 
že slečna žiadala miesto na sedenie, 
— to pri nej —, že po druhé odvrhla, 
prikývala hlavou. — 
 „Tak je to, tak“ — 
prehovorila. — „My staré sme len na 
závade. No“, — kývala hlavou 
ustavične — „i ty budeš raz starou“. 
 „To sotva“ — riekol muž 
proti nej sediaci — „toho sa 
nedožije“. 
Starienka utrela nos do zástery a dala 
sa rozprávať príbeh zo svojho života. 
Ako mala dcéru a keď odešla do 
Viedňa slúžiť a sa tam vydala, ako 
nechcela, aby ju navštívila, aby ju jeho 
rodina videla. A keď nastala vojna, 
ako jej dcéra vypisovala, aby niečo jej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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poslala — a že čo ona stará žena jej 
mala poslať? 
 „Ľúto mi jej bolo“ — 
pokračovala, pri tom slzy stierala si — 
„ľúto, veď mi bola dcérou a tiež tie 
vnúčatká. Poslala mi ich na 
„poltografe“, ale čo som im mala 
poslať?" — rozplakala sa. 
 „A žije ešte vaša dcéra?“ — 
spýtal sa ledabolo muž — snáď len 
preto, aby niečo povedal. 
 „Neviem, pán môj, veru 
neviem“ — odpovedala. — „Ja som 
jej hneď nepísala, len keď išiel od nás 
do Viedňa jeden, som po ňom niečo 
poslala. A odtedy neviem nič: Ani 
neviem, či to dostala, lebo ten istý vo 
vojne padol“. 
 Slečne, snáď i ta reč sa 
nepáčila od stareny. Vzala opatrne 
svoje baličky, v ktorých iste niesla tie 
biele šaty a prešla do iného 
oddelenia. 
„Však ona nebude na večnosť taká 

pekná“ - riekla starena, keď už slečna 
bola preč .... 

  

- Sloboda, január 1921 – 

Považská Bystrica 
 
 
Náš výborný orolský 

pracovník A. Hollý nám píše o bytovej 
núdzi a nezamestnanosti, ktoré 
zasiahly toto milé mestečko pod 
Manínami. 

„Gazdovia ledva stačia po 
únavnej práci odložiť si na jaseň toľko 
čo by im stačilo na vyplatenie daní a 
na prezimovanie, malí remeselníci 
stoja, sú bez práce. Robotníci tak 
poľnohospodárskí ako aj fabrickí 
hladujú. Slovom, spoločné útrapy nás 
všetkých. - Považská Bystrica bola 
vždy baštou našej strany aj v dobách, 
keď to bolo spojene s nebezpečím 
života a perzekúciami. Neochvejne 
prežila dobu, keď niekoľkí agrárnickí 
poblúdenci a tmavé indivíduá s 
úradnou mocou terorizovali každého, 
prežila aj tie časy, keď jej na krk poslali 
za okresného náčelníka opilca, 
ktorého každý deň iný musel 
vyťahovať z priekopy – ktorý len na to 
bol dobrý, aby udával ľudí a 
terorizoval. 

Považská Bystrica prežila 
tieto časy a prežije ona aj dnešné časy 

biedy. V nebezpečí ešte viac je za 
potreby, aby sme spolu držali, treba 
dvojnásobnej činnosti tak v miestnych 
organizáciách, ako aj v Okres. Treba 
uviesť do poriadku zvlášť finančné 
záležitosti. Musíme byť prichystaní na 
voľby, ako jednotne pevne 
organizované vojsko, každý aj ten 
najmenší musí sa zúčastňovať v 
národnej práci. Zvlášť naše orolské 
jednoty a rozličné vzdelávacie krúžky 
maly by si upovedomiť, že žijeme časy 
rozhodujúce a ako ženy Karthága, keď 
prišiel čas boja obetovaly ešte aj svoje 
vlasy a zrobily z nich kuše, tak aj my 
musíme dnes v prvom rade tam 
sústreďovať naše sily, kde sa 
rozhodne boj, a to tlač. 

Všetko na tlač, teraz 
nepotrebujeme prápory ani nové 
domy, lebo jestli boj prehráme, aj tak 
nebude viac, kto by knižky čítal, nosil 
zprávy, a do domov sadli by si druhí. 

Somknime sa všetci 
a príjmime každého, kto s nami chce 
ísť, kto ale bojuje proti nám, porazíme 
ho vlastnými zbraniami, nebudeme 
viac k nikomu milosrdní. 

Len takto zvíťazíme, keď sa s 
pozdvihnutou hlavou a veľkou mysľou 

dáme do práce, len takto bude nám 
všetkým lepšie. 

 

- Slovák, február 1925 – 

---------- 

Považská Bystrica, 4. aug. 
   Pišu nám: Po dlhom kľudnom daždi 
nastal v nedeľu silný dážď. V noci bola 
búrka, ktorá trvala do pondelka večer. 
Váh sa natoľko rozvodnil, že plte boly 
silným prúdom úplne zničené. 
Obchodníkovi Wilhehnovi odplavila 
voda približne 200 cm3 dreva, ktoré 
bolo prichystané na pobreží, aby bolo 
poslane ďalej. Majiteľovi parnej píly 
Fuchsovi roztrieštila povodeň 2 plte. 
Mnohí obyvatelia, ktorí mali chlievy 
pri rieke Domaniži, boli prinútení 
statok vypratať. 

V blízko ležiacich obciach ako 
napr. v Považ. Podhradí postúpil Váh 
už až do samej obce. Kaštieľ, teraz 
letný dievčensky tábor YWCA, je už až 
po bránu vo vode. Okresný úrad a 
pošt. a telegr. Úrad vykonáva 
mimoriadnu nočnú službu. Najvačšia 
voda očakáva sa dľa zpráv zo Žiliny asi 
okolo 24. bod. Drevárskemu spolku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

- Trenčianske noviny, september 1919 – 
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Tatra spôsobila povodeň ohromné 
škody. Tunajšia píla postavená pri 
Váhu bola prúdom úplne strhnutá. V 
obciach Lúky a Lysá je voda ohromná 
a ohrožuje i obyvateľstvo. Vojsko v 
Žiline je v pohotovosti. 

V noci nastal ohromný príliv, 
voda jedným razom pretisla sa cez 
železničnú trať a v pondelok ráno boly 

všetky záhrady a pôda až po ulicu 
okresného sídla pod 60—80 cm vody, 
hoci Váh je od obce asi 600 metrov 
vzdialený. Tunajší občania 
nepamätajú takú vodu, iba z tabule od 
26. augusta 1823. Ľud chodí ako 
šialený, bezmyšlienkovite z poľa 
domov. Po tak ťažkej práci trvajúcej 
celý rok, teraz nezostalo vôbec nič. 

Chudučký ľud je odkázaný čakať s 
dôverou, že aspoň brambor a kapustu 
akýmsi spôsobom zachráni na zimu. 
Na miestach, kde bolo poorané, tam 
voda celkom vybrala pôdu. 
 

- Slovenský denník, august 1925 – 

— Sokol. slet v Pov. Bystrici. 20. Júna 

odbavovala sokolská župa Povážska 

Štefánikova svoj župný slet v Pov. Bystrici. 

Počasie až do samého rána bolo 

nepriaznivé. Sletište na sihoti bolo mokré, 

ale predsa sa tu zkúšky odbavovaly. Naraz 

však sa pretrhla hrádz pri Váhu a sletište 

aj s náradím a šatňami bolo v okamihu 

pod vodou. Cvičiace složky sa uchýlily na 

hrádz pri dráhe a premýšlalo sa, čo teraz? 

— A tu sa mohutným spôsobom prejavila 

pohotovosť a obetivosť sokolská. Rýchle 

sa našlo nové cvičisko v teheľni a za 

nadľudskej námahy, ktorej je len 

sokolstvo schopné, takmer v poldruhej 

hodine bolo celé cvičisko so všetkým 

potrebným prenesené na nové a odpol. 

za povznesenej nálady sa cvičilo. Bol potešený výkonom svojej župy nielen br. starosta Tmovský a náčelnictvo, ale tiež 

zástupca ČOS. br. Smiřák z Brna, ktorý pohotovosťou a obetivosťou Sokolstva bol ovšem mile ohromený. Vyjadril to tiež 

vo svojom preslove ku cvičiacim tak dojímavo, že sa ani starí kozáci nezdržali sĺz. — Tým sokolská naša župa preukázala 

veľmi pekne svoju predsletovú pohotovosť. — Kto by chcel takúto prácu zaznávať? — Hovorí činmi bez mnoho slov za 

mnoho a mnoho iných slávnostných — tiež prejavov ! — v Pov. Bystrici sa nehovorilo, ale pracovalo ! — A to je Sokolstvo! 

- Považské hlasy, jún 1926 – 

 

Veľká hasičská slávnosť. 
Považská Bystrica. 13. sept. 

Dobrovoľný hasičsky sbor v 
Považskej Bystrici usporiadal pod 
protektorátom p. okr. náčelníka dr. 
Aladara Ondrejkoviča v nedeľu dňa 
12. t. m. z príležitosti nadobudnutia 
motorovej striekačky veľkú hasičskú 
slávnosť, spojenú s verejným 
cvičením. Ráno o 5. hodine budíček. O 
pol 8. hodine ráno valné 
shromaždenie Hasičskeho sboru, 
O 10. hod. poľná svätá omša a 
dekorácia zaslúžilých hasičov. O 12. 
hod. poplachová cvičba has. sboru 
pov.- bystrického s motorovou 
striekačkou, nápad na Tatru banku a 
iné budovy. O 2. hod. popoludní 

spoločný nástup na námestí a odchod 
s hudbou na výletište „Kalšove”. 

Pri poplachovej cvičbe 
účinkovala jedna motorová a jedna 
ručná striekačka. Motorovú 
striekačku dodala firma R. A. Smekal 
,Praha-Smíchov, filiálka Turč. Sv. 
Martin. 

Slávnosti účastnili sa delegáti 
temer všetkých okolných okresov a 
miest. Najmä okres Veľko-bytčiansky 
sa dostavil v hojnom počtu. 

Hudbu poskytly obce 
Papradno a hasič. hudba 16-členná z 
Veľkej Bytči. 

Veselica trvala, temer do 

rána pri zvukoch dobrej hudby. 

- Slovenský národ, september 1926 – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
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- Zločinný útok na vlak - Železničný zamestnanec N. Smatana, pridelený na 

stanici Považská Bystrica, zbadal, že na mieste trati Považská Bystrica—Pov. 
Podhradie leží niekoľko veľkých kameňov. Položene boly priamo na 
koľajniciach. Oznámil to hneď svojmu úradu a četníctvu, ktoré potom celu noc 

pátralo na celej trati. Okresné četnícke 
veliteľstvo hľadá stále páchateľa toho 
naničhodného útoku na bezpečnosť 
cestujúcich. Keby bol zamestnanec 
nezbadal kamene, mohlo dojsť k 
hroznej železničnej katastrofe, lebo vlak 
by sa bol vykoľajil a spadol do Váhu, 
alebo do riečky Domaniže. Smatana 
však zistil nebezpečie práve pred 
príchodom vlaku od Bratislavy a 
zabránil tak hroznému nešťastiu. 
 

- Slovenský denník, apríl 1926 – 
-------------------- 

 
— Považskobystricky okres napreduje. 
Jedným z čulých okresov na Slovensku, 
ktorý chce ísť s duchom doby, je okres 
Považská Bystrica. Hoci je to okres 
chudobný, predsa pomýšľa na stavbu 
okresného kultúrneho domu  nákladom 
600.000 Kčs a okresného sociálneho 
domu rovnakým nákladom. Oba tieto 
domy majú byť vybudované v sídle 
okresného úradu, kde má byť sriadená i 
okresná knižnica a čitáreň. Okrem toho 
chce tento okres kúpiť les za milión 
korún a valec na valcovanie vicinálnych 
ciest s drtičom kameňa za. 150.000 Kčs. 
Tieto investície majú sa uhradiť z 
požičky 2,350.000 Kčs, ktorej 
vyzdvihnutie okresne zastupiteľstvo už 
schválilo. 
 

- Slovenský denník, december 1930 – 
-------------------- 

 
Vypadol z vlaku. Na dráhe Považská 
Bystrica—Pov. Teplá bol nájdený tieto 
dni Ján Jašorek z Tr. Teplej. Mal pod 
kolenom odseknutú ľavú nohu, a silno 
páchnul alkoholom. Zranený zaiste 
vypadol z vlaku, a bol prejdený. Zaviezli 
ho do župnej nemocnice v Trenčíne. 
 

- Trenčan, február 1927 – 
-------------------- 

 
 

 
 

 
  

Republika v republike 

Stále nespokojná Mariková 

(H.) Považská Bystrica, 21. sept. 
   Na západ od trati vedúcej Žiliny 
leží veľká obec Mariková. Obec 
Mariková je taká dlhá, že ani sám 
Richtár jej nevie konca-kraja. 
Ráztoka najzápadnejší diel Hornej 
Marikovej je 26 km vzdialená od 
obce a nech Boh každého chráni, 
kto je prinútený tam ísť. Chcem 
uviesť niektoré epizody z dejín 
tejto obce: 
   Za bývalého režimu bol hlavný 
slúžny (okresný náčelník) J. 
Baross, muž impozantnej výšky. 
A ako už to býva po úradných 
hodinách stretli sa inteligenti 
obce, aby svoj voľný čas príjemne 
strávili. Z diaľky bol viditeľný voz, 
okrášlené kone – bola vzácna 
svadba. Hlavný slúžny v kruhu 
svojich notárov a pisárov 
vzpomenul si, že Marikovcov 
havkánim veľmi najeduje. Hrkot 
vozu sa stále blížil, keď starý 
slúžny začal havkať. Na voze bol 
sám pán rychtár z Marikovej 
zadržal kone, smeknul klobúkom 
a obrátiac sa k pánom kľudne 
povedal: Vy Bystričania, vy len 
vyzierate, keď si ani psov 
nemôžete držať a pán slúžny musí 
havkať. Celá spoločnosť ostala 
ako obarená, neočakávajúc takú 
pripravenú odpoveď. 
   Po prevrate obec Mariková 
vyhlásila, že sa nepodrobí 
žiadnemu nariadeniu neuznáva 
nový štát a 

Utvorí samostatnú republiku 
v čele s rychtárom. 

   Vtedy ako inde i tu bola 
vojenská posádka, ktorá dostala 
nariadenie, aby išla do Marikovej 
a urobila poriadok. A čo sa stalo! 

Marikovci to cítili akosi 
a sekerami a kosami čakali na 
vojsko. A vojaci sa pekne navrátili. 
Ale toto poníženie netrvalo dlho, 
lebo prišlo kulometné oddelenie 
z Trenčína a keď videli občania, že 
vec nie je hračka už aj 
„mašingvery“ nesú, tak povolili. 
   Ale v tejto veľkomyselnej 
horúčke sa ničím neuspokojili 
a vraveli, že ten „Boží Chrám“ je 
na zlom mieste stavaný, furman 
nemôže dobre prejsť. Mudrci 
obce sa zhodli, že si veru pomôžu. 
Za včasu ráno išli ku kostolu, 
povyzliekali kabáty, napluly na 
ruky a začali tisnúť kostol ďalej. 
Medzi tým z pozadia pozoroval 
túto vec chudobný vandrovník, 
ktorý dôvtipne dal kabáty ďalej. 
Za dobrú chvíľu sa pozrel rychtár 
na zad a uzrúc kabáty ďalej ako 
boly spokojne poznamenal: „už je 
ten koscel o kus dzalej, pojme že 
si vypic.“ 
   Raz išiel žobrák v obci a na ceste 
stratil jelito. Keď to jeden 
z občanov videl s úžasom bežal 
k rychtárovi, ktorý ihneď svolal 
výbor. Slávny výbor usniesol sa, 
žež to je veru čertov červík, ktorý 
prišiel zničiť celé ovocie, ten sa 
musí zabiť poznamenal jeden 
z nich a už aj začali biť do jelita 
a keď videli ryžové zrnká kričali: 
A hľa koľko mladých mal v sebe 

   Najnovšiou udalosťou je, že 
Horná Mariková chce sa 
osamostatniť, chce držať 
z vlastných prostriedkov celé 
úradníctvo a iné potrebné 
zariadenia. 
   Kto ho vie čo nového bude zas 
v Marikovej? 

 
- Slovenský národ, september 1926 – 

-------------------- 
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Veľké povodne na Považí. 
Ako vyzerá „Považie.“ — Hrozne rozvodnený Váh. — Znemožnená doprava. Žilinské súkenné továrne vo 

vode. 

 
   (H) Považská Bystrica, 1. 

augusta. 
   Už je tomu skoro týždeň, čo deň po 
deň stále prší. Váh je vždy a vždy väčší. 
Až konečne dnes dosiahol tej výšky, 
ktorú mal 4. augusta m. roku. Škody 
spôsobené povodňou sú 
neoceniteľné. Tie rieky, ktoré ústia do 
Váhu sú tlačené zpäť, keďže Váh je 
vyšší. Toto zapríčiní potom, že kraje, 
kde tieto pobočné rieky pretiekajú, 
budú taktiež úplne rozliate. Tunajší 
občania nepamätajú také povodne 
iba z tabúľ zo 26. augusta z roku 1823. 
Dnes v nedeľu, v deň odpočinku išli 
tunajší pobožní občania a rýchlo 
naložili na záprah už úplne kľúčiace 
zbožie, keďže videli hrozné 
nebezpečie. Ľud chodí ako šialený 
bezmyšlienkovite z poľa domov. Po 
tak ťažkej práci trvajúcej celý rok, 
teraz nezostalo mu vôbec nič. 
Chudobný ľud je odkázaný čakať s 
dôverou, že aspoň zemiakov a 
kapustu akýmsi spôsobom zachráni 
na zimu. 

Kompa, ktorá spojuje 
„Marikovskú” dolinu s ľavým 

brehom a druhý prievoz, ktorý 
spojuje „Papradňanskú” 
dolinu, úplne zastavily činnosť. 
Obyvatelia celého pravého 
boku sú úplne oddelení od 
miest. Obec „Orlové” je temer 
celá pod vodou. V pivniciach je 
plno vody. Pri- bude-li ešte do 
večera Váh, tak len pomocou 
člnku bude sa môcť človek 
dostať do mesta. 

   Účinky povodne boly už včera na 
trati ,,Košicko—Bohumínskej” 
znateľné.  

Večerňajši osobný vlak z 
Košíc priprišiel do Žiliny 4-
hodinovým opozdením. 

   Večerňajší rýchlik podobne, lebo v 
blízkosti Lipt. Sv. Mikuláša bola trať 
zaliata vodou asi vo výške 5 cm. 
Cestujúci s veľkým napjatím očakávali 
čo sa stane, až konečne ohromný stroj 
bral sa smerom do Mikuláša. Táto 
čiastka je celá pod vodou. Obava, že 
budú poškodené aj tunely a že budú 
povodňou strhnuté Čadčanský a 
Kysúcko Novo Mestský most, čím by 
celá doprava smerom k Bohumínu 

bola zastavená. Vojenská pohotovosť 
v Žiline bude v prípade záchrannej 
činnosti k dispozícii. Ako sa počúva, na 
trati Brno—Vlára je tiež obava o 
mosty, ktoré pri každej povodni sú 
poškodené. Príde-li telegrafické-
telefonické oznámenie, že Váh stúpa, 
tak bude tunajší telegrafný úrad, 
okresný politický úrad a okresné 
četnícke veliteľstvo vykonávať 
mimoriadnu nočnú službu. 
   Veľkú škodu utrpia tiež obchodníci s 
drevom, majúci svoje skladišťa v 
blízkosti Váhu. Mnohí obyvatelia, 
ktorí mali chlievy pri rieke Domaniži, 
boli prinútení statok vypratať. 

Dľa práve došlého 
telegramu (úradného) je veľká 
žilinská súkenná továrňa pod 
vodou. 

Až mráz prejde človekom, keď sa 
človek z vrchu pozrie na dnešné 
Považie. Voda a vrch. Tisíc a tisíc 
snopov obilia išlo dnes do obeda dolu 
Váhom a neodhadnuteľné množstvo 
dreva a iné. 
 

- Slovenský národ, august 1927 – 

Prišlo sa na stopu nebezpečného podvodníka, ktorý už 10 r. a 8 mes. odsedel v rôznych 
žalároch 

 
(H.) Považská Bystrica 10 aug. 

   Keď 28. júna t. r. bola tunajšia 
synagóga znesvätená a z nej 
ukradnuté svietniky v protihodnote 
asi 1100 Kčs, tunajšie okr. četn. 
veliteľstvo s najväčšou obetavosťou a 
vytrvalosťou pracovalo, aby zistilo 
páchateľa. Bol i policajne cvičený pes 
donesený na miesto činu, ale všetka 
námaha bola marná. Daktiloskopické 
oddelenie tunajšieho okr. čet. 
veliteľstva vykonalo úmornú prácu, 
urobili totiž veľké množstvo otiskov 
ruky, ktorá bola viditeľná na okne, 
ktorým páchateľ vošiel a rozoslalo 
tieto do rôznych miest. Na začiatku 
júla t. r. jeden zlatník v Místku oznámil 
čet. veliteľstvu, že pochybná osoba 
chce u neho predať strieborné 

svietniky. Ihneď inšpekciu 
vykonávajúci četník predavača zlapal 
a zatvoril  
a zistil, že to nie je nik iný ako lupič 

synagógy z Pov. Bystrice. 
Neskôr sa zistilo, že zatvorený sa 
menuje Albín Lyčka, bol pre krádež, 
podvod, lupičstvo vysedel si 11 rokov 
žalára. Menovaný narodil sa roku 
1890 v Proskoviciach (okr. Moravská 
Ostrava). Na požiadanie tunajšieho 
okr. súdu a čet. veliteľstva, bol 
menovaný dnes četníkmi sviazaný a 
dovezený do Pov. Bystrice. Ešte 
behom odpoludnia vypočul Lyčku okr. 
čet. veliteľ a išiel tiež s ním do 
synagógy. Lyčka priznáva že 28. júna v 
Pov. Bystrici bol, ale o krádeži vôbec 
nič nevie. Udáva, že dostal ten istý 

deň na ceste od jedného pána istý 
balík, aby ho predal. 
Pri výsluchu dáva veľký pozor, aby sa 
k veci vôbec nepriblížil. Tunajší orgán. 
vedúci vyšetrovanie je mienky, že 
páchateľ musel mať nejakého 
pomocníka, a preto tak dáva pozor, 
aby ho nezradil. 
Lyčka mal už rôzne zamestnanie, bol i 
obchodným cestujúcim Vítkovického 
veľkoobchodníka olejom a i., tovar 
predal, peniaze inkasoval a na vlastné 
účely upotrebil. 
Nebezpečný podvodník je teraz 
hosťom tunajšieho okr. súdu a za 
zajtrajšieho dňa bude četníckou 
asistenciou dopravený štátnemu 
zastupiteľstvu v Trenčíne. 

- Slovenský národ, august 1926 – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
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JOZEF HRABAČKA 

  Staviteľ 

   Považská Bystrica 

   Štefániková ul. 583 

- Nová mládež jún 1943 - 

 Parostrojná tehelňa 

A továreň na škridlu 

  Ľ. LEČKO A V. MASATSCH 

  P o v a ž s k á  B y s t r i c a  

- Nová mládež jún 1943 - 

 

JÁN NEMČEK 

            Veľkoobchod s miešaným tovarom 

            POVAŽSKÁ BYSTRICA 

- Náš boj január 1944 - 

 PAROSTROJNÁ TEHELŇA 
A TOVÁREŇ NA ŠKRIDLU 

 Ľ. LEČKO A  V. MASATSCH  

 POVAŽSKÁ BYSTRICA –  Telefon 5 
- Náš boj január 1944 - 

 

ERNEST FRŠTIK 
obchod s rozličným tovarom vo veľkom a malom 

POVAŽSKÁ BYSTRICA Tel. 17 
- Náš boj január 1944 - 

 

ZADANÉ  

 

 

Na záver mi dovoľte pár poznámok. 

Považskobystrické starinky nemajú byť akousi 

paródiou na naše mestské noviny, ale zbierajú články, 

inzeráty, fotky a iné, ktoré už raz napísané boli. 

Cieľom týchto novín je ukázať vám, čitateľom, obraz 

vtedajšej doby. Ukázať vám ako žili 

Považskobystričania niekoľko desaťročí naspäť, čo ich 

zaujímalo, o čo sa snažili, aké problémy museli riešiť. 

Všetky fotky, inzeráty či články prinášame 

v nezmenenej forme, tak ako boli napísané 

v aktuálnych číslach novín, ktoré môžete spolu 

s mesiacom a rokom vydania nájsť pod každým 

článkom.  

Dúfam, že sa pri čítaní noviniek zabavíte a aspoň na 

chvíľu sa prenesiete do dôb dávno minulých. 

S pozdravom 

web WWW.HISTORICKAPB.SK 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 


