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Slávnosť posviacky rím.-kat. kostola v Považskej Bystrici
Slávnosť posviacky rím.-kat. kostola a zástavy
robotníkov v Považskej Bystrici začala sa v
sobotu 6. septembra večer, a to príchodom
biskupa Dr. Andreja Škrábika. Po skončení
privítania ndp. biskupa Dr. Škrábika zavítal do
Považskej Bystrice predseda vlády Dr. Vojtech
Tuka.
Vzácneho hosťa previedol po
novovystavanom kostole miestny duchovný
dekan Bergendy. Potom Dr. Tuka odcestoval z
Považskej Bystrice. Večer bola v Katolíckom
dome slávnostná akadémia. V nedeľu 7.
septembra ráno prišiel do Považskej Bystrice
prezident Republiky Dr. Jozef Tiso v sprievode
poslanca Andreja Germušku a svojho osobného
tajomníka Dr. Karola Murína. Prezidenta
Republiky privítali funkcionári župy, okresu a
Považskej Bystrice, ako aj dvadsaťtisícový
zástup ľudu z miesta a okolia. Pán prezident
zúčastnil sa na pontifikátnej sv. omši, ktorú v
novom kostole celebroval biskup Dr. Škrábik. Po
sv.
omši bola posviacka robotníckej zástavy,
Prezident Republiky Dr. Tiso kráča ulicou Považskej Bystrice v
ktorej
krstnými matkami boly panie Čavojské,
sprievode župana Dr. Káliaya (druhý zprava) a miestneho starostu
Morové
a Kubíková. Po posvicke mal prezident
Jurička, srdečne pozdravovaný nadšeným davom ľudu.
Dr. Tiso prejav, ktorý prijalo obecenstvo s
veľkým nadšením . Po slávnosti odcestoval prezident Republiky do Bánoviec nad Bebravou. — Slávnosť v Považskej
Bystrici vyznela v spontánny prejav vernosti shromaždeného občianstva a robotníctva Považskej doliny slovenském u
štátu a vodcovi a prezidentovi Dr. Tisovi.
- Nový svet, september 1941 -

Mohutný priebeh považsko-bystrickej slávnosti
Nadšené vítanie prezidenta Republiky Dr. Jozefa Tisu Nezlomná vernosť obyvateľstva slovenskému štátu
Považská Bystrica, 8. septembra. Slávnosť posviacky rím.-kat. kostola a
zástavy robotníkov v Považskej Bystrici začala sa už v sobotu 6. septembra t. r.
večer, a to príchodom biskupa Dr. Andreja Škrábika. Pri príchode biskupa hudba
Škodových závodov z Dubnice nad Váhom zahrala pápežskú hymnu a krojované
dievča odovzdalo biskupovi Dr. Škrábikovi kyticu kvetov. Biskupa Dr. Andreja
Škrábika privítali miestny duchovný dekan Štefan Bergendy, okresný náčelník Dr.
Čerňanský a starosta obce Juráček. Biskup Dr. Škrábik srdečnými slovami poďakoval
za privítanie.

Predseda vlády v Považskej Bystrici.
Práve po skončení privítania ndp. biskupa Dr. Škrábika zavítal do Považskej
Bystrici predseda vlády Dr. Vojitech Tuka, ktorý z návštevy robotníckeho domu, v
Rajeckých Tepliciach cez Považskú
Bystricu precestoval do Trenčianských
Teplíc. Obecenstvo, shromáždené pri
slávobráne, predsedovi vlády... (str. 3)
--Na obrázkoch vpravo vidíme prezidenta
Republiky pri prejave, nový rím.-kat. kostol
v Považskej Bystrici a krstné matky
robotníckej zástavy Morovú a Kubíkovú pri
uväzovaní stúh.
--Starosta Považskej Bystrice Juráček pri vítaní prezidenta Republiky Dr. Jozefa Tisu na
slávnosti posviacky nového rímskokatolického kostola. Dolu: skupinový vodca Spevák
víta Dr. Tisu u robotníkov.
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... Dr. Tukovi pripravilo vrelé ovácie.
Predseda vlády Dr. Tuka srdečne sa
uvítal s biskupom Dr. Škrábikom, na
pozvanie
ktorého
navštívil
novovystavaný
kostol
považskobystrický. Vzácnych hostí
potom miestny duchovný dekan
Bergendy previedol po kostole, ktorý
si hostia prezreli so živým záujmom.
Na defilé pred kostolom nastúpila HG,
HM a uniformovaní učni Zbrojovky.
Predseda vlády Dr. Tuka po srdečnom
rozlúčení, za zvukov hudby a za
vrelého pozdravovania obecenstva
potom pokračoval vo svojej ceste.

Andreja Germušku a svojho osobného
tajomníka Dr. Karola Murína, vo
Sverepci hlásil sa poslanec Konštantín
Čulen,
okresný
náčelník
Dr.
Čerňanský, oblastný žandársky veliteľ
za HSĽS tajomník Hudec a župný
tajomník Jankovič, predseda DP,
župný inšpektor HG a župný vodca
HM. Potom pán prezident so spojím
sprievodom, do ktorého včlenily sa i
všetci činitelia, ktorí pána prezidenta
očakávali v Sverepci, pokračoval v
ceste do Považskej Bystrice. V čele šla
až po Považskú Bystricu motorizovaná
jednotka HG.

Slávnostná akadémia

V Považskej Bystrici pri
príchode prezidenta Republiky Dr.
Jozefa Tisu a jeho sprievodu k
slávobráne hudba Škodových závodov
zahrala štátnu hymnu. Pri slávobráne
pánu prezidentovi hlásil sa hlavný
tajomník Slovenského kresťanskosociálneho odborového sdruženia
poslanec Rudolf Čavojský, trenčiansky
župan Dr. Vojtech Kállay i
prednostovia všetkých miestnych
úradov, načo pána prezidenta privítal
starosta mesta Juráček a za
robotníkov skupinový vodca Spevák.
Po privítaní pán prezident so svojím
sprievodom
živým
špalierom
nastúpenej
HG,
HM,
FS,
uniformovaných učňov Zbrojovky a
hasičov
prešiel
ku
kostolu.
Obecenstvo, ktorého sa sišlo do
dvadsaťtisíc ľudí, pánu prezidentovi
na celej ceste pripravilo nadšené
ovácie.

Večer o 20. hod. v
Katolíckom dome bola slávnostná
akadémia, na ktorej zúčastnil sa
biskup Dr. Škrábik, krajový poslanec
Konštantín Čulen, okresný náčelník
Dr. Čerňanský, zástupcovia úradov,
predstavitelia verejného života a veľa
obecenstva.
Privítanie pána prezidenta
V nedeľu 7. Septembra t. r.
ráno o 6- hod. v Považskej Bystrici bol
budíček hudby Škodových závodov z
Dubnice nad Váhom a fanfáristov
miestnej HM. Už od časných ranných
hodín
shromažďovaly
sa
uniformované jednotky a schádzali sa
občania z celého okolia, takže pred
príchodom prezidenta republiky a
jeho sprievodu občianstvo naplnilo
všetky ulice i námestie, kade mal dojsť
prezident Republiky Dr. Jozef Tiso a
jeho sprievod. Celá Považská Bystrica,
oblečená do slávnostného rúcha,
zástav, okrem čoho výkladové obloky
obchodov bohato boly ozdobené
navôkol
obrazov
prezidenta
Republiky, očakávala príchod hlavy
Štátu.
Na hranici považskobystrického okresu v obci Sverepec
slávnostne očakávali prezidenta
Republiky, ktorého príchod oznámily
fanfáry HM. Pánu prezidentovi, ktorý
prišiel
v
sprievode
zástupcu
generálneho tajomníka HSĽS poslanca

Na sv. omši
Pán prezident so svojím
sprievodom zúčastnil sa potom na
pontifikálnej sv. omši, ktorú v novom
kostole celebroval biskup Dr. Andrej
Škrábik za asistencie okolitého
duchovenstva.
Po
skončení
bohoslužieb na tribúne, ktorá bola
krásne ozdobená a ktorú obklopil
neprehľadný zástup, zaujali miesta.
Okrem sprievodu pána prezidenta,
poslanec Koloman Horniš, prvý
predseda Slovenského najvyššieho
súdu Dr. Martin Mičura, generálny
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riaditeľ Škodových závojov Dr.
Stahuke,
predstavitelia
úradov,
duchovenstva i verejného života.
Posviacka zástavy
Príchod prezidenta Republiky Dr.
Jozefa Tisu na tribúnu oznámily
fanfáry. Keď sa pán prezident objavil
na tribúne, neprehľadný dav prepukol
v nadšené a neutíchajúce ovácie.
Biskup Dr. Andrej Škrábik vykonal
posviacku robotníckej zástavy, ktorej
krstnými matkami boly panie
Čavojská , Morová a Kubíková. Po
posviacke aj pán prezident zatĺkol
klinec do zástavy.
Prezident hovorí
Po skončení zatĺkania klincov
starosta mesta Juráček srdečnými
slovami vítali pána prezidenta i
ostatných hostí a požiadal pána
prezidenta o prejav. Prezident
Republiky ujal
sa slova za
neutíchajúceho jasotu shromaždenia
a jeho reč prítomní často prerušovali
búrlivým potleskom. (Prejav pána
prezidenta prinášame osobitne). Po
pánu
prezidentovi
prehovoril
poslanec Rudolf Čavojský, načo
nasledovaly prejavy, po ktorých
hudba zahrala štátnu hymnu.
Návštevy a spoločný obed
Po
shromáždení
pán
prezident a jeho sprievod navštívili
miestneho duchovného dekana
Štefana Bergendyho na fare, odkiaľ
pán prezident so svojim sprievodom
odišiel do spoločenského domu, kde
na počesť pána prezidenta a jeho
sprievodu
Zbrojovka
pripravila
slávnostný obed, na ktorom okrem
pána prezidenta a jeho sprievodu
zúčastnili sa aj všetci poprední
činitelia úradného i verejného života
kraja. Počas obedu účinkoval salónny
orchester Zbrojovky.
O 17. hod. po srdečnom
rozlúčení a za stáleho vrúcneho
pozdravovania obecenstvom pán
prezident odcestoval do Bánoviec nad
Bebravou.

Slávnosť v Považskej
Bystrici vyznela v spontánny
prejav shromáždeného občianstva
a robotníctva Považskej doliny.
Prítomných 20.000 ľudí svojím
stálym súhlasom a ováciami
manifestovali a prízvukovalo
vernosť slovenskému štátu a jeho
predstaviteľovi
prezidentovi
Republiky Dr. Jozefovi Tisovi.
- Slovák, september 1941 Na ľavom obrázku novovysvätená robotnícka zástava – Na pravom obrázku
pohľad na účastníkov vysviacky
-------------------- Považskobystrický 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 pôžičky 2,350.000 Kčs, ktorej
vyzdvihnutie okresné zastupiteľstvo
už schválilo.
- Slovenský denník, december 1930 -

Požiar parnej píly v Považskej
Bystrici.
rš. Pov. Bystrica, 29. mája. V
neskorých hodinách nočných bola
Považská Bystrica vzrušená zprávou,
že horí parná píla inž. V. Košára. Oheň
vypukol asi o pol 3. hodine a šíril sa
rýchle, takže celé skladište dreva i
zariadenie sa ocitlo skoro v jednom
plameni. Na miesto dostavily sa
hasičské sbory, ktoré obetave sa ujaly
hasenia, ale celá zásoba dosiek a
vnútorného zariadenia bola požiarom
zničená. Škoda je veľmi značná.
- Slovenská krajina, máj 1931 -

Považská Bystrica
Považská Bystrica dávno
nevidela tak oduševnený zástup ľudí,
ako 2. februára na okresnom
verejnom shromáždení. Priestorná
miestnosť p. Kušniara preplnená bola
delegátmi a príslušníkmi našej strany.
Mnoho bolo aj zvedavcov z iných
strán.
Nálada
bola
bratská,
oduševnenie neopísateľné. Videli sme
a videli naši nepriatelia, aká sila sa
skrýva v slovenskom ľudáctve. Ľudová
strana jediná hýbe slovenskými
massami. — Verejné shromaždenie
presne o 12. hod. zahájil p. notár
Paulík, náš horlivý okresný predseda.
Privítal rečníka a s radosťou zdôraznil,
že tak početne navštíveného
shromaždenia nevidel ešte v Pov.
Bystrici.
Ústredný taj. J. Stano v svojej
reči odokryl bolesti slovenského
malého človeka. Poukázal na prácu
ľudovej strany a zdôraznil nutnosť
svornej spolupráci všetkých Slovákov.
Apeloval na mladých Slovákov,
pozvúc ich do radov bojovníkov za
lepšiu slovenskú budúcnosť. Všetci
Slováci jednotne musíme si stať do
boja za naše práva národné, kultúrnonáboženské a hospodárske. Odsúdil
činnosť tých Slovákov, ktorí robia
rozbroj medzi nami a pracujú proti
vlastnej krvi.
Oduševnenie bolo veľké,
strane a jej vodcovi A. Hlinkovi
vyslovená bola úplná dôvera a na
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návrh p. Kamila Pauera z Pov. Teplej
poslaný mu bol aj pozdravný
telegram.
- Slovenská pravda, február 1932 -------------------∆ Upraví sa cesta cez
Považskú Bystricu. Krajinský úrad
zadal trom podnikateľom celkovú
prestavbu štátnej hradskej cez
Považskú Bystricu. Práce sa začnú ešte
teraz. Tým sa dostáva celková úprava
hlavnej ulice a námestia v Považskej
Bystrici do konečného štádia. Práce,
ktoré štát bude financovať za pomoci
mesta, potrvajú dva roky a vyžiadajú
si náklad vyše 3 milióny Kčs.
∆ Nová pošta v Považskej
Bystrici. Poštová správa v uznaní
potreby novej budovy pre poštový
úrad v Považskej Bystrici, a usilujúc sa
skončiť
terajšie
nezdravé
provizórium, rozhodla sa postaviť v
Považskej Bystrici osobitnú budovu
pre tieto ciele. Poštovej správe vyšiel
v tej veci teraz v ústrety Sokol, ktorý
sa ponúkol, že postaví miestnosti pre
poštu vo svojej chystanej novostavbe
kina. Vec teraz predostreli riaditeľstvu
pôšt v Bratislave. Po rozhodnutí by sa
začalo so stavbou, ktorá má stáť poštu
vyše pol milióna Kčs.
- Slovenský hlas, júl 1938 -

OSTRÝM PEROM

Dokedy Považská Bystrica?
Vyvezenie Čechov 31. decembra posledného roku našej planéty?

Na prvý pohľad sa vám zdá,
že je tu všetko v najlepšom poriadku.
Gardisti patrolujú po uliciach,
robotníctvo pracuje v továrni a
miestny rozhlas s času na čas
informuje obyvateľstvo o úradných
vyhláškach. Slovom, nič sa nezmenilo.
Všetko po starom. Komentár
bratislavského rozhlasu by vyhlásil:
život sa vrátil do normálnych koľají, v
ktorých prúdil pod nešťastným
pučom.
Povie sa: do normálnych
koľají. No keď to počuje náš statočný
Slovák z Považskej Bystrice, len zagáni
a hodí rukou: Čerta do, normálnych.
Nikdy to tu u nás nešlo s kostolným
poriadkom. Ak sa vrátil, tak sa vrátil
do toho istého závozu, do ktorého
zabŕdol už dávno pred pučom. —
Človek, čo sa aspoň trošku vyzná v
tunajších pomeroch, hneď si je na
čistom, čo našinca tlačí. Otázka
bystrických Čechov.
Chcem ho potešiť. — Iste sa
to už začalo riešiť. Veď noviny... Ak
noviny, nedá mi dopovedať. Tie,
pravdaže, písaly, že sa začalo s
vysťahovaním Čechov z Bystrice. Ale...
A už viac nepovie ani slova, len hľadí
smutno a zatrpknuto. A ja chápem:
Pán Boh vysoko, vláda ďaleko. (Toto
síce celkom dobre nepasuje, lebo sa
tu hovorilo o Prahe. A Bratislava je
predsa hodne, hodne bližšie. No
výsledok ten istý: s otázkou Čechov sa
nepohlo.)
Nevdojak si človek spomenie
na hlasy našej tlače z čias pučistického
krvavého kúpeľa: Otázku Židov a
Čechov vyriešime nekompromisne do
dôsledkov.
Nestrpíme
viac
záškodníkov našej samostatnosti.
Vyvezieme ich do posledného. Atď.
atď.... A slovenská roduverná duša
plesala: Konečne, konečne. To nám

bolo treba.
Čas, pravda, nezastal, puč sa
zlikvidoval a teraz môžeme pozorovať
tú zaujímavú skutočnosť, že čím sa
otázka Čechov rieši dôslednejšie, tým
ich je tu viac. Zaujímavé plemeno. Nie
a nie sa ich zbaviť. Alebo bude pravda
to, čo o veci povedal istý bystrický
domorodec, keď sa mu iný ponosoval,
že s Čechmi sa nič nerobí a hľa, mali
ich vraj vyviezť do posledného... Veď
to je ten háčik, kamarát, do
posledného. Ale nepovedalo sa
presné dátum. Tak to môže byť aj
posledný december posledného roku
našej planéty...
Smiať sa, alebo plakať?
Radšej smiať, to osoží zdraviu, hoci
človeku je všelijako, keď vidí a počuje
také epizódky:
Ženička z dediny nesie do
Bystrice vajíčka. Pravdaže, vzácny
artikel, nuž paničky čakajú jú už pred
mestom. Slovom okolnosti sú dve, a
ďalšou shodou okolností príslušníčky
dvoch bratských národov: Češka a
Slovenka. Len čo česká
panička zbadala našu
dedinčianku,
v
okamihu je pri nej a:
— Kolík máte těch
vajíček?
—
Deväťdesiat. — To si je
vemu všechny. —
Slovenka však správne
chápe tú bratskú
vzájomnosť, chce si z
nich kúpiť polovičku a
polovičku
nechať
Češke. Tá však ani
počuť o tom. — Já vám
zaplatím víc. Já to
mohu, my totiž máme
cizinecký příplatek. A u
mně sa můžete hezky
ohřát. Také čaju si
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vypijete.— Toľko výhod, puž nečudo,
že vajíčka dostane Češka. A keď sa
Slovenka proti tomu ohradzuje,
dostane sladkú odpoveď: Počkejte,
však ony ještě přijdou ...
Bola v Považskej Bystrici aj
závodná a či po našom skôr
továrenská kapela. A Česi nemohli
zaprieť svoju muzikantskú náturu, nuž
hrávali v nej. Pravda po svojsky. To
znamená: hrali vtedy, keď sa im to
páčilo. Zvyk je taký, že každému
zomretému zamestnancovi továrne
má sa na pohrebe hrať. Každému?
A Česi mali síce aj viac hláv,
ale jednotnú mienku v tom, že
každému Čechovi. A keď už Slovákovi,
to takému „lepšiemu“. Slovákom sa
to, pravda, nepozdávalo, nuž v
príhodnom
čase,
práve
po
nezdarenom puči, povedali si: Bol by v
tom čert, aby sme si to my nemohli
zariadiť po našom a lepšie. Sišli sa
pekne, založili kapelu čisto slovenskú
a v krátkom čase chystajú sa na
koncert. Pribralo sa pár chlapcov-

evakuantov a ide to aj bez
nepostrádateľných. Tí, pravda, chceli
dokázať opak, nuž aspoň pobrali
všetky rekvizity: noty, stojany ... Tak a
teď hrajte, ďalej pôjde celkom dobre.
Potom bude môcť prísť do Považskej
Bystrice hociktorý slávny činiteľ a
nestane sa, že by ho nevítali s hudbou.
Stalo sa totiž v minulosti, že keď istý
náš politik zavítal do mesta, Česi
práve „neměli svůj den“ a jednoducho
nehrali. Vítačka bola bez muziky.
Každý sa dnes ponosuje. A
naozaj, ťažko sa dnes žije na svete.
Slovák z Pováž. Bystrice si však povie:
Komu ako. A rukolapný dôkaz má na
tamojších Čechoch. O tých veru nikto
nemôže povedať, že by žili akosi
biedne. Hja, tak je to, keď my, Slováci,
smú ešte nezmúdreli natoľko, aby
sme sa rozumeli do istých veci. Také
účtovníctvo napr. Poviem vám,

ošemetná vec. Na to sa jednoducho
Slovák nehodí. Keď to nepochopíte vy,
tak najlepšie ten náš nedostatok
pochopí so tridsať našich ľudí, ktorých
žiadostiam sa asi nikdy nevyhovie. Nič
nerobí, že majú obchodnú školu a
obchodnú akadémiu. Na miesta, o
ktoré sa uchádzajú, sedí Čech a to
stačí, že nemá kvalifikáciu? Smiešne.
Je Čech, ergo nepostrádateľný a
punktum.
Tak, tak. V šiestom roku
štátnej samostatnosti slovenskej. No
pravdaže, aj Česi sú ľudia. Veď uznáte,
nemôžeme len toto a hento...
Napokon títo Česi za nič nemôžu. A
tak by sa Slováci z Považskej Bystrice
ani nečudovali, keby na urgovanie
svojej
žiadosti
o
definitívne
odstránenie Čechov zo svojho miesta
dostali so smerodajných miest takéto
nevinné
vysvetlenie:
Nemožno

vyhovieť. Pre veľký počet cudzincov (v
pravom slova smysle, lebo väčšina z
nich nemá pracovné povolenie) a pre
priaznivú hraničnú polohu treba
Považskú Bystricu považovať za
miesto, dôležitejšie pre cudzinecký
ruch. (Viď cudzinecké príplatky.) S
propagačného hľadiska akékoľvek
škriepky národnostné sa zakazujú. Na
stráž! Za ministra nečitateľný podpis.
Ono — ja mám také tušenie,
že čosi také sa už chystá. Jedna
Bystrica si svoju reputáciu už pokazila,
nuž je tu druhá, o ktorej môžu Česi
bezpečne vyhlásiť: Za živa v Bystrici a
po smrti v nebi, A my, Slováci? Bože,
odpusť nám hriechy, ale radšej nás z
toho nášho vezmi do svojho neba, kde
vládneš mocne, ale spravodlivo
Amen.
- Náš boj, marec 1945 -

-------------------Zpravodajcovia nám píšu:

Žiadame, aby Tiso, Mach a spol.
boli prísne potrestaní
Považska Bystrica (A. F.) — V rušných dňoch,
presiaknutých krvou, keď Tiso, Tuka, Mach a spol. zmizli,
tunajšieho pracujúceho ľudu sa zmocnil nepokoj, že sa
vyhnú zaslúženému trestu. Uspokojil sa len vtedy, keď sa
rozniesla radostná zpráva o návrate smutne preslávených
politických figúrok. Rady by ich už videli na lavici
obžalovaných, aby boli súdení spravodlivosťou ľudu, pre
zločiny napáchané na pracujúcich. Keď sa slovenský národ
boril za svoju opravdovú a nefalšovanú slobodu, Tiso si
povolal na pomoc Germánov, nepriateľov pracujúceho
ľudu a má mnohé slovenské životy na svedomí. Svojimi
peknými sľubmi chceli priviesť slovanský národ do záhuby.
Často počuť slová: „Keď som sa vtedy aj najedol do sýta,
ale spokojne som sa nevyspal zo strachu pre svoj život
a život svojich blížnych“. V našej ľudovodemokratickej
republike pracujúci vidia záchranu svojich ideí a veria, že
harmonickou spoluprácou zdoláme všetky prekážky
a ťažkosti, ktoré nám zapríčinili Tiso, Tuka, Mach a spol.
pomocou Germánov. Veríme a žiadame, aby boji prísne
potrestaní ,ako sa trescú zločinci. Potom, po zdolaní

prekážok bude každý pracujúci žiť dôstojným ľudským
životom.
- Pravda, november 1945 –
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∆ Kríza bývania v Považskej
Bystrici. Spriemyselnením Považia
vytvorilo problém bývania. Je to
najmä Považská Bystrica, ktorá tým
trpí už viac rokov. Až teraz sa rozhodli
vec riešiť postavením veľkého
činžového domu. No nebude ono
dostatočné a nezabráni sa zjavom,
ktoré sa tu vyskytujú. Považská
Bystrica je teraz podľa zistených dát
prvým mestom v Republike, kde je
najväčšia bytová a cenová úžera.
Mesto je prepchaté a úžere nemožno
sa brániť. V Považskej Bystrici nocuje
sa aj pod šírym nebom. Tí, ktorí majú
strechu nad hlavou, bývajú dakde
horšie ako statok. Jeden príklad z
mnohých: Mäsiar B. prenajal svoje tri
izby a gánok(!) celkom 25
nájomníkom. Izby nie sú väčšie ako po
4x4 m. V prvej je 6 postelí, v druhej 5
a v tretej a na gánku po 5 posteliach,
dovedna 19 improvizovaných postelí,
na ktorých spí na smeny 25
nájomníkov. O čistote nemôže byť ani
reči. Za toto »bývanie« platí každý
nájomník 22 Kčs týždenne, čo od
všetkých je 550 Kčs, mesačne 2200
Kčs. Tak to vyzerá všade, býva sa v
pivniciach, kopy ľudí na sebe, spia na
smeny, platia veľké peniaze, ktoré idú
do vačkov »starousadlíkom«. Bolo by
preto na čase, aby sa tu spravil
poriadok, lebo terajší stav nie je
dôstojný mesta a jeho obyvateľov!
- Slovenský hlas, august 1938 –
-------------------∆ Považská Bystrica sa stará
o svoj vonkajší vzhľad. I Považská
Bystrica v rade iných živých mestečiek
koná horlivé prípravy, ako mesto
upraviť a usmerniť stavebný ruch.
Mesto vypracovalo regulačný plén,
podľa ktorého tohoto roku postavia
obytné domy. Minulého roku začalo s
úpravou ulíc, stavbou kanalizácie a
onedlho sa začne stavať vodovod.
Všetky tieto práce si vyžiadajú vyše 5
miliónov Kčs nákladu; čiastočne ho
nahradia štátnou podporou a
čiastočne pôžičkou vyše 2 miliónov
Kčs. Teraz sú už postavené chodníky
na námestí a v ulici Staničnej.
Konečná úprava ulice Podbrežnej a

Masarykovho námestia sa vykoná až
po rekonštrukcii štátnej hradskej,
ktorá sa bude narovnávať a popri
kostole povedie celkom novou trasou
a nadviaže na terajšiu hradskú až za
mestom. Stavebný ruch je teraz v
Považskej' Bystrici v úplnom prúde,
lebo sa súčasne stavia do 80 domov a
stavba nových 80 domov sa
pripravuje.

navštevuje 72 gardistov pod vedením
br. stotníka Ing. Gavaloviča. Prvý raz
mot. odd. vystúpil verejne na
slávnostiach v Ružomberku dňa 3.
júna t. r., plne vystrojený v helmách a
s puškami v počte 47 mužov s odd.
fanfarisiov HM, na čele s br. župným
veliteľom HG Dr. Š. Čongrádym a
predstavil sa hlavnému veliteľovi HG
Fr. Galanovi.

- Slovenský hlas, máj 1938 –

Cestou pozdravil mot. odd. v
Rajeckých Tepliciach ministra Dr.
Ferdinanda
Ďurčanského.
Motorizovaný
oddiel
svojou
disciplinovanosťou v helmách a s
puškami všade, kde sa objavil, bol
slovenskou
verejnosťou
veľmi
sympaticky
prijatý
a
búrlive
pozdravovaný. Okr. vel. HG v Pov.
Bystrici bude prevádzať i v budúcnosti
usilovnú výchovu mot. dorastu v HG a
tak i na tomto poli prispievať k
brannosti národa.

-------------------- Považská Bystrica má nového
starostu. Obecné zastupiteľstvo v
Považskej Bystrici zasadlo včera k
svojej ustavujúcej schôdzke a k voľbe
starostu a jeho námestníkov. Za
starostu
bol
zvolený
riaditeľ
priemyselných závodov Ing. Jaroslav
Kubík, I. námestníkom doterajší
starosta
Urík
(hlinkovec),
II.
námestníkom Cenega (soc. dem.). Do
obecnej rady boli vyvolení: 1 zástupca
strehy republikánskej, 1 zo strany čsl.
ľud., 2 za stranu nár. soc., 1 za soc.
dem., 1 z ľudovej a 1 za spojenú
skupinu
strán
živnostenských,
komunistov a Židov. V obecných
komisiách má každá stratia po jednom
zástupcovi. Potom mal prejav nový
starosta riaditeľ Ing. Kubík. O úlohách
mesta prehovorili okresný náčelník
dr. Schurman a mestský notár Petráč.
- Slovenský hlas, jún 1938 –
--------------------

Motoristický oddiel
HG v Považskej Bystrici
Okresné veliteľstvo HG v
Považskej
Bystrici
utvorilo
motorizovaný oddiel pod vedením
agilného okr. mot. referenta br. V.
Eleka.
Motoristický
oddiel
sa
regrutuje z účastníkov motoristického
kurzu HG v Považskej Bystrici. Prvý
kurz úspešne absolvovalo 42
gardistov pod vedením br. okr. polit.
ref. HG I. Kleina a druhý kurz
7
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- Gardista, september 1940 –
--------------------

Potopa v Považskej
Bystrici
— Považská Bystrica. 17. júla
V utorok 15. júla popoludní,
sniesla sa i nad juhovýchodnou časťou
okresu považsko-bystrického búrka s
prietržou mračien. Nešťastie postihlo
najviac obce: Horný a Dolný
Moštenec, Sverepec a Považskú
Bystricu.
Do
považsko-bystrického
katastru stekajúca nevinná riečka za
niekoľko minút tak stúpla, že jej
hladina sa zvýšila o 2 až 3 metre.
Valiaca sa lavína, pohnúc Dolným
Moštencom, smerom na Považskú
Bystricu, s malým potôčkom sa spojily
a braly so sebou všetko, čo im prišlo
do cesty. Nijaký most neostal celý.
Cez Štefánikovu ulicu v
Považskej Bystrici pretekajúca riečka
Mošteník vyliala sa po celej
juhovýchodnej čiastke obce Považská

Bystrica až do výšky 2—3 metrov.
Zaliala
najfrekventovanejšiu
Štefánikovu ulicu a berúc so sebou
všetko, čo nemalo betónové základy
(maštale, humná, chlievy, kuríny)
vnikla voda do všetkých, vo výške
vodnej hladiny stojacich domov,
pritekajúc smerom južným a

vychádzajúc
oknami
smerom
severným. Príval roztrhal obloky a
vynášal cez ne nábytok a šatstvo, z
okresov odnášajúc ošípané a hydinu.
Príval bol tak náhly, že na pomoc
nebolo možné ani myslieť. Vďaka, že
nešťastie prišlo vo dne, lebo neprišiel
nikto okrem jedného záchrancu o

Považská Bystrica mestom

život. Škody na poliach sa zisťujú a
budú značné.
- Gardista, júl 1941 –
--------------------

Prednosta úradu MNV prečítal napokon texty
telegramov prezidentovi Republiky, predsedovi
vlády, predsedovi SNR a predsedovi SP.

Odovzdanie diplomu povýšenia Pov. Bystrice na
mesto

- Národná obroda, október 1946 –
--------------------

(zas) Žilina. - V sobotu a v nedeľu prežívala
Považská Bystrica radostné chvíle: povýšenie na
mesto. Je to výsledok dávnych snáh občanov a
porozumenia SP, ktorý sa usniesol povýšiť Považskú
Bystricu na mesto. Oslavy sa začaly v sobotu
otvorením hospodárskej výstavy, lampiónovým
sprievodom a slávnostným divadelným predstavením
»Svätopluk«.

Na záver mi dovoľte pár poznámok.

V nedeľu po slávnostnej sv. omši bolo
slávnostné zasadnutie MNV za účasti povereníka
vnútra gen. Dr. Ferjenčíka, ktorý odovzdal predsedovi
MNV diplom o povýšení Považskej Bystrice na mesto.
Predseda MNV súčasne odovzdal povereníkovi
vnútra diplom čestného občianstva. Povereník vnútra
generál Ferjenčík poďakoval sa za diplom čestného
občianstva a vyslovil potešenie, že môže osobne
tlmočiť rozhodnutie SP priznať Považskej Bystrici
charakter mesta.

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.

Po zasadnutí MNV bola na námestí
manifestácia s prejavom povereníka vnútra. Po jeho
prejave prišiel na manifestáciu povereník
zdravotníctva Dr. Emanuel Böhm, ktorý sa oneskoril
pre automobilovú nehodu. Vzácneho hosťa privítali
predstavitelia MNV a odovzdali mu diplom čestného
občianstva. Povereník zdravotníctva sa poďakoval a
vo svojej reči zaujal stanovisko k zdravotným
potrebám mesta. Vyzdvihol skutočnosť, že Považská
Bystrica je mestom priemyselným ako také musí sa
postarať o lekársku pomoc a ošetrovanie pracujúcich.
Význam Považskej Bystrice, povedal povereník Dr.
Böhm vystúpil natoľko do popredia, že je tu potrebný
primeraný lekársky ústav. Napokon pozdravil
občanov mesta v mene ONV jeho predseda Fr.
Paljatka a za Považské strojárne riaditeľ Ing. Kubík.

Dúfam, že sa pri čítaní noviniek zabavíte a aspoň na
chvíľu sa prenesiete do dôb dávno minulých.
S pozdravom
web WWW.HISTORICKAPB.SK
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