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Dom kultúry v P. Bystrici 
• Pri príležitosti 40. výročia založenia Považských strojární 

v Považskej Bystrici v sobotu slávnostne odovzdali do 

používania nový Dom kultúry, ktorý bude slúžiť 

pracovníkom Považských strojární a obyvateľom širokého 

okolia. Stavbári z dubnickej Stavoindustrie vybudovali túto 

technicky náročnú stavbu, v ktorej je umiestnené 

panoramaticé kino pre takmer 500 návštevníkov, strádna 

hala, sála pre bábkové divadlo a klubové priestory pre 

záujmovú činnosť pracovníkov Považských strojární za dva 

roky nákladom vyše 14 miliónov korún.  

               - Práca, september 1969 -  
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Ako „omladili“ sokoli 

Považskú Bystricu 
 Sokoli v Považskej Bystrici dali vyvesiť plakáty po 

meste, na ktorých oznamovali, že usporiadajú okrskové 

verejné cvičenie v rámci osláv 500-ročného jestvovania 

Považskej Bystrice.  

 Podobne „omladila” naše mesto i „Slovenská 

politika”, ktorá priniesla 16. júna t. r. pod veľkými titulmi 

článok, ako vraj oslávi 23. júna t. r. Považská Bystrica 500. 

výročie svojho založenia.  

 I z tohto vidieť, ako málo vedia sokolici a im 

slúžiace časopisy o slovenských mestách. Ich povrchné 

vedomosti a z nich vznikajúce zprávy budia potom smiech 

na všetky strany. Tak i v tomto prípade povedali si 

inteligentní občania Považskej Bystrice: „Ale už len 

omladzujú to naše mesto tí sokolici a tí agrárni mudrci.” 

 V skutočnosti je Považská Bystrica jedno z 

najstarších miest na Slovensku.  

  Veď najstaršie historické stopy ukazujú, že na 

mieste Pov. Bystrice už v 5. storoči po Kristovi bývalo 

slavianske obyvateľstvo a dávalo okoliu slavianske názvy, 

ako: Hradište, Žiar, Hradisko, Hrádok, Zeravica, Strážisko 

atď. Že Pov. Bystrica už v XIII. storočí istotne jestvovala, 

dôkazom toho je výsadná listina pre mesto Kysucu z r. 

1325, ktorá spomína Alexandra, kráľovského dvorného 

sudcu, ktorý bol súčasne „castellanus de Bystricha, necnon 

aliorum quam plurimorum castrorum iuxta flumen Vagh 

existentium” (kastelán hradu Bystrice a iných mnohých pri 

rieke Váhu ležiacich hradov). Hrad dostal meno od 

jestvujúcej už obce, keďže potok Bystrica (terajšia 

Domanižanka) tečie pri obci a nie pri hrade. Iná listina z r. 

1368 (Codex Diplomaticus Cómitum Zichy: III. 368) 

dokazuje, že obec Béstercha (Bystrica) mala už faru a kostol 

a správcom cirkvi bol kňaz Michael.  

 Obec Pov. Bystrica chystá sa na veľkolepé oslavy 

tohto roku, ale nie z príležitosti 500-ročného založenia, 

ale z príležitosti znovuvybudovania mesta po vypálení 

husitskými vojskami v r. 1431— 1435.  

 Žigmundova listina, uložená v uhorskom 

krajinskom archíve, č. Dl. 16.260, uvádza: — „Za ten čas tí 

neverní kacíri husiti medzi inými mestami, mestečkami a 

dedinami týchto našich horniackych krajov a zvlášť na 

oboch brehoch rieky Váhu ležiacu výšspomenutú našu 

obec Bystricu nepriateľsky napadli a viackrát vylúpili, 

ohňom vypálili, všetky listiny, písané dôkazy, výsady 

vynútili a prehlásili, že ich odcudzujú a zničujú.” (Pôvod 

latinsky.) 

 Dúfame, že uvedené fakta a dáta postačia na 

poučenie neinformovaných pánov, ktorí chceli previesť na 

historickej Pov. Bystrici omlaďovaciu kúru. 

- Slovenská pravda, júl 1935 - 

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

 

— Považská Bystrica bude mať novú 
školu. Minulý týždeň začali v 
Považskej Bystrici stavať novú ľudovú 
školu, ktorá bude mať 6 vyučovacích 
miestnosti a telocvičňu. Náklad na 
školu obnáša pol druha milióna Kčs. 
Súčasne dostávame z Považskej 
Bystrice zprávu, že sa tam dokončuje 
stavba. 
 

- Slovenská obrana, január 1937 – 
-------------------- 

Mesto, ktoré rastie americkým 
tempom. Do nedávna malé okresné 
mestečko Považská Bystrica rastie ako 
z vody. Len málo slovenských miest 
môže zaznamenať tak rapídny rozvoj, 
ktorý v poslednej dobe skôr zosilňuje, 
ako ustáva. Nedostatky, ktoré nastaly 
rýchlym rozvojom, sa postupne 
zmenšujú a odstraňujú. Ešte vlani bola 

tu hrozná bytová kríza, takže mnohí 
zamestnanci tamojších tovární museli 
bývať v okolných mestách, aj v 
samotnej Žiline. S tým bola spojená aj 
bytová úžera. Tomuto nedostatku 
bude odpomôžené vybudovaním 50 
domov, ktorých stavba je už ohlásená 
a stavba ďalších 30 rodinných domkov 
sa pripravuje. V poslednom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva bola zadaná 
stavba železobetonového mostu cez 
rieku Domanižanku. Súčasne s touto 
stavbou začne sa s úpravou 
najfrekventovanejšej ulice 
Podbrežnej. V najbližších dňoch budú 
odovzdané svojmu účelu dve 
významné stavby, kultúrny dom a 
internát. Postupne miznú aj školské 
nedostatky. Začiatkom t. r. prikročili k 
stavbe novej štátnej ľudovej školy, 
ktorá má niesť meno ministerského 
predsedu dr. Hodžu. Aj prípravné 

práce pre stavbu rímsko- katolíckej 
školy ľudovej sú v prúde. Taktiež bolo 
započaté so stavbou Robotníckeho 
domu. Toho roku bude uskutočnená 
oprava mnohých zanedbaných a 
neschodných ulíc a bude zavedená 
kanalizácia a vodovod. Ak bude 
Považská Bystrica pokračovať týmto 
tempom, stane sa čoskoro strediskom 
stredného Považia. 

 
- Slovenská obrana, apríl 1937 – 

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

∆ Nové školské budovy v Považskej 
Bystrici. Následkom zvýšenia počtu 
školopovinných detí bolo treba 
vybudovať v Považskej Bystrici nové 
školy. Tak bola vystavaná štátna 
ľudová škola dr. M. Hodžu a 
začiatkom školského roku Začne sa 
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vyučovať už v novej budove rím. kat. 
ľud. školy, vystavanej nákladom jeden 
a pol milióna korún. Okrem toho sa 
mesto Považská Bystrica domáha 
zriadenia niektorej strednej školy, 
keďže najbližšie mestá so strednou 
školou sú Žilina a Trenčín. 
 

- Slovenský hlas, august 1938 – 
 

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

 
∆ Miliónová úprava Pováž. Bystrice. 
Mesto Považská Bystrica zadalo práce 
há dokončenie úpravy mesta V 
hodnote vyše 2 milióny Kčs. 6 firiem 

musí práce skončiť do zimy. Stavia sa 
druhý hlavný sberný kanál. Neskoršie 
sa začrie s dláždením ulíc. Krajina 
bude prevádzať prestavbu štát. 
hradskej cez Považskú Bystricu. 
 

- Slovenský hlas, jún 1938 – 
 

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

∆ Veľký stavebný ruch v Považskej 
Bystrici. Považská Bystrica v tomto 
roku má veľký stavebný ruch, najväčší 
za čas svojho vzrastu. Od začiatku 
tohto roku začalo sa stavať vyše 50 
súkromných domov. Okrem toho aj 
verejné korporácie budujú svoje 

domy. V stavbe je teraz spolkový dom 
organizácie kovorobotníkov, ktorý si 
vyžiada 500.000 Kčs nákladu. So 
stavbou spolkového domu začne 
organizácia strany rep. Dom 
kovorobotníkov je postavený pri 
stanici. Dom republikánskej strany 
bude na námestí a umiesti sa v ňom 
tiež Roľnícka vzájomná pokladnica. 
Tiež vo Veľkej Bytči postaví Roľnícka 
vzájomná pokladnica dom. 
 

- Slovenský rozhlas, september 38 – 
 

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

 
 

Provokácia Čechov voči 

gardistom v Pov. Bystrici 
 
 
 Hodne sa už napísalo po 6. októbri o tom, že Češi, ktorí ostali na 

Slovensku a ktorých je veru ešte stále dosť — budú lojálni, že sa prispôsobia 

novým pomerom. Bohužiaľ nie je tomu tak. V považsko-bystrickej Zbrojovke, 

kde ešte stále prevláda 80% Čechov, dosiaľ nechcú takto urobiť, ba naopak 

svojimi provokáciami chcú rozoštvať (nie všetci) Slovákov oproti Čechom. 

 21. januára, keď prišiel do Spoločenského domu Zbrojovky gardista v 

uniforme HG, občastovali ho páni »češi« poznámkou .to je veřejná provokace, 

chodiť sem v uniformě. I druhý raz, keď gardisti prišli do spol. domu v 

uniformách, vyrútili sa na nich »páni« . . . »Nestrašte tady...« 

 Tieto prípady nútia nás k tomu, aby sme dotyčných »pánov« 

upozornili, aby podobných provokácii zanechali, lebo budeme nútení im 

pripomenúť, že sú u nás LEN A LEN HOSŤMI, aby sa teda podľa toho aj chovali. 

Ak považujú za provokáciu, keď uniformovaní gardisti prídu do spoločenského 

domu Zbrojovky, tak ich upozorňujeme, že provokácia to nie je! Kto nechce 

vidieť gardistov a stretávať sa s nimi, nuž nech sa mu páči opustiť Slovensko. 

Kto mysli, že sa mu u nás robí krivda, alebo že v Čechách sa bude mať lepšie, 

nech odíde, nik ho nezdržuje, bo veď doprava do Čiech je normálna. Ba k vôli 

dobrému nažívaniu s Čechmi, odchod takýchto .pánov« by sme len s radosťou 

kvitovali, aby nemuseli aj ďalej ešte robiť hanbu poriadnym Čechom. 

 »Páni« uvedomte si už raz, že Slovensko patri Slovákom a že i 

Spoločenský dom Zbrojovky v Považskej Bystrici je na SLOVENSKU. 

 
- Gardista, február 1939 – 

 
 

 
 
 

Nižšia strojnícka škola v 
Považskej Bystrici. 

 
V Považskej Bystrici bude už od 2. 
okt. t. r. otvorená slovenská nižšia 
štátna priemyseľná škola 
strojnícka (majstrovská), ktorá 
bude mať v tomto školskom roku 
iba I. triedu. Škola bude dvojročná 
a v budúcom školskom roku bude 
môcť byť otvorená aj II. trieda, ak 
sa v školskom roku 1939-40 
prihlási dostatočný počet 
poslucháčov. Prijímame 
podmienky na túto školu sú tie 
samé ako na inú dvojročnú 
majstrovskú školu strojnícku. 
Každý uchádzač musí sa podrobiť 
aj prijímacej skúške. Učebné 
podmienky školy budú veľmi 
priaznivé, keďže škola je 
umiestená v sídle veľkého 
priemysel neho podniku a v centre 
najpriemyselnejšieho kraja nášho 
Považia. Záujemci nech sa 
prihlasujú už teraz, a to písomne, 
alebo osobne na obecnom úrade v 
Považskej Bystrici, kde obdržia aj 
podrobnejšie informácie. 
 

- Gardista, september 1939 – 
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Štefánikove oslavy v Považskej Bystrici. 
 

 —1— P o v a ž s k á B y s t r i c a , 3. mája. 
 Od 3. do 5. mája sú v Považskej Bystrici oslavy gen. 
Štefánika spojené s odhalením jeho pomníka. Dňa 5. mája, 
vo vrcholný deň osláv, príde do Pov. Bystrice aj hlavný 
veliteľ HG Šaňo Mach. Podrobný program osláv tohto dňa 
je tento: O 8.30 hod. na námestí privítanie hostí; o 8-30 
hod. na ihrisku AC Sparta nástup HG a ostatných formácií 
okresu Považia; o 9. hod. na ihrisku AC Sparta r.-k. poľná 
sv. omša a v miestnostiach spoločenského domu Zbrojovky 
ev. a. v. služby božie; o 9.45 hod. na ihrisku AC Sparta 
prehliadka nastúpených formácií hlavným veliteľom HG; o 
10.20 hod. pred pomníkom M. R. Štefánika slávnosť 
odhalenia za účasti obecenstva: a) fanfáry, b) prívet župana 
alebo jeho zástupcu, c) prejav hlavného veliteľa HG A. 
Macha, d) prejav gen. Čunderlíka, e) odhalenie pomníka pri 
vztýčení štátnej zástavy a za zvukov štátnej hymny, f) 
odovzdanie pomníka do opatery starostovi obce, g) 
dekorovanie zaslúžilých gardistov, h) spevokol „Bože, čos' 
ráčil" a „Kto za pravdu horí" (počas dekorovania), o 12. 
hod. defilé, o 20. hod. akadémia Sdruženia ev. a. v. 
mládeže v div. sále spoločenského domu Zbrojovky; o 20. 
hod. divadelné predstavenie v katolíckom Kultúrnom 
dome. 
 

- Slovák, máj 1940 – 

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 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. fanfáristov HM na čele s br. župným 
veliteľom HG Dr. Š. Čongrádym a predstavil sa hlavnému 
veliteľovi HG Fr. Galanovi.  

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 búrlivé pozdravovaný.  

Okr. vel. HG v Pov. Bystrici bude prevádzať i v 
budúcnosti usilovnú výchovu mot. dorastu v HG a tak i na 
tomto poli prispieval k brannosti národa. 
 

- Gardista, jún 1940 – 
 

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

 

Od tisíca ku stu! 
 

(Alebo keď obvodný tajomník HSĽS musí byť zdvorilý k židovi, všeobecne sa predpokladá, že Slovenský štát utrpí istú 
újmu.)  

V Považskej Bystrici je istý žid Weiss, ktorému bol navrhnutý vládny dôverník Okresným úradom. Keď sa toto 
stalo, bol tu predpoklad, že okresný úrad presne zistil jeho obrat (500.000 Ks) a na podklade tohto aj dostal žid vládneho 
dôverníka. Ale žid o istý čas protestoval proti tomuto a okresný úrad aj tohto vládneho dôverníka odvolal s tým, že obrat 
tohto žida nie je vyše pol milióna. Nakoľko však občania sú tej mienky, že tento žid má azda i dvojnásobne väčší obrat, 
žiadali vyšetriť, či mu patrí dôverník alebo nie. Aby obvodný tajomník mohol to zistiť, musel sa presvedčiť u bernej správy, 
ktorá je vo Veľkej Bytči. I napísal pánu prednostovi, aby mu vzhľadom na to odpísal, aký mal žid obrat. A čuj svete, čo sa 
stalo? Dostal lakonickú odpoveď: bez 
svolenia tohto žida nemôžem vám to 
oznámiť, keďže na to sú zákonné 
ustanovenia.  

Prask! Takúto odpoveď nik by 
nečakala i keď starý zákon má takéto 
ustanovenia, načo ich vyhrabávať a 
aplikovať, keď nie sú v súlade s terajšími 
vyššími záujmami štátnymi. Teda stojí to pre 
zaznamenanie, keďže sa to stalo v roku 1940.  

Pán obvodný tajomník dlhuje nám 
odpoveďou, či sa vydá na audienciu k 
tomuto židovi a sme zvedaví, ako tam 
pochodí. Br, ej veru... 
 

- Gardista, február 1940 – 
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Považská Bystrica - Dôstojne 
oslávila výročie Veľkej ruskej 
revolúcie. Oslavy začaly sa 6. nov. 
večer ohňostrojom. Ráno, 7. 
novembra neprehľadný zástup 
pracujúcich pochodoval na námestie 
Slobody. Tu po zahraní hymien 
prehovoril po prívete súdruha Blažka 
tajomník okresu KSS súdruh Dávid. 
Zhodnotil obetavosť a hrdinský boj 
ruského pracujúceho ľudu za slobodu 
svoju a všetkých pracujúcich. Po reči 
súdruha Dávida, prerušovanej 
nadšeným potleskom prehovoril za 
partizánov súdruh Čelko. Pracujúci 
ľud v Povážskej Bystrici a okolia, 
manifestačne vyjadril svoju radosť 
nad víťazstvom sovietskeho ľudu a 
želanie úspech spolupráce so 
všetkými slovanskými štátmi a 
národmi na čele so SSSR, v ktorom 
vidíme nášho osloboditeľa spojenca. 

 
- Pravda, november 1945 – 

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

 

Považská Bystrica mestom 

Odovzdanie diplomu povýšenia Pov. 

Bystrice na mesto 

(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 divadel-

ným predstavením »Svätopluk«. 

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. 

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 

a 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. 

Prednosta úradu MNV prečítal 

napokon texty telegramov 

prezidentovi Republiky, predsedovi 

vlády, predsedovi SNR a predsedovi 

SP. 

- Národná obroda, október 1946 – 
 

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

Výstavba, ktorá ide zdola 

Aj na Považí sa buduje 

(ZAS) Považská Bystrica — Mesto 

Považská Bystrica chce za pomoci 

štátu primeraným spôsobom prispieť 

k realizovaniu dvojročného programu 

vlády vo svojom okruhu. Železničná 

stavebné správa dokončuje práce, 

spojené so stavbou modernej 

staničnej budovy, ktorú odovzdá 

koncom mesiaca svojmu účelu. 

Povereníctvo techniky prikročilo pred 

dvoma mesiacmi k stavbe 

železobetónového Štefánikovho 

mostu cez Váh za 12 miliónov Kčs. V 

zadávacom pokračovaní je stavba 

mestského vodovodu, ktorá si vyžiada 

nákladu 12.000. 000 Kčs a stavbu 

budovy chladiarne pri mestskom 

bitúnku za 600 000 Kčs. Strojové 

zariadenie dodajú Škodové závody za 

630.000 Kčs. Vo štvrti „Zákostolie", 

ktorá bola na jar roku 1945 zničená 

bombardovaním, programuje mesto 

stavbu 37 obytných domkov. MNV 

zadal kanalizačné a vodovodné práce 

na stavbe mestského obytného domu 

za 450 000 Kčs a firme „Tesla“ stavbu 

nového rozhlasového zariadenia pre 

mesto, ktorého stavebný náklad 

okrem inštalačných prác činí 220.000 

Kčs. Na plenárnom zasadnutí MNV v 

Pov. Bystrici zadali elektrotechnické 

práce na novostavbu mestského 

obytného domu, ďalej prevedenie a 

dodávku pre stavbu chladiarne pri 

mestskom bitúnku. Plénum ďalej 

udelilo Okresnej starostlivosti o 

mládež podporu 5.000 Kčs, miestnej 

organizácii SSM 1.000 Kčs, miestnemu 

spolku Masarykovej ligy proti tbc 

3.000 Kčs, Okresnej odbočke SPROV-u 

2.000 Kčs, Telocvičnej jednote Sokol 

2.000 Kčs a rím. kat. cirkevnej obci na 

nadstavbu chudobinca 80.000 Kčs. Na 

svojom poslednom plenárnom 

zasadnutí rozhodol sa Miestny 

národný výbor v Považskej Bystrici 

udeliť Divadelnému krúžku 

Považských strojárni subvenciu 5.000 

Kčs na stavbu moderného javiska, AC 

Sparta Považská Bystrica Kčs 5.000,-  

na športovú činnosť a miestnej 

odbočke Slovenského národného 

aeroklubu 3.000 Kčs. Plénum usnieslo 

sa rozšíriť organizačný štatút mesta, 

schválilo výkaz pozemkov vo štvrti 

„Lány" v rozlohe 42.000 m štvr. za 

2,100 000 Kčs, potrebných na stavbu 

mestskej nemocnice a výkup 

pozemkov vo štvrti „Vláky" pre 

novostavbu priemyslovej školy. Rada 

ONV v Považskej Bystrici schválila 

záverečné účty okresného 

samosprávneho hospodárenia za rok 

1946, ktoré vykazujú príjem 4 056 918 

Kčs a výdavok 2,304 163 35 Kčs. 

- Národná obroda, november 1947 – 
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Štandarda bojovníkov práce 

Považské strojárne národný podnik, Považská Bystrica 

zamestnávajú vyše 5 tisíc zamestnancov. Závod má vyše 

400 učňov, ktorí majú svoju učňovskú školu a svoj učňovský 

domov. Pracovná morálka je výborná. Má na to vplyv 

hygienické pracovné prostredie a odborné vedenie. V 

niektorých oddeleniach pracujú zamestnanej cez čas bez 

požadovania peňažitej náhrady. Ženy sa tiež výborne 

uplatňujú; Margita Chudovská podala výkon, ktorý sa 

rovná výkonu dvoch normálnych mužov. Najväčšiu zásluhu 

na dosiahnutí výkonnosti má organizácia výrobných 

výborov. V závode majú II výrobných výborov. Robotníci 

podali už mnoho zlepšovacích návrhov: Rudolf Vejvoda, 

vedúci dielne, zlepšil výrobu cievok do elektrických 

motorov. V rámci NS odmenia do dvadsať robotníkov a 

úradníkov tohto závodu. Sú to ľudia rozličného typu. Tak 

napr. Ján Gabčan mal v živote všelijaké remeslá; bol 

cukrárom, záhradníkom, pomocným robotníkom staval 

chmelnice, pracoval ako strojník pri tlakových pumpách, až 

sa nakoniec vypracoval na zručného frézára. Výrobný 

výbor do ktorého prislúcha a ktorý je kompetentný podať 

o jeho výkonoch zprávu, o ňom píše: „Vyknáva všetky 

frézárske práce, aké sa len v dielni vyskytnú. Nevadí mu pri 

tom ani tá maličkosť — že nemá výučný list. Svojím 

výkonom však dokázal, že dôležité je ukázať' a nie papiere." 

Ignác Matýs pracuje v závode síce len od novembra 1945, 

ale je jej najvýkonnejším zamestnancom. Jeho štandardný 

výkon dosahuje 139%. Vít Drzuranka je teraz zástupcom 

šéfa dielní obj. 24. Za krátky čas jeho novej funkcie navrhol 

niekoľko nových úprav, ktoré sa osvedčily a na základe 

ktorých sa výroba niekoľkonásobne zvýšila. Úpravou na 

hydraulických lisoch usporil závodu nákup nových strojov. 

Za dielovedúceho Jozefa Kiššíka najlepšie hovoria jeho 

vlastné slová: „Pracujem od svojich 14 rokov v závode, t. j. 

od roku 1920 ako remeselník v strojárni a náraďovní ako 

sústružník, frézár, atď. Zlepšenia Kiššíka znamenajú pre 

závod ročný úžitok 2—3 milióny korún. Vedúci ústredného 

predaja Vojtech Večera hovorí ako o samozrejmosti, že od 

oslobodenia venoval pre závod niekoľko sto 

nehonorovaných nadčasových hodín. Jozef Páleník, ktorý v 

r. 1940 začal pracovať ako nekvalifikovaný robotník, prešiel 

cez sváračský kurz a dodnes už pre závod zaučil viacej 

pomocníkov - sváračov. Karol Turan, šéf konštrukcie, sa 

zaslúžil o to, že 6 najsložitejších foriem na odliatky pre 

výrobu motokola Manet 90 bolo bezchybne vyriešené v 

najkratšom čase čím sa výroba motokola v dvojročnici 

urýchli.... Títo všetci sú, členmi pracovného kolektíva ktoré 

v V. kole národnej súťaže získalo také vysoké 

vyznamenanie.
- Národná obroda, december 1947 – 
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Šport 
 

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

 

Všešportové stadión v P. Bystrici dobudované 
 

Vzorná socializácia športu v mesto ťažkého priemyslu 
 
 

 K — Považská Bystrica 29 apríla.  
V štvrtom roku našej štátnej samostatnosti 

môžeme smelo tvrdiť, že národný socializmus uplatňuje 
sa v každom smere, teda aj v športe. Tak ako hovoríme o 
socializácii duchovných hodnôt, o socializácii 
hospodárskeho života, tak môžeme hovoriť aj o 
socializácii športu. Pred sviatkom 1. mája, sviatkom 
slovenskej pracujúcej pospolitosti, naskytla sa nám 
možnosť, presvedčiť sa, ako vyzerá socializácia športu v 
praxi. Už v minulom roku písali sme s tohto miesta o 
niektorých priemyselných podnikoch, ktoré sa intenzívne 
starajú o to, aby si zamestnanci podniku mohli po práci 
zotaviť a osviežiť na športových ihriskách hrou alebo 
iným telesným pohybom.  

Z príležitosti menín predsedu AC Považská 
Bystrica Ing. Jaroslava Kubíka bola v Považskej Bystrici 
slávnosť dokončenia stavieb všešportového stádia AC 
Považská Bystrica. Je všeobecne známe, že v mestách a 
kluboch, kde sú húževnatí športoví pracovníci, tam 
prekvitá šport, budujú sa športové ihriská a stádia pre 
ušľachtilú rekreáciu a pretekanie. K menám Dr. J. 
Ďurčanského, predsedu SK Bratislava, Vojtu Závodského, 
popredného športového činiteľa v Žiline, a iným, ktorí 
majú mimoriadne zásluhy na budovaní slovenského 
športu pristupuje aj Ing. Jaroslav Kubík, predseda AC 
Považská Bystrica. V meste ako Považská Bystrica, kde sú 
takmer všetci robotníci zamestnaní na ťažkej 
priemyselnej práci, potrebuje každý rekreáciu. Teraz pri 
dobudovaní všešportového stadia je umožnená rekreácia 
ozaj každému zamestnancovi po práci.  

Všešportové stadión v Považskej Bystrici je i 
mohutné dielo, ktoré si vyžiadalo veľmi mnoho 
finančných obetí. V jednom ohradenom priestranstve sú 
ihriská a trate pre všetky letné športy. Hneď pri vstupe na 
stadión vidíme voľný pästiarsky ring, ktorý je jediný na 
Slovensku, a v ktorom môžu vynikajúci pästiari AC 
Považská Bystrica trénovať v letnom období na zdravom, 

čerstvom vzduchu. Vedľa pästiarskeho ringu sú dve 
dokonalé volejbalové ihriská, na ktorých uvidíme v 
najbližšom čase mnohých zamestnancov podniku v 
ozajstnej telesnej rekreácii. Za volejbalovými dvorcami sú 
tri tenisové kurty. K tejto časti stadia patrí aj jeden 
basketbalový kurt, ktorí nestojí tam pre krásu a 
doplnenie všešportvého stadia, ale v Považskej Bystrici je 
mnoho športovcov, ktorí sa tomuto športu intenzívne 
venujú. Medzi tenisovými a basketbalovým ihriskom stoji 
moderná šatňa, vybavená sprchami a vaňami pre 
očistenie sa po hre. V tejto budove sú klubové miestnosti 
pre jednotlivé odbory a malá telocvičná pre zimný 
tréning pästiarov.  

Hlavnou časťou stadia je futbalové ihrisko, ktoré 
obieha dobre stavaná atletická trať. Betónová tribúna 
pre 800 ľudí a vnútorné zariadenie je už známe naším 
ligovým mužstvám. Oproti hlavnej tribúne je tribúna na 
státie v ktorej je kancelária pre vybavovanie agendy 
futbalového odboru a zasadacia miestnosť. V tomto 
bloku je elektrická krytá kolkáreň, miesto pre rekreáciu 
starších zamestnancov. Pri kolkárni je bufet na 
občerstvenie. Sociálny cieľ celého športového stadia 
doplňuje detské ihrisko, ktoré je za tribúnou na státie a 
vybavili ho množstvom piesku a rozličnými zariadeniami 
pre zábavu a hry najmladších.  

Za toto mohutné športové dielo načim vysloviť 
predsedovi klubu Ing. Jaroslavovi Kubíkovi, ktorý sa 
týmto postavil medzi prvých bojovníkov proti alkoholu a 
vystavil baštu proti najväčšej skaze ľudstva, tuberkulóze, 
tú najväčšiu vďaku. K jeho predným spolupracovníkom 
patri tajomník Krejčí a staviteľ Králik Považská Bystrica 
ide príkladom ako previesť socializáciu športu a prajeme 
si, aby sme takto mohli písať v dohľadnom čase aj o iných 
veľkopriemyselných podnikoch. 
 

- Gardista, apríl 1942 – 
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Na adresu 

Stredoslovenskej župy 

futbalovej 
 
 

Je ešte v živej pamäti sostup FC Vrútky z divízie a 
to, čo sa dalo očakávať — prišlo. Prichádzame zasa do 
starých koľají, kde sa musí každé mužstvo triasť pred 
župou, respektíve jej — sudcov. Krutý osud stihol v 
kvalifikačných zápasoch ŠK Ružomberok, ktorý je toľko 
času nesporne najlepším župným mužstvom. 
Ružomberčania zhltli už prvú trpkú a horkú pilulku. 
Rozhorčenie v Ružomberku je veľké. Všetci športovci bez 
výnimky robia popisnú akciu a chcú vystúpiť zo 
Stredoslovenskej župy a prestúpiť do maďarského alebo 
nemeckého sväzu, lebo miera trpezlivosti v SSFZ je už 
dovŕšená. Aké následky by z toho povstaly, ťažko vopred 
odhadovať. Nie je to hrozba župe, ale Ružomberok, keď 
nenájde spravodlivosť na Vrútkach, respektíve vo sväze v 
Prahe, bude nútený svoju hrozbu aj uskutočniť. Vráťme sa 
k niektorým zápasom o majstrovstvo župy. Ružomberok — 
Považská Bystrica v Ružomberku: Považská Bystrica 
sľubovala porážku rozdielom 5—6 bránok. Zabudli však, že 
výsledky nerobia draho nakupované mená, ale poctivý 
výkon na hrišti. čo Považská Bystrica nedokázala. To, čo sa 
dialo pri zápase Ružomberka v Lučenci, nepatri vôbec do 
Športu. Cez polčas prišil istí páni zo Slávie a hovorili: Keď 
pôjdete zadarmo domov, dáme sa vám nabiť ako chcete. 
Na to Ružomberok, pravda, nepristúpil. Potom prišiel 
najsenzačnejší výsledok v histórii SSŽF: Slávia Lučenec — 
Považská Bystrica (0:4) 0:17!!! Iste to každému, ktorý sa 
športu aspoň trochu rozumie, udrelo do očú, ako je možné, 
že dvaja okresní majstri môžu hrať prvý polčas 0:4, druhý 
0:17!!! Tu je nie niečo v poriadku a SSŽF má ďalšiu 
nezahojiteľnú ranu. Župa ešte pred zápasom Pov. Bystrica 
— Lučence nariadila, aby sa zápas Ružomberok - Pov. 
Bystrica, ktorý Ružomberok kontumačne 0:3 prehral 
opakoval. Nevedeli, že by bolo možné aj takých 17:0!!! Na 
najdôležitejší zápas župy, ktorý bol medzi Pov. Bystricou a 
Ružomberkom, delegovala župa takého sudcu, ktorý celý 
rok nesudeuje a vie sa o ňom, že je veľmi slabý a dá sa 
ovplyvniť obecenstvom. Chudák, bol na poľutovanie. 
Triasol sa sťa osyka. Ružomberok začal hru a pokiaľ sa hralo 
aspoň trochu slušne, viedol 2:0. Potom začal teror, na ktorý 
Ružomberok nikdy nezabudne. Zranili dr. Tronbavera, 
ktorý polom celý zápas len sťažoval. Za stavu 3:2 pre 
Ružomberok vystavil sudca pre nevinný faul najlepšieho 
hráča Ružomberka a hneď za ním centerhalfa Hrivniaka. 
Aby bola miera dovŕšená, obranca Ružomberka vyrazil 
prsami futbal na roh, ktorý sudca aj správne nariadil. To sa 
nepáčilo obecenstvu, ktoré si žiadalo jedenástku u sudca ju 
potom aj nariadil. Jedenástku kopal Ort, gól nebol, kopol ju 
znovu, brankár chytil, ale nestačilo, že bola dva razy 
kopaná, nariadil ju kopať tretí raz! Tým bol celý zápas 

rozhodnutý. Ružomberskí hráči sa smiali, lebo videli, že 
všetka ich snaha je márna. Tak slávne sa tohto roku 
zakončilo majstrovstvo SSŽF. Župa sa z tohto smeje a vraví 
si: my za nič NEMÔŽEME. 
 

- Slovák, júl 1938 – 
 

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

 
 

 
 
 

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 

 

 

 


