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Primátor mesta
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014 01 Bytča

7. 8. 2014 v Bratislave

Vec:
- Žiadosť o povolenie inštalácie pripomienkových kameňov a súčinnosť mesta
- Žiadosť o prípadnú finančnú podporu pri realizácii projektu

Vážený pán primátor a členovia MsZ Bytča,
o.z. Antikomplex.sk Vás týmto žiada o osadenie pripomienkových kameňov Stolpersteine do
dlažby na Švecovej ulici v meste Bytča. Kamene uctia pamiatku bytčianskych osobností,
ktoré zahynuli počas 2. svetovej vojny. Budú to: MVDr. Jozef Müller, okresný veterinár,
a jeho manželka Gertrúda (vdova po advokátovi Andreja Hlinku JUDr. Bihellerovi).
O uloženie kameňov prejavili záujem príbuzní týchto občanov mesta, najmä Ing. Petr Dušan
Biheller z českej Ostroměři.
Pripomienkové kamene (nemecky Stolpersteine, t.j. kamene, o ktoré sa potknete), sú súčasťou
medzinárodného projektu, ktorý vedie nemecký umelec Gunter Demnig z Kolína nad Rýnom.
Kameň s rozmermi 10x10 cm na mosadznej tabuľke obsahuje meno a stručný osud daného
občana, a pevne sa osadí do dlažby pred miesto, kde naposledy býval. G. Demnig doteraz
uložil takmer 50 000 kameňov v 16 krajinách po celej Európe. Na Slovensku sa projekt
organizuje každoročne od roku 2012. Bytča sa takto pridá k ďalším 9 slovenským mestám,
kde kamene doteraz boli alebo budú toho roku uložené. Udalosť spravidla pritiahne pozornosť
rôznych médií a stane sa prezentáciou mesta (výber z ohlasov nájdete na našej webstránke
http://antikomplex.webnode.sk/ohlasy/).
Kamene ostávajú natrvalo spomienkou a tiež vkusnou ozdobou verejného priestoru v meste
(viď obrázky v prílohe). Pamätník umiestnený v dlažbe, v „bežnom“ – každodennom
verejnom priestore dáva možnosť stotožniť sa s obeťou. Pretože leží na najnižšie položenej
úrovni zorného poľa chodca, nekonfliktne pripomína históriu miesta. Umiestnenie na zemi

zahŕňa aj symboliku predkov, ľudskej smrteľnosti („prach si a na prach sa obrátiš“), poloha
kameňa pred domom zavraždeného zasa symbolicky prepája osobu, rodinu ktorá v dome žila
(často krát aj po stáročia) so súčasným mestom.
Žiadame Vás tiež o spoluprácu Mesta pri prezentácii projektu v médiách a pri samotnom
ukladaní. Gunter Demnig príde na Slovensko v rámci svojho európskeho turné v druhej
polovici septembra, konkrétny termín ukladania upresníme podľa jeho rozvrhu.
Náklady na jeden pripomienkový kameň sú 120,- eur, náklady na celý projekt aj s prípadným
ubytovaním G. Demniga a jeho asistenta budú teda činiť okolo 300,- eur. Pokiaľ je to
v možnostiach rozpočtu Mesta Bytča, radi uvítame finančnú spoluúčasť.
Teším sa na Vašu odpoveď a za občianske združenie Antikomplex.sk vopred ďakujem.
S pozdravom,
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Príloha:

