
GALZA PRESS 
Informačný „kvartálnik“ nie len o Bytči a okolí, ktorý 
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 
na bytčiansku... 
 
V elektronickej podobe nás nájdete na: 

www.collectorum.eu 

 
Milí čitatelia, som historik, zberateľ. Zaujímam sa o novodobé dejiny. S mojimi kole-
gami Barborou Záhumenskou a Jozefom Lulákom sme sa spoznali cez zberateľstvo, 
ktoré je našim spoločným koníčkom. Po dlhšej úvahe sme sa rozhodli založiť občian-
ske združenie s názvom GALZA. Názov je jednoduchý GAcik, Lulák, ZAhumenská. 
Viac si o nás prečítajte na stránke www.collectorum.eu. V kvartálniku chceme 
predstaviť čitateľom históriu bytčianska a Bytče. Chceme mu priblížiť udalosti, ktoré 
boli kedysi súčasťou života a na ktorých sa obyvateľstvo spolupodieľalo no dnes je to 
už dávno zabudnuté. Veríme, že kvartálnik, bude prínosom hlavne pre mladú a budúcu 
generáciu, aby sa dozvedeli niečo o minulosti a bude prínosom pre staršiu generáciu až 
si zaspomína na časy dávno minulé. Tešíme sa na spoluprácu s Vami čitatelia.  

 
 
 
Prečo „kvartálnik“ ? Pretože – bude vychádzať štyrikrát do roka, každý štvrťrok na 
konci kvartálu. V elektronickej podobe ho nájdete na internetových stránkach 
www.collectorum.eu vo farebnej verzii. V čiernobielom vyhotovení sa bude tlačiť 
v náklade sto kusov na šiestich listoch, tj. dvanástich stranách. Grafickú stránku bude 
mať na starosti p. Peter Drábik, ktorý vytvoril aj internetové stránky – subdomény na 
collectore, tj. GALZA, KF Bytča, ZK Hliník nad Váhom a Hlasy a ohlasy Bytče. 
Občianske združenie úzko spolupracuje s filatelistickým klubom KF 53-38 
a Zberateľským klubom Hliník nad Váhom. V tomto klube je zastúpené široké 
spektrum zberateľstva od zbierania známok, pohľadníc, sirkových nálepiek, 
papierových platidiel mincí, odznakov, zapaľovačov, chladných zbraní.  

 
 
 
 V našom kvartálniku budem mať na starosti rozhovory s ľuďmi, ktorí majú čo 
spoločné so zberateľstvom a radi sa k nemu hlásia. Nielen zberatelia, ale aj ľudia, ktorí 
majú v obľube rôzne koníčky ako sú holubári, včelári, rybári, poľovníci a tí, ktorí sa 
aktívne venujú nielen zberateľským činnostiam. V mojich rozhovoroch budeme 
rozoberať nielen časy dávno minulé, ale aj prítomnosť a blízku budúcnosť. Témy, 
ktoré zaujmú nielen staršiu v zberateľstve ostrieľanú generáciu, ale aj mladých 
nadšencov pre ktorých bude náš kvartálnik nápomocný a mnohokrát návodom ako 
správne pokračovať v ich koníčku. S radosťou teda vyzývam všetkých, ktorí majú čas 
a chuť sa k nám zberateľom pridať, nech tak urobia čím skôr a kontaktujú nás. 
Rovnako tak by som rada poprosila všetkých, ktorí majú rôzne materiály, či už 
o histórií Bytče, alebo iného zberateľského zamerania aby nás taktiež kontaktovali. 
S radosťou prijmeme všetky Vaše dotazy, pripomienky, podnety a nápady a budeme sa 
tešiť na nových členov.  

① 
 Ročník I. 

2013 

 

PhDr. Martin Gácik 
predseda združenia 

Jozef Lulák 
člen združenia 

Barbora Záhumenská 
členka združenia 

http://www.collectorum.eu/
http://www.collectorum.eu/
http://www.collectorum.eu/
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Okienko pre filokartistov 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá bytčianského jazyka 
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi ale aj dnes. 

šajo, šalabaster - ide veľmi rýchlo 
chupáň - dedinčan 
chupač, svoloč - dedinčania 

migrifič  - až moc vynaliezavý ... 
šnuptichel - kapesník 
džúra - diera

 
Keď sa nám ako malým deťom niečo nepodarilo alebo sme niečo rozbili – rodičia nám vedeli povedať:  
„Už si temu ric vylízal!“  

           Spracoval JL 

Pohľadnica na pokračovanie 
Ladislav Treskoň (1900 – 1923) 
– rodák z Petrovíc, maliar a grafik 

Osveta Praha  vydala súbor  12tich  pohľadníc,  
dnes uvádzame prvú „Nádenník z Hrabového“ 

 

Prečo volajú obyvateľov 
Hlbokého „Harahúúú“ 

Hlbočianskeho furmana prepadli v lese vlci. Nuž čo 
mal neborák robiť, vyškriabal sa na strom a začal sa 
modliť Otčenáš. Jeden, druhý... Po siedmom 
Otčenáši, keď vlci stále chodili popod strom zakričal: 
„Harahúúú“ a ku podivu vlci ušli. Preto sa v Hlbokom 
hovorí: „Lepší jeden Harahúúú jako sedzom 
Otčenášov“ 
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Neznáme vyznamenanie za socialistickú aktivitu 
 

Koniec 40. rokov 20. storočia sa u nás niesol v znamení zmenených politicko-spoločenských pomerov, ktoré 
priniesol komunistický prevrat vo februári 1948. Okrem iného začali v ČSR vznikať vyznamenania, adekvátne novej 
dobe. Okrem nových štátnych vyznamenaní vznikali vyznamenania a čestné odznaky pracovné, rezortné, podnikové 
a dekorácie rôznych spoločenských organizácií. My sa v tomto článku budeme zaoberať jedným zaujímavým 
slovenským  vyznamenaním s regionálnou pôsobnosťou, vyznamenaním KSS Za socialistickú aktivitu, ktoré vzniklo 
koncom roka 1948. Dňa 30. septembra 1948 poslal okresný sekretariát KSS v Ilave kremnickej mincovni objednávku 
na výrobu pracovného vyznamenania spolu s jeho nákresom. Toto vyznamenania malo mať tvar bronzovej 
patinovanej medaile s priemerom 31 milimetrov a malo byť zavesené na stužke s dvojitou vidlicou na pripevnenie 
k obleku. Mincovňa odpovedala kladne a ponúkla cenu 14, 20 Kčs za kus pri objednávke minimálne 100 kusov 
vyznamenaní. Túto ponuku mincovne prijal dňa 28. októbra oblastný sekretariát KSS v Trenčíne, avšak so zmenou- 
medaila mala byť smaltovaná. Približná objednávka bola 100 kusov. Okresný sekretariát KSS v Ilave o dva dni 
neskôr žiadal v Kremnici informáciu, či by okrem bronzových medailí mohli byť zhotovené aj strieborné medaile. 
Mincovňa 3. novembra 1948 informovala oblastný sekretariát KSS v Trenčíne, že pri objednávke 100 kusov by stála 
jedna smaltovaná bronzová medaila vrátane očka, stužky a ihlice 38,60 Kčs, nakoľko výroba smaltovaných medailí je 
komplikovanejšia a zdĺhavejšia ako obyčajných, bronzových. Stužku si však objednávateľ musel vybrať zo zásob 
mincovne, iná stužka podľa priania zákazníka by sa musela objednať v továrni, kde by jej výroba trvala minimálne 
dva mesiace, čo by značne oddialilo dodávku vyznamenaní. Oblastný výbor KSS v Trenčíne túto ponuku mincovne 
prijal, čo potvrdil 6. novembra 1948. Medaile však požadoval dodať do 7 týždňov, nakoľko mali byť udeľované 
v súťaži, ktorá vyvrcholí v polovici januára 1949. Oblastný výbor stužku sám objednal v špecializovanej továrni 
s tým, že ak  by nebola dodaná v termíne, použila by sa stužka z ponuky mincovne.  

V decembri 1948 prišiel do kremnickej mincovne osobne člen oblastného výboru KSS v Trenčíne J. R. 
S predstaviteľmi mincovne jednal o zvýšení objednávky na 200 kusov a v tej súvislosti o znížení ceny za kus, taktiež 
požadoval 30 kusov etují a dodávku dekorácií na jeho adresu do začiatku februára 1949. Dňa 10. februára 1949 mu 
mincovňa zaslala prvých 50 kusov medailí a 7. mája 1949 ďalších 50 medailí plus 30 etují. Dňa 13. januára 1949 
Závodná organizácia Škodových závodov, n. p. v Dubnici nad Váhom objednala pre svoju potrebu 10 medailí (v 
rámci pôvodne objednaných 200 medailí), ktoré sa mali nosiť bez stužky, pomocou skrutky a matice, na spôsob 
sovietskych veliteľských radov.  Podľa pôvodného návrhu malo mať nesmaltované vyznamenanie veľkosť ako rad 
SNP. Na lícnej strane v hornej polovici mala byť hviezda s kosákom a kladivom a v dolnej polovici trojriadkový 
nápis Za/ socialistickú/ aktivitu.  Na rube mal byť štvorriadkový nápis Komunistická/ strana Slovenska/ medaila/ I. 
triedy. Vyznamenanie malo mať priemer 31 milimetrov a hrúbku 2-3 milimetre. Návrh smaltovaného vyznamenania 
počítal s oválnou medailou, ktorá mala v hornej časti červenú zástavu s nápisom Za socialistickú aktivitu, v bielo 
smaltovanom strede mala byť červená hviezda a po obvode mosadzný lipový veniec.  

Dňa 16. augusta 1949 odoslala mincovňa 100 medailí Škodovým závodom nasledovne: 
• 50 pozlátených medailí v cene 38 Kčs za kus 
• 50 bronzových medailí v cene 28 Kčs za kus 
• 30 etují v cene 12 Kčs za kus 
V ten istý deň J. R. stornoval v mincovni výrobu 100 kusov vyznamenaní 
z objednávky. Celkovo bolo vyrobených 200 kusov tohto zaujímavého 
vyznamenania a 60 etují. Nie je známe, či bola vyhotovená objednávka 
vyznamenaní bez stužky pre Škodove závody v Dubnici nad Váhom. Možno sa 
takéto vyznamenanie nachádza v nejakej zbierke. Vieme, že existovali dva druhy 
vyznamenania - pozlátené a bronzové, ale nevieme ich počet, nakoľko sa 

jednotlivé druhy v prvej a druhej zásielke z februára a mája 1949 neupresňujú. Nakoľko bolo vyrobených 60 etují, 
môžeme predpokladať, že sa v nich udeľoval vyšší, pozlátený stupeň vyznamenania.  

V zbierkach NBS - Múzea mincí a medailí je deponované smaltované bronzové vyznamenanie, podľa ktorého 
máme predstavu o konečnom vzhľade smaltovaného vyznamenania. Je zhotovené z bronzu a má oválny tvar. Lícna 
strana je bielo smaltovaná s červenou hviezdou, po obvode je bronzový veniec z lipových listov. V hornej časti je 
červená zástava s dvojriadkovým nápisom Za socialistickú/ aktivitu. Celkom dole na venci je štítok s písmenami 
KSS. Na rubovej strane v strede sú písmená KSS, po obvode v dolnej polovici je nápis Uznesenie 1100/ 3. 9. 48. 
Stužka je z medaile Za vernosť a brannosť, červeno-bielo-modrá. Zrejme ju zo starých zásob dodala mincovňa.  

Toto vyznamenanie je zaujímavé nielen malým počtom vyrobených kusov, ale aj svojim charakterom. Aj keď 
obdobie komunizmu nie je medzi slovenskými zberateľmi v popredí záujmu, toto historicky i zberateľsky vzácne 
vyznamenanie bude určite vítanou ozdobou každej faleristickej zbierky. 

                                                                                                               Spracoval PhDr. Martin Karásek 



4 
 

Od žandárov a četníkov po Verejnú 
bezpečnosť v Bytči 

 
 

V článku na pokračovanie spracovávam problematiku policajných zložiek v Bytči. V článku čerpám 
z archívnych a orálnych prameňov. Materiály som získaval hlavne v štátnom archíve v Bytči a na webových 
stránkach, časopis História. Orálny materiál som získal od môjho krstného otca Michala Krúpu. V úvode mu chcem 
vysloviť poďakovanie.  

Organizované žandárstvo vzniklo v 50tych rokoch 19. storočia v  časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Po vzniku 
Československej republiky žandári a četníci pôsobili v československej republike až do skončenia druhej svetovej 
vojny. Po jej skončení už vznikal Zbor národnej bezpečnosti. Príslušníci sa delili na Verejnú bezpečnosť a Štátnu 
bezpečnosť. Príslušníci VB pôsobili až do konca roka 1989. V roku 1990 vznikol Policajný zbor.  

V Bytči žandári vystriedali viacero budov. Najskôr pôsobili v budove, kde sa teraz nachádza Základná umelecká 
škola a reštaurácia Palatín. V tejto budove bývali aj sudcovia a advokáti. Nachádzala sa tu aj väznica. Vedľa 
v budove sobášneho paláca sídlil súd.  

Po postavení budovy okresného úradu v 30tych rokov 20teho 
storočia, terajšia budova Polikliniky sa žandári 1. 12. 1932 
presťahovali do tejto budovy. Sídlili tu spolu četnícka stanica 
a okresné četnícke veliteľstvo. Mali kancelárie v zadnej časti tam 
ako kedysi ordinoval detský doktor Božek. Tu zastihol žandárov 
rok 1938, 1939 a vypuknutie druhej svetovej vojny a SNP. 
V suteréne sa nachádza dodnes policajná cela. Za čias prvej 
republiky tam zatvárali odsúdených, ľahké prípady. Napríklad za 
krádež sudca odsúdil previnilca napríklad na dva dni tak bol 
zatvorený v tejto cele. V časoch kolektivizácie v 50tych rokoch 
sem zasa zatvárali gazdov a majiteľov pôdy ktorí nechceli vstúpiť 
do vznikajúceho Jednotného roľníckeho družstva. Po roku 1948 
v čase komunistickej totality až do zrušenia okresu v 60tych 
rokoch 20teho storočia tu bola umiestnená zvláštna telefónna 
ústredňa. Slúžila na komunikáciu medzi vrcholovými 
funkcionármi komunistickej strany a štátnych úradov.  

Neskôr sa Verejná bezpečnosť presťahovala do budovy Daňového úradu, kde pôsobili až do polovice 80tych 
rokov. Táto budova v súčasnosti už nestojí, bola zbúraná. Na jej mieste je postavená nová budova polikliniky. Z tejto 
budovy sa Verejná bezpečnosť presťahovala do novopostavenej budovy, kde ju zastihol rok 1989 a spoločenská 
zmena. V tejto budove dnes sídli Policajný zbor.  

Dňa 28. 10. 1918 vznikla Československá republika. Vo Veľkej Bytči bola umiestnená četnícka stanica Veľká 
Bytča a Okresné četnícke veliteľstvo vo Veľkej Bytči. Vystriedali sa tu viacerí velitelia a to:  

 
od 23. 11. 1918 do 16. 3. 1919 to bol Jozef Wiehl,  
od 17. 3. 1919 do 20. 3. 1927 Tomáš Mlinařík,  
od 20. 4. 1927 do 14. 2. 1935 Václav Krajina, 
od 15. 2. 1935 do 18. 3. 1939 Evžen Berka, bol odzbrojený  
od 10. 4. 1939 do 14. 7. 1943 Michal Chtunis 
od 15. 7. 1943 do 1. 5. 1945 Štefan Diviak 
od 1. 6. 1945 do 25. 11. 1945 Eduard Štefanec 
od 25. 11. 1945 do zápis neuvádza Dezider Gonda 
od 1. 12. 1948 Jozef Olexa do zápis neuvádza  

 
Dňa 4. 12. 1918 prevzal vrchný strážmajster Jozef Wiel s miesto strážmajstrom Bedřichom Beranom 

a Františkom Hamouzom s vojakmi Filipom Vojtechom, Čeňkom Vavrušom, Václavom Štepkom tunajšie 
veliteľstvo, ktoré im bolo odovzdané po maďarských četníkoch. Obyvateľstvo československých četníkov uvítalo 
s nadšením, lebo bolo napádané maďarským vojskom, ktoré sa nachádzalo v Žiline.  
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Dňa 5. 12. 1918 preniklo maďarské vojsko zo Žiliny až 
do Zemianskej Kotešovej. Proti tomuto vojsku šli Bedřich 
Beran s dvomi vojakmi, 12 českými námorníkmi 
a miestnym obyvateľstvom. Maďarskému vojsku ukoristili 
2 trojové pušky. Zajali 18 dôstojníkov, padli 3 maďarskí 
dôstojníci, ktorých pochovali na cintoríne v Zemianskej 
Kotešovej. Československé vojsko a obyvateľstvo nemali 
straty. Zbrane boli rozdelené po okolí, po dedinách.  

Dňa 23. 12. 1918 prevzal miestostrážmajster Štefan 
Ečer maďarským vojskom opustenú četnícku stanicu vo 
Veľkom Rovnom. Obyvateľstvo privítalo slávnostne 
československých četníkov postavením slávobrán. Takto 
potupne vznikalo četníctvo v novej Československej 
republike. V októbri 1921 prezident republiky Tomáš 
Garigue Masaryk Sborovým rozkazom číslo 2 vyslovil plné 
uznanie četníctvu a vyjadril svoju spokojnosť.  

V roku 1918 a 1919 četníci spolu so sokolmi, hraničiarmi a obyvateľmi strážili mosty, železnicu, dôležité 
komunikácie. Bolo to nutné vzhľadom na činnosť záškodníckych bánd, ktoré tu pôsobili.  

V roku 1919 bola prvá svetová vojna už dávno ukončená, no pokoj ešte z ďaleka nebol.  
V noci 16. 2. vniklo viacero maskovaných mužov oblečených vo vojenskej rovnošate do bytu Kolomana 

Schlesingera v obci Hlinik a ukoristili mu korisť v hodnote 2000 Kč. Zlodejov nedolapili.  
O sedem dní neskôr vniklo viacero maskovaných a vyzbrojených mužov do vily továrnika Filipa Horna vo 

Veľkej Bytči. Ulúpili mu 18231 Kč v hotovosti a korisť  hodnote 29700 Kč. Túto lúpež spáchali zločinci nazývajúci 
sa Čierna ruka. Boli dolapení a odsúdení na väzenie od 2 do 5  rokov.  

V priebehu roka četníctvo kontroluje spolu so sokolmi a hraničiarmi významné miesta. V tomto období prenikali 
na Slovensko z Maďarska boľševici. Bola vyhlásená Maďarská republika rád a následne v Prešove Slovenská 
republika rád. V okolí Veľkej Bytče sa sústredila skupina v počte 93 zboristov. Zbor vyzbrojili za pomoci četníkov 
a obyvateľov. Neskôr zbor prevelili do Trenčína. V tomto období vláda vyhlásila stanné právo.  

V obci Štiavnik bola 10. 5. 1919 zriadili četnícku stanicu v počte 10 mužov. V tomto období bolo spáchaných 
veľa lesných krádeží. Prebiehalo rozsiahle pašovanie liehu. Nakoľko četnícke stanice boli vzdialené - tak zásah voči 
tomuto bol veľmi obtiažny. Obyvateľstvo neprivítalo zriadenie četníckej stanice nadšene.  

Po porážke boľševikov sa život v Československej republike začal vracať do normálu. V polovici roka 
presťahovali četnícku stanicu vo Vysokej spadajúcu do pôsobnosti okresného veliteľstva do obce Makov.  

V auguste prišli do Mikšovej a Starovca asi 100 osôb, ktoré poskytovali boľševikom pomoc. Tieto osoby strážili 
četníci. Medzi týmito osobami, vojskom a četníctvom prepukol škvrnitý týfus.  

V roku 1920 prišla do Veľkej Bytče II. výcviková skupina, jej veliteľ bol plukovník Rohler. Súčasne prišiel do 
Veľkej Bytče prápor v sile mužstva 37. Títo boli vo Veľkej Bytči 2 roky. V Hliníku bola 3 rota a vo Veľkej 
Kotešovej 4 rota.  

V priebehu roka 1920 sa konali voľby do senátu a parlamentu. Četníci dohliadali na ich bezproblémový priebeh.  
Dňa 3. 5. 1920 v obci Horný Hričov vypukol požiar. Zničených bolo 38 usadlostí, 101 osôb zostalo bez strechy 

nad hlavou. Škodu vyčíslili na 3 000. 000,- Kč. Veľmi málo poškodených bolo poistených. Z Veľkej Bytče boli proti 
požiaru nasadení 3 četníci s veliteľom Tomášom Mlinaříkom. Vykonávali hliadku. Proti požiaru boli vyslaní aj 
četníci z Predmiera, Žiliny a 37 práporu, ktorý sídlil vo Veľkej Bytči. Vyšetrovaním zistili, že požiar založila 12 
ročná H. V. (meno je u autora). Dievča pri hľadaní slepačích vajec na povale odhodila nechtiac zápalku. Pri požiari 
asistovali dobrovoľní hasiči z Dolného a Horného Hričova, Žiliny, Svederníka a Veľkej Bytče. Okresný úrad zariadil 
pre poškodených verejnú zbierku.  

 
 

Četnícky život a prípady ktoré riešili, opíšem v ďalšom kvartálniku.  
 
 

                                                                                                                                         Spracoval MG 
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Rozhovor s ... 
 

Michalom Krúpom, 
 
tajomníkom klubu filatelistov Bytča KF 53-38 a  členom Spoločenstva Sv.Gabriel. 
Zbiera kresťanskú tematiku, Slovensko, ČR, Vatikán, pečiatky Bytčianska, poštovú 
históriu, zaujíma sa o históriu Bytče. Je to „chodiaca encyklopédia Bytče“. 
 
 
Začneme tradičnou otázkou, kedy a kde ste sa dostali ku zbieraniu známok? 
Bolo to asi v druhej triede, keď som zamenil svoju zbierku „sirkových nálepiek “ za 
známky.  
 
Mali ste nejaký filatelistický vzor, alebo učiteľa? 
Známky sme si menili medzi kamarátmi z ulice a v triede ZŠ. Do organizovanej 
filatelie ma začiatkom osemdesiatich rokov priviedol pán Ladislav Gondžár. A potom 
ďalší priatelia filatelisti. 
 
Akú máte motiváciu venovať sa tejto činnosti? Podporuje Vás rodina, chápe Váš koníček? 
Mám rád históriu, umenie. Poštová známka je miniatúrna zmenšenina veľkého skutočného obrazu. Rodina mi 
toleruje a pomáha v mojom koníčku. 
 
Povedzte nám niečo bližšie o svojom filatelistickom zameraní. 
Je to: Slovenská republika, Česká republika a Vatikán. Som členom spoločenstva SV.GABREL, kde sa zameriavame 
na zbieranie filatelistických materiálov  s kresťanskou tematikou. 
 
Stalo sa Vám, že ste si kúpili známku, aj keď sa nehodila do Vašej zbierky a mimo Vášho filatelistického 
zamerania? Proste ste si ju kúpili len preto, že sa Vám páčila? Ak áno aká to bola známka? 
Áno, stáva sa to, keď je známka pekná a sa mi páči, tak si ju kúpim. (nesmie byť drahá) 
 
Navštevujete filatelistické burzy, či výstavy? 
Áno, burza v Žiline, výstavy a stretnutia spoločenstva SV.GABRIEL v Bytči sme mali 2x. Je to podľa vzdialenosti. 
 
Vystavovali ste aj vy sám svoju zbierku? Ak áno tak kde a pri akej príležitosti? 
Nie, známky zbieram len pre svoje potešenie. 
 
Aký je váš najkurióznejší zážitok z týchto návštev? Alebo viete nám porozprávať nejakú milú príhodu? 
Pekný zážitok? V máji r.2012 bola pekná oslava 20.výročia založenia spoločenstva SV.GABRIELA na Slovensku. V  
Trenčíne a na Novej a Starej Skalke, kde som bol aj so svojou rodinou. 
 
Organizovaná filatelia, či zberateľské kluby a krúžky majú problém s malým či ubúdajúcim počtom svojich 
členov. Máte nejakú predstavu či nápad ako túto situáciu riešiť? 
V klube filatelistov v Bytči sme skoro samí dôchodcovia. Som rád, že v Hliníku dobre funguje klub, kde pomáhate 
mládeži, ktorá sa dala na zameranie poštových známok. 
 
Z akého filatelistického prírastku ste mali najväčšiu radosť? 
To je ťažká otázka, každá pekná známka, ktorá doplní moju zbierku. 
 
Môžete dať návod našim mladým čitateľom nádejným zberateľom, ako s týmto úžasným koníčkom začať?  
Nie som až taký odborník. Každý ma nejakého koníčka. Treba skúsiť vybrať si a s podporou rodičov (aj finančnou) 
treba vydržať. 
 
Aké máte plány do budúcna?  
Keď bude slúžiť zdravie, tak bude aj filatelia a iné koníčky. 
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Čo by ste rád odkázal našim čitateľom? 
Aby sa im darilo vo svojich koníčkoch, či sú to pohľadnice, mince, známky a prajem vášmu klubu veľa chuti do 
zbierania. 
 
Rozhovor nám poskytol pán Michal Krúpa, vášnivý filatelista a tajomník klubu KF- 53-38 Bytča. 
 

 

Výber poštovej histórie zo zbierky 
Michala Krúpu 

 

      
 

      
 

      
 

 
 

Spracovala Barča 
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Dnes výroba prírubových tesnení, pre chemický a petrochemický priemysel, autoservis, gáter, sklad zeleniny, zber 
železa. V rokoch totality – DREVOINDUSTRIA – závod na výrobu sánok a lyží. 
Z dnešných mladých ľudí málo ktovie – že, na týchto miestach  stála fabrika na výrobu zápaliek ktorej my ako deti 
a naši rodičia nehovorili inak ako – 

SIRKOVÁ... 

Oheň – jeden zo živlov, skúsili ste niekedy založiť oheň bez zápaliek a zapaľovača? Možno sa s touto myšlienkou 
pohrávali aj majitelia sirkárne v Bytči, možno to bol zisk s podnikania, možno... 
Hlavní aktéri – ako majitelia, zamestnanci a ľudia ktorí v tejto dobe žili, sú už dávno na „pravde božej“, takže fakty 
a priame svedectvá sa vyhľadávajú len veľmi ťažko. Pokúsim sa Vám v niekoľkých častiach nášho „kvartálniku“ 
priblížiť osud sirkárne v Bytči, v ktorej sa vystriedalo niekoľko majiteľov a každý z nich dal na sirkových krabičkách 
vyhotoviť aj nálepky, ktoré k radosti filumenistov – tj. zberateľov sirkových nálepiek sú vyhľadávané a vzácne.  
Nakoľko sa poradie výrobcov uvádza často v rozhádzanom poradí, pokúsim sa aj vďaka materiálom poskytnutých p. 
Vladimírom Kvasničkom z Brna, ktorý má 75 rokov a 60 rokov zbiera sirkové nálepky a pravdepodobne vlastní 
najväčšiu zbierku bytčianskych nálepiek v Česku aj Slovensku a aj vďaka rozhovorom s Michalom Krúpom, 
nebohým Ondrejom Petrovským, JUDr. Ottom Gáťom, Janom Mrenom, JUDr. Helenou Lulákovou, jej bratom 
Petrom Lulákom a manželkou Janou,  pani Sidóniou Masarykovou, ktorej mama p. Sidónia Bačková pracovala 
v baliarni Juraja Reittra.  
Sirkáreň bola majetkom baróna von Poppera (Barón Armin von Popper de Podhrágy) až do roku 1948 (do 
znárodnenia). Pre filumenistov je dôležité, že bytčianske sirkové nálepky sa rozdeľujú Bytča I. a Bytča II 
(Nagybicscse – Veľká Bytča, nemecky Grosbicscse). 
 

BYTČA I. 
 
Prvý nájomca Ignácz Friedler – 
1871 – (1879?) – presný rok 
ukončenia výroby nie je známy, 
jeho výrobky boli vystavované 
v Londýne v roku 1888. 
 
Druhý nájomca Reitter György 
(Juraj) ml. – (1879 – 30.6. 1895) 
– počas tejto doby vyrábal sirky 
v dvoch fabrikách. Fabrika mimo 
prevádzky od roku 1892 do roku 
1895. 
 
Tretí nájomca Július Fischer – 1.7.1895 – 1896 – neza-
chovali sa žiadne nálepky. 
 
Štvrtý nájomca J. Fischer 
a Wittenberg – 1896 – 1902 – J. 
Fischer priberá partnera so 
zámerom rozšírenia fabriky, 
a však nastávajú problémy so 
stavebným povolením. 
 
Piaty nájomca Samu Wittenberg - 
1903 – 31.10.1913 – po odchode 
partnera, pokračuje vo výrobe bez 
prestania až do doby predĺženia 
nájomnej doby.                                                                                                                   

Šiesti nájomca Reich a Steiner  
1.11.1913 – 1937  
 
 
 
 
 
Siedmy nájomca VDP Praha  
1937 – 1946 
 
 
 
 
Osmy nájomca Drevoindustria 
Bratislava – 1946 – 1948 
 
 
 
 
Deviaty nájomca ISKRA Bytča  
1948 – 1953  
 
 
 
 
Výrobné zariadenia boli demontované a prevezené do 
Afriky. 
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BYTČA II. 
 

Reitter György, fi Jun. 
1878 – 1945 

 

 

Drevoindustria národný podnik 
1946 – 1949 

 

 

Iskra národný podnik 
1950 – 1954 

 
 
 

 
Od roku 1878 vyrábal Juraj Reitter mladší zápalky v novopostavenej sirkárni a od Popperovej 
sirkárne ju delila iba jedna cesta. Popperová sirkáreň bola bližšie k rieke a sirky sa balili 
strojovo. Reitterova sirkáreň bola bližšie k ceste, v tej sa sirky balili ručne. Zamestnanci ktorí 
tam pracovali trpeli chorobou „Banfróz“ (nekróza) lámanie kostí a vypadávanie zubov. Na 
svedomí to mala práca s chemikáliami ako síra, fosfor. Pamätníci tvrdia, že zabalené sirky, 
ktoré sa balili ručne sa zdvihli nad hlavu a zatriasli nimi, komu sirky hrkali, balil zle, komu nie 
balil dobre, jednalo sa o takzvané murárske sirky balené v sáčkoch, na bytčiansku nazývane 
„smradlačky“. Nemali „šrajch“, ale zapaľovali sa o sukenné nohavice, topánku alebo hocičo 
iné. Sirka nebola hranatá, ale okrúhla a bola dlhá asi 6-7 cm a do polovice voskované, takže 
keď sa zapálila, veľmi ťažko sa zahasila aj vo vetre. Mala len jednu chybu – nadmerne dymila 
a zapáchala.  
  
   Skratky na nálepkách z doby monopolizácie 

 
  G. R. - Reitter mladší – Veľká Bytča 
 

     
 
  VDP – VDP Praha, sirkáreň Bytča 
 

    
 

   R. a S. - Reich a Steiner – Bytča 
 

  
 

B. - Drevoindustria – Iskra Bytča 
 

 
    POKRAČOVANIE NABUDÚCE... 

Spracoval JL 
 

Preklad textu z nálepky: 
Dve hodiny chytám ryby najlepším 
spôsobom a nič som nechytil.  

Jedna z Reitterových nálepiek,  
ktorá obsahuje humorný text 
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Zdenka Hrtánková 
- kresby  

Mám 30 rokov a pochádzam z Bytče. Na moju škodu nemám vzdelanie v umeleckom 
smere, no i napriek tomu som sa pred 2 rokmi začala venovať kresleniu a maľovaniu 
portrétov a aktov. Skúšam rôzne techniky a materiály, obľubujem kreslenie grafitom, 
uhlíkom, suchým pastelom a maľovanie olejovými  farbami.  

Rada by som vám predstavila techniku DRY BRUSH, ktorú vraj na umeleckých školách 
neučia.  Je to technika maľovania či skôr kreslenia suchým štetcom použitím olejovej 
farby s trochou oleja do šijacích strojov v pomere farba – cca veľkosť hrášku + 2 až 3 
kvapky oleja. Používajú sa jemné syntetické štetce, ktoré po namáčaní do farby vytrieme 
do servítky či na papier a suchým štetcom šúchavými pohybmi nanášame na papier či 
plátno. Mne sa osvedčili štruktúrované papiere na akryl a olej.  Je to skôr kreslenie ako 
maľovanie, pretože je to suchá technika a dokonca sa pri tom používa i guma. Touto 
technikou kreslí portréty ruský výtvarný umelec Igor Kazarin, pod ktorého menom 
môžete nájsť na internete podrobný popis i videá ako na to.... 

Dôkaz, že nikdy nie je neskoro začať s akýmkoľvek hobby a pracovať na tom, o čom človek za mlada len sníval: 

With Heart On Palm“ 
(So srdcom na dlani) 
Technika DRY BRUSH 
Veľkosť: 50 x 70 cm         Kresba dievčatka 
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Čo je to domov? 
Domov to je vlasť, rodné mesto, 
úsmev matky čakajúcej vo dverách. 
Domov to je srdce milujúcej ženy, 
to je dom, v ktorom si rástol, 
prežil svoje detstvo, to sú ľudia,  
neznámi, aj blízki. Domov to je  
všetko dobré v Tvojom srdci, 
všetko na čo myslíš, keď si sám, 
všetko čo Ťa privinie, keď nemáš  
nikoho, všetko čo Ti dáva silu vstať, 
keď padáš na dno. To je Tvoj domov, 
Tvoj skutočný domov, len to. 

 

Z pera amatéra 
 

Vlado Lulák  
Už ako mladý študent gymnázia v Bytči 
začal písať a tvoriť básničky, ktoré boli 
uverejňované v gymnaziálnom bulletíne 
„Džavot“. Jeho prvotinám patrili Srdečná 
vďaka našej strane, Zbojník Jurko (v tej 
dobe aktuálne tituly, v dnešnej dobe je to 
už len na pousmiatie).  V dnešnom čísle 
uverejňujeme báseň – Čo je to domov? 

Spracoval JL 

 

„Široň“ z Bytče 
Vo voľnom čase a z vlastných prostriedkov sa rozhodli v roku 
2012 poreparovať Golfa II a vyraziť na súťažné okruhy.   

Mechanici: zľava Miro Varáček, Peter Makyňa a Juraj Dzurec 

Zreparovaný Golf II 

 

 
 

Peter Makyňa 

Mladý jazdec, mechaník zo Setechova. Veľmi pracovitý 
ctižiadostivý mladík, ktorý sa nebojí rýchlosti a nebojí sa 
šliapnuť na plyn, čoho dôkazom je aj prvenstvo na súťaži 
autokrosu v Očkove pri Piešťanoch s názvom Mikulášsky 
pretek 8.12.2012 v kubatúre nad 1600ccm. Obdivuhodné 
a chvályhodné na tomto počine je fakt, že na bytčiansku 
a okolí takáto aktivita drží primát. 

Táto téma síce nemá so zberateľstvom nič spoločné,  
ale nakoľko partia v našom združení holduje motorizmu, 
budeme dianie na okruhoch aj naďalej sledovať...  

                                                                                                                                          Spracoval JL 
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Recepty z bytčianského chotára 
 

Čmirkáš – bryndzová nátierka 
Potrebujeme: balíček bryndze, maslo, cibuľu, červenú papriku, soľ , korenie, pažítku, trošku mlieka 

Postup: Nakrájame cibuľu a posolíme ju,  bryndzu zriedime s trochou mlieka, pridáme toľko masla ako 
bryndze zmiešame s predtým nakrájanou cibuľkou. Premiešame dosolíme, dokoreníme podľa chuti 
a zafarbíme červenou paprikou. Hotová nátierka by mala mať červenú farbu. Hotový čmirkáš 
natierame na chlieb, alebo pečivo a posypeme nakrájanou pažítkou... 

Recept poskytla Darina Luláková. 

Drobance- polievka 
Potrebujeme: múka, olej, cibuľa, červená paprika, zemiaky, soľ,  korenie, štipka kmínu, maggi - polievkové 
korenie 

Postup: Z múky a oleja pripravíme zásmažku, pridáme nadrobno nakrájanú cibuľku, keď je cibuľka zvädnutá 
a zásmažka je do zlatista pridáme hojne červenej sladkej papriky, zalejeme vodou, po prevarení 
pridáme zemiaky. Z hladkej múky a vody pripravíme hustejšie cesto a do polievky po kúsku 
odštipávame z cesta drobance, keď sú zemiaky skoro uvarené. Pridáme špetku drveného kmínu 
a maggy podľa chuti, premiešame. Prevaríme 5-10 minút. Hotovú polievku podávame s pečivom. 

Recept poskytol Vlado Lulák z kuchárskej knihy po svojej mame. 

Ťahaná štrúdľa 
Potrebujeme: na cesto - 300 dkg hladkej múky špeciál, vajce, 1 dcl vody ( ak treba aj viac podľa potreby), 2 PL 

oleja, štipka soli, 1 kávovú lyžicu octu 

na plnku -  tvaroh + vykostené čerešne (mak, mak, orechy, jabĺčka....) poľa gusta 

Postup: Vypracujeme hladké nelepivé cesto ktoré necháme odležať 20- 25 minút na teplom mieste. Čistý obrus, 
ktorý dáme na stôl si posypeme hladkou múkou. Na takto pripravený obrus si položíme odležané 
cesto, ktoré trošku rozvaľkáme. Následne ho potrieme olejom a začneme od stredu rukami vyťahovať, 
aby bolo čo najtenšie. Vyťahané cesto potrieme roztopeným maslom, posypeme strúhankou 
a nanesieme plnku. Okraje cesta prehneme cez plnku. Zvíňame tak, že obrus na strane plnky opatrne 
dvíhame. Zavinutú štrúdľu preložíme na vymastený plech a stočíme ju do tvaru U. Potrieme ju 
rozšľahaným vajíčkom a popicháme a vložíme do vyhriatej rúry pričom teplotu postupne znižujeme. 
Hotovú ťahanú štrúdľu potrieme olejom a posypeme práškovým cukrom. 

Recept na túto vynikajúcu štrúdľu poskytla P. Boková (členka ZK Hliník nad Váhom) 

                                                                                                                                                 Spracovala Barča                  

Prajeme Vám dobrú chuť...  
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