
                             

 

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,  

chceme Vás upozorniť na zmenu zberateľských stretnutí , 

ktoré sa od nového roku 2014 konajú v budove DHZ Bytča 

vedľa starého kultúrneho domu v Bytči. Stretnutia sa konajú 

každý druhý piatok od 18
00

 do 20
00

 hod. 

K tejto zmene došlo po stretnutí s pánom 

Jánom Gärtnerom, ktorý prišiel na náš 

zberateľský klub do Hliníka a navrhol 

miesto stretávok v zasadačke DHZ.  Je to 

veľmi príjemné prostredie obohatené 

starými výročnými tablami, obrazmi a 

inými hasičskými artefaktmi. Tieto 

stretnutia navštevujú členovia ZK z 

Hliníka nad Váhom, filatelistického 

klubu Bytča -  pán Stanislav Helmeš, pán 

Michal Krúpa a členovia OZ GALZA. 

 

 

 

Ročník II. 
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

www.collectorum.eu
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Okienko pre filokartistov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pravidlá bytčianskeho jazyka 
 

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

diana – alpa 

fajta – rodina 

cverna - niť 

kmas – babrák, nemotorný človek 

gľoča - hrča, opuchlina, navrenina 

lojtra - drevený rebrík 

 

Keď sme sa niekedy motali a rodičom zavadzali, vedeli nám rodičia povedať:  „Čo sa moceš jako z dzeviacich rífov 

košeľa!“ 

(Túto frázu nám poskytla pani Vierka Tatalová) 

             Spracoval JL 

Pohľadnica na pokračovanie 
 

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

Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc, 

dnes uvádzame piatu „Žobrák z Kotešovej“ 

 

 

Prečo obyvateľov Predmiera 

volajú „korenári“ ? 
 

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k historke o 

pôvode „korenárov“, nepodarilo sa nám túto informáciu 

od nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov? 
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Do Vašej knižnice ... 

 

Milí čitatelia, na tejto strane by sme radi uvádzali nové knižné tituly- publikácie 

vydané na Bytčiansku a v Bytči. Domnievame sa, že mnoho ľudí ani nevie, že boli 

tieto tituly vôbec vydané. Ale budeme sa vracať aj v k menej známym, starším 

titulom. 

 

                                
Názov: 135 rokov založenia DHZ v Bytči   Názov: 50. výročie (1963 - 2013) 

Vydal:  DHZ v Bytči      Vydal:  Základná škola na Ulica mieru, Bytča      

História DHZ v Bytči      Brožúra vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia 
 

            
Názov: Cesta do Stredozeme             Názov: Bokom okolky - Prelomový Album  

Vydal: Strana Programu cezhraničnej spolupráce   Debutové CD punk-rockovej skupiny "Bokom okolky"  

  Poľsko-Slovenská republika 2007-2013  z Bytče. Na albume sa nachádza 12 skladieb.                                                                  

O historických zaujímavostiach Bytče, Cieszyna 

 a ich okolia                         

             Spracoval JL   
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Od žandárov a četníkov po Verejnú 

bezpečnosť v Bytči - pokračovanie 
 
  

Náš príbeh o ţandároch sme ukončili v minulom 

čísle februárovým prevratom v roku 1948. Po tomto 

období nemáme k dispozícií materiály nakoľko tie sú 

uloţené v archíve v Banskej Štiavnici.  

Za všetky príbehy opíšem aspoň jeden, ktorého 

hlavný aktér bol rodák z Veľkého Rovného pán Alojz 

Milučký.  

Pán A. Milučký sa narodil vo Veľkom Rovnom 

26.10. 1930.  

Rozsudkom Krajského súdu v Ţiline zo dňa 31.7. 1953 

bol uznaný vinným zo spáchania trestných činov 

velezrady, pokusu lúpeţe, spolčovania, krádeţe, 

vydierania a vraţdy a odsúdený na trest smrti. 

Rozsudok bol potvrdený rozhodnutím Najvyššieho 

súdu v Prahe dňa 15.10. 1953. Trest bol vykonaný dňa 

20. 1. 1954 v Prahe o 5.16 hodine.  

Alojz Milučký odišiel na jar 1949 ilegálne do západného Nemecka. Tu sa zdrţiaval asi polroka v utečeneckých 

táboroch. V septembri 1949 sa vrátil na územie Československa. Rozsudok hovorí, ţe bol vyslaný na územie ČSR, 

aby vykonával velezradnú činnosť. Pripojil sa k skupine Augustín Lednického, po 14 dňoch sa však od skupiny 

odpojil a skrýval sa v horách a u rôznych osôb v ţilinskom kraji. V apríli 1952 s pištoľou prinútil príslušníčku Zboru 

národnej bezpečnosti V. Stolárikovú, aby mu vydala niektoré osobné veci, medzi iným i svoju sluţobnú zbraň. 

Niekoľko dní nato vnikol do domu M. Prísudkovej, kde sa opäť násilím zmocnil jej osobných vecí. Na jeseň 1952 

spolu s L. Nekanickým uskutočnil niekoľko akcií s cieľom zabezpečiť sa pre ţivot v ilegalite. Rozsudok hovorí, ţe 

A. Milučký poţiadal L. Nekanického, či by s ním nechcel protištátne spolupracovať. V októbri 1952 A. Milučký na 

chodníku pri obci Dlhé Pole s pištoľou v ruke odzbrojil príslušníka ZNB Penciaka. Tento sa dal na útek, pričom A. 

Milučký za ním vystrelil niekoľko rán, z ktorých jedna bola smrteľná. Spolu s A. Milučkým bolo odsúdených 

ďalších sedem osôb ba testy odňatia slobody od 1 do 15 rokov.  

 
Pištoľ ČZ vz. 52 

 

Pištoľ ČZ vz. 38 
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Na záver pridáme ešte 2 príbehy  

 

Dňa 29. februára 1928 podali v Senáte ČSR Interpelláciu senátori Dr. Herz, Bodnár, Touţil. Interpelovali 

ministra vnútra a spravodlivosti. Jednalo sa o brutalitu spáchanú četníkmi vo Veľkej Bytči a Čelkýsi dňa 13. 

februára 1928.  

„Michal Almássy, domovským právom v Romačoviciach /Podkarpatská Rus/ dostal dva pohlavky na četníckej 

stanici vo Veľkej Bytči preto, lebo nemal doklady, ktorými by sa bol mohol legitimovať. V Čelkýsi ho však četníci od 

večera dňa 13. februára 1928 až do rána tĺkli gumovými palicami, chodidlá mu opaľovali sviečkou a potom ich 

nasolili, všetko preto, lebo mal maďarské meno a že vraj je maďarským štátnym občanom. Potom ho dopravili 

k sedrii do Bratislavy, kde bol dňa 26. februára 1928 prepustený na slobodu. Ešte dňa 27. februára 1928 bolo 

možné konštatovať krvou podliate pruhy na jeho chrbte a pravom ramene. Nasvedčuje to úžasnej brutalite, že 

četníci v demokratickej republiky, kde vraj panuje vláda ľudu, takýmito stredovekými prostriedkami týrajú úbohých 

ľudí, ktorí sa im dostanú do rúk a týrajú ich bez akejkoľvek príčiny, veď nie je zločinom byť cudzím štátnym 

občanom, ani nie je zločinom byť Maďarom a domnievame sa, že ani četníci ani policajti žiadnym spôsobom nie sú 

oprávnení  biť ľudí ktorí sa im do rúk dostanú.“ 

 

A preto táţeme sa pánov ministrov: 

 

1. Či je ČSR  právnym štátom v zmysle občianskeho spoločenského poriadku?  

2. Či je pán minister ochotný zaviesť prísne vyšetrovanie proti četníkom vo Veľkej Bytči a Čelkýsi?  

3. Či hodlá pán minister dotyčných jednotlivcov prísne a exemplárne potrestať?  

4. Či sú páni ministri ochotní dať četníctvu a polícií všeobecný príkaz, aby s ľuďmi , i keď oni patria ku 

chudobným vrstvám ľudu, i keď sú cudzími štátnymi občanmi, i keď sú Maďari, zaobchádzalo sa po ľudsky?  

 

Pod interpeláciu sa podpísali Dr. Herz, Bodnár, Touţil, Prúša, Sochor, Herlinger, Včelička, V. Chlumecký, J., Petor, 

A. Sehnalová, V.Šturc, E. Kučera, Koutný, K. Reščuk, Milan Fijala, Dr. Houser.  
 

            

 
Vľavo blúza vrchného strážmajstra četníctva z roku 1937 s opaskom a puzdrom na pištoľ vz. 24 na použitie v službe,  

vpravo vychádzková úprava 

 

 

Lúpež v Bytči  
 

Dňa 31. decembra 1932 lupič Michal Fojtík prepadol v Bytči poštový úrad. V tom čase sa nachádzal v areáli 

zámku, oproti Sobášnemu palácu. V súčasnosti tam býva pani Tomková. Na fasáde domu sú zavesené smaltované 

tabule. Michal Fojtík pochádzal z Nedašova, od Valašských Kloboukov. V noci z 30.  na 31. decembra 1932 sa 

vlámal do budovy poštového úradu. So sebou mal kasárske náradie. V pokladni sa nachádzala suma 132.648,45 Kč, 

poštové ceniny ako známky, poukáţky, sprievodky a iné v hodnote 26.678 Kč. V príručnej pokladni sa nachádzala 

hotovosť a ceniny v hodnote 1162,80 Kč.  



6 

 

Michal Fojtík sa o pokladni a jej slabom zabezpečení dozvedel počas väzby vo väzení od spoluväzňov v roku 

1928 v Trenčíne a v roku 1932 od spoluväzňov v Olomouci. Zaobstaral si kasárske náradie v hodnote cca 700 Kč. 

Do Veľkej Bytče prišiel o 14.00 hodiny dňa 30.12. 1932. Pred prelezením plotu si odloţil Hubertus v záhrade v kúte 

pod oknami bytu prednostu pošty Mateja Janouta, kde ho neskôr ţandári našli. Večer okolo 20 tej hodiny pred 

príjazdom poslednej pošty sa ukryl v budove v telefónnej búdke. Neskôr prešiel do telefonického skladu, kde 

vyčkal. O 23.00 hodine začal samotnú lúpeţ. Navŕtal pokladňu. Lupič bol vyzbrojený 6 ranným bubienkovým 

revolverom.  

Keď lupič pracoval na pokladni, vyrušilo ho svetlo, elektrickej lampičky četníckej hliadky okresného četníckeho 

veliteľa nadporučíka výk. Krajinu a stráţmajstra Dvorského, stráţmajstra Zemana. Hliadka pri obchôdzke 

spozorovala pod oknami podozrivé stopy v snehu. Prebudili prednostu M. Janouta a cez jeho byt vnikli do 

poštového úradu. Tam našli ukrytého lupiča M. Fojtíka. Ten bol z hliadky prekvapený. Revolver nechal odloţený na 

okne a teda ho nepouţil.  

Poštovému úradu vznikla škoda a to prevŕtanie výplne dverí suma 60 Kč, odrezanie záclony 30 Kč, rozbitie 

sklenenej tabule v okne 11 Kč. Po vyhotovení zápisnice M. Fojtíka odovzdali súdu. 

 

Strava väzňov 
 

Prezídium Krajinského úradu v Bratislave predpísalo v septembri 1932 Okresnému úradu stravu pre väzňov.  

  

Raňajky:  hrnček čiernej kávy alebo zapraţenej polievky 

Obed:  hrnček polievky, krupicovej, zemiakovej, hrachovej a podobne 

            príkrm a to buď knedlík s omáčkou alebo strukoviny 

Večera:  hrnček polievky tak ako na raňajky 

 

Okrem tejto stravy dostal väzeň v poludní porciu chleba vo váhe 20 dkg.  

Hodnota celodenného stravovania nesmie presahovať 5,00 Kč.  

 

Vývoj výstroja a výzbroje 

 

Četníctvo predvojnovej ČSR bolo vojensky organizovaným bezpečnostným zborom. Četníctvo riadil úrad 

generálneho veliteľstva četníctva, správne spadalo pod ministerstvo vnútra. Jeho postavenie bol upravené zákonom 

č. 299/1920 Sb. z. a novelizovaným v roku 1928. V kaţdom sídle zemského úradu pôsobili zemské četnícke 

veliteľstvá. Po správnej reforme v roku 1927 to boli Praha, Brno, Bratislava, Uţhorod. Pod tieto veliteľstvá spadali 

okresné četnícke veliteľstvá, ktorým podliehali četnícke stanice. Po nástupe nacistov k moci v Nemecku boli 

zriadené Četnícke pohotovostné oddiely. V roku 1937 boli tieto jednotky začlenené do štruktúr Stráţe obrany štátu 

a dovyzbrojené guľometom vz. 26. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sa četníctvo stalo súčasťou okupačnej 

správy. V Slovenskom štáte pôsobili četníci naďalej ako aj v bývalej ČSR. No koniec vojny sa blíţil. Četníkov 

čakala zmena.  

 
Guľomet vz. 26  
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V druhej polovici februára 1945 rokovala SNR o novej organizácií 

bezpečnosti. Výsledkom bolo prijatie nariadenia č. 6/1945 Zb., ktorým 

boli staré ţandárske stanice a policajné organizácie rozpustené 

a nariadenie č. 7/1945 Zb. ustanovilo novú zloţku bezpečnosti s názvom 

Národná bezpečnosť. Výzbroj a ani výstroj nebola v prvom roku 

jednotná. Spoločnú mali rukávovú pásku s nápisom NB.  

Košický vládny program 5. 4. 1945 začal budovať jednotný Zbor 

národnej bezpečnosti. V auguste 1945 riešili jednotnú rovnošatu. 

Vzhľadom na povojnovú situáciu to nebola jednoduchá záleţitosť. ZNB 

bola vytvorená rovnošata khaki farby, podobný strih ako pouţívala 

armáda ČSR. Rovnošata sa podľa výnosu Ministerstva vnútra z 31.8. 

1946 delila na sluţobnú, vychádzkovú, spoločenskú. Nohavice 

k rovnošate ZNB z roku 1946 boli všetky bez lemoviek a lampasov.  
  

 

 

  

 

K zmenám vo vývoji bezpečnostných zloţiek došlo 

po prevrate vo februári 1948. Vznikla nová rovnošata. 

Dňa 25. 11. 1952 vydal minister Národnej bezpečnosti 

rozkaz, ktorý prinášal podstatné zmeny vo výstroji. 

Zmeny boli celoštátne realizované uţ v roku 1952. 

Ako prví začali výkon sluţby v nových modrých 

rovnošatách príslušníci Verejnej bezpečnosti v Prahe 

na prvomájovej prehliadke. Zmeny boli definitívne 

ukončené k 1.1. 1957. Farba rovnošaty VB bola 

slivkovomodrá, ostatné správy Ministerstva vnútra 

mali rovnošatu khaki farby.  

K ďalším podstatným zmenám rovnošiat 

dochádzalo od roku 1968. Definitívne sa zavŕšili rovnošatovým predpisom Zboru národnej bezpečnosti z 3. 9. 1973. 

Táto rovnošata bola pouţívaná aţ do roku 1998. Od roku 1998 je pouţívaná súčasná rovnošata.  
                                                                                                                           

    

 
        

                                                                                                                             Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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       Rozhovor s ... 

        

predsedom DHZ v Bytči  Jánom Gärtnerom 
 

 

Môžete sa nám predstaviť? 

Pochádzam z Bytče, tam som sa aj narodil. Do dobrovoľného hasičského zboru 

som vstúpil ani nie 15 ročný a svojej záľube zberateľstvu, čo sa týka poţiarnej 

ochrany sa venujem cca 10 rokov. 

 

Čomu sa v zberateľstve venujete? 

Okrem vlajočiek z hasičských súťaţí zbieram aj poháre z osláv hasičských zborov, 

taktieţ súťaţí, jubileí a samozrejme aj odznaky. Vlastním jedno vzácne 

vyznamenanie, ktoré som zdedil po bývalom veľkom veliteľovi Ignácovi Tatalovi, 

teda od jeho vnukov, mám aj mnohé ďalšie. 

 

Zaujímate sa aj o históriu nášho mesta? 

Touto cestou som sa dostal k občianskemu zdruţeniu GALZA, s ktorou mám zatiaľ len veľmi dobré, priateľské 

vzťahy a kontakty. Robia zaujímavú činnosť, zaujíma ma samozrejme aj história nášho mesta. Počul som rôzne 

príbehy o našich predkoch a hasičoch. Chcel by som sa tomu venovať aj naďalej, ak to zdravotný stav dovolí. Vo 

voľných chvíľach sa rád premŕvam v starých veciach, je to zaujímavá a osoţná činnosť.  

 

Máte nejakú nesplnenú zberateľskú túžbu, čo tak prezentovať sa na nejakej výstave? 

Mojim snom je vlastniť starú hasičskú prilbu, vlastním aj historickú sekerku. Pán Malík z Turzovky má veľmi veľkú 

zbierku týchto prilieb, ale ešte väčšiu má môj priateľ Paľo Pokorány z Českého Brezova z okresu Poltár, ktorý 

vlastní zbierky z celého sveta, z Ameriky, z Brazílie, z Argentíny, z Nórska, z Afriky a Anglicka. Sú to skutočne 

krásne kúsky, ktoré vystavuje na rôznych výstavách. Vystavoval aj na poţiarnej výstave v Trenčíne FIRECO, kde 

bola jeho zbierka veľmi obdivovaná, nielen hasičmi, ale všetkými návštevníkmi. Ak by chcel vystavovať všetko 

potreboval by skutočne veľký priestor. Peknú zbierku má aj pán Varačka z Hrahoviec. Chcel by som v budúcnosti 

vystavovať moju zbierku, nakoľko aj náš veliteľ pán Svetlošák vlastní, kupuje a zbiera modely hasičských vozidiel 

poţiarnej ochrany z celého sveta. Pripravujeme, výstavu na budúci rok, kedy hasičský zbor v Bytči oslavuje svoje 

140 výročie zaloţenia. Samozrejme som poţiadal Povaţské múzeum, ktoré mi však túto ţiadosť zamietlo, netuším 

z akých dôvodov, pretoţe ţiadosť bola aţ na Máj 2015, vraj sú tieto termíny obsadené. 

 

Na čo ste vo svojej zbierke najviac hrdý? 

Vlastním krásne sošky svätého Floriána, nášho patróna, čo som dostal za spoluprácu v DPO. Mám rozsiahlu zbierku 

modelov reálnych aut poţiarnej ochrany, tieto autíčka sa dajú dostať v hračkárstve ako je dráčik, ktoré veľmi rád 

navštevujem. Venujem sa kôr menším modelom, zdravotnej sluţbe a leteckej sluţbe. Mnohé z nich majú 

namontované výstraţné, svetelné signály. Model na ktorý som najviac hrdý? Páčia sa mi všetky, je to zobrazenie 

skutočnej reálnej techniky, ktoré sa pouţívajú pri reálnych skutočných záchranných a protipoţiarnych akciách. 

Vlastním špeciálne zásahové auto s prívesným vozíkom, na ktorom je naloţený motorový čln, veliteľské vozidlá 

tipu BMW, VW. Najviac sa mi páči zásahový voz k dopravným nehodám tipu Mercedes, ktoré má vzadu 

mechanickú ruku na zdvíhanie a vyprošťovanie havarovaných vozidiel. 

 

Viete nám priblížiť najväčší zážitok za celého pôsobenia v DHZ Bytča?  
Bolo to pribliţne pred 25 rokmi Vo Veľkom Rovnom v časti Záblatie s jednotkou okresného riaditeľstva zo Ţiliny 

a hasičmi z Turzovky a Podvysokej sme hasili rodinný dom pána Malíka. Zhorelo humno aj strecha na maštali. Po 

zdolaní poţiaru jeden z kolegov otvoril maštaľ a vybehli odtiaľ ţivé hospodárske zvieratá koza a prasa. Starý pán 

bol pyšný, ţe nebol ţiadny úbytok na zvieratkách, pretoţe pred poţiarom stihol vyhnať len koníka. 

 

Vieme, že Bytča ako DHZ sa zúčastňuje aj na hasičských súťažiach, ako sú na tom Vaši zverenci?  

Čo sa týka účasti na hasičských súťaţiach, som veľmi pyšný, ţe dosahujú popredné umiestnenia. Ţeny sú 

úspešnejšie, v rámci SSHL odbehli zatiaľ len dva ročníky. V skromných podmienkach dosahujú veľmi dobré 
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výsledky a chcem im poďakovať za prezentovanie dobrovoľného hasičského zboru v Bytči. Myslím, ţe sme 

dobrými nástupcami zakladateľov z  6.1.1875 na čele s lekárnikom Ladislavom Toporom. 

 

Organizujete aj tento rok nejaké podujatie? 

V rámci osláv sviatku nášho patróna svätého Floriána, kaţdý rok organizujeme v kostole všetkých svätých v Bytči 

zádušnú svätú omšu. Vţdy po omši nasleduje posedenie, ktoré má na starosti jeden zo zborov okrsku číslo dva. 

S radosťou sa zloţíme na občerstvenie alebo kotlíkový guláš. Takto sa stretávame uţ niečo vyše 20 rokov. Keď 

k nám prišiel do farnosti dôstojný Pán dekan Mišura, tak mi navrhol, či by sme túto omšu nespravili na námestí pod 

Svätým Jánom Nepomúckym, pod lipami. Dohodli sme sa aj s pánom primátorom Minarčíkom ţe by sme túto akciu 

4.5.2014 o 10 hodine za doprovodu dychovej hudby z Hrabového, samozrejme za pekného priaznivého počasia 

uskutočnili na námestí. Je sľúbená posviacka hasičskej techniky pánom dekanom. Srdečne všetkých pozývam. 

Taktieţ by som si rád pripomenul 4. augusta 1904 kedy postihol Bytču dovtedy najväčší poţiar, v ktorom zhorela 

značná časť ulice Sidónie Sakalovej, Bytčiansky zámok a bol poškodený aj samotný kostol všetkých svätých. 4. 

augusta 2014 uplynie 110 rokov od tohto poţiaru. Bol by som rád, keby si občania pripomenuli túto udalosť 

postavením sochy svätého Floriána na pamiatku tejto pre Bytču tak smutnej udalosti. 

 

S ktorými zásahmi by ste sa počas Vašej dlhoročnej pôsobnosti v DHZ Bytča radi podelili? 

V Štiavniku vznikol lesný poţiar, kde sa na hasení zúčastnil aj samotný náčelník okresnej inšpekcie poţiarnej 

ochrany dnes uţ nebohý pán Ing. Šuhajík, keď videl kam sa náš šofér vybral s našou cisternou CAS 25 plnej vody, 

aby sme tento poţiar lokalizovali, chytil sa za hlavu a utekal preč. Našťastie všetko dobre dopadlo a prišiel sa nám 

za úspešný zásah poďakovať. Druhý taký poţiar, prednedávnom so zosnulým pánom Jursíkom sme sa s Tatrou 148 

vyhnali do terénu nad Pšurnovice, samozrejme vypaľovanie, ľudská nedbanlivosť. Sedeli sme spolu v aute a išli sme 

do terénu, ľudia híkali kam sme sa to vôbec vybrali. Samozrejme tých pekných záţitkov je vţdy viac, či na 

súťaţiach, alebo pri zásahoch so šťastným koncom... 

 

Ukážky zo zbierky pána Gärtnera 
 

      

      

 

            Spracovala Barča 
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Auto-moto 
II.diel 

 

 

Na konci 19. storočia popri nemeckých konštruktéroch do vývoja automobilu 

výrazne prehovorili aj francúzski konštruktéri.  

Armand Peugeot prešiel od výroby bicyklov cez parnú trojkolku až k sériovej výrobe 

štvorkolesových automobilov v r. 1891. Ako prvý začal montovať na automobily 

pneumatiky - celogumené.  

O štyri roky neskôr v r. 1895 bratia Eduard a André 

Michelinovci vyvinuli pneumatiky s dušou a ventilom. 

Ďalšia zmena vo vývoji automobilu nastala v r. 1894 - 

motor umiestnený „vpredu“. 
 

            
                                 PANHARD & LEVASSOR - automobil s motor vpredu 
 

Túto zmenu v konštrukcii majú na svedomí René 

Panhard a Émile Levassor, ktorí už o rok neskôr 

(1895) vyrobili model A1 Landaulet, ktorý bol opatrený kabínou pre cestujúcich 

s oknami. Táto "automobilka" drží v konštrukcii automobilov ešte jeden primát, 

bez ktorého by sme si dnes nevedeli automobil predstaviť - je to volant. V roku 

1894 prvý krát vybavili volantom model Phaeton, ktorý sa zúčastnil pretekov 

Paríž - Rouen. S nápadom vybaviť automobil volantom prišiel Alfred Vacheron 

(šofér automobilu na spomínaných pretekoch), pretože sa mu takýto spôsob 

riadenia zdal praktickejší ako riadenie pomocou páky pomocou ktorej sa 

určoval smer jazdy pohybom páky doprava, resp. doľava. Od roku 1898 začala 

firma Panhard-Levassor montovať do vozidiel volanty sériovo.  

Na konci 19. storočia bol zaznamenaný ešte jeden významný objav - o ktorý sa 

postaral Rudolf Diesel - a to skonštruovaním (zostrojením) vznetového motora (1897). 

Princíp vznecovania paliva vo valci - teplom - pri veľkom stlačení.  

 

V roku 1897 robí Robert Bosch prvé pokusy s magneto-elektrickým otrhovacím zapaľovaním. V motore Deimler 

neskôr montuje do Siemensovej trojkolky deDion magnetové zapaľovanie - tým vyrieši problém pre rýchlobežné 

motory

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Štvorkolesový automobil Peugeot 

  Známka z obdobia 1 sv. vojny 

Automobil PANHARD & LEVASSOR 

1899 s volantom a strechou 

Rudolf Diesel a jeho vznetový motor na poštových známkach a obálka prvého dňa - 100 výročie smrti Rudolfa Diesla z roku 2013                    

Strieborná a zlatá medaila venovaná Robertovi Boschovi a zápalkové nálepky firmy BOSCH 
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Ešte predtým ako sa dostaneme do 20. storočia je nutné spomenúť konštruktéra 

prvého parného vozidla v Čechách (v r. 1815)   - Jozefa Božka - mechanika a 

konštruktéra. V tej dobe bol z Anglicka do Čiech dovezený parný stroj. Boli to 

vlastne len súčiastky, ktoré bolo treba zostaviť a doladiť. 

Ignác Šustala založil v r. 1853 v Kopřivnici továreň 

na výrobu kočiarov a podvozkov, v ktorej sa od 

roku 1895 začali konštruovať automobily.  

V r. 1897 vychádza z   Kopřivnice prvý automobil 

prvý - automobil President.  Na jar roku 1898 

prešiel automobil President úspešne trať Kopřivnice - Viedeň (328 km) - a to 

priemernou rýchlosťou 17 km za hodinu. 
 

 

Čiastočná história automobilov ŠKODA na hobby pohľadniciach 

 

     
 

     
 
TATRA 87 - motor vzadu 
 

Pán Fedor Salajka hovorí - „to bolo auto - to trhalo asfalt - 

rýchle ako raketa, aj som sa s ním bál ísť do garáže, pokým 

si „noha zvykla na plyn“ radšej som požiadal suseda p. 

Draždiaka. Auto bolo komfortné „žralo“ 12 litrov benzínu 

- bol to osemvalec, ale vtedy benzín stál 2,40 Kčs. S autom 

som bol spokojný, bolo pohodlné - malo otváraciu strechu, 

no nemalo kúrenie.“ Podotýkam, že TATRA 87 v 

striebornej farbe prešla vďaka Miroslavovi Zikmundovi a 

Jiřímu Hanzelkovi Južnú Ameriku aj Afriku.  

       

  

  

 

 

 
 

Pokračovanie nabudúce... 
                                                                                                                                           

      Spracoval JL 

Fotografia TATRY 87 z roku 1965 - ktorú nám poskytol        

p. Fedor Salajka, ktorý mal takúto TATRU v Bytči ako jediný. 

Automobil President 

Božkov párny stroj 

Prvý český parný stroj Jozefa Božka 

TATRA 87 na zápalkovej nálepke a Slovenskej známke z roku 2011   

TATRA 87 na príležitostnej pečiatke  
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Vyznamenania denníka Pravda 

 

 Zmenené spoločensko-politické pomery po februári 1948 priniesli so sebou aj vznik množstva nových 

vyznamenaní a čestných odznakov pre potreby nového spoločenského poriadku. Išlo o stranícke, pracovné, 

budovateľské i pamätné dekorácie, s ktorými sa zberatelia stretávajú pomerne často, ale mnohokrát ich nevedia 

identifikovať a zaradiť.  

 Pred niekoľkými rokmi sa mi na jednej burze dostal do ruky  bronzový smaltovaný odznak s textom 

„Zaslúžil sa o rozšírenie straníckej tlače.“ Priznám sa, nezaujal ma svojím vzhľadom, skôr textom. Nedávno som 

mal možnosť získať nielen bronzový pozlátený, ale aj postriebrený typ tohto odznaku. Neváhal som, nakoľko moje  

otázky ohľadne existencie tohto odznaku zodpovedal výskum  v archíve Štátnej mincovne v Kremnici. 

 Ide o miniatúry  čestných vyznamenaní denníka Pravda, ústredného orgánu Komunistickej strany Slovenska. 

Nakoľko tlač hrala v komunistickej propagande významnú úlohu, vyznamenania boli založené pre zaslúžilých 

kolportérov Pravdy (možno aj inej slovenskej komunistickej tlače) z obdobia I. ČSR a vojnovej Slovenskej 

republiky pri príležitosti Dňa československej tlače v roku 1949. 

 Začiatkom januára 1949 si vyžiadal organizačný tajomník František Košík z Pravdy v mincovni ponuku na 

zhotovenie 200-300 kusov smaltovaných odznakov s textom „Zaslúžil sa o rozšírenie straníckej tlače“. Dňa 14. 

februára Pravda ponuku upresnila, jednalo sa o 300 odznakov a 300 vyznamenaní na stužke v etuách. Odznak mal 

mať priemer 20 mm, vyznamenanie 35 mm. 

 Mincovňa objednávke vyhovela a 5. mája 1949 odoslala 

Pravde 80 smaltovaných vyznamenaní z pozláteného bronzu so 

stužkou v etuách a 80 menších odznakov z pozláteného bronzu. 

Objednávka bola dokončená 26. augusta 1949, keď bolo z Kremnice 

do administrácie denníka Pravda v Bratislave odoslaných ďalších: 

 80 odznakov z pozláteného bronzu, priemer 35 mm 

 80 odznakov z pozláteného bronzu, priemer 20 mm 

 80 etují pre pozlátené odznaky a 220 etují pre postriebrené 

odznaky 

 220 odznakov z postriebreného bronzu, priemer 35 mm 

 220 odznakov z postriebreného  bronzu, priemer 20 mm 

 V dodacom liste je osobitne uvedených 80 a 220 etují, zrejme 

išlo o ich rozdielne vyhotovenia, osobitné pre pozlátené a osobitné 

pre postriebrené odznaky. Celkovo bolo zhotovených 160 

pozlátených odznakov s priemerom 35 mm so stužkami v etuách, 220 tých istých odznakov, ale postriebrených 

v etuách a rovnaké počty obidvoch typov odznaku s priemerom 20 mm. 

 S odznakmi s priemerom 35 mm som sa nestretol, preto ich nemôžem opísať. Vo všeobecnosti sú tieto 

odznaky historicky zaujímavými dokladmi nástupu jednej éry v našich dejinách, ktorú niektorí historici nazývajú 

„zakladateľské obdobie komunistického režimu.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

           Spracoval PhDr. Martin Karásek 
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Socha sv. Jána Nepomuckého 

 

 

Socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na námestí Slovenskej 

republiky v Bytči. Počas prvej ČSR námestie nieslo názov Masarykovo 

námestie. Socha je ohradená železným plotom a je vytesaná z pieskovca a je 

osadená na okrúhlom stĺpe. Na jeho podklade vidíme nástroje, akými mučili 

Ježiša Krista. Nájdeme tam vytesaný rok 1731.  

Príhodu, prečo má sv. Ján Nepomucký odbitý nos, si čitateľ môže 

prečítať v brožúrke Úsmevné a iné príhody vydanej mestským klubom 

Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči vydanej v januári 2014. 

V minulosti, cca 100 rokov dozadu starší občania hovorili o príčine 

postavenia sochy nasledovné: 

„Socha bola postavená z vďaky prozreteľnosti na tom mieste, kde 

posledná obeť v tom čase zúrivej cholery sklesla a vypustila ducha. Bol do 

stredného veku občan zo susednej obce Kolárovice, ktorý vrátiac sa po 

vykonanej práci  meste do svojho domov, bol cholerou zastihnutý.“ 

V neskoršej minulosti sa tu každoročne od 16. mája vykonávali litánia. 

Pri slávnostných príležitostiach, ako bolo sadenie stromov, líp Slobody 

v roku 1919, pri oslavách 50-tého výročia založenia dobrovoľného 

hasičského spolku v roku 1925 zhotovili pri tejto soche oltár a slúžili tu 

slávnostnú poľnú omšu so slávnostnou kázňou.  

Podobná socha v Bytči je postavená pri budove Policajného zboru SR, a je to socha sv. Jozefa. V Bytči bola ešte 

jedna socha sv. Jána Nepomuckého a tá sa nachádzala v areáli zámku. Všetky sú postavené z materiálu pieskovec. 

Dátum, okrem tej čo je na námestí je neurčitý.  

 

Pamätné lipy v Bytči 
 

 

Pamätné lipy v Bytči sa nachádzali na severe mesta v oblasti Zábročia. 

Dnes sú tam rybníky a je to v okolí ulice Družstevná. Lipy vysadili v roku 

1896. Výročie príchodu Maďarov.  

Na námestí SR niekdajšom Masarykovom námestí boli okolo sochy sv. 

Jána Nepomuckého vysadené štyri lipy, dnes tam rastú už len tri. Lipy 

vysadili v roku 1919 pri príležitosti vzniku ČSR.  

V parku oproti základnej škole E. Lániho, za prvej ČSR sa ulica volala 

Legionárska, v roku 1932 vysadili do každej svetovej strany jednu lipu, 

spolu teda štyri lipy. Lipy vysadili na počesť spisovateľov P. O. 

Hviezdoslava, Andreja Sládkoviča, Alojsa Jiráska a zakladateľa spolku 

Telocvičná jednota Pražská, neskôr premenovaný na Sokol, Miroslava Tyrša.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Spracoval PhDr. Martin Gácik 

 

Socha sv. Jána Nepomuckého 

Lipy na námestí SR okolo sochy  

sv. Jána Nepomuckého 

Lipy v parku oproti základnej škole E. Lániho 
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„Prútený konkurent“  - PEDIG 
 

 

Pedig - koreň palmy, jedná sa o prírodný materiál, pôvod tejto dreviny je 

juhovýchodná Ázia, ale vyskytuje sa aj v  Brazílii. Pedig má kruhový prierez. 

Šén - je tenký pásik o šírke asi 0,5 cm a hrubý necelý milimeter. 

Z tohto materiálu vyrába výrobky Ing. Martina Lalíková, žijúca v Hliníku nad 

Váhom, vášnivá záhradkárka, maľuje obrazy a odlieva sviečky. Tejto činnosti 

sa venuje rok a pol. Absolvovala kurz, ktorý sa konal v Kotešovej a pozostával 

z 12tich alebo 14tich sedení - nespomína si presne. Na kurz sa prihlásila so 

svojou švagrinou. Odvtedy vyrába výrobky: tácky, košíčky, ozdobné kazety, 

oplieta demižóny a fľaše, zhotovuje iné dekoračné predmety. Ing. Lalíková 

dodáva: „Pedig o hrúbke 1 až 1,5 mm, stačí namočiť do studenej vody a 

vytiahnuť, vtedy sa stáva ohybným ako špagát. Hrubší pedig 2 a 2,5 mm sa 

močí v studenej vode asi 10 sekúnd. Nechá sa obschnúť a môže sa začať 

používať. Pri výrobe košíkov mi pomáha manžel - dno košíka mi vyrieza z 

preglejky a vŕta diery. Tieto dná sa dajú robiť aj z pedigu, no nie sú také 

pevné. Pedig si obstarávam kupovaním v Čechách, Poľsku aj na Slovensku. Jedno polkilové balenie stojí približne 

10 euro. Pri práci používam klieštiky na pedig, štípacie kliešte a šidlo. Pedig sa dá aj zafarbiť - používam  farbu na 

látky. Hotový výrobok povrchovo upravujem PAMLAKOM, ktorý je potravinársky nezávadný. Kto je trocha zručný a 

ovláda ručné práce, prácu s pedigom isto zvládne. Jednu litrovú fľašu opletiem asi za hodinu. Z polkilového balenia 

pedigu opletiem päť jednolitrových fľiaš a v kombinácii so šénom až pätnásť fliaš.“ Milí čitatelia, z priložených 

fotografií posúďte sami, aké rôzne výrobky sa dajú zhotoviť s rok a pol dlhou praxou s týmto materiálom. 
 

      

 
            

            Spracoval JL 

Ing. Martina Lalíková 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Šprýmy - rýmy a iné drobné veršovizmy 

 

 

Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, 

zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 
 

Na medové týždne drahá 

zostala len spomienka, 

teraz chúďa 

        perieš detské hovienka. 
 

„Ľudia boží kde som?“ 

opýta sa človek v sladkom opojení. 

 „No predsa pod stolom, na zemi“ 

ty môj krčmový druh verný. 

„Ahá? A ja som si myslel,  

                                         že v nebi.“ 

 

Čo z toho, že si „majiteľom“ krásnej ženy, 

keď sa ti na nej každý vysemení. 
 

Dnes je taká hlúpa doba, 

že kto robí ako má, 

neuspeje medzi ľuďmi,  

je im všetkým za vola. 
 

Jedna slečna snaživá, 

so šéfom si užíva, 

do mesiaca 2-3 krát,  

berie za to druhý plat. 

 
Čo je nové v autokrose 

 

Aj v autokrosovej „stajni“ došlo k zmenám, nakoľko 

Petrík Makyňa od nového roku 2014 zmenil zamestnanie 

a odišiel z autoservisu Juraja Dzurca, ostalo tak voľné 

miesto na poste "firemného jazdca".  

Vedenie firmy sa pohrávalo s myšlienkou založiť - triedu 

junior, avšak ponúknutej šance sa zhostil nový „široň“ - 

syn Juraja Dzurca - - Juraj ml. A bol to pravdepodobne 

dobrý ťah, pretože hneď na debutovom tohtoročnom 

preteku v Oslanoch, ktorý sa konal 26. 1. 2014, dorazil 

„široň“ Juraj Dzurec ml. do cieľa na 3. mieste.    

Dianie v autokrose budeme naďalej sledovať aj v 

tomto ročníku GALZAPRESSU. 

 

     Spracoval JL 



Recepty na Veľkú Noc 
 

Pečená roláda so šunkou 
 

Potrebujeme: 2 cibule, 7 vajec, 300 g šunkovej salámy, 1 balíček lístkového cesta, 300 g tvrdého syra, soľ 

a olej 

Postup: Nadrobno nakrájanú cibuľku speníme na oleji, pridáme soľ a vajíčka. Vzniknutou praženicou 

potrieme vyvaľkané lístkové cesto. Pokrájame si šunkovú salámu nadrobno a spolu s nastrúhaným syrom 

nasypeme na pripravené cesto s praženicou. Takto pripravené to stočíme do rolády a samozrejme 

potrieme rozšľahaným vajíčkom a môžeme posypať troškou strúhaného syra. Vložíme do vyhriatej rúry 

na 180 stupňov a pečieme podľa potreby. 

 

Smotanovo- vaječný koňak 
 

Potrebujeme: 6 žĺtkov, 200g práškového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 200 ml vodky a 500 mi 

smotany na šľahanie 

Postup: Vymiešame si 100 ml smotany so žĺtkami a práškovým cukrom. Do hrnca nalejeme zvyšok 

smotany a pridáme do nej vanilínový cukor a varíme na miernom ohni. Pripravené vymiešané žĺtky 

pridáme k horúcej smotane a šľaháme. Zmes odstavíme  ohňa keď začne vrieť a miešame ju do 

vychladnutia. Do takto vychladnutej vaječno-smotanovej zmesi dôkladne primiešame vodku. Hotový 

koňak precedíme cez jemné sitko alebo gázu do fľaše a dáme vychladiť do chladničky. 

 

Piškótový  Veľkonočný baránok 

 
Potrebujeme: 250 g práškového cukru, polovičku citróna, vanilínový cukor, 5 vajíčok, trochu tuku a 300 

g polohrubej múky 

Postup: Vymiešame si žĺtka, cukor, postrúhanú citrónovú kôru a vanilínový cukor aby nám vznikla pena. 

Z bielkov si pripravíme taktiež penu ktorú pridáme do hmoty spolu s citrónovou šťavou a múkou. Všetko 

dôkladne opatrne premiešame a vlejeme do formy, ktorú sme si predtým vytreli tukom a vysypali múkou. 

Vložíme do vyhriatej trúby a pečieme podľa potreby. Samozrejme môžeme barančeka dozdobiť polevou 

alebo len posypať práškovým cukrom. 

 

Veľkonočný mazanec 
 

Potrebujeme: 700g hladkej múky, 500 ml mlieka, 70g cukru, 30g droždia, 100g masla, 1 vajce, hrozienka, 

soľ, vanilkovú arómu, mandle na posypanie, citrónová kôra a vajíčko na potretie 

Postup: V múke si urobíme jamku a vložíme do nej droždie, ľahko posypeme cukrom, zalejeme troškou 

mlieka a zamiešame. Kvások necháme vykvasiť niekde v tepe. Neskôr do hmoty pridáme všetky ostatné 

ingrediencie, dôkladne premiešame a vypracujeme tuhé cesto. Potom ho necháme opäť v teple vykysnúť. 

Vykysnuté cesto rozdelíme na dve kôpky a vytvarujeme z neho bochníčky, ktoré necháme chvíľku 

odležať. Oba potrieme rozšľahaným vajíčkom posypeme nasekanými mandľami a vložíme do vyhriatej 

trúby na 190 stupňov do zlatista. Hotový nakrájaný chutný mazanec posypeme práškovým cukrom. 
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