
                             

 

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na Bytčiansku...                                                                           

 

                                 V elektronickej podobe nás nájdete na: 
 

www.collectorum.eu 
 
 

 
 

Radi by sme čitateľov GALZAPRESSU informovali o Štvrtej zberateľskej výstave, ktorá sa uskutoční 

tento rok??? 

V minulom roku sme dávali žiadosť Považskému múzeu v Žiline o prenájom Sobášneho paláca za 

účelom konania výstavy. Po roku a to 4. 2. 2016 nám doručili odpoveď. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Takže všetko v zmysle SMERnice č. 1/2010. No keď tak nad obsahom odpovede uvažujeme, nie je to 

náhodou „trest“ za účasť predsedu BSK Pavla Freša na otvorení Tretej zberateľskej výstavy? Na túto 

myšlienku nás naviedli organizátori neuskutočnených plesov KDH v Sobášnom paláci.  

Po dohode s pani riaditeľkou Mestskej knižnice pani Ľubicou Raždíkovou sme podali na Mestský úrad 

žiadosť o prenájom zasadacej miestnosti v budove knižnice. Teda výstava sa uskutoční tento rok po 

schválení tam.  

         Martin, Jozef, Barča 
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

www.collectorum.eu
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GALZA informuje... 
 

 

Blahoželáme! 
 

Dňa 28. 3. 2016 oslávil svoje 79. narodeniny náš priaznivec - zberateľ historických faktov, 

spisovateľ, novinár a čestný občan Bytče PhDr. Milan Vároš. 

Z príležitosti tohto krásneho jubilea, ktoré prežíva v plnom pracovnom nasadení 

(pripravuje na vydanie ďalšiu svoju knihu) chceme mu aj my - členovia OZ Galza i v 

mene občanov Bytče úprimne zablahoželať a popriať veľa zdravia a tvorivých síl do 

ďalších rokov života!!! 

 

    Martin, Barča, Jozef, Peter + členovia Zberateľského klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 20. 3. - 31. 3. 2016 sa v hoteli Skalka v Rajeckých Tepliciach 

konala autorská výstava ikon a erbov s názvom Ja som Vzkriesenie a 

Život členky Zberateľského klubu a externej spolupracovníčky GALZY 

pani Kataríny Kasagrandovej a jej sestry Beaty Nidecker-Vallo. Výstava 

bola spojená s prednáškou o ikonopise. 

 

Tento rok... 

 

Úvodom príspevku, čitateľov informujeme o našich novinkách.  Od 

nového roka 2016 sme začali pracovať spolu  

s pani Katarínou Kasagrandovou na digitalizácií obecných kroník 

bytčianska. So súhlasom Mestského úradu v Bytči a Štátneho archívu 

v Bytči, pobočka Žilina sme nafotili kroniky, ktoré budú postupne 

umiestnené našim webmastrom Petrom Drábikom na stránke 

www.collectorum.eu. Takisto tieto kroniky máme v pláne doplniť 

o fotografie kronikárov. Týmto chceme poďakovať Mestu Bytča 

a pracovníkom archívu za spoluprácu.   

V súčasnosti začali prípravy a jednania na Krajskom pamiatkovom úrade 

v Žiline ohľadom úprav zámockého areálu (osadenie hlavy draka do 

zámockej studne a vytvorenie repliky sochy sv. Jána Nepomuckého) o 

čom sme Vás informovali v minulom čísle GALZAPRESSu. Mestský 

úrad zastupuje primátor mesta Miroslav Minárčík a Miroslav Beníček.  

         

     Spracovali JL + PhDr. Martin Gácik 

Katarína Kasagrandová Beata Nidecker-Vallo 

Na záver ešte foto zo zámockej záhrady. 

Autorom a vykonávateľom je Jozef Janiš 

s kamarátmi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
 

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

peľasc – okraj postele 

puch, tuch – zápach 

šína – kus železa 

chochmes – mať rozum, dôvtip 

čuka –  ústa 

cecoň – opilec 

 

 

Keď sme boli strašne "múdri" a moc sme rozumovali a skákali do reči, keď rozprávali starší, vedeli nám rodičia 

povedať:  „Buj čuč! Ty sa ozvi, až kedz hus prdne!“ 

             Spracoval JL 

Pohľadnica na pokračovanie 
 

Súľov - Súľovské skaly 

 

 

Ako prezývajú obyvateľov 

Hvozdnice  
 

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke 

„Hvozdničanov“, nepodarilo sa nám túto informáciu od 

nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov? 
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Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 

 
V tomto čísle čitateľovi priblížime rok 1930 tak, ako ho prežívali obyvatelia okresu Bytča a tak ako  ho 

zaznamenali úradníci Okresného úradu. V archíve sú materiály uložené vo fonde Okresný úrad Bytča, prezidiálne.  

V tomto roku bol prezidentom Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk, predseda vlády František 

Udržal zo strany Republikánskej strany zeměďělského a maloroľníckeho ľudu. Krajinský prezident Ján Drobný zo 

strany HSĽS. Starostom politickej obce Veľká Bytča  bol Dr. Martin Mičura.  

Ako prvú udalosť v roku 1930 opíšeme výstavbu pomníka v Predmieri.  

Na mieste kde dnes stojí socha generála Milana Rastislava Štefánika stála 

socha cisárovnej Alžbety, z bronzu, vysoká asi jeden meter. 

V roku 1919 bol v obci Predmier ubytovaný prvý prápor pešieho pluku 

číslo 18 z Hradca Králové. Zdržali sa tu niekoľko mesiacov. Títo vojaci sochu 

cisárovnej rozbili. Na mieste postavili z kameňa mohylu vysokú asi 3 metre 

k pocte generála M. R. Štefánika. Osadili  ju spolu s mramorovou doskou 

a krátkym nápisom.  

V roku 1928 tunajší organista a učiteľ Gejza 

Štelcer prišiel s nápadom mohylu zbúrať a postaviť 

sochu gen. M. R. Štefánika. Obec ako majiteľka 

pozemku to povolila. Povolil to tiež pluk z Hradca 

Králové a zaslal dar na sochu 1000 Kčs. Učiteľ Gejza 

Štelcer, notár Treskoň a pridelený Chmelík pripravili 

pozemok pre výstavbu sochy. Gejza Šteler žiadal 

o financie okresného náčelníka a ten mu pomoc 

prisľúbil. Tiež okresný náčelník zobral patronát nad 

oslavou. Sochu odhalili počas slávnosti 19. Októbra 

1930 o 10.30 hodine predpoludním.  

Z hlásenia okresného náčelníka sa dozvedáme o návšteve ministra 

verejných prác Ing. Dostáleka v obci Veľká Bytča 28. januára 1930. Minister Ing. Dostálek prijal na okresom úrade 

zástupcov okresnej rady a obecného výboru a tiež starostu obce Dr. Martina Mičuru. Starosta Dr. Martin Mičura sa 

prihováral ohľadom výstavby štátnej hradskej Veľká Bytča – Kolárovice – Veľké Karlovice a ohľadom výstavby 

krajinskej hradskej na pravom brehu rieky Váh. Minister prisľúbil pomoc. Minister si mal v pláne pozrieť z kompy 

v Hornom Hričove do Svederníka a Zárieč Keblova postup prác na hradskej popri Váhu, no kompa bola pokazená. 

Pán minister odišiel vlakom zo žilinského nádražia 13.20 hodine. Doprovod mu robil senátor Dr. P. Žiška a člen 

zemského zastupiteľstva kanonik Cvinček. Obce kadiaľ prechádzal minister ozdobili vlajkami.  

Zápisnica zo dňa  25. marca 1930 nám hovorí o odovzdaní správy okresu a to striedanie okresného prednostu 

Jozefa Smieška, ktorý prevzal úrad po Jozefovi Švejcarovi. Ten odišiel na Krajinský úrad do Bratislavy. 

Dňa 26. marca 1930 pošta doručila dopis majiteľovi zámočníckeho strojárenstva Jánovi Balalovi vo Veľkej 

Bytči v obálke šedozelenej farby. Dopis obsahoval zakázaný leták s nápisom „Hanba Masarykovi“. Dopis odoslali 

z Bratislavy 25. Marca 1930 a  priniesol ho poštár Štefan Gašperec. Ján Balala odovzdal dopis četníkom a vrchný 

strážmajster Štefan Ečer a strážmajster Václav Jurda a Richard Rychlý po dohode s prednostom poštového úradu 

Matejom Janoutom zahájili pátranie. Prednosta poštového úradu Matej Janout našiel u poštára Štefana Gašpeca 

nedoručenú poštu adresovanú Vojtechovi Szelesimu, kominárskemu majstrovi. Dopis obsahoval tiež zakázaný leták. 

Dopisy odovzdali okresnému súdu a iné sa už nevyskytli.  

Dňa 1. mája 1930 usporiadala Československá sociálnodemokratická strana manifestačný sprievod. Bytču tu 

reprezentoval predseda miestneho orgánu strany Karol Barcalík a rečnil poslanec Ferdinand Benda. Akcie sa 

zúčastnilo asi 300 ľudí.  

Karol Barcalík tu spomína udalosť odohratú  „minulú“ nedeľu 27. Apríla 1930 počas prvého svätého prijímania 

školských detí. Udalosť je opísaná v obrazovej časti. Hlásenie okresného náčelníka Krajinskému úradu sa zhoduje 

s opisom udalostí v Robotníckych novinách. Hlásenie je uložené pod číslom 347/1930 prezidiálne v archíve 

v Žiline. 

V roku 1930 pôsobili na Okresnom úrade v Bytči ako okresný náčelník Jozef Smieško, ako komisár politickej  

správy Vojtech Borecký, ako účtovnícky adjutant Štefan Hunčík, ako kancelársky oficiál Alojz Pittr, ako hlavný 

oficiant Oldřich Beneš, ako evidenčný rotmajster Metodej Bělič, ďalej to boli okresný lekár, veterinár a lesný 

referent. Pomocný úrad tvorili Luisa Maršovská, Dominik Hudec, Alžbeta Skotnická.  

Socha cisárovnej Alžbety v Predmieri 
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V obci Kolárovice pôsobil ako pomocná sila Pavel Podkrivacký a jeho plat bol mesačne 150 Kč. Službu 

vykonával dočasne.  

V obci Veľká Bytča bola pomocná sila Valéria Račková príslušná do obce Tunežice okres Ilava. Jej mesačný 

plat bol 700 Kč. Služba bola dočasná a nie teda definitívna.  

Na jej plat obec Veľká Bytča prispievala sumou 88% teda 7392 Kčs, Malá Bytča 4% teda 336 Kčs, Hliník 8% 

teda 672 Kčs.  

V októbri 1930 došlo k výtržnosti na auto krajinského prezidenta na štátnej ceste Veľká Bytča a Dolný Hričov. 

Kamene hádzali a rozbili čelné sklo auta. Škoda bola 150 Kč.  

Žandári vypátrali páchateľov a to boli: Karol Dobroň 13 ročný, zvaný Škorjak a 16 ročný Július Vančík. Tento 

prípad doriešil súd v Žiline.  

Dňa 24. mája 1930 sa konalo v Žiline zakladajúce valné zhromaždenie 

Klubu Mičurových akademikov. Úlohou klubu bola podpora chudobného 

študentstva a výchova silných jedincov, ktorí by viedli štát.  

Dňa 6. júla 1930 sa vo Veľkej Bytči konala slávnosť odhalenia 

pamätnej dosky francúzskemu legionárovi Jozefovi Adamíkovi. Dosku 

odhalili na jeho rodnom dome toho času patriacemu jeho matke, vdove 

pani Adamíkovej. Akt odhalenia prebiehal nasledovným programom:  

1. O 10.30 hodine dopoludnia  prebehol zraz hostí a obecenstva vo Veľkej 

Bytči pred zámkom. Odtiaľ šiel sprievod pred rodný dom. V sprievode 

bolo asi 2000 občanov.  

2. O 11.00 hodine dopoludnia zaznela vojenská hudba chorálom a miestny 

spevokol národnou piesňou zahájil slávnosť.  

3. Slávnostnú reč predniesol Dr. Method Bella, predseda výboru pre 

postavenie pomníka padlým slovenským legionárom. Jozef Adamík 

vstúpil do francúzskej légie 22. augusta 1914.  

4. Nasledoval prejav Krajinského prezidenta Jána Drobného, ktorý 

zastupoval aj vládu a prejav generála Urbánka v zastúpení ministerstva 

národnej obrany a armádneho generála Ing. Františka Škvoru.  

5. Mjr. R. l. J. M. Országh, predseda Ústredia sdruženia Slov. legionárov odhalil pamätnú dosku a odovzdal do 

opatery starostovi obce Veľká Bytča Dr. Martinovi Mičurovi. 

6. Po zaspievaní piesne „Kto za pravdu horí“ obecný starosta Dr. Martin Mičura povedal prejav. Prejav zakončil 

volaním „na slávu Republike Československej a na slávu nášmu hrdinovi bratovi Jozefovi Adamíkovi“ 

7. Nasledovali prejavy majora Alexandra Zachu, zástupcu starodružníkov v Prahe,  profesora Miloša Ruppeldta, 

čestného predsedu Sdruženia Slovenských dobrovoľníkov, Ivana Kolesára evanjelického farára z Kochanoviec, 

bývalého veliteľa slovenskej gardy bytčianskej Ing. Štiblu, za Československú obec sokolskú a vrchného 

školského radcu Jelínka, za osvetový zväz pre Slovensko. Slávnosť zakončili vojenskou hudbou a štátnymi 

hymnami o 12.30 popoludní. Po slávnosti prebehlo na námestí defiulé a starosta Dr. Martin Mičura poslal 

prezidentovi republiky Tomášovi Garrigue Masarykovi pozdrav. Poriadok udržiaval dobrovoľný hasičský zbor 

z Veľkej Bytče. Slávnosť nebola nikým rušená.  

Dňa 27.júla 1930 sa malo konať zhromaždenie komunistickej strany na tému zlá hospodárska situácia. 

Zhromaždenie úrady zamietli.  

Dňa 14. septembra 1930 sa konalo zhromaždenie Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho 

ľudu. Strana používala aj názov Agrárna strana. Predsedom bol Antonín Švehla(1909 – 1933) Rudolf Beran (1935 – 

1938).  Sprievod trasoval zo Sihote cez Námestie do Sokolovne, kde sa konalo verejné zhromaždenie.  

Rečníci boli  poslanec Dr. Milan Hodža , poslanec Zeman, poslanec Ursíny, senátor Pivko a generálny tajomník 

strany Žilinský.  

Po prejavoch odovzdali účastníci dožinkový veniec hospodárovi, poslancovi Zemanovi, ktorý veniec prijal.  

Nakoniec prebehlo zatĺkanie pamätných klincov do práporu strany. Nakoniec odznela hymna.   

Sprievodu sa zúčastnilo asi 1200 občanov, 16 sedliackych vozov, 7 alegorických vozov, jazdci na koňoch  

a bicykloch. V sokolovni bolo cca 700 ľudí.  

Zhromaždenie otvoril okresný predseda strany Jozef Janec z obce Veľká Kotešová o 11.30 hodine. Zazneli 

hymny Nad Tatrou sa blýska a Kde domov múj. Po ňom rečnil Dr. Milan Hodža.  

Dňa 23. novembra 1930 o 10.00 hodine usporiadala zhromaždenie strana Československá sociálnodemokratická 

strana robotnícka.  

Dňa 16. decembra 1930 poštou doručili majiteľovi parnej píly Ferdinandovi Adamíkovi v šedozelenej obálke, 

zakázaný leták. Ferdinand Adamík dopis odovzdal četníkom. Dopis odoslali z Trenčína 15. decembra 1930. Pátranie 

Rodný dom Jozefa Adamíka 
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zahájil aj prednosta poštového úradu Matej Janout. Takisto poštár Štefan Gašperec si nespomínal, že by takýto dopis 

ešte niekomu priniesol. Dopis četníci odovzdali okresnému súdu.  

Výpis z evidencie chovateľov poštových holubov. Za okres Veľká Bytča. Počet kusov 60, Veľká Bytča, Vojtech 

nečitateľné priezvisko, počet 75 kusov, Veľká Bytča, Štefan Hlunik, počet 30 kusov, Veľká Bytča Armin Reich, 

počet 50 kusov Veľká Bytča Fero Brunner, počet 20 kusov Zemianská Kotešová pán Tomášek, počet 30 kusov 

Veľké Rovné, Ladislav Krupa. Uvádzame tu miesto chovu poštových holubov.  

V roku 1930 vypracovali notariáty  Zoznam politických strán a odborových organizácií.  

Veľká Bytča:  

1. Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. Predseda Jozef Hlucháň, hlavný skladník 

tabaku, podpredseda Oldřich Hanuš, riaditeľ Roľníckej vzájomnej pokladnice, bytom Hliník, jednateľ Karel 

Maleček. Počet členov 42.  

2. Československá strana ľudová. Predseda Dr. Ján Sucháň, verejný notár Veľká Bytča, podpredseda Šefan Honza, 

mäsiar, Dr. Dušan Pokorný pravotár, jednateľ Štefan Hunčík, okresný účtovník, členov mali 350.  

3. Slovenská ľudová strana Hlinková, predseda Štefan Jančovič, farár, podpredseda Michal Fundárek starší, 

jednateľ Michal Fundárek mladší. Počet členov mali 320. 

4. Československá strana sociálnodemokratická predseda Karol Bacílek domovník, podpredseda Viliam Janeček 

strojmajster, jednateľ Viliam Janeček mladší elektromontér. Členov mali 200. 

5. Židovská, predseda Armin Reich továrnik, podpredseda Dr. Berthold Beck, pravotár, jednateľ Július Schlesinger 

továrnik. Počet členov 350. 

6. Okresné živnostenské spoločenstvo. Predseda Ferdinand Adamík, stolár, podpredseda Anton Brežinský 

hostinský, Bohuslav Rehák obchodník, tajomník bola Sidónia Sakalová. Členov mali 933.  

7. Malá Bytča: 

a. Československá strana ľudová, predseda Jozef Mikuš, roľník, podpredseda Ján Hájek kováč, Jednateľ Pavol 

Kolek, podomový predajca. Členov mali 27. 

b. Slovenská ľudová strana Hlinková,. Predseda Juraj Šimo, podpredseda Jozef Staríček, jednateľ Štefan Blaško, 

členov mali 130. 

Článok uverejnený v Slovenskom 

Večerníku zo dňa 26. 4. 1930 
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8.  Hliník:  

Slovenská ľudová strana, predseda Hugo Chura záhradník, podpredseda Ignác Haranta stolár, jednateľ Ján Šooš 

roľník. Členov mali 180.  

Československá strana ľudová, predseda Ľudovít Sauermann, stolár, podpredseda Mikuláš Ballon súkromník, 

jednateľ Martin Mrena železničiar. Členov mali 15.  

Štiavnik, Československá ľudová strana predseda Andrej Kurucár, podpredseda Ján Jakubík, jednateľ Pavol Šipek, 

počet členov 162.  

Slovenská ľudová strana predseda  Štefan Čupec, podpredseda Štefan Bolarik, jednteľ Jozef Mendel, členov 1000. 

Tak uvádza prameň.  

Hvozdnica 

Slovenská ľudová strana predseda Andrej Lašček, podpredseda Jozef  Kolek, jednateľ Jozef Mendel, členovia 200.  

Predmier: Čs. strana ľudová predseda Matilda Treskoňová, podpredseda Jozef Martinka, jednateľ František Bačík 

Slovenská ľudová strana predseda Gejza Štelcer, podpredseda Pavel Malgot, jednaeľ Vendelín Očko 

Sociálnodemokratická strana, predseda Ján Marčulínec, podpredseda Július Bednár, jednateľ Valentín Divoš. Únia 

čsl. Železničiarov predseda Ján Šúkala, podpredseda Urban Marčulínec, jednateľ Valentín Divoš.  

Miestny sbor Sväzu slovenských železničiarov predseda Pavel Václav, podpredseda Justín Šukala, jednateľ Pavel 

Minarovský. 

Republikánska a maloroľnícka strana predseda hostinský Ján Koza, podpredseda neobsadené, jednateľ Štefan 

Boško.  

Pokračovanie v ďalšom čísle. 
                                                                                         Spracoval: PhDr. Martin Gácik 

Dobová tlač 
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Detstvo, mladosť a štúdia Dr. Martina Mičuru 

(3. časť) 
 

VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY  -  

ŠTÁTNY PREVRAT. 

VÝVOJ V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU. 
 

 

Po utvorení Československého štátu bolo nutne skoncovať s provizóriami pri 

usporiadaní štátnych orgánov a nahradiť dočasnú ústavu novou. Táto bola prijatá 29. 

februára 1920 a platila až do konca prvej Československej republiky. Súčasne s ústavou boli prijaté i ďalšie zákony - 

jazykový zákon, zákon o župnom zriadení, zákon o brannej sústave štátu. Prvé voľby do Národného zhromaždenia 

aktivizovali politický život v štáte. Konali sa 18. apríla do poslaneckej snemovne a 25. apríla do senátu. Voľby mali 

veľký význam, pretože slovenský ľud mohol prvý krát využiť právo všeobecného volebného hlasovania. 

Volebné obdobie voleného Národného zhromaždenia 

trvalo od mája 1920 do decembra 1925. Za tento čas 

sa vystriedali štyri vlády: Tusarova, Černého, 

Benešova (členom týchto dvoch vlád bol i Dr. Martin 

Mičura na poste Ministra pre správu Slovenska) a 

Švehla. 

Vláda J. Černého, ktorá trvala do septembra 1921 

(volala sa aj úradnícka vláda, lebo v nej boli 

ministrami úradníci a nie príslušníci politických 

strán). Za Slovensko v tejto vláde boli dvaja ministri 

Martin Mičura a Vladimír Fajnor. 

Vláda E. Beneša úradovala do októbra 1922 (táto 

vláda sa nazývala všenárodnou koncentráciou", 

pretože v nej boli zastúpené všetky politické strany z 

Čiech i Slovenska). I v tejto vláde bol Martin Mičura 

Ministrom pre správu Slovenska. 

Ďalšie voľby do poslaneckej snemovne sa v ČSR konali v rokoch 1925, 1929 a 1935.V tomto období sa podstatne 

zdemokratizovali i voľby do obecnej a regionálnej samosprávy. Treba ešte dodať, že republika sa budovala ako 

unitárny, centralistický štát. Úvahy o ukantonizácii" republiky na spôsob švajčiarska sa rozplynuli. 

Politická a hospodárska nespokojnosť na Slovensku 

vyvrcholila práve vo voľbách roku 1925. 

Centralistické strany, akými boli napr. agrárna, lidová 

a sociálnodemokratická, získali na Slovensku spolu 

len 28% hlasov. Zvyšných 72% získali opozičné 

strany, z toho 34% hlasov získala HSLS a stala sa až 

do roku 1945, kedy bola zakázaná, najsilnejšou 

stranou na Slovensku. Voľby sa stali vlastne 

„ľudovým hlasovaním" proti pražskému centralizmu. 

V dôsledku výsledkov volieb z roku 1925 došlo roku 

1927 k istej decentralizácii štátnej správy v podobe 

krajinského zriadenia. Bolo uzákonené zriadenie so 

štyrmi krajinami: Českou, Moravsko-Sliezskou, 

Slovenskou a Podkarpatskou. Na čele krajín stáli 

štátom určení úradníci. 

I hospodárske postavenie Slovenska sa postupne zhoršovalo. Rástla nezamestnanosť, zatvárali sa podniky (v čase do 

roku 1939 bolo zavretých viac ako 500 podnikov; napr. podniky vo Zvolene, v Krompachoch, v Lučenci a inde). So 

zlou hospodárskou situáciou súviselo aj vysťahovalectvo - do USA, Argentíny, Kanady, Francúzska. Zo Slovenska 

sa takto vysťahovalo 20-krát viac ľudí ako z Čiech. V tejto dobe vláda často prizvukovala, že štát na Slovensko 

Uvítanie pána prezidenta republiky, doprevádzaného ministrom  

Dr. Martinom Mičurom v Košiciach 

Dr. Martin Mičura v spoločnosti kanonika A. Cvinčeka  

a spisovateľa T. G. Gašpara 
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dopláca. K tejto otázke sa vyjadril aj Martin Mičura: „...keby sa na Slovensku využili všetky investičné možnosti, 

keby sa na Slovensku toľko peňazí obracalo ako v Českých zemiach, tak by tá údajná pasivita Slovenska rýchlo 

zmizla a Slovensko by sa pravdepodobne väčším pomerom podieľalo na spoločných bremenách ako Morava a 

Sliezsko." Okrem toho si Česi do istej miery riešili vlastnú nezamestnanosť tým, že na Slovensko posielali četníkov, 

dôstojníkov, železničiarov, úradníkov, učiteľov a ďalších. Vo verejnej správe na Slovensku prevládali Česi. Na 

Slovensku tak prudko vzrástol počet českého obyvateľstva- roku 1930 tu pracovalo 120 926 Čechov (napr. v roku 

1910 to bolo len 7468). 

K istému oživeniu hospodárstva na Slovensku došlo 

v tridsiatych rokoch po otvorení zbrojoviek (v 

Dubnici nad Váhom, v Považskej Bystrici), strojárni 

(Stará Turá), chemických závodov a i. Hospodársku 

krízu sa štát usiloval riešiť oslabením liberálnych 

zásad. Vláda podporovala zamestnanosť verejnými 

prácami, daňovými a cenovými intervenciami, 

vytváraním monopolov podporovaných štátom, 

reguláciou investícií. Tieto zásahy však boli len 

čiastočne úspešné a v napätom politickom ovzduší 

nadobúdali nacionálne zafarbenie. 

Napriek nesporným pozitívam, ktoré priniesla 

existencia ČSR Slovensku, hlavne v oblasti rozvoja 

školstva, kultúry, stále viac sa dostávala do popredia 

požiadavka Slovenskej autonómie. SĽS mala už roku 

1921 tri návrhy na autonómiu. K vyhláseniu 

autonómie však došlo až 6. októbra 1938 po 

vyhrotení situácie v Európe a po Mníchovskej 

konferencii. Predsedom autonómnej vlády sa stal 

Jozef Tiso. Ďalšími členmi tejto vlády sa stali F. 

Ďurčanský, M. Černák, P. Teplanský a J. Lichner. 

Dňa 2. novembra 1938 sa uskutočnila Viedenská arbitráž, stanovenie novej demarkačnej línie medzi Slovenskom a 

Maďarskom. Slovensko tak prišlo o svoje južné oblasti. Výsledky Viedenskej arbitráže boli anulované v dohode o 

prímerí z 20. januára 1945 prijatej v Moskve a v Parížskej mierovej zmluve z 10. februára 1947. 

Vnútropolitický vývoj v republike potom už rýchlo smeroval k obmedzeniu demokracie. V priebehu niekoľkých 

týždňov boli na Slovensku zastavené alebo zlúčené s HSĽS všetky neľudácke strany (tak bola i Československá 

strana lidová vedená Mičurom zlúčená s HSĽS 30. októbra 1938). V decembri 1938 prebehli voľby, ktoré boli 

zorganizované tak, aby opozícia nemohla vystúpiť s vlastnou kandidátkou. Voľby neboli ani tajné a skončili 

víťazstvom jednej kandidátky. Vzťahy autonómneho Slovenska a ústrednej vlády boli ovplyvnené množstvom 

sporov kompetenčných, hospodárskych i 

personálnych. Nové problémy prinášali aj 

utečenci, ktorí utekali pred nacistami a 

horthyovcami do vnútrozemia, pohyb hraníc a 

personálne zmeny. 

V nasledujúcom období sa stále viac posilňovali 

pozície ludákov, ktorí sa prikláňali k úplnej 

samostatnosti Slovenska. Pražská vláda však bola 

takýmto vývojom znepokojená a 9. marca 1939 po 

tom, ako sa dozvedela o výsledkoch rokovaní 

Slovenských ministrov s Nemeckom, nechala 

vojensky obsadiť Slovensko a vyhlásila stanné 

právo. To však len urýchlilo ďalší postup 

Nemecka proti Československu. Po rokovaní J. 

Tisa s Hitlerom v Berlíne, bol zvolaný Slovenský 

snem, ktorý odhlasoval vznik samostatného 

Slovenského štátu 14. marca 1939. 

 

Pokračovanie nabudúce! 
                   Spracovala Mgr. Gabriela Papánková 

Dr. Martin Mičura v spoločnosti svojho nebohého strýca Dr. Ďura 

Mičuru a Kornela Stodolu 

Dr. Martin Mičura víta robotníctvo. 
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Rozhovor so zberateľom militárii 

Ing. Jánom Šipovským 

 

 

Prezradíte nám niečo o sebe? 

Pochádzam z Bytče i keď som tu v podstate 25 rokov nežil, lebo som bol 

vojak z povolania, čiže od 15 rokov do 40 som bol preč. Neskôr som sa 

sem vrátil a 12 rokov som učil na špeciálnej škole v Bytči a momentálne 

som na dôchodku. 

 

Aké je Vaše zberateľské zameranie? 

Tým, že som vojak z povolania, v podstate som bol skoro celý život 

v uniforme, bolo to skoro 31 rokov, takže k tomu mám blízky vzťah 

a samozrejme ma od malička zaujímalo vojenstvo a história. Čítal som 

mnoho kníh s touto tematikou  a keď som odišiel z armády tak som sa tomu 

začal venovať. V súčasnosti máme k dispozícií internet, takže sa obzor 

rozšíril. Keď som surfoval po internete, tak som narazil na starú fotku môjho pradeda z roku 1900, na ktorej bol 

v uniforme a mal na nej 2 vyznamenania, tak som sa viac začal zaujímať o vyznamenania. Zistil som, že pradedo 

a aj jeho otec boli lesáci a zamestnanci štátnej správy rakúsko – uhorskej monarchie to znamená, že bol členom 

armády. Dlhším pátraním som prišiel na to, že jedno vyznamenanie bola jubilejná medaila k 50-temu výročiu vlády 

Františka Jozefa a druhá za 6 rokov služby v armáde. Takouto cestou som sa dostal k zbieraniu vyznamenaní. 

 

Čím je pre Vás zbieranie vyznamenaní zaujímavé? 

Je to zaujímavé tým, že tie vyznamenania nie sú len kúsok kovu, ale každé má svoj 

príbeh a človek sa oboznámi hlbšie s tou históriou, pretože viacmennej príde na to, že 

za akej príležitosti bolo vydané to vyznamenanie, koľko ich bolo vydaných a plno 

iných zaujímavostí. 

 

Aké je Vaše konkrétne zameranie čo sa vyznamenaní týka? 

Zameral som sa na rakúsko – uhorskú monarchiu, tých vyznamenaní je okolo 76 

a potom sú pamätné medaile k určitým výročiam, napríklad keď sa postavil nejaký 

most, alebo bola nejaká výstava. Ja som začal zbierať len tie vyznamenania no a teraz 

som v štádiu, že som ich zozbieral okolo 50 no a tie čo mi chýbajú sú finančne 

náročnejšie. Samozrejme sa mi občas podarí nejaké vyznamenanie rozumne dokúpiť. 

Keďže to je už náročnejšie, neskončil som len pri rakúsko - uhorskej monarchií, ale 

tým, že nástupnícke štáty po 1. sv vojne bolo aj 

Československo, tak som sa začal zaujímať aj 

o históriu 1. československej republiky, légie a začal 

som zbierať aj tú. Následne na to som prešiel na 

Slovenský štát, tam toho síce moc nie je, lebo 

fungoval len 5 rokov a v poslednej dobe už začínam 

zbierať aj Československú republiku do roku 1960. 

 

Porozprávate nám niečo o vyznamenaniach rakúsko-uhorskej monarchie? 

Začalo to viac-menej vládou Márie Terézie, lenže v tom čase dávali rády len vysoko 

postaveným ľuďom, čiže boli vzácne, lebo toho bolo strašne málo, lenže tým, že 

vláda Márie Terézie trvala 40 rokov a stále pretrvávali lokálne vojny, tak bol záujem 

účastníkov vojen a konfliktov motivovať, samozrejme to nebolo vždy len finančná 

motivácia, ale u vojakov bola motivácia aj vyznamenanie, takže sa začali čoraz viac 

rozširovať, až to prišlo k Františkovi Jozefovi a ako vieme tento vládol viac ako 60 

rokov od roku 1848 do 1916. V tomto období bol rozmach vyznamenaní a najväčší 

bol počas 1.sv vojny, pretože táto vojna bola rozšírená po celej Európe a zapojených 

bolo veľké množstvo štátov a národov, takže vyznamenania boli dostupné aj pre 

obyčajných ľudí a vojakov. František Jozef odovzdával vyznamenania pri určitých 

Rád Františka Jozefa 

Vojenská záslužná medaila 
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výročiach, napríklad mal 40-te výročie, tak to dostali len 

buď vojenský funkcionári, alebo štátni zamestnanci 

monarchie. Mohol by som ešte spomenúť, že aby vojaci 

nemuseli nosiť tieto vyznamenania na prsiach, ako to 

nosili Ruskí dôstojníci po 2. sv vojne alebo partizáni, tak 

sa dalo normálne vyznamenanie a k nemu miniatúra, 

ktoré sa nosili na lištách. V minulosti vlastníci týchto 

vyznamenaní boli veľmi vážení, takže ich nosili 

s hrdosťou. Vyrábali sa z rôznych vzácnych kovov podľa 

zámožnosti. Buď sa nosili na stužkách, na lištách, na 

uniforme, alebo hodinkách či náramkoch. Vždy tak, aby 

ich bolo vidno.  

 

Akou cestou najviac zháňate tento zberateľský materiál? 

Niekedy mi niekto niečo len tak prinesie, navštevujem burzy a na internete. Cez internet sa snažím zháňať viac zo 

zahraničia, pretože u nás Poliaci, Maďari a Ukrajinci falšujú. V Anglicku a v Kanade si falšovať nedovolia, dajú sa 

zakúpiť aj s certifikátom. Burzy navštevujem v Trenčíne, v Žiline chodím aj do Ostravy. 

 
Stretli ste sa s falzifikátom? 

Áno stretol. Veľmi lacno som kúpil na burze v Žiline od jedného pána z 1. republiky pilotný odznak, boli na ňom 

strieborný punc aj výrobca aj výrobné číslo. Keďže to nezbieram chcel som ho predať, tak som sa stretol s jedným 

pánom, ktorý ho chcel kúpiť a mal presne ten istý. Boli sme u zlatníka, kde sme prišli na to, že nie je strieborný. 

Nakoniec ma pán aj tak požiadal či mu ho nepredám, pretože si ho chcel založiť do zbierky ako raritu, s čím som 

nemal problém. 

 

Máte v zbierke svoj „Modrý Maurícius“? 

Samozrejme mám, je to čestný rád Františka Jozefa. Mám ho bronzový pozlátený, ale býva aj zlatý. 

 

Čo by ste odkázali našim čitateľom? 

Myslím, že v terajšej dobe mladých ľudí nezaujíma história. Vôbec ich nezaujíma. Či už človek zbiera známky, 

ktoré sú na obohatenie historických vedomostí veľmi dobré, alebo teda tie vyznamenania, človek sa za pomoci 

zberateľstva dozvie mnoho. Zberateľ sa dostane k svetu v tej dobe v ktorom to vyznamenanie vzniklo. Mladých by 

to zaujímalo, ale história sa málo prezentuje a ak sa aj prezentuje, tak len okrajovo. Zbieranie starých vecí je dobré, 

všetko staré je dobré. Ja mám vzťah ku všetkému starému, hoc je to len koleso z voza.    

       

           Spracovala Barča 

Jubilejný kríž za 60 rokov vlády Františka Jozefa 
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Auto-moto 
MOTOCYKLE   

 
 

V seriály AUTO-MOTO nemôžeme obísť ani jednostopové 

vozidlá, motocyklom a motorkám sa povenujem v dnešnej 

časti a nabudúce. 

Pretože, ak nemáte kabriolet, tak už len jazda na motorke 

poskytuje - "vietor vo vlasoch", aj keď len na JAWA 50 

(prezývanej "pekáč"). 

 

Predchodcom motocyklu bol bicykel a ten vyrobil 

v roku 1790 Francúz De Sirvac - bol to vlastne 

drevený rám s pripevnenými kolesami - bez 

riadidiel "šofér" sedel na vankúši a odrážal sa 

nohami od zeme. Až v roku 1839 zostrojil prvý 

ozajstný bicykel s pedálmi Angličan Kirkpatrick 

Macmillan. Prevrat pri výrobe bicyklov mal na 

svedomí až v roku 1885 James Starley výrobou 

"bezpečného bicykla". Faktom je, že predchodca        

motocykla - bicykel je najlacnejší a aj najekologickejší dopravný 

prostriedok, avšak nevýhodou je nevhodnosť na dlhé trasy a žiadna 

ochrana pri počasí a pri dopravnej nehode. 

V období troch rokov 1867 - 1869 skonštruoval prvý parný 

motocykel Američan Sylvester Howard Roper - veľký talent v 

mechanike (ako 12 ročný zostrojil stacionárny parný motor). Jeho 

vynálezy ako umiestnenie motora alebo otočná rukoväť plynu sa 

používajú dodnes. 

Jeho stroj mal oceľový rám a drevené kolesá. Zahynul pri 

rýchlostnej skúške svojho stroja v Bostone, keď vyletel s trate - 

príčinou bolo zlyhanie srdca. 

 

Prvý motocykel skonštruovali v roku 1885 Nemeckí 

konštruktéri Gottlied Daimler (výrobca pušiek) a 

Wihelm Maybach (geniálny samouk). 

 

Bol to vlastne drevený rám bicykla, na ktorý bol upevnený jednovalcový motor 

na benzín. Okrem dvoch kolies udržiavali stabilitu aj dve bočné kolieska. Patent 

získali 29.8.1985 a oficiálne prvá motorka bola na svete. 
 

V Čechách vyrobili prvý motocykel Václav Laurin a Václav Klement. Bolo 

to v roku 1899. 

JAWA 50 ("pekáč") na zápalkových nálepkách 

Séria zápalkových nálepiek s tematikou bicykle + poštová známka Mali 

Prvý parný motocykel S. H. Ropera na pohľadnici 

Daimlerov motocykel s benzínovým motorom a dvoma bočnými 

kolieskami na známkach poštovej správy Kuba a Paraguay 

 

FDC prvej Daimlerovej motorky 
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Počas I. Svetovej vojny sa civilné motocykle nevyrábali, ale v II. 

svetovej vojne mal motocykel veľkú úlohu, hlavne v nemeckej 

armáde (blesková vojna - blitzkrieg) - motocykle BMW R75 a 

Zundapp KS 750 (prezývaný "Sahara").  

Mali napevno namontované postranné vozíky s náhonom a 

spiatočkou. Motocykle mali trojčlennú posádku a boli vyzbrojené 

guľometom kalibru 7,92 mm. 

  

 
 

 Séria zápalkových nálepiek venovaná ČZM Strakonice 
 

 

Veľkosť použitého obrazového materiálu v článku, bola upravená!    Spracoval JL 

 

Pravdepodobne "najbytčianskejšia" motorka aká kedy existovala 
 

Prečo? Nuž preto lebo to je jeden z pôvodných piatich kusov - prototypov 

vyvinutých pánom Emilom Bojdom počas obdobia II. svetovej vojny. Pán 

Emil Bojda bol určitým spôsobom vlastne génius. Stačil rozbehnúť vlastnú 

živnosť, potom postavil v Ostrave - Třebovicích firmu EMBO na výrobu 

domácich elektrospotrebičov. Jeho sen bolo vyrábať ľudový automobil a 

motorku. Toto všetko dokázal počas vojny aj vyprojektovať a postaviť 

prototypy. Motorka a auto sa mali volať SULOV. Nuž Súľov preto lebo 

toto všetko sa malo vyrábať v Bytči - Hrabovom. Stihol postaviť do roku 

1948 aj fabriku, ktorá bola vlastne prvou slovenskou automobilkou a to 

nepreháňam... Keď sa pozriete na 

priložené obrázky, tak je to až 

neuveriteľné ako pán Emil Bojda predstihol dobu a seba... Tá motorka 

Sulov v jednom zachovanom prototype opravená v Ostrave aj existuje u 

syna pána Bojdu. Motorka jazdí za 2 litre na 100 km rýchlosťou 60 km za 

hodinu. Má geniálne jednoduchú konštrukciu, je to v podstate ohnutá 

trubka, perovanie je len formou leteckých pneumatík Baťa. Stúpačky tvoria 

dve dosky a volant ma taký tvar ako na starých bicykloch. Takže výsledná 

ergonomika je vynikajúca a bez toho, že by sa menilo nastavenie na 

motorke, zmestí sa tam dvojmetrový chlap alebo 7 ročné dieťa. Túto 

bytčiansko-hrabovskú minimotorku som osobne videl a odfotil, existuje... 

je zreštaurovaná a pojazdná, má motor z dvojpiestového Maneta 90, ktorý 

sa vyrábal krátku dobu v Považských strojárňach v P. Bystrici......na blatníkoch je nápis Sulov a na prednom 

blatníku má ŠPZ-tku prosím bytčiansku povojnovú S-BA 025. S bolo Slovensko a BA Bytča a nie Bratislava... 

Parádne sa na nej sedí a ide. Tej motorky a auta Sulov je obrovská škoda. Fabrika Sulov bol najodvážnejší 

podnikateľský čin na bytčiansku po II. svetovej vojne.  
Tejto téme sa budeme podrobnejšie venovať v budúcich číslach.                Spracoval Ing. Jozef Janiš 

Motocykel BMW R75 na poštovej známke 

Nemeckej ríše  

 Motocykel Zundapp KS750 na poštovej karte  
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Pamätný odznak Hornonitrianskej 

partizánskej brigády 
 

Slovenské národné povstanie je nesporne jednou z najvýznamnejších 

udalostí slovenských dejín. Činnosť mnohých partizánskych oddielov je 

pre faleristov zaujímavá pamätnými  odznakmi, ktoré si ich príslušníci po 

skončení vojny vydávali. Tieto odznaky majú charakter čestných 

vyznamenaní, ktorými boli pri výročiach SNP a oslobodenia 

vyznamenávaní nielen bývalí príslušníci partizánskych oddielov, ale aj 

osoby, ktoré cez Povstanie tomu- ktorému oddielu poskytovali pomoc. 

Každý odznak sa udeľoval spolu s preukazom, niektoré s dekrétmi, na 

ktorých bolo matričné číslo. Aj niektoré odznaky mali na rube číslo. 

Väčšinou ich vyrábala Štátna mincovňa v Kremnici, Zukov Praha, viaceré bývalý podnik Kovoznak v Liptovskom 

Hrádku alebo vzácne aj firma Pichl Praha. Odznaky boli vyrábané v obmedzených množstvách a viaceré z nich sú 

v súčasnosti pre zberateľov len veľmi ťažko dosiahnuteľné. Medzi klasické patria odznaky partizánskych oddielov, 

ktoré pôsobili na Hornej Nitre. Je to odznak Hornonitrianskej partizánskej brigády, o ktorom sa chcem zmieniť, 

a odznaky dvoch oddielov tejto brigády- oddielu kapitána Trojana a odznakov oddielu Dolné Vestenice. 

Hornonitrianska partizánska brigáda vznikla v septembri 1944 z oddielov, ktoré bojovali proti Nemcom 

v prístupových bojoch od Topoľčian smerom na Prievidzu a po obsadení oblasti sa stiahli do okolitých hôr, hlavne 

do pohoria Vtáčnik. Mala niekoľko oddielov. Veliteľom brigády bol František Hagara, jeden z prvých organizátorov 

odbojového hnutia na Hornej Nitre. Brigáda prevádzala diverzné a bojové akcie na Ponitrí i na druhej strane pohoria 

Vtáčnik, na Pohroní. V apríli 1945 sa brigáda spojila s oslobodzovacími vojskami. 

Pri príležitosti piateho výročia SNP objednalo veliteľstvo Hornonitrianskej partizánskej brigády v zastúpení 

bývalého veliteľa brigády Františka Hagaru a komisára brigády Františka Mišeje v kremnickej mincovni výrobu 

pamätného odznaku. Dňa 23. 6. 1949 zaslali do mincovne vlastný výtvarný návrh a objednali 500 odznakov. 

Odznaky mali byť podľa objednávateľov „mierne vypuklé, zo žltého kovu, ako bol na odznaku oddielu kapitána 

Trojana. Červený email v odtieni ako pri Rade Bieleho leva alebo pri sovietskom Rade Červenej hviezdy...“ Každý 

odznak mal mať na rube vyrazené matričné číslo. Zástupcovia brigády v mincovni požadovali, aby boli odznaky 

zhotovené najneskôr do 10. 8., 14. 8. sa mal v Prievidzi konať zjazd partizánskej brigády, na ktorom mali byť 

členovia brigády odznakom dekorovaní. 

Mincovňa objednávku potvrdila s tým, že ak mali byť odznaky pozlátené, museli by partizáni od 

Československej národnej banky vyžiadať 4,3 gramu zlata. V tom prípade by jeden odznak stál vtedajších 70, 20 

Kčs plus 32% daň. Odznaky však do 14. 8. vyrobené neboli. Veliteľstvo brigády dodatočne objednalo k 500 

číslovaným odznakom ešte 10 nečíslovaných, zrejme pre vyznamenanie nečlenov brigády.  O deväť dní neskôr 

prišiel do Kremnice F. Hagara a doobjednal ďalších 20 nečíslovaných odznakov. Tieto mincovňa mala vyhotoviť 

dodatočne. Súčasne prevzal už vyrobené odznaky v počte 500 číslovaných a 10 nečíslovaných. 

Udeľovanie odznakov prebiehalo na oslavách 5. výročia SNP, ktoré sa konali v  v Prievidzi. Prvým nositeľom 

odznaku sa stal predseda SNR Karol Šmidke. Nakoľko na oslavách nebol prítomný, odznak z rúk veliteľa brigády F. 

Hagaru zaňho prebral na slávnosti v zasadacej sieni Mestského domu člen ÚV KSČ a riaditeľ vydavateľstva Pravda 

Štefan Major. Spolu s odznakom prevzal pre Šmidkeho aj dekrét čestného občianstva mesta Prievidza. Po 

slávnostnom sprievode nasledoval samotný zjazd brigády, na ktorom veliteľ F. Hagara a komisár Mišeje udelil 

odznaky ostatným členom brigády. Podľa Hagarových slov v duchu vtedajšej doby „odznak Hornonitrianskej 

brigády nech je nám symbolom našej spolupatričnosti, nech nám pripomína vždy symbol slobody a príslušnosti ku 

komunistickej strane, ktorá nás viedla a povedie i v budúcnosti k ďalším víťazstvám, ktorých cieľom je 

socializmus“. 

Odznak Hornonitrianskej partizánskej brigády tvorí bronzová, červeno smaltovaná hviezda s priemerom 46 

milimetrov. V strede je dvomi nitmi pripevnená pozlátená kompozícia, na ktorej je ruský samopal Špagin prekrížený 

s lipovou a smrekovou ratolesťou. Nad kompozíciou je mierne prehnutý nápis „Hornonitrianska“, pod kompozíciou 

„partizánska brigáda“. Na rube v strede odznaku je skrutka s maticou na pripevnenie k odevu. Pod ňou je značka 

výrobcu „Mincovňa Kremnica“. Pod značkou v dolnej časti je vyrazené matričné číslo. Vedľa skrutky sú dva nity. 

Miniatúra k odznaku neexistovala. K odznaku sa udeľoval dekrét vo forme A4, podpísaný veliteľom a komisárom 

brigády a datovaný 28. augusta 1949. Odznak bol uložený v modrej etui, na tmavomodrom zamate, v ktorom je 

výrez v tvare odznaku. Opísaný odznak patrí medzi klasické slovenské partizánske odznaky. Na zberateľskom trhu 

sa nevyskytuje často a hlavne ako celok, s dekrétom a originálnou etuou je z historického aj faleristického hľadiska 

vzácny. 

          Spracoval PhDr. Martin Karásek 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
 

V dnešnej galérií Vám chceme predstaviť osobnosť z trochu iného "súdku" akou je šport, aj keď sám mal blízko k 

športu a dokonca ako 17 ročný hrával futbal za Bytču. 
  

HEREC  
 

Vybrali sme sa s kolegom Martinom v jeden jarný podvečer na 

návštevu za pánom Jozefom Úradníkom, rodákom z Kotešovej 

žijúcemu už tri roky v Bytči. 

Opýtali sme sa - Ako sa z malého chalana v Kotešovej stane herec? 

A z rozhovoru vyberáme: 

"V prvom rade treba chcieť, v podstate každý z nás je tak trochu 

exibicionista! Jeden takým spôsobom, druhý iným spôsobom, no a ja 

už ako 3 ročný malý frkan, keď sa pokladal základný kameň v 

Kotešovej tak na mňa zavolal riaditeľ školy a hovorí - Jožko vieš 

básničku? - "Jašné", že viem. - A zarecituješ? - "Jašné", že 

zarecitujem. - strašne ma vtedy zaujal potlesk.  

Pokračoval som v škole, kde som chodil na literárno-dramatický 

odbor k p. Šupkovi a po skončení SVŠ som si dal prihlášku na 

Vysokú školu múzických umení - kde ma nezobrali. Dôvod - vraj pri recitovaní krivým ústa. Tak som nastúpil na 

fakultu telesnej výchovy - zobrali ma aj napriek mojej "nížke". Za nejaký čas, to som mal už dva semestre na FTV 

mi jeden známy hovorí - sú prijímačky na vysokú - herectvo - váhal som, ale predsa som išiel. 

V komisii bol pán Mikuláš Huba a pán Viliam Záborský, ktorý ma 

spoznal po minuloročných neúspešných príjimačkách a pýta sa ma - 

Trénovali ste? - Trénoval. Skúšali ste pred zrkadlom? - Skúšal. Pán 

Huba hovorí - Tak zarecitujte. - Na čo pán Záborský zahlási - Netreba, 

choďte na politiku - A bol som prijatý.  

Mojimi spolužiakmi boli, napríklad Ján Greššo, Frantíšek Výrostko a 

Anton Živčic. Po absolvovaní VŠMU v Bratislave som nastúpil do 

činohry Štátneho divadla v Košiciach a bol som tam "len" 39 rokov, 

dodáva z úsmevom p. Úradník. 30 rokov som vyučoval na 

Konzervatóriu - hereckú tvorbu. Mojimi žiakmi boli napríklad Igor 

Timko a Marian Čekovský.  

Nedávno reprízovali film - Kosenie jastrabej lúky - kde som si zahral 

po boku s pánom Jozefom Krónerom, Karolom Spišákom, Milkou 

Zimkovou, Sylviou Turbovou. Natáčalo sa v krásnom prostredí 

Ostrého Grúna. Seriály Výmysly uja Elektróna - s Ivanom Krajíčkom, 

množstvo Večerníčkov, Zlatá brána, ... no a samozrejme divadlo. 

Odohral som asi 170 divadelných premiér.  

Veľmi rád som hral Kuba, odohral som asi 120 repríz alebo Richarda 

III. - 3 hodiny rozprávania na javisku. 

Zažili sme veľa humorných situácií na javisku aj v šatni, napríklad 

kolegovi sa stalo, keď mal povedať - neboj sa na tvojej svadbe si 

vypijeme ešte nejednu čašu moku no a namiesto moku povedal 

"moču". 

Strašne rád spomínam na pôsobenie v Košiciach, no bolo to psychicky strašne náročné - aj keď niekto povie, však 

máte 2 mesiace prázdnin. Je to 25-30 predstavení mesačne - soboty, nedele. Popritom sa pripravovať na skúšky 

predstavení, aby človek neprišiel nepripravený - ako by sa potom na Vás kolegovia pozerali? 

Tento rok budem mať 64 rokov. Pred 3 rokmi sme sa presťahovali do pokojnej Bytče, už to mám aj v "občianke".   

Obyvatelia Bytče sa môžu s jeho profesionalitou stretnúť pri čítaní v kostole, kde pri počúvaní jeho čítania ide 

naozaj o zážitok. Ako sám pán Úradník s úsmevom hovorí, treba sa vedieť k tomu postaviť a ten talent odovzdať. Je 

to o nádychu, temporytme, o pauzách, vedieť artikulovať...                  

  Spracoval JL 

Mgr. art. Jozef Úradník 

   Záber zo seriálu Výmysly uja elektróna 
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Návrat k "SIRKOVEJ": 
 

Záhadná fotografia z Bytče 
Článok od nášho spolupracovníka Ing. Vladimíra Gajdoša, ktorý bol uverejnený v 

bulletine Filumenie 1/2016. 

 

 
 

Na titulnej stránke Správ SFZ č. 209 (1/2012) sa objavila fotografia s textom „Juraj Reitter s manželkou a 

zamestnancami zápalkárne v Bytči“. Na ďalšej str. 2 prichádza Marek Guspan s hypotézou, že ide o Juraja Reittera s 

manželkou a pravdepodobne synom a vnučkou, v spoločnosti pracovníkov jeho zápalkárne a dátum na tabuli 

vylúštil ako 8.5.1923. Rovnaké foto, v lepšom prevedení, sa objavilo v Galzapresse č. 2/2013 na str. 11. Takže, čo 

tak závažné sa udialo v Bytči na fotografii z roku 1923, pokiaľ je dátum správne určený ? Začnem trochu zoširoka. 

Články o zápalkárni G. Reitter - Bytča sa objavili v Správach SFZ(1) a v publikácii História výroby zápaliek na 

Slovensku (2) . Pre tých, ktorí nemajú Správy SFZ k dispozícii, len krátka rekapitulácia. Zápalkáreň založil, príp. už 

došiel do založenej zápalkárne asi v roku 1871 Juraj (Georg) Reitter. Žil v rokoch 1822 – 1892 a do (Veľkej) Bytče 

došiel z Viedne. Takže na fotke nemôže byť. Na fotke je jeho syn Juraj Reitter ml. (1851 – 1935) s manželkou 

Annou rod. Matiašovičovou. Do úvahy prichádza skomolený variant - Reitterove narodeniny - 8. 2. 1923 oslavoval 

72 rokov. Mali spolu jedinú dcéru – Sidóniu, vydatú Halmayovú (1896 – 1966). Sidónia s manželom Rudolfom 

Halmayom (1881 – 1930) mali dcéru Annu (19XX?) a syna Juraja ( ⃰29.5.1923 Veľká Bytča - †11.10.1999 

Piešťany). Verejným tajomstvom v Bytči bol (otvorený) vzťah Sidónie so Štefanom Ďurným. Pri verzii 8.5. 

vylúčime narodeniny vnuka Juraja, ktorý sa narodil 29.5., na fotke by potom bola aj Reitterova dcéra Sidónia a zať 

Rudolf a samozrejme vnuk Juraj ale nie sú. Nevylučujem ale, že na fotke môže byť vnučka Anna – sediace dieťa 

vľavo. A teraz k ďalším osobám. Rodina úzko spätá so zápalkárňou boli Goldsteinovci (3). Židovská rodina sa 

presťahovala do Bytče z Rajca po roku 1894. Ako Reitterova pravá ruka zabezpečoval chod zápalkárne, miešal 

zmesi, najmladší – Alexander (Sandor) Goldstein (1904 – 1969). Osud starších súrodencov bol tragický. V 

koncentračnom tábore Osvienčim (Auschwitz) skončili v roku 1942 sestry Frieda vydatá Ofner (1892), Sidónia 

(1894) a brat Eugen (1897). Alexander si neskôr zmenil priezvisko na Gregor, oženil sa s katolíčkou G. Habdasovou 
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s ktorou mal dve deti – dcéru Natašu, vydatá Masaryková (1935 - 2013) a syna Martina (1940 - 2006) – ex. 

olympionik ČSSR v hádzanej v roku 1964. Za krstného otca Martinovi bol Juraj Halmay. Na danú dobu to bolo ako 

z červenej knihovne - bohatý riaditeľ si zobral chudobné dievča. Svadba s katolíčkou, árijkou, tzv. zmiešané 

manželstvo, označenie za osobu nezbytnú k zabezpečeniu chodu zápalkárne pravdepodobne zachránilo A. 

Goldsteina od transportu. No a dostávame sa k ďalšiemu dátumu – 8.3.1923 zomrel v Bytči Armin Hirsch Herman 

Goldstein – otec Alexandra, (matka zomrela v r. 1920), takže pohreb? Tomu by naznačovalo, že na fotografii sedí 

vľavo s viazankou a malou Annou Halmayovou (?) - Reitterovou vnučkou, Alexander Goldstein. Ženská tvár 

vpravo za A. Goldsteinom je sestra Friede Ofner (bezdetná, manžel Bernard zahynul v I. svet. vojne v r. 1916). 

Vľavo za Alexandrom môže byť brat Eugen – biela košeľa, kravata, ktorý žil v Žiline. Žena za uprostred sediacim 

Jurajom Reitterom a jeho manželkou by mohla byť ďalšia sestra Sidónia Goldsteinová, všetci bývali v „Burku“. No 

a teraz, kto sedí vedľa J. Reittera ml. a jeho ženy Anny ? Dočasný prednosta Okresného úradu vo Veľkej Bytči – 

Jozef Švejcar (vo funkcii od 27.12.1922), so zlatými hodinkami alebo…? Prešiel som si dostupné údaje narodenín, v 

máji neoslavoval nikto. Chýbajú mi údaje k vnučke – Anne Halmayovej. Takže základné počty – matka Sidónia sa 

narodila v roku 1896, svadba mohla byť v roku 1913/14 i neskôr, takže na fotke z roku 1923 by mohla mať (pokiaľ 

je to ona) 8-9 rokov. (Anna/Anura ako bezdetná vdova dožila v Prahe pod menom Patková/Pátková). Ďalšou 

zaujímavosťou fotografie je žena stojaca v ľavom hornom rohu, šiesta zľava, pravdepodobne s príznakom nekrózy v 

tvári. E-mailom som oslovil začiatkom októbra 2015 rodáka a čestného občana Bytče – spisovateľa p. Pavla Krála 

(90 rokov) a osobne sme sa stretli v Prahe (burza 10.10.2015). Doprovod tvoril i Martin Dohnal (viac hláv, viac 

rozumu…). „Chodiaci lexikón“ obyvateľov Bytče spustí, nestíham robiť poznámky. Skontroluje pripravený 

„polotovar“ článku a odstráni faktografické chyby. Pri skoro dvojhodinovom rozhovore padajú mená, osudy 

rodinných príslušníkov spojených s bytčianskými a žilinskou zápalkárňou. K fotke – podľa p. Krála sú na fotke 

Barabášovci s dcérami Gizou a Margitou. Barabášovci by mohli byť – horná rada (3 sprava Barabáš, žena vedľa 

neho s tmavou šatkou – manželka). Sediace dieťa na Goldsteinových kolenách by mohla Reitterova vnučka  

„Anura“ (neskôr, v rokoch 1938/9 sa exponovala ako hlásateľka rozhlasu vo Viedni). Ďalej doplnil, že na fotke by 

mala byť nastávajúca manželka A. Goldsteina (Genova rod. Habdasová 1903 - 1992) – pravdepodobne vysoká 

stojaca žena s výstrihom (3 sprava uprostred) a jej sestra Rozália Grnaková/Grnecová, podľa p. Krála - Grnáčová. 

Medzi ženami na fotografii z roku 1923 sa zaručene nachádzajú i niektoré identifikované ženy z ďalšej fotografie z 

roku 1943/4 - „Partia žien, ktoré ručne balili sirky u J. Reittera v sirkárni“ (Galzapress 3/2013 str. 10). Uskutočním 

telefonát s p. J. Lulákom (redaktor Galzapressu). Tento v dlhotrvajúcom rozhovore potvrdil, že vily ako Reittera tak 

Wittenberga v Bytči už neexistujú, dnes na ich mieste pokojne tečie kanál. (Pozn. Hričovský kanál, súčasť vodnej 

elektrárne Mikšová, 1963. Vily boli na spojnici zápalkáreň – Burk). Doplňujúce údaje – adresy(4), sa objavili i v 

Galza Presse 4/2015. Fotku, v rovnakej kvalite, t. j. bez čitateľných dátumov na tabuľkách, poslal i filumenista p. V. 

Kvasnička z Brna. Nevylučujem, že v roku 2016 sa objavia ešte ďalšie doplňujúce informácie k fotografii. Záver: 

Podarilo sa spresniť asi 10 osôb na 92 ročnej fotografii. (1) Napr. Filumenie 4/2000 str. 252 – 253 dtto Správy SFZ 

č. 159, str. 10 - 11, (i s chybami pri prepise JUDr. Ivanom Hodžom, …teda narodená 1984 – správne 1824, 1948 – 

1881 správne 1848 – 1881,…) atď. (2) História výroby zápaliek na Slovensku v rokoch 1833 – 2002, Ing. Vladimír 

Gajdoš, Bratislava 2004, 1.3. Výroba zápaliek na Slovensku 1918 – 1945, str. 12 – 15 (3) Goldstein – Genealogy 

/www.geni.com/people/…Goldstein (Pozn. Ako deti zomreli Joszef Goldstein 1891(1 rok), Geza Goldstein 1907 

(krátko po narodení). (4) Podľa „Soznamu rozhlasových koncesionárov v okrese Veľká Bytča“ vlastnilo k 31.3.1929 

rádiopríjmač 50 osôb – koncesionárov, napr.: Dr. Leopold Deutsch, obchodník, námestie 147, Dr. Oskár Schwarz, 

pravotár, Štefánikova 54, Lothar Popper, veľkostatok, zámok 1, ale i Wilém Šteiner(+) , továrnik, Štefánikova 60, 

Šándor Goldštein, vedúci továrne na zápalky, Sirková 141. (+) Krátky doplnok k Viliamovi Steinerovi – v roku 

1936 je uvádzaný ako majiteľ tehelne v Žiline – Jasenové. V roku 1940 mu bol zarizovaný i Obchod so stavebným 

materiálom v Trnave. Ubytovňa zamestnancov zápalkárne „Burk“, dnes Bytča, ul. Hlinkova 738/78. 

 

VÝZVA 
 

Vážení čitatelia,  

pokiaľ by ste vedeli niekoho z osôb na fotografii identifikovať, boli by sme veľmi radi keby ste nás 

kontaktovali. 

           Upravil JL 
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Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči 

(3. časť) 
 

 

V roku 1889 vychádza v rýchlotlačiarni Samuela Spiegla Hasičský poriadok  pre mesto Veľká Bytča. 

Vypracoval ho mestský úrad v spolupráci s hasičskými funkcionármi a župný výbor Trenčianskej žuli ho schválil 

21.mája 1889. Cieľom brožúry, obsahujúcej 21 paragrafov, bolo oboznámenie obyvateľstva so základmi 

protipožiarnej techniky. Zakazovala sa streľba pri svadbách a iných podobných príležitostiach, ohňostroje, 

osvetľovanie obrazov a sôch bez dozoru. Požiare  často zapríčiňovala  mládež, ktorá kládla ohne pri pasení dobytka. 

Bolo zakázané fajčiť v maštaliach a humnách, výnimku nemalo ani vojsko. Debnári boli povinný vopred ohlásiť 

úradom vypaľovanie svojich výrobkov. Komíny bolo potrebné čistiť v zime každý šiesty týždeň, v lete každý tretí 

mesiac. Vo väčších remeselníckych dielňach sa vymetalo raz za dva týždne. Veliacou rečou v DHS Bytča v 90 – 

tých rokoch 19. Storočia bola na krátky čas maďarčina a po maďarsky sa písali pravdepodobne aj zápisnice, keďže 

na čele spolku stál bytčiansky slúžny, exponent štátnej moci. V tomto období došlo k zmenám v stanovách. 

Prepracované stanovy DHS v Bytči z 30.septembra 1894 schválilo Ministerstvo vnútra v Budapešti 9 decembra 

1894. Obsahujú 17 článkov, ktoré sa v základných veciach len málo líšia od pôvodných z roku 1877, pravda je 

v nich zohľadnený technický pokrok, podrobnejšie sa hovorí o finančných záležitostiach a o členskej základni. 

Stanovy z roku 1894 boli spísané iba v maďarčine, keď bol veliteľom spolku bytčiansky hlavný slúžny Ladislav 

Domanický (pôvodne zo slovenskej rodiny). Ladislava Domanického vystriedal vo funkcii veliteľa roku 1895 Dr. 

Juraj Mičura, ktorý sa hlásil k ideám slovenského národnopolitického hnutia, čo sa odrazilo aj vo vnútornom živote 

spolku. Slo-venčina sa stala znovu veliacou rečou. Zápisnice sú písané po slovensky. Spolková pečiatka však bola 

opatrená ,maďarským nápisom ( Bittsei onkéntes tuzultó edylet ). Od roku 1898 už úplne prevládla v písomnej 

agande spolku slovenčina. 

       Pramene vydávajú svedectvo o tom, že hasičská technika 

nebola v tom období na takej úrovni, že by zaručovala úspech. 

Stále sa používajú ručné striekačky ťahané koňmi, konské vozy 

naložené sudmi s vodou. Pri požiari, ktorý postihol roku 1899 

Katovskú ulicu v Bytči, použili na zásah ešte staré protipožiarne 

zariadenie a prístroje, pretože až  v roku 1903 sa dvaja 

zástupcovia spolku vybrali do Frýdku Místku, aby preskúmali 

možnosť kúpy novej striekačky. Požiar mal iste väčšie rozmery, 

lebo viacerí hasiči utrpeli pri jeho lokalizácii úraz a dostali zo 

spolkovej pokladnice podporu. 

       V nasledujúcom roku (1900) spolok oslavoval 25.výročie 

svojho trvania. Podľa zachovaného archívneho materiálu sa 

oslavy konali na námestí a zúčastnil sa na nich aj Jozef Kohút, 

zakladateľ martinského hasičského spolku. Pri tejto príležitosti sa 

rozdelili bronzové, strieborné a zlaté pamätné medaily (podľa 

dĺžky členstva) medzi zaslúžilých členov spolku. 

        Z nedzerovitého aktového materiálu sa dozvedáme, že na 

valnom zhromaždení Zväzu dobrovoľných hasičských spolkov 

Trenčianskej župy, ktoré sa konalo 23.augusta 1903 v Trenčíne 

sa za bytčiansky DHS zúčastnil jeho veliteľ dr. Juraj Mičura, 

ktorý sa stal právnym zástupcom Zväzu. Dokumenty hlásiace sa 

do roku 1904 osvetľujú katastrofálny požiar v Bytči 1.augusta. 

Z dokladov z neskoršieho obdobia vyplýva, že na jeho likvidáciu 

použili starú striekačku, ktorú spolok zadovážil okolo roku 1880. 

Pri tomto požiari, ako svedčí najmä fotografický materiál, 

zhorela značná časť mesta, a škody dosiahli obrovské rozmery aj 

preto, že úroveň hasičskej techniky bola stále nízka. Požiar 

postihol aj majetok spolku, zhoreli hadice a poškodili sa aj iné 

protipožiarne zariadenia. Modernejší výstroj a výzbroj dodala 

spolku firma Magirus z Ulmu v hadnote okolo 800 vtedajších 

zlatých. (je zaujímavé, že sa spolok neobrátil na nejakú firmu 

v Uhorsku). 

Pokračovanie nabudúce...                         Spracoval Vrchný inšpektor  Ján  G ä r t n e r 

Hasičský poriadok pre mesto Bytča z roku 1889 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Verše nerania ... 

 
Milí čitatelia, tak ako sú Vianoce najkrajšie sviatky roka, tak Veľká noc je najväčším sviatkom roka, je to čas 

uctenia si z mŕtvych-vstalého Krista pôstom, modlitbou, spevom pašií a taktiež dodržiavaním starých zvykov, ktoré 

sú už menej príjemné jemnému ženskému pohlaviu t.j. šibačka a s ňou spojená oblievačka.  

Často sa stáva, že si mnohí z nás pri božom hrobe želajú a prosia o veci možné i nemožné, ale len málokto chce 

božiemu synovi niečo dať, buď v podobe sľubu, alebo nezištnej pomoci inému človeku. My ľudia sme už raz takí, 

radšej berieme ako dávame a to je škoda, lebo keby to bolo naopak bolo by na svete viac lásky a šťastia a tým by sa 

nám všetkým žilo ľahšie a lepšie. 

Básňou "Bohu vďaka" som chcel vyjadriť úctu a vďaku božej veľkosti a nekonečnosti, ktorá nás sprevádza po celý 

život.  

 

 

Bohu vďaka 
 

Nikto ťa nikdy nevidel, 

a predsa v Teba verí celý svet, 

stvoril si všetko živé, aj neživé, 

vytvoril si dielo akému páru niet. 

 

Úmysel to bol dobrý, 

milovať ľudí a odpúšťať viny, 

ľudia sú ale hriešni  

        a za to sa platí, 

častokrát hodnotami najväčšími. 

 

Ako dlho treba trpieť 

            za svoje činy, 

aby sme sa stali spasenými? 

Čo treba urobiť pre svoju záchranu? 

Skoro nič, stačí tak málo, 

viac veriť božiemu slovu 

a všetko ostatné hodiť za hlavu. 

 

Nebeský otče, buď ku nám milostivý, 

keď budeš súdiť naše viny, 

nedovoľ, aby nás ovládol diabol,  

za naše skutky a naše chyby. 

 

Pamätaj prosím, na obeť svojho syna, 

na jeho lásku ku nám, 

        ktorá je stále živá, 

viera v neho nás mnohých uzdravila 

a dala nám nádej na večný život,  

ktorý sa stále v jeho odkaze skrýva. 

 

 

A ešte myšlienka na záver: "Človek má žiť pre iných - nie pre seba, aby pochopil na čo ho Pán stvoril." 

           L. Skorepová 

 

         

           DOPREČÍTANIA ! VL 



Domáci alkohol  
 

Domáce pivo 
 
Potrebujeme: 60 dkg jačmeňa, 16 l vody, 250 g cukru, 2 - 

3 dkg chmeľu (dá sa kúpiť sušený v lekárni), 2 dkg 

sladkého drievka (pendrek), 1 hrsť sušených jabĺk, 

pivovarnícke kvasnice (alebo obyčajné droždie 5 - 6 dkg). 

 

Postup: Jačmeň, ktorý dobre umyjeme, mokrý prikryjeme navlhčenou utierkou a necháme 3 dni naklíčiť. 

Potom tento slad necháme 2 dni uschnúť v chladnej miestnosti, vložíme na väčšiu panvicu a pražíme. 

Podľa stupňa praženia má potom pivo farbu. Pražený jačmeň rozbijeme v mažiari, vsypeme do 16 litrov 

vody, pridáme asi 250 g cukru, 2 - 3 dkg chmeľu (kúpime sušený v lekárni), pridáme 2 dkg sladkého 

drievka a hrsť sušených jabĺk. Zmes asi 2 hodiny varíme, potom precedíme cez plátno, najlepšie do 

hlineného hrnca. Keď tekutina trochu schladne pridáme pivovarnícke kvasnice, alebo obyčajné droždie 

asi 5 - 6 dkg. Nádobu umiestnime do nie príliš chladnej miestnosti, denne opatrne odstraňujeme penu, 

ktorá sa tvorí na povrchu. Už po 3 dňoch môžeme pivo stáčať do fliaš. Vo fľašiach sa pivo necháva 

najmenej 8 dní.  

 

Becherovka domáca 
 
Potrebujeme: 7 dl domácej slivovice, 3 dl vody, 3 lyžice čaju „Stomaran“, 3 lyžice kryštálového cukru, 2 

balíčky vanilkového cukru, 2 – 3 kusy celej škorice, 10 kusov klinčekov. 

 

Postup: Všetky suroviny dáme do skleneného pohára a necháme týždeň lúhovať. Po uplynutí tohto času 

tekutinu zlejeme, precedíme  a naplníme do menších čistých fliaš. Do každej fľaše pridáme po jednej 

škorici a 2 - 3 klinčekov. Becherovka bude aromatická až do skonzumovania. 

 

"Hriate" 
 
Potrebujeme: 3 lyžičky kryštálového cukru, 2 klinčeky, 1 figu, 2 datle, 2 dl vody, štipku postrúhanej 

pomarančovej a citrónovej kôry, celú škoricu, 2 lyžice medu, 1 lyžicu domácej bravčovej masti, 4 dl 

domácej pálenky alebo vodky.  

 

Postup: Na panvici roztopíme cukor, necháme skaramelizovať, zalejeme vodou, pridáme umytú a 

postrúhanú pomarančovú a citrónovú kôru, celú škoricu, klinčeky, pokrájanú figu aj datle a med. Všetko 

spolu povaríme, kým sa cukor nerozpustí. Potom odstavíme z ohňa, prilejeme pálenku, bravčovú masť a 

zakryjeme. Keď sa masť roztopí, precedíme a podávame.  

 

             Spracovala Barča 
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