
                             

 

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 
 

Výzva čitateľom! 
 

 Obraciame sa na Vás s výzvou pre získanie 

informácií o soche sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa 

nachádzala v Zámockom parku v Bytči. V súčasnosti 

prebieha reštaurácia kamenného stĺpa a jeho znovuosadenie 

do areálu Zámockého parku. Kto má informácie o jej 

mieste uloženia nech odovzdá túto informáciu na Mestský 

úrad v Bytči alebo na telefónne číslo PhDr. Martin Gácik 

0949295661, Jozef Lulák 0905462738. Za informácie 

vopred ďakujeme. Účelom tejto výzvy je sochu nájsť  

a osadiť  tam kam patrí.  
 

 Obraciame sa na čitateľov s výzvou na zapožičanie fotografií  

predstaviteľov Mesta Bytča a to richtárov, starostov, predsedov Miestneho 

národného výboru, primátorov. Fotografie zberáme za účelom ucelenej 

prezentácie predstaviteľov Mesta Bytča. Takisto nám pomôžu fotky 

poslancov a funkcionárov Mesta Bytča. Fotky nemusia byť oficiálne, 

uvítame aj súkromné fotografie.    

   

          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

Kto je na fotke a kde v Bytči to bolo fotené??? 

www.collectorum.eu
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Galza informuje... 
 

Zbohom Fedorko... 
 
Sú riadky ktoré sa píšu veľmi ťažko – je to vtedy, keď odíde človek na večnosť... 

Dňa 9.1.2018 nás navždy opustil Fedor Salajka (*2.8.1935 –  9.1.2018) – člen 

Zberateľského klubu Hliník nad Váhom, kamarát... 

Na klub chodil pravidelne – nechýbal ani raz – je mi smutno, keď sa v duchu 

objaví otázka – čo som sa ešte zabudol opýtať, čo nám zabudol povedať a budú 

nám chýbať aj tie jeho „srandovné“ historky, ktorými nás častoval na klube... 

verím, že toto odlúčenie je len na „chvíľu“...  a potom si to všetko dopovieme... 

 

Nezmestilo sa... 
 
Na konci roku 2017 sme ešte vydali (okrem štyroch miestopisných pohľadníc 

Bytče) aj dve privátne pohľadnice –1. Kvetinárstvo Barča Decor – Barbora 

Záhumenská,  2. Večierka – PhDr. Martin Gácik obe v počte 50kusov.  

 

 
 

Dve 1 - 2  
 

Na začiatku roku 2018 nám graficky upravil pečiatku OZ 

Galza náš „kreslič“ Mirko Vomáčka a následne sme dali 

vyhotoviť dva kusy pečiatky určenej na mimoúradný styk ( 

pošta, pozvánky, kondolencie,...)  S č.1 disponuje PhDr. 

Martin Gácik s č.2 Jozef Lulák a Barbora Záhumenská – 

odtlačky pečiatky sa budú vyhotovovať výhradne v modrej 

farbe. 

 

Smutná správa 
 

Dňa 4. 1. 2018 v Londýne zomrel Ivan Otto Schwarz vo veku 94 

rokov, rodák z Bytče.  Počas 2. svetovej vojny slúžil v britskom 

kráľovskom letectve. Foto vzniklo v roku 2010 v Dome kultúry v 

Bytči. 

 

 

     Spracoval - JL- 
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Ak sa rozhodnete zbierať...  

Leopold Gansel – Trenčín 

(pohľadnice na pokračovanie) 

 

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň 

a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku 

1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice  

prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“ 

s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918 

s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti 

(1905) pokračujú jeho potomkovia. 

 

 
 

 

Okienko pre filokartistov a 

filumenistov 
 

Zápalkové nálepky z éry 

socializmu  
(seriál na pokračovanie) 

 

Elektrospotrebiče – nuž v dobe minulej nebolo moc 

na výber, pokiaľ sme nesiahli po „zahraničných“ (v 

rámci RVHP) museli sme sa uspokojiť s Teslou 

alebo Etou,  ak sme chceli niečo kvalitnejšie museli 

sme zájsť do Tuzexu – za bony. Mimochodom 

bony predávali staré baby pred Tuzexom za 5,- Kčs 

až 5,50 Kčs – rifle Super-ky  alebo Lewis-ky stáli 

110 bonov. To bola doba, čo?  
 

 

 
 

 
Pravidlá Bytčianskeho jazyka 

 

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

 

glajbaz – tužka 

korheľ – opilec 

hózntrágle – tráky 

scohy – moč 

dranatý – nahý 

kupka – vedro 

 
 

Keď sme doma nevedeli „obsedzec“ a stále sme sa pýtali von - vedeli nám rodičia povedať: 

 „Zasek ca ric svŕbi, zasek chceš ísc ven, krky lámac – čo radšej nesedzíš doma na rici. “ 

            Spracoval - JL - 
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 
 

 

V tomto čísle si priblížime udalosti, ktoré sa odohrali vo Veľkej Bytči pred 80timi rokmi, teda v roku 1938. V tomto 

roku prestala existovať prvá Československá republika. Na jeseň ju vystriedala druhá Československá republika, 

neskôr názov Česko – Slovenská republika. Materiál sme získali v Štátnom archíve v Žiline, fond prezidiálne.  

Dňa 6.2. 1938 sa konala valná hromada Československej obce legionárska jednota vo Veľkej Bytči v zasadačke 

obecného domu. Program bol nasledovný:  

Čítanie zápisnice o poslednom valnom zhromaždení, správy funkcionárov, prejav župného delegáta, voľba nového 

výboru, voľné návrhy. Predsedom bol Jozef Bielik.  

Dňa 15. 2. 1938 vykonával Elemír Leimdorfer odborné revízie elektroinštalácie v budove SOKOL v Bytči. Tieto 

revízie nariadil 31.1. 1938 Krajinský úrad v Bratislave.  

Četnícka stanica Veľké Rovné hlási 1.3. 1938 Okresnému úradu nasledovné.  

Dňa 11. a 18. 2. 1938 v rímsko-katolíckej škole Veľké Rovné počas ručných prác učila žiačky 5 a 6 triedy učiteľka 

Jolana Pullmanová spievať pieseň s názvom „Hej Slováci“. Učiteľka Jolana Pullmanová povedala asi 25  žiačkam, 

že ich naučí spievať túto pochodovú pieseň, ktorú si budú spievať do kroku pri vychádzke.  Prvú slohu piesne 

napísala učiteľka na tabuľu a druhú slohu začala vyučovať .  

Spev započul z chodby správca rímsko-katolíckej školy a učiteľ Jozef Žilinčár z Veľkého Rovného a zakázal Jolane 

Pullmanovej pieseň spievať. Učiteľka po odchode správcu pieseň so žiačkami spievala.  

Prípadom sa zaoberal vrchný strážmajster Josef Nožička dňa 26. 2. 1938.  

Učiteľka Jolana Pullmanová bola iniciatívnou členkou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. V značnej miere štvala 

proti českému obyvateľstvu žijúcemu na Slovensku.  

Pre informáciu uvádzame plat učiteľky Jolany Pullmanove a to 1000 Kč.  

Dňa 14.8. 1938 Okresná hasičská jednota číslo 26 vo  Veľkej Bytči v rámci 20tého výročia samostatnej 

Československej republiky usporiadala Hasičský deň.  

Program bol nasledovný: 

6.00 hodine budíček D. H. S. vo Veľkej Bytči 

8.30 hodine poľná svätá omša na námestí 

11.00 hodine hymna, vztýčenie štátnej vlajky, prejavy, 

dekorovanie a defilé 

11.30 hodine poplašné cvičenie 

14.00 hodine zraz hasičstva na Sihoti a sprievod pod 

Lipky 

14.30 hodine závody s hadicami 

15.00 hodine hasičská veselica pod Lipkami 

Pre prípad nepriaznivého počasia sa mala veselica 

presunúť  do budovy Katolíckeho kultúrneho domu.  

Vstupné na veselicu bolo 5 Kč.    

Pozvánku podpísal okresný tajomník J. Krista 

a okresný veliteľ Štefan Ďurný.  

Dňa 6.4. 1938 adresuje Milan Maxoň za Výstavné družstvo v Košiciach, družstvo s ručením obmedzeným 

okresnému náčelníkovi upozornenie na výstavu.  Názov výstavy znel Výstava východu ČSR  - Košice 1938. Bola to 

celokrajinská jubilejná výstava pri príležitosti dvadsiateho výročia trvania ČSR.  

Dňa 28.4. 1938 okresný náčelník odpovedá. V odpovedi uvádza mená spolkov, ktoré by prichádzali do úvahy 

s cieľom účasti na výstave.  

Boli to:  

Slovenská roľnícka jednota, odbočka Súľov  - Hradná, predseda Miloslav Križan zo Súľova – Hradnej. 

Okresná pečlivosť  o mládež vo Veľkej Bytči, predseda Štefan Jančovič, Veľká Bytča. 

Odbočka slovenskej ovocinárskej spoločnosť vo Veľkej Bytči, predseda Oldřich Beneš, Veľká Bytča. 

Včelársky spolok vo Veľkej Bytči, predseda Ladislav Russ, Veľká Bytča 

Lovecký ochranný spolok vo Veľkej Bytči, predseda Dr. Ján Sucháň, Veľká Bytča.  

Slovenská remeselnícka a obchodná jednota vo Veľkej Bytči, predseda Ferdinand Adamík, Veľká Bytča. 

Miestny odbor Matice Slovenskej vo Veľkej Bytči, predseda Ján Štefánik. 

Katolícky kruh vo Veľkej Bytči, predseda Štefan Jančovič, Veľká Bytča. 

Odbor Živeny spolku Slovenských žien vo Veľkej Bytči, predseda Mária Štefániková, Veľká Bytča. 

Kultúrny spolok Beseda vo Veľkej Bytči, predseda Dr. Pavel Šurlák, Veľká Bytča.  

Pod Lipkami dnes 
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Telovýchovná jednota Sokol, odbor vo Veľkej Bytči, predseda Ferdinand Adamík, Veľká Bytča. 

Dobrovoľný hasičský sbor vo Veľkej Bytči, predseda Štefan Ďurný, Veľká Bytča. 

Miestna skupina Masarykovej leteckej ligy vo Veľkej Bytči, predseda Dr. Ján Sucháň, Veľká Bytča.  

Výstavy sa 1.11. 1938 zúčastnil Jozef Habánik  z obce Dlhé Pole. Vystavoval predmety z drôtu.  

Dňa 21.4. 1938 Prezídium Krajinského úradu v Bratislave žiada okresné úrady o preskúmanie evidencie 

kancelárskych strojov nachádzajúcich sa u okresných úradov. Jednalo sa o kategórie stroje písacie, stroje počítacie, 

stroje rozmnožovacie.  

Dňa 23.6. 1938 okresný náčelník vypracoval výkaz kancelárskych  strojov a prístrojov.  

Kategória písacie stroje, bolo ich 6 kusov a to značky Royal, Stoewer, Underwood, Mercedes, Halda Nord.  

Kategória stroje počítacie, boli dva a to značky VIctor, Addo 6. Stoje boli ručné.  

Kategória rozmnožovacie prístroje boli dva a to značky Hultex, Greif, boli obidva rotačné.  

Dňa 3.5. 1938 Četnícka stanica vo Veľkej Bytči hlási Okresnému úradu nasledovné: 

V hlásení veliteľ stanice vrchný strážmajster Slezáček píše ako 1.5. 1938 po domoch vo Veľkej Bytči Ladislav 

Grunbaum bytom Masarykovo námestie číslo 153 vylepoval bez povolenia nálepky  o rozmeroch 78 mm krát 49 

mm. Nálepky boli rôznej farby a modrou farbou bola vyobrazená Československá republika a zakreslené mestá 

Praha, Bratislava, Užhorod. Modrou farbou bolo nakreslený Sovietsky zväz a v ňom vyznačené mestá Minsk, 

Kamenec Podolský. Modrou farbou Francia a mesto Štrasburg. Z miest  Minsk a Štrasburg boli na nálepke farebnou 

čiarou vyznačené smery letov lietadiel do Prahy a čas doletu a to Štrasburg Praha 70 minút a Minsk Praha 2 hodiny. 

Z Kamenca Podolského do Užhorodu  40 minút.  

Pod týmto vyobrazením bol na nálepke nápis „Jednota ľudu bráni republiku“. Miesto tlače bolo“ Tlač Schondorfská 

46“. Ladislava Grunbauma pristihli počas vylepovania nálepok štábny strážmajster Václav Jurda a strážmajster 

Štefan Tománek. Našli u neho 5 kusov nálepiek a 9 kusov strhli. Ladislav Grunbaum sa dopustil priestupku zákona 

o tlači.  

V roku 1938 sa konali v Československej republike  22. 5., 29. 5., 12.6.,  obecné voľby. V okrese Veľká Bytča sa 

voľby konali 12.6. 1938. Dnes ich nazývame komunálne voľby. Boli  to posledné voľby v prvej ČSR, počas druhej 

Č- SR sa komunálne voľby nekonali,  a aj posledné voľby so širokou straníckou súťažou až do komunálnych volieb 

v ČSFR v roku 1990. V roku 1945 sa konali síce komunálne voľby, no súťaž politických strán bola v tomto období 

obmedzená. Počas obdobia Slovenského štátu 1939 – 1945 sa obecné voľby nekonali.  Takisto  to boli nadlho 

posledné voľby, kde mohli voliči udeliť preferenčný hlas. Tieto voľby sa konali v dusnej atmosfére anšľusu 

Rakúska, československo  - nemeckého napätia, čiastočnej mobilizácie. Ich výsledky neboli zverejňované. Dôvod 

bol jednoduchý, aby nezvyšovali napätie v republike.  

Dňa 3.6. 1938 odišlo 20 osôb z obce Veľké  Rovné na oslavy HSĽS , oslavy Pittsburskej dohody. Z obvodu 

četníckej stanice Veľká Bytča to bolo asi 10 osôb. Z okresu celkom asi 50 osôb.  

Dňa 5. 6. 1938 sa konalo verejné zhromaždenia Komunistickej strany v obci Veľká Kotešová a to na námestí pred 

Jánom Hozákom.  

Dňa 6.6. 1938 sa v obci Štiavnik konala verejná schôdza HSĽS. Rečnil Jozef Polčin rímsko-katolícky administrátor 

v obci Kolárovice. Schôdzu zahájil Augustín Čaprnka rímsko-katolícky administrátor v obci Štiavnik.  

Dňa 6. 6. 1938 sa konala verejná schôdza v obci Veľká Kotešová a to strany Československej sociálno-

demokratickej robotníckej. Predsedajúci bol Jozef Šimon z Veľkej  Kotešovej  a rečník bol Bedřich Ševčík z Veľkej 

Bytče.  

Dňa 11. 6. 1938 v obci Predmier sa konala verejná schôdza Republikánskej strany.  Schôdzu povolil Okresný úrad 

výmerom zo dňa 10. 6. 1938 číslo 530/1938 prezidiálne. Zastupovaním okresného úradu na verejnej schôdzi bol 

poverený Kažimír Treskoň notársky tajomník v Predmieri.  

Téma verejnej schôdze bola politická situácia a význam volieb.  

Predsedníctvo: Štefan Kucharík, robotník z Predmiera. 

Rečníci boli Hefrer, osnovník okresnej nemocničnej poisťovne v Žiline, Karol Bartoš pasienkový inštruktor zo 

Žiliny. Verejnej schôdze sa zúčastnilo asi 12 ľudí.  

Dňa 15.7. 1938 menoval okresný náčelník Vojtech Berecký četníckeho strážmajstra vo výslužbe Vojtecha 

Rozsypala za okresného inštruktora C. P. O. v okrese Veľká Bytča. 

Dňa 5. 8. 1938 četníci zadržali vo Veľkej Bytči poľského vojaka menom Pavel Staroscik, narodený 1914. Odovzdali 

ho Okresnému úradu, eskortovali ho do Bratislavy na policajné riaditeľstvo.  

Zo správy za mesiac august 1938 sa dozvedáme následovné: 

Prednosta bernej správy bol Karol Otrhálek 

Zástupca prednostu bernej správy bol Leopold Kubáček 

Vrchný berný tajomník František Langer 

Prednosta dôchodkového kontrolného úradu Jan Bambule 

Dôchodkovský asisent Karol Saidl.  
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Dňa 30.8. 1938 na Notárskom úrade vo Veľkom Rovnom  sa striedali odstupujúci starosta Imrich Adamčík a nový 

starosta Michal Greguš. Nový starosta bol výborom zvolený 1.7. 1938.  

V septembri 1938 v okrese Veľká Bytča prebehla evidencia rádiopríjímačov. 

Dňa 13. 9. 1938 Posádkové veliteľstvo v Žiline vzdalo rozkazy pre veliteľov stráží číslo 8, 9, 10. Heslo oznámili 

telefonický a znelo „Nařízeno střežení“.  

Členovia spolku Sokol boli: Jozef Hlucháň hlavný sklad tabaku Veľká Bytča a Eugen Čmár hostinský Veľká Bytča.  

Členovia spolku „Sdružení československých dobrovoľníkú“ boli: Ján Balala zámečník Veľká Bytča, Meško Pavel 

maliar  Veľká Bytča, Sauerman Ludvík Hliník nad Váhom, František Matúšek Veľká Bytča.  

Veliteľom vydali rozkazy pre stráženie zbraní, munície, obväzov, legitimácií. 

Za posádkové veliteľstvo v Žiline je podpísaný plk. pech. Emauel  Ambrož.  

Okresný četnícky veliteľ Slezáček na príkaz Okresného 

úradu vo Veľkej Bytči číslo 32/1938 mob. zo dňa 24.9. 

1938 nariaďuje, aby k prijímaniu evidenčných koní 

a neevidenčných koní a vozidiel pre armádu, ktoré bude 

prevádzané v dňoch 25, 26, 27. 9. 1938 na dobytčom 

trhovisku vo Veľkej Bytči  boli vyslané asistenčné 

hliadky četníctva. K asistencií vyslaný četník sa mal 

každý deň hlásiť o 5.00 hodine na dobytčom trhovisku 

pánovi tajomníkovi Foltýnovi k dispozícií. Výzbroj 

četníka tvorila prilba a pištoľ.  

Dňa 1. 10. 1938 prijala vláda ČSR podmienky 

Mníchovského diktátu.  

Žilinská dohoda bola podpísaná v Katolíckom dome 

v Žiline 6.10. 1938. Bola to deklarácia autonómie 

Slovenska v rámci ČSR. Deklaráciu podpísanú v Žiline 

formálne ratifikovalo Národne zhromaždenie  

Republiky Československej ústavným zákonom číslo 299/1938 22. 11. 1938.  A názov bol Zákon o autonómií 

Slovenskej krajiny.  

Prezident  republiky Dr. Edvard Beneš abdikoval 5. 10. 1938.  

Dňa 6. 10. 1938 menovala pražská vláda Jozefa Tisa za ministra pre správu Slovenska. Dňa 7. 10. 1938 pražská 

vláda vymenovala ďalších 4 ministrov M. Černák školstvo, F. Ďurčanský spravodlivosť, J. Lichner doprava, P. 

Teplanský financie. Jozef Tiso mal na starosti tiež vnútro. Táto vláda sa ujala moci 9. 10. 1938 a svoju funkciu 

vykonávala až do 20. 1. 1939 kedy prezident druhej Č-SR Emil Hácha vymenoval novú 6 člennú vládu.  

Štefan Fundárek rímsko-katolícky kaplán z Veľkej Bytče po 6. 10. 1938 organizoval HSĽS vo Veľkej Bytči. 

Miestne obyvateľstvo ho zvolilo za predsedu miestnej národnej rady. V tejto funkcií ako jej predseda zotrval až 

do jej zrušenia Funkciu národnej rady prevzala politická strana HSĽS. Štefan Fundárek bol dňom 15. 6. 1939 

dekrétom Hlavného veliteľa Hlinkovej gardy Šaňom Machom menovaný okresným duchovným Hlinkovej gardy pre 

okres Veľká Bytča. Štefan Fundárek vykonával tiež funkciu okresného predsedu HSĽS v okrese Veľká Bytča. 

Funkciu vykonával do novembra 1943.  

Dňa 22. 10. 1938 Četnícka stanica Veľká Bytča podáva Okresnému úradu hlásenie vo veci „Spolky v rámci 

rozpustenej strany komunistickej.  

Veliteľ četníckej stanice píše: „ Oznamujem, že Karel Polák, tajomník bernej správy vo Veľkej Bytči bývalý 

predseda spolku priateľov Sovietskeho zväzu udáva, že prestal byť predsedom tohto spolku asi pred 2 rokmi. Ďalej 

tvrdím, že spolok po jeho odchode zo spolku prestáva existovať“. Karel Polák, tvrdil četníkom, že pokiaľ existuje 

majetok spolku, tak treba hľadať u Pavla Leindorfera, ktorý bol spolkovým jednateľom.   

Pavel Laindorfer z Veľkej Bytče  bytom Masarykovo námestie 147, jednateľ spolku bol dňa 20. 10. 1938 vyzvaný 

štábnym strážmajstrom  Františkom Kerestešom, aby majetok a všetky písomnosti spolku dobrovoľne odovzdal. 

Pavel Leindorfer tvrdil, že všetko odoslal na Ústredie do Prahy. Na základe tohto tvrdenia urobili četníci domovú 

prehliadku u Pavla Leindorfera a to v prítomnosti štábneho strážmajstra Františka Keresteša, obecného strážnika, 

Jána Uličného. Pri prehliadke našli knihu „Večer sovietskeho smiechu“, Knihu „ Večer sovietskeho divadla“, 

zväzok tlačiva „ Tajemství a drama v jednom jednání“.  Iní materiál nebol nájdení  a tento bol zabavený  četníkmi.  

V roku 1938 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení kropiaceho automobilu z rozpočtu na rok 1938. 

Jednomyselné uznesenie sa týkalo Stavby štátnej ľudovej školy vo Veľkej Bytči. Projektant M. M. Harminc 

a náklady na stavbu boli 1 756 482 Kč. Stavba bola požadovaná z dôvodu nedostatok učební v štátnej meštianskej 

škole. Vzhľadom k udalostiam v roku 1938, budeme opisom pokračovať na nasledujúcom čísle. V tomto čísle sa 

nám nepodarilo obsiahnúť  ucelený opis udalostí.  

          Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Dobytčí trh dnes 
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GALZA informujeme (plus) ... 
 

Vysviacka 
 

V pondelok 13.11. 2017 prebehla v Bytči v Dome 

kultúry vysviacka priestorov. Vysviacky sa zúčastnili 

členovia mestských klubov, priestory vysvätil kaplán 

Mgr. Peter Olas.  V pozadí na stenách sa nachádzajú 

umelecké fotografie od bytčianskeho fotografa Jána 

Rabaru . Bohuš Behrík 2 obrázky z tvorby s názvom 

Grafika poštových obálok prvého dňa, Stanislav 

Smatana 2 obrázky z tvorby s názvom Hrabačka a 

Rozsievač obilia, Mgr. František  Garabík 2 obrázky zo 

zbierky pivných etikiet, Katarína Kasagrandová z 

tvorby 1obrázok s názvom Premenenie Pána, Občianske združenie GALZA 1 obrázok, vydané odznaky za celé 

obdobie. Autorka Katarína Kasagrandová 4 obrázky s názvom Svätý Juraj, Panna Mária ustavičnej pomoci, Kristus 

Pantokrátor, Svätá rodina. Zo zbierky Štefana Putirku 2 obrázky  s názvom Holubník, Super budík. Autorka 

Gabriela Uhliariková 2 obrázky s názvom Slovenská dedina, Kvapka. Zo zbierky Ľubomíra Kočnera 2 obrázky s 

názvom Vatikánske mince, Zapaľovače. Zo zbierky Stanislava Helmeša 2 obrázky s názvom  Krásy Slovenska, 

XXX. dni filatelie. Zo zbierky Jána Gärtnera 2 obrázky s názvom Praga V3S, Tatra 148. Občianske združenie Galza 

1 obrázok s názvom Pohľadnice rok 2016, edícia 100. Umelecké fotografie vznikli za podpory Mestského úradu 

v Bytči a sú majetkom Mesta Bytča. Nachádzajú sa v Dome kultúry v Bytči v klubových priestoroch.  

Výstava  
 

Dňa 9.3. 2018 o 12.00 hodine v Dome kultúry v Bytči 

prebehla vernisáž výstavy s názvom Výstava 

československých légií roky bojov, obetí a nádejí 1914 

– 1920. Výstavu inštalovala Nadácia M. R. Štefánika  

v spolupráci s Občianskym združením GALZA 

a mestom Bytča. Vernisáž výstavy otvoril príhovorom 

za Nadáciu M. R. Štefánika Ing. Pavel Šesták a za 

zberateľov bytčianska Ing. Juraj Hajdúch, mesto Bytča 

zastupovala prednostka Mestského úradu Ing. Alžbeta 

Kramarová. Otvorenia výstavy sa zúčastnili žiaci 

základných škôl a to Základná škola ulica Mieru a ulica 

Eliáša Lániho. Zo Slovenského Pravna pricestoval dopisovateľ Galzapressu PhDr. Martin Karásek. Kronikárka 

Gabika Uhliariková zaznamenávala priebeh akcie do Kroniky.  Výstava mala trvanie do piatka 23. 3. 2018. 

Zámerom výstavy bola prezentácia československých légií  mladej generácií školákov a obyvateľom Bytče 

a bytčianska. S touto výstavou prebehla súčasne aj výstava s témou Veľkonočné pohľadnice od autora výstavy Ing. 

Štefana Putirku.  
 

Čo sa nám podarilo 
 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči svojím uznesením zo dňa 21.2. 2018 číslo 11/2018 a číslo 14/2018 schválilo 

poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Bytča v sume 7470 eur pre účel „na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného 

stĺpa a sochy sv. Jána Nepomuckého na nádvorí zámockého areálu“.  Občianske združenie GALZA sa zaväzuje 

financovať predmet realizácie vo výške najmenej 10% zo sumy 7470 eur.  Termín realizácie je do 14. 12. 2018.  

Mestské zastupiteľstvo  v Bytči svojím uznesením zo dňa 21.2. 2018 číslo 12/2018 a číslo 14/2018 schválilo 

poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Bytča v sume 2000 eur pre účel „na zhotovenie Kovaného súsošia na nádvorí 

zámockého areálu“.  Občianske združenie GALZA sa zaväzuje financovať predmet realizácie vo výške 10% zo 

sumy 2000 eur. Termín realizácie je do 14. 12. 2018.  

Mestské zastupiteľstvo v Bytči svojím uznesením zo dňa 21. 2. 2018 číslo 13/2018 schválilo „Neprijatie ponuky OZ 

GALZA , Bytča na bezodplatný prevod Mestu Bytča : kovová plastika anjela, schodiskové stupne a spodný 

podstavec kamenného stĺpa, osadenú hlavu draka do studne zámockého parku,  osadený stojan pre pamätnú tabuľu 

Františka Šveca. Tieto náležitosti teda naďalej zostávajú vo vlastníctve OZ GALZA.  
 

             Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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VEĽKO-BYTČIANSKE ZVYKY A OBYČAJE V ČASE OD 

SYLVESTRA DO VEĽKEJ NOCI KEDYSI. 
 

 Sotva sa minuly radosti krásnych Vianoc, naši predkovia pomýšľali na iné radovánky.  

Sylvestrový večer po príchode z kostola odbavovali, a v mnohých domácnostiach odbavujú ešte i teraz, 

hostinou, ako na Štedrý večer. Po večeri prichodili do domu chlap za ženu a žena za chlapa prestrojení, s čipkou 

zahalenou tvárou. Tieto „kuriny babiny“, nesú na rukách z handár urobené a v perínke povité decko. Za nimi 

prichodí muzika, pozostávajúca zas len zo smiešne prestrojených mládencov a dievok. Domýšľavý mladík uchytil 

kus dosky, na prostriedok postavil z triesky vystrúhaného koníka; na neho natiahol hrubé konopné niti s jedného 

konca na druhý, z lieskového prútia a konských vlasov zhotovil slák, a basa už drnčala. 

Keď „kuriny babiny“ prišli do stavänia, zarečnili veselo: 
    

   „Kuriny babiny, 

   babiny kury, 

   dzedove šury; 

   baba mala fúzy 

   dzedo mrňúsy!“ 
 

Po tomto zavinšovali: 
 

   „Odíde nám starý rok 

   a príde nám nový, - 

   vítajce ho, vítajce!“ 
 

Domáci ponúkali túto veselú chásku koláčmi, mäsom a niekde i grošom; potom títo každého v dome, či bol 

starý alebo mladý, vyzvŕtali v tanci a muzika ich sprevádzala zas do druhého domu. 
 

Na „Tri krále“ prestrojili sa mládenci za troch kráľov (jeden z nich je murínom) od východu a anjela. Anjel 

nosil Betlehem s hviezdou, králi jeden zlato, druhý kadidlo a tretí myrhu. Napodobnené, ako v kostole pri 

„okádzaní“. „Betlehem“ spravili si z tenkých doštičiek alebo zo smrekovej a borovej kôry. Bola to napodobnená 

malá maštáľka, v nej jasličky s malým Ježiškom. Na štíte maštáľky nosia zlatú hviezdu. „Traja králi“ predstavujú sa 

ešte i dnes zamieňavo piesňou. 
 

Všetci spievajú: 

  
„My tria králi prišli sme k vám, 

   šťastie, zdravie vinnšuvac vám, 

   šťastie, zdravie, dlhé roky, 

   zďaleka sú naše kroky.“ 
 

Čierny mlčí, ostatní spievajú: 
 

   „Odkiaľ ty to, čierny v zadu 

   vystrkuješ na nás bradu?“ 

Čierny spieva (nápev predošlý): 
 

   „A ja verím, že som čierny, 

   pochádzam z murínskej zemi. 

   Slnce je tomu príčina,  

   že moja tvár je spálená. 

   Slnce je predrahý kameň, -  

   Uchovaj nás Kriste, ameň!“ 
 

Po tomto obetujú králi kľačiac pred „Betlehemom“, Ježiškovi dary.  

Prvý kráľ: Ježiško, Ježiško, ja ti oferujem zlato! 

Druhý kráľ: Ježiško, Ježiško, ja ti oferujem myrhu! 
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Tretí kráľ: Ježiško, Ježiško, ja ti oferujem kadidlo! 

Všetci spievajú (stojac okolo Betlehema, nápev predošlý): 
 

   „Plesaj každá duša verná 

   z narodenia Krista Pána.“ 
 

Čierny (hovorí): Prajeme vám šťastlivý Nový rok, aby ste si ho v radosti prežili a v nebeskom kráľovstve sa 

radovali! 

Domáci odmenili chásku „Troch kráľov“ koláčmi, suchým ovocím, alebo peniazmi. Dnes to ešte kde-tu 

vídať, lenže nie mládencov, ale školských chlapcov, ktorí to robia z profesie. 

Na „Tri krále“ dávali si občania v zákrsti „posviacac“ kriedu a boli prítomní, keď kňaz posviacal pri 

krstiteľnici v kadiach vodu. Svätenej vody si každý doniesol domov, lebo jej pripisovali a pripisujú ešte i dnes 

liečivú a uspokojivú moc. Ňou kropia na Štedrý večer a pri všelijakých domácich slávnostiach „stanie“, čeľaď 

a statok; podávajú ju umierajúcemu na občerstvenie, ale i pri všelijakých chorobách ako liek. 

Trojkráľovou kriedou značieval gazda domáce hospodárske účty na hradu; ňou písavali pred seba kolieska 

a do nich krížiky, aby zlý duch, čert, nemal k nim prístupu. (Riekanky sa, žiaľ, nezachovaly.) 

Na „Hromnice“ (2. II.) niesol každý občan sviece do kostola (táto obyčaj sa čiastočne dodnes zachovala), 

aby ich dal posvätiť. Hromničná svieca mala kúzelnú moc. Zažíhali ju, keď ponad mesto tiahla búrka, keď blesky 

„šľuhaly“ a keď hromy bily.Ona mala chrániť dom pred udrením hromu. Podávajú ju ešte i dnes umierajúcemu do 

ruky, aby mu na druhom svete „večné svetlo“ svietilo. 

Cigán sa bojí „Hromničky“. Je to stred zimy, keď fúka ostrý vietor a mrazy treštia. Keď vylezie z búdy 

a mráz a „ostrý poliak“ (vietor od severa) mu nahé údy poštípe, zvolá: „Či je to baba a či chlap, kedž je to také 

silné?!“ a vtiahne sa zpäť do búdy. 

Na „Blažeja“ chodili a chodia ešte do kostola dať si po omši na kríž klásť sviečky pod krk, aby v roku hrdlo 

nebolievalo.  

Štyria-pätoria veselí mládenci sobrali sa navštevovať domy. Jeden z nich oblečený bol za „husára“ a nosil 

vysoko vytasený „paloš“ (meč, šabľu). Vstúpiac do izby, podskočil naprostred izbe, „vštúril“ paloš do hrady pod 

povalou, potom v kolečku pochodoval s ostatnými pod palošom, spievajúc: 

Keď dospievali, postáli pekne v rade a po chvíli zanôtili znova: 

 

„Mizerere, mizerere, 

sedzí kočka na slanine; 

poďme my hu zehnac  

a na rožeň vepchac... 

 

Taký kus, jako hus, 

a na rožeň vepchac. 

 

Jaknám málo odrežece, 

Do prsta si zarežece!“ 

 

 

Domáci vedeli, za čím táto cháska prišla. Nebolo domu, kde by im neboli nadelili slaniny, klobásky alebo 

údených rebier, šunky. Nadelené ponapichali na paloš a tak s tým chodili, kým nebol plný. V každom dome 

poďakovali sa slovami: 

„Pán Boh zaplať a požehnaj a daj zdravia!“ Pri odchode spievali (nápevom ako „Naša pani úbohá...“): 
 

„Naša chasa veselá, 
  

 všecko bere, čo gdo dá, 
  

 i slaniny i rebrá 

i ty staré ohreblá!“ 
 

Nasbieranú korisť doniesli potom do niektorého domu, kde im slaninu „škvarili“, klobásky a rebrá „obárali“, 

„režného“ nahriali, čo potom večer, keď matere k tomu napiekli krúpnych báb s oškvarkami, v priestranných 

chalupách, „dze sa dzievky a macere zešly“, pri muzike a tanci spoločne strovili. 

 

Spracovala Sidónia Sakalová, prevzaté z časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosti 
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Musím sa priznať, že toto je dlho pripravovaný rozhovor – vari aj dva tri roky 

dozadu sme si stále sľubovali, ale akosi sa nám nedarilo a vždy do toho niečo 

prišlo. Ale... v jedno februárové dopoludnie v jednej kaviarni na námestí v Bytči 

to predsa vyšlo (asi preto lebo tam majú povolený vstup aj naši štvornohí 

kamaráti) Totiž pán ktorého som vyspovedal je 81 ročný Bytčan – originál – 

narodený v Sobášnom paláci, člen Zberateľského klubu Hliník nad Váhom 

a správny chlap s trefnými poznámkami a spomienkami k Bytči a jeho 

obyvateľstvu. Najskôr ho môžete stretnúť s Maťom – psíkom, ako sa obaja 

prechádzajú po námestí a krátia si tak čas. Je to asi 4-5 rokov dozadu, keď mi 

navrhol tykanie – čo je pre mňa ohromná pocta, ja mu zasa nepoviem inak ako 

Miňo. 
 

       Rozhovor s Miloslavom Janečkom 
 

Miňo - Ty si sa narodil priamo v Sobášnom paláci - to ako?  Neviem o tom, 

že by tam bola niekedy pôrodnica...či? (pokus o žart) 

Čoby – mali sme tam kedysi byt, ako je recepcia a moja babka bola pôrodná 

babicuľa. (Alžbeta Bumbová) A to vieš, že dedo Jan Bumba vozil baróna 

Poppera (Lothar) na koči a staral sa mu o kone? 

 

Nevedel som, ale teraz už viem – ozaj ako sa k tomu 

dostal? 

Dedo pochádzal z Litvínova a barón Popper tam mal známeho 

iného baróna, ktorý odporučil môjho deda ako kočiša 

a odborníka s koňmi – to vieš v tej dobe autá neboli. 

Miňo, porozprávaj mi o „Elektre“ o elektrifikácii o tatovi... 

Tata sa volal Viliam Janeček nar. roku 1911 bol vyučený 

elektrikár a mal vyštudovanú priemyslovku v Bratislave. Jednu 

dobu robil „obvodného“ (vedúci elektrikárov a montérov 

v Bytči), ale aj predsedu MNV v Bytči (1949 – 1950).  

 

Predajňu Elektro sme mali vedľa kostola – teraz je tam 

mäsiarstvo. Celý barák patril Marcišovi (Frenk 

Bodega Marciš) a my sme tam mali prenajatý 

priestor. No, nepredával sa tam len elektroinštalačný 

materiál, ale aj bicykle, gramofóny, rádia,...V obchode 

predávala mama, ale aj objednávala a nakupovala 

tovar. Ako chalan som s ňou chodil na tovar do Brna – 

vlakom. V Mičurovej vile (teraz Lídl) varili nejaké 

kuchárky, nepamätám si už presne pre koho, ale keď 

mali pokazený nejaký spotrebič v kuchyni – doniesli 

ho do opravy a opravený som ho išiel zaniesť ja – 

vždy som dostal pár drobných „za cestu“.  Tata 

elektrifikoval obec Makov, ale aj Čepčín a ešte iné 

okolité satelity – nepamätám si to presne všetko 

a pozabúdal som aj mená zamestnancov – to vieš mal som 10-11 rokov. Tata bol veľký filatelista mal obrovskú 

zbierku známok, poznal sa veľmi dobre s Gejzom Ganzlerom, ale aj so Stanom Bírošom, zbierku Československa 

predal, keď staval rodinný dom, to som chodil do štvrtej mešťanky – pamätám si to ako keby to bolo dnes. Tato 

hrával aj divadlo – bol členom Ochotníckeho divadelného súboru v Bytči – družbu mali v Čechách s mestom 

Broumov, kde tiež chodili hrať.(skúšky sa konali v Katolíckom dome – potom tam bol KaSS) No a potom prišiel 

Víťazný február 1948... zobrali nám všetko a dostal si len vyvlastňovací dekrét. Mňa nechceli zobrať ani do 

„pioniera“ – dozvedel som sa, že niektorý ľudia povedali na moju adresu – „ ten mladý Janeček, sa nesmie dostať 

ani do školy ani nikde inde – lebo bol ve skaute“ – ale, bola to vlastne taká pomsta hlavne za rodičov, pretože tata 

bol živnostník – buržuj, oportunista. A dobre vieš aké boli čistky v päťdesiatych rokoch, teraz je toho v televízií - 

hromada dokumentárnych filmov. 

Kočiš Lothara Poppera - Jan Bumba 

Miroslav Janeček a Maťo 

Predajňa Elektra Viliama Janečka na námestí vedľa kostola 
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Miňo, ako si toto obdobie prežíval ako chalan?  

Jožko to bola spomienka ktorá bolela a bolí, nikdy 

som nepátral po ľuďoch ktorí sa na tomto podpísali, 

možno aj viem, ale nechám si to pre seba – nie som 

pomstychtivý a ani som nikdy nebol, aj na vojne som 

bol u „petepákov“ pri lopate, bývali sme po 

kláštoroch, ale aj napríklad v Bechyni na letisku alebo 

sme stavali kuchyňu v Havlíčkovom Brode - aspoň 

som videl kus sveta, neľutujem to. 

Tak, ale musíš mať nejaké zážitky z detstva na 

ktoré rád spomínaš, alebo všetko bolo „čierne“? 

Ako chalani sme chodili na faru, do pivnice, do 

„skautu“ samozrejme – potajomky. Pri základnej 

škole sme mali divadelný krúžok – hrávali sme pre 

deti aj dospelých rôzne divadelné hry pod vedením 

pani Bielikovej (manželka riaditeľa Pivovaru.) Ale 

zbieral som už vtedy známky aj odznaky ako chaseň – 

vtedy sme zbierali všetci a aj vymieňali medzi sebou. 
  

 

Ako si potom pokračoval, myslím po ukončení základnej školy? Kam si sa dostal? 

Mohol som ísť na strednú školu – geologická - banícka priemyslovka, bol som malý a drobný, vieš si ma predstaviť 

v bani, tak tata rozhodol, že pôjdem do učenia za elektrikára, vyučil som sa ako navíjač motorov, za Kinex, kde som 

aj nastúpil. Po vojne som sa oženil a bol som zamestnaný v Kinexe ako elektrikár (vtedy Mechanika) a po čase som 

prešiel do konštrukcie, ale prišla možnosť ísť do Martina – závod 09 – tiež na vývoji konkrétne Výskumný vývojový 

závod. Tam som odišiel v roku 1965 hlavný dôvod bol bývanie. Jedna dcéra sa narodila tu v Bytči a druhá 

v Martine, staršia Mária je detská doktorka a mala súkromnú ambulanciu v Martine a mladšia Miloslava je magistra 

a robí na deckom oddelení v nemocnici v Martine. 

Ako si sa dostal zasa naspäť do Bytče?   

Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov si mama zlomila ruku, ako osemdesiat ročná – tak som prišiel 

z Martina  doopatrovať oboch rodičov. Obaja rodičia vlastne zomreli pri mne... Byt v Martine som predal a taktiež 

rodinný dom v Bytči a zbierka známok, a všetko ostatné, vlastne zostalo tam, vieš, že ani neviem kde sa to podelo? 

To čo sa mi podarilo doniesť do Bytče – pár plechoviek odznakov – si dostal Ty...ozaj v Bytči máme rodinnú 

hrobku, tak potom sa mi tam môžeš prísť zato vyplakať...(obojstranný smiech - no z mojej strany určite trpký).  
 

Miňo ďakujem...          Spracoval - JL -  

Viliam Janeček (na prelome 40tich a 50tich rokov) a ako dôchodca 

Miloš Janeček ako 12ročný v bielom krúžku (v strede - triedny učiteľ Štefan Šalát a kaplán Pavol Kováč-Varga - v okuliaroch) 
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Ďalšia koloniálna ríša – tentoraz portugalská. Patria sem územia a štátiky ako Téte, Guiné, Macau, Timor, India, 

Azory, Angola, Quelimane, .... 

Asi najznámejší reprezentant portugalských kolónií je Nyassa – od roku 1897 územie severného Mozambiku – 

neskôr vydávané známky s názvom Compania do Nyassa – známky  tlačili v Londýne – firma Waterloo, po roku 

1929 vydávané známky Mozambiku. Ja tiež zbieram Nyassu a mám ju skoro kompletnú v čistom, chýba mi ich len 

zopár – okrem chybotlačí. Myslím, že sú to jedny z najkrajších známok, ktoré boli kedy vydané – porovnateľné 

s anglickými kolóniami. 

 
 

Chyba na známke – tentoraz omyl na známke Cookových ostrovov – ako vidno posádka sa 

vyloďuje – takže loď kotví – ale, kotví z roztiahnutými plachtami – plachty by mali byť zvinuté.  

 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 
 

– na čiernobielej fotografii je poštový úrad (pošta) v Bytči, – 

(vedľa sobášneho paláca) z obdobia Slovenského štátu (1939 – 

1945) pošta bola v prevádzke už za Rakúsko – Uhorska (1902 – 

1946) teda štyridsaťštyri rokov. V budove pošty bolo 6 úradných 

miestností, telegraf, MB telefónna ústredňa (MB–miestna 

batéria)  + služobný byt – štvorizbový – pre poštmajstra, na 

dverách bola z vnútra veľká závora. Aj napriek tomu chceli 

poštu vykradnúť.  Bolo to na Silvestra v roku 1932 a to tak, že 

zlodej sa schoval v telefónnej kabínke – chytila ho četnícka 

hliadka.(podrobnejšie o lúpeži bolo písané v Galzapresse – 

ročník II. Číslo 1 strana 5,6).    

Budova patrila barónovi Lotharovi Popperovi a krátko pred rokom 

1948 ju kúpil Jozef Andrejsek (záhradník baróna Poppera) – dedo Ing. 

Jozefa Janiša – ktorý budovu pošty z časti zrekonštruoval v roku 2012 

– 2013. (viď. druhé foto) Budova sa potom využívala ako bytové 

jednotky. Pošta po roku 1946 bola premiestnená do suterénu MNV 

v Bytči.  
   

 

Veľkosť použitého zberateľského materiálu v článku, bola 

upravená!       
       Spracoval - JL - 
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           Oral history 
 

„Žabiarska sága.“  

 
 

 

Myslel som, že výpoveď o Hliníckej muzike ukončím v minulom čísle, ale keďže som sa dopátral k novým 

informáciám a aj obrazovému materiálu budem ešte pokračovať aj v tomto čísle. Robím to preto, že ak sa počas 

zostavovania článku zistím „horúce“ novinky, tak ich zaradím aktuálne, aby sa na ne nezabudlo a budem to takto 

robiť aj v budúcnosti – takým malým snom je pretaviť zozbierané materiály o Hliníku a Hliničanoch do knižnej 

podoby... 

Fotografie a komentár  mi poskytol pán Slavomír Gácik zo svojho osobného archívu, za čo mu patrí veľká vďaka. 

Ako som sa dozvedel v Hliníku pôsobila ešte jedna kapela – volala sa HAGAJAGA - bola to vlastne skratka, ktorú 

tvorili  priezviská  hráčov – Haranta – Gácik – Jandzík – Glazel. Od pána Slavomíra Gácika som sa dozvedel: 

„HAGAJAGA – vznikla kedz odešiel Jožko Plačko 

na vojnu a trvala dva roky. Zestava - Štefan Haranta 

– husle, ja som hral „džes“ trumpetu, Tóno Jandzík 

– buben, - (kúpel bubny od Ondreja Škorvana - ten 

veľký mal pravú kožu – bolo ho daleko počuc, mal 

výborný zvuk a  priemer dzevadzesiat centimetrov) 

Karol Glazel – harmuniku. Karolko bol ešče 

školopovinný – chodzel do siedmej alebo osmej 

triedy, ale bol veľmi šikovný a hral výborne, za dva 

roky prešiel celú ľudovú školu. Museli zme ho 

vždycky vypýtac ze školy od riaditeľa Kentoša 

(vtedy bol riaditeľ ZDŠ na Revolučnej ulici - Ján 

Kentoš) a museli zme sľúbic – že Karolko nebudze 

pic. Ináč aj jeho ocec, kedz zme hrali zábavy 

v Hliníckej hornej krčme sa vždycky naňho prišiel 

pozrec a skontroluval ho. V hornej krčme bol taký 

krčmár – už si nepamatám jako sa volal – mal jednu srvírku – fajčel cigaru a za pultom nesmel nikdo stác – 

neobslúžel ho, ale bol férový, čo zme si vybrali za hranie „do širáka“ bolo naše + pár korún čo prišli ze Žiliny 

– začínali zme tam tak o piatej o šiestej podvečer a končeli o dzesiatej alebo o pól jedenástej večer. Každý 

piatek alebo sobotu podľa teho jako bolo voľno. 

Hrávali zme svadby, zábavy - tam kdze sa potrebuvalo napríklad aj na MNV pri príležitosci jubileí 

dôchodcov. (aj foto HAGAJAGY je s tejto akcie na MNV) Repertuár tvoreli ľudové pesničky a vždy nejaká 

novinka – napr. Pri jednej plavovláske,... niečo zme aj my pospievali, ale väčšinu spievala celá sála, opakuvali 

zme niekeré pesničky aj štyri – pac rázy.  Trénuvali zme v lece pri zvonici (horná krčma) na drevách, kelo 

rázy aj do dzesiatej večera, v zime zme trénuvali po chalupách – tam kdze bolo ceplo. Pamatám raz zme išli 

ze svadby z Beňova a nad ránom tak primrzlo, že zme dolu tým kopcom (od jazera po trnsformátor) išli 

hádam aj hodzinu, čo zme sa jeden druhého držali – 

to viece nástroje – Štefan Haranta mal okolo 

osemdzesiat rokov, ale dobre bolo, aspoň je na čo 

spomínac. Kedz prišiel Jožko Plačko z vojny začali 

zme hrac v tej zestave jako pred vojnu.“ 

Nuž a ja len dodám, že v období trvania HAGAJAGY 

mal Viliam Fašang zdravotné problémy – operovali ho 

„na žlčník“ a preto s nimi nehrával. A mimochodom 

k provízií za hranie - na jedného muzikanta ( 50,- Kčs – 

zábava, svadba - na svadbe dali pojesť a aj niečo popiť 

+ do krabice zákuskov – to záležalo na svadobčanoch).  

V Hliníku sa okrem muziky hrávalo aj divadlo – režisér 

– aj s režisérskymi skúškami bol Štefan  Haranta ... a 

o tom nabudúce... 

Pokračovanie nabudúce... 
 

(V článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej).        Spracoval -JL- 

HAGAJAGA – zľava – Štefan Haranta, Slavomír Gácik, Karol 

Glazel, Tóno Jandzík 

zľava – Viliam Fašang, Viktor Podolínsky, Slavomír Gácik, 

Tóno Jandzík, Jožko Plačko - foto z obdobia (1965 – 1967)  
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
 

Jozef Kemka 
 

Dnes Vám predstavíme bytčianskeho rodáka žijúceho v Bytči menom 

Jozef Kemka. Rozhovor prebehol v kaviarni KL Racing na námestí  

v Bytči v utorok  27.2. 2018 podvečer .  

Jozef Kemka sa narodil 22. 12. 1961. Venuje sa okrem pracovných 

povinností športu a konkrétne behu, maratónskemu behu a otužovaniu. 

Ako sa nechal Jozef Kemka počuť beh je pre neho doslova drogou.  

Ako začínal? Jozef Kemka začal s behaním keď mal 49 rokov a vtedy 

vážil 123 kg. Cítil sa veľmi mizerne.  Rozhodol sa niečo podniknúť . 

Radikálne skončil s alkoholom, fajčením a zmenil životosprávu.  

Začiatky boli ťažké. Pravidelne každý večer behával 6 km, neskôr to 

bolo už 14 km.  Potom to bolo aj 25 km, no toto bolo ojedinele.  

Keď mal 50 rokov dozvedel sa o Majstrovstvách Slovenska v behu na 10 km v Kysuckom Novom Meste v apríli 

roku 2011. Tu skončil v poradí štvrtý vo svojej vekovej kategórií. Tento moment ho ako spomína nakopol.  

V tomto období sa dozvedel o Žilinskej bežeckej lige a začal sa jej zúčastňovať. V mesiaci máj 2011 si vyskúšal 

čadčiansky maratón v dĺžke 42 km. Prvú  polovicu zdolal za čas 1,31 hodiny a druhú polovicu prešiel za 3,31 

hodiny. Toto bol jeho prvý maratón. Za rok 2011 skončil Jozef Kemka v bežeckej lige druhý vo svojej vekovej 

kategórií  od 50 do 60 rokov. Celkovo skončil piaty. V tomto športe pokračuje nepretržite až do dnes.  

Rok 2017 bol jeho najúspešnejší. Počas tohto roka odbehol 11 maratónov. Z tohto počtu odbehol dva v Ostrave, 

jeden v Olomouci a tam skončil štvrtý na Majstrovstvách Českej republiky. Okrem týchto to boli ešte rajecký 

maratón,  košický maratón, kysucký maratón a hamburgy maratón v Žiline.  

Hamburgy maratón znamená toto. Športovcov monitoruje rozhodca. 

Hamburgery je to nemecký výraz. Tu sa nedávajú medaile. Určí sa len dátum, 

čas behu a dĺžka behu. Športovci si prinesú aj svoje občerstvenie. Rozhodca 

každému športovcovi zapíše čas a výsledky mu zapíšu do tabuľky. V januári a 

februári sa konali Ostravské maratóny, kde skončil druhý a tretí vo svojej 

vekovej kategórií od 50 do 60 rokov. 

V mesiaci apríl 2018 usporiadajú v Krakowe, poľský maratón a Jozef Kemka 

tu má už pridelené číslo 1024. Výsledky svojej činnosti Jozef Kemka 

pravidelne zverejňuje na svojom Facebooku. Jozef ešte počas rozhovoru 

spomína , že sa venuje fenke menom Šani, plemeno minibulterier. V roku 

2017 sa zúčastnil behu s názvom Zátopkova 10 v Žiline, skončil tretí, 

Hôrecká šestka, beh sa konal  v obci Hôrky, tu skončil druhý. Beh s názvom 

Veľký Borošovec v Rajci, bol to beh s dĺžkou 15 km v horách. Tu skončil ako 

druhý. V obci Turany sa konal beh oslobodenia Turian a tu skončil tretí. Bol 

to beh  na 10 km. V roku 2017 skončil na silvestrovskom behu v Lietave 

druhý. Takisto absolvoval aj vianočný beh. V roku 2017 v Kysuckom Novom 

Meste skončil tretí na Majstrovstvách Slovenska. Jozef Kemka nie je 

organizovaný v žiadnom klube v meste Bytča, lebo taký klub tu ani nepôsobí. 

ako však spomína beháva za Mesto Bytča.  

Jozef Kemka spomína bytčianskeho rodáka sedemdesiatnika  menom Marian 

Kalabus, ktorý pôsobí ako rozhodca a je jediný na Slovensku, ktorý ma 

oprávnenie certifikovať trať. Jozef Kemka nám prezrádza plány do budúcna. 

Chce usporiadať Hamburgy maratón v Bytči v priestore zvanom „Kaplnka“. 

Trať bude certifikovať Marian Kalabus.  

Marian Kalabus hovorí o Jozefovi Kemkovi, ako o jedinom Bytčanovi, čo má 

také vynikajúce  bežecké časy a maratónske časy. V Bytči je zatiaľ neprekonaný.   

K behu si Jozef pribral aj otužovanie a kúpanie sa v ľadovej vode, ktorá mu ako tvrdí pomáha. V roku 2017 sa stal 

ľadový medveď. Kúpe sa v bytčianskom kanáli v úseku Hliník nad Váhom alebo na Liptovskej Mare. Je v kontakte 

aj s liptovskými medveďmi.  

Tento rok v októbri pobeží Majstrovstva Slovenska v ultrabehu na 50 km v Žiline.           

                  Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Filuménia alebo filumenistka. Pod týmto názvom sa nachádza zberateľský obor, 

ktorý združuje zberateľov zápalkových nálepiek, obalov a celých škatuliek. 

Filumenista vznikol z grécko-latinského slova phil/lumen, v preklade milovník 

svetla. Prví zberatelia sa ešte v 30-ich rokoch minulého storočia oslovovali ako 

labelisti, na Slovensku ako zberatelia etiketiek. V 50-ich rokoch sa objavujú už 

filumenisti, sú organizované prvé zberateľské krúžky, prvé výstavy, prvé hárčeky 

(aršíky) k výstavám. Zbiera hlavne mládež.  

Zbieranie predstavuje odlepovanie nálepiek z drevených zápalkových škatuliek v nádobách teplou vodou. 

Nasledovalo sušenie pijakmi a lisovanie v knihách, prípadne žehličkou. Objavujú sa prvé albumy, na obale so 

zápalkovými nálepkami pod fóliou. Albumy priam predurčovali k nalepeniu 

prírastkov. Pokiaľ to bolo lepidlom vyrobeným z múky alebo hnedou lepiacou 

páskou nebol to v budúcnosti až tak veľký problém. Horšie to bolo s 

„nezničiteľným“ kanagonom. Pri neexistencii katalógov prevládal názor, že séria 

by mala mať 10 nálepiek. Stávalo sa, že séria bola postupne nalepená na 

niekoľkých listoch albumu podľa toho, ako pribúdali nálepky. Výrazne v 60-ich 

rokoch pomohli Zberné suroviny, ktoré rozdávali mladým zberateľom 

nerozstrihané čisté bloky zápalkových nálepiek.  

V Československu pracujú 3 zápalkárne - Solo Sušice, Solo Lipník a na Slovensku 

Smrečina Banská Bystrica (do roku 1959 i Smrečina Ružomberok). Objavujú sa 

prvé oblastné filumenistické časopisy/spravodaje. Koncom roku 1968 je založený 

Český filumenistický svaz (ČFS), v roku 1969 i Slovenský filumenistický zväz. 

Začínajú sa vydávať časopisy, v ČR je to Filumenie, na Slovensku Správy SFZ. 

Prvé katalógy začínajú deliť zbierky na domácnostné zápalkové nálepky a 

exportné zápalkové nálepky. Zbierky sa začínajú deliť na obdobia 1918 – 1945, 

1945 – 1958, 1959 - … Je zabezpečený pravidelný prísun zápalkových nálepiek 

priamo zo zápalkární „novinkovou službou“. V ČR dosiahne počet zberateľov skoro 6 000 (dnes asi 400) na 

Slovensku potom 600 (dnes asi 30). Sú vydávané ďalšie katalógy, objavujú sa výlepné albumy, kde do okienok 

zberatelia doplňujú a dolepujú nálepky. Pre doplňovanie zbierok poštovou výmenou si filumenisti vytvárajú 

zoznamy katalógových čísiel chýbajúcich nálepiek – tzv. „chybky“. Sú organizované výstavy, výmenné schôdzky – 

burzy, sú nadviazané kontakty so zahraničím. Ide o „zlaté“ obdobie filumenistiky, asi do roku 1980. Začína klesať 

počet filumenistov, klesá i počet odberateľov časopisov. Príčin je niekoľko, medzi hlavnými je prechod zápalkárne 

v B. Bystrici na výrobu kartónových škatuliek v roku 1970, následne v Sušici v roku 1984. Medzi zberateľmi sa 

objavil nový termín – rozlepený obal zápalkovej škatulky – prírez. Problémom bola manipulácia so zbierkou 

prírezov. Jeden prírez vážil asi 2 g, pri 1000 ks už to boli 2 kg. Ďalšou príčinou bol pokles členskej základne hlavne 

odchodom starých zberateľov a nezáujmom mladých o tento zberateľský obor. Sametová revolúcia v roku 1989 

prináša rôzne pokusy o privatizáciu zápalkární. Výsledkom je ukončenie činnosti 

zápalkárne Moragro s.r.o v Lipníku (1992), Smrečina Hofatex Banská Bystrica 

(2002), Solo Sušice (2008). Rok 1993 a následné rozdelenie sa Československa 

viedlo k tomu, že dnes hovoríme o „uzavretej“ zbierke zápalkových nálepiek 

Československo 1918 – 1993. S týmto sa neuspokojilo pár zberateľov, ktorí 

premeriavajú a hľadajú nové odchýlky, výsledkom sú stále nové katalógy 

s meniacim sa prečíslovaním zápalkových nálepiek. Výmenu nálepiek nahradil 

hlavne nákup či už na výmenných stretnutiach alebo prostredníctvom aukra.  

 

(Na budúce Slovensko – po roku 1993).                                                                    
          Spracoval Ing. Vladimír GAJDOŠ 
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Zoznam benzínových čerpacích staníc 

a skladíšť v okrese Veľká Bytča 
 

Podľa hlásenia Okresného úradu vo Veľkej Bytči, podáva okresný náčelník 9.3. 

1937 zoznam čerpacích staníc. 

V obci Veľká Bytča sa nachádzali dve a to na námestí a v zámockej ulici.  

Čerpaciu stanicu na námestí  prevádzkoval  pán Salamonn Lippa. Obsahovo 

v litroch 3500 a bola v kategórii stabilná. V hlásení boli tri kategórie a to stabilná, 

polostabilná a pojazdná. Prístroje  značky BZ barely. Predávali tu benzín, petrolej. 

Stanicu zriadili v roku 1929.  

Čerpaciu stanicu v zámockej ulici prevádzkoval Jozef Keménny . Kategória 

stabilná s obsahom 2000 litrov. Zariadenie značky APOLLO barely. Predávali tu 

benzín, petrolej. Stanicu zriadili v roku 1929.  

V obci Predmier čerpaciu stanicu prevádzkoval Tibor Nařrmann. V kategórií 

polostabilná s obsahom 200 litrov. Zariadenie BZ barely. Zriadená bola v roku 

1934. 

 

 Bratia legionári v Bytči  

 

Zo zápisnice napísanej na ustanovujúcej valnej schôdzi Československej obce 

legionárskej Jednota vo Veľkej Bytči dozvedáme sa nasledovné. 

Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 11. 10. 1921 o 16.30 hodine v spolkovej 

miestnosti v hostinci u brata Eugena Čmára. Prítomných bolo 29 bratov  

Schôdzu zahájil brat Jozef Hlucháň. Po ňom mal predslov brat František Vojta zo 

Žiliny. Hovorili o potrebe vzniku obce legionárskej na bytčiansku. Prítomní 

hlasovali za vznik obce legionárskej pre obec Veľká Bytča a okolie. Za predsedu 

tejto schôdze bratia legionári zvolili brata Františka Vojtu a za zapisovateľa brata 

Václava Šlechtu. Brat Ševčík navrhuje brata Jozefa Hlucháňa za predsedu, 

ktorého bratia následne jednohlasne zvolili.  

Za jednateľa si bratia zvolili brata Václava Šlechtu, za 

miestopredsedu bratia jednohlasne zvolili brata Emila 

Salajku , za pokladníka brata  Eugena Čmára, za 

revízorov účtov brata  Lyžičiara a brata Ševčíka. 

V diskusií brat Jozef Hlucháň referoval o priebehu 

pozemkovej reformy.  
 

       Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Mária Gáciková, rod. Mahdíková 

14. máj 1961, v pozadí benzínka 

na námestí v Bytči 

Zámocká ulica, pri moste sa v minulosti nachádzala benzínka Miesto, kde v minulosti stála benzínová pumpa na námestí 

Brat Eugen Čmár 
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POZOSTALOSŤ PO LEGIONÁROVI 

 

 Každého milovníka histórie určite poteší nález zaujímavých historických artefaktov, tým viac, keď sa týkajú 

jeho predkov. Mne sa začiatkom tohto roka, v ktorom si budeme pripomínať 100 výročie vzniku Československej 

republiky, podarilo získať pozostalosť po mojom pra-strýkovi, účastníkovi I. a II. odboja, rodákovi z Liptovského 

Mikuláša. 

 Ruský legionár, štábny kapitán Jozef Kujan sa narodil v roku 1896 vo Vrbici, terajšej časti Liptovského 

Mikuláša. Po štúdiách v rodnom meste a neskôr na obchodnej škole v Kežmarku vstúpila aj do jeho života I. svetová 

vojna. Dňa 15. 5. 1915 narukoval k 9. honvédskemu pešiemu pluku do Košíc, v ktorom slúžili muži z celého 

východného Slovenska, ale aj z Liptova. V rámci pluku bojoval na fronte v Haliči,  dňa 15. 6. 1916 v Strype padol 

do ruského zajatia. 

 
Z obdobia služby v armáde monarchie sa zachovalo niekoľko fotografií, z nich jednu uvádzam. Na tejto 

spoločnej fotografií vyznačil okrem seba aj svojich spolubojovníkov z Liptova, z ktorých si zasluhuje 

pozornosť hlavne Pavel Kuna, jeden z neskorších vojenských veliteľov SNP.  

 V zajateckom tábore v ukrajinskom Borispole 

vstúpil dňa 2. 5. 1917 do československého vojska. 

Zúčastnil sa pamätnej bitky pri Bachmači a neskôr bojov 

s boľševikmi na magistrále počas cesty 

československých légií cez Rusko až do Vladivostoku. 

Bol príslušníkom 12. pešieho pluku gen. M. R. Štefánika 

a neskôr 7. pešieho pluku Tatranského, čiže dvoch 

plukov ruských légií, v ktorých mali početné zastúpenie 

Slováci. 

 

 Príslušníci 7, pešieho pluku na magistrále  

 

 

Z účinkovania v Rusku sa zachovalo viacero fotografií, 

zaujímavá je hlavne nasledovná: 

Medzi legionármi je v spodnom rade v strede 

liptovský rodák Ferdinand Čatloš, z ktorým ho 

spájalo priateľstvo už od školských čias.  
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Zo Sibíri odišiel v roku 1919 so skupinou slovenských 

dôstojníkov na agitačnú cestu do USA, ktorú financovala 

Slovenská liga v Amerike. Cez Francúzsko a Rakúsko sa 

slovenskí legionári vrátili do oslobodenej vlasti. Z cesty 

okolo sveta sa zachovali krásne kolorované pohľadnice 

z Japonska, Singapuru a USA a ako pamiatka na boje 

v légiách aj Čs. vojnový kríž 1918 s dekrétom, Čs. 

revolučná medaila, žiaľ bez dekrétu a medaila Za 

civilizáciu, taktiež s dekrétom.  
 

 Obrnený vlak a návšteva genrála R. Gajdu 

Ako historické pamiatky na sibírsku anabázu sa 

v pozostalosti nachádza cigareta , ktorou ho 

ponúkol na Sibíri gen. M. R. Štefánik a vlastnoručne 

vyrobené šachové figúrky.  
 

Neskôr bol za zásluhy v  I. národnom odboji 

vyznamenaný ešte ďalšími siedmimi pamätnými 

medailami, ktoré sa zachovali spolu s dekrétmi. 

 Jozef Kujan prežil obdobie medzivojnovej ČSR 

spočiatku ako vojak z povolania pri vojenských 

jednotkách na východnom Slovensku (Plavnica, 

Ľubotín, Sabinov) a ako veliteľ roty 7. pešieho pluku 

Tatranského v Nitre. Neskôr sa zamestnal na magistráte 

mesta Bratislavy. Zastával aj funkciu člena výkonného 

výboru Čs. obce legionárskej.  

 Po rozbití ČSR sa zapojil do odboja spolu s pplk. 

Pavlom Varsíkom, bývalým poslancom Jánom 

Lichnerom, mjr. Jozefom Dřímalom a plk. Jozefom 

Martinom Kristínom. O niekoľko mesiacov neskôr, na 

jeseň 1939 ho pri pokuse o nelegálny prechod hranice 

s falošnými dokladmi v Petržalke zásluhou konfidentky 

gestapa zatkli a uväznili vo Viedni.  

 V januári 1942 ho berlínsky Ľudový súd 

odsúdil za vlastizradu a činnosť proti Nemeckej ríši na 

10 rokov väzenia. Trest si odpykával v táboroch 

v Brandenburgu a Waldheime, neskôr musel ako 

zajatec odpratávať trosky v zbombardovaných 

Drážďanoch. Tam ho v máji 1945 oslobodila Červená 

armáda. Vyšetrovací spis nemeckého súdu, ktorý si 

zobral zo zajatia sa taktiež nachádza v pozostalosti. 

Po oslobodení zastával rôzne funkcie v Bratislave. 

Zomrel 11. 4. 1963, pochovaný je v Bratislave. Za 

svoju činnosť v I. a II. odboji bol celkovo 

vyznamenaný 16 vyznamenaniami a čestnými 

odznakmi, ktoré sa zachovali zapichnuté v čiernom 

smútočnom vankúši. Získaná pozostalosť 

zaujímavým spôsobom rekonštruuje život bežného 

človeka, vtiahnutého do vírov dvoch svetových 

vojen minulého storočia.       Spracoval PhDr. Martin Karásek 

Čakanie na príchod generála Štefánika 



19 

 

Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania... 
 

Milí čitatelia, 

na svete neexistuje bytosť, ktorá by bola viac obetavá, viac láskavá, starostlivejšia a viac milujúca svoje deti ako je 

každá mama. Na jednej strane anjel strážny a na druhej „bútľavá vŕba“, ku ktorej sa utiekame, keď si so životom 

nevieme rady. Vážme si toho, že ju máme, lebo príde čas, kedy by sme jej radi toho toľko povedali a dali najavo, 

ako ju ľúbime, ale už to nebude možné. Čas je neúprosný a preto sa snažme prežiť každý deň tak, akoby mal byť náš 

posledný a užívajme si chvíle s tými, na ktorých nám najviac záleží. 
 

Vďaka za všetko mama! 
 

     Najdrahšia bytosť na svete, 

     Zostane pre nás navždy – naša mama, 

     Obyčajná, skromná žena, 

     Ktorá nás mala nadovšetko rada. 

     Mama, od malinkého-mala, 

     vždy si sa o nás bála, 

     tá Tvoja materinská láska 

      životom nás sprevádzala, 

     jej silu bolo cítiť všade, 

     v každom dotyku, v každom slove, 

     bola si náš anjel strážny, 

     ktorý nás chránil a stál pri nás, 

     pri každom úspechu i páde. 

     Zostala si taká po celý svoj život, 

     aká si bola každý deň: 

     Starostlivá, obetavá, 

      trpezlivá a láskavá, 

     prísna, múdra, dobrá matka. 

     A keď bolo treba,  

      aj najlepšia kamarátka. 

     Za to ti mama patrí náš obdiv 

      a skromná vďaka. 

     Zrazu si odišla, 

     nečakane, tam ďaleko na druhý svet, 

     zrazu si odišla a už ťa viac niet, 

     navždy zhasli v Tvojich očiach 

      dva veselé plamienky, 

     zostala len bolesť v srdci, uplakané oči 

     a na všetko krásne iba spomienky. 

     Odišla si potichu, bez rozlúčky, 

     tam, odkiaľ nieto návratu, 

     odišla si a už sa nikdy nevrátiš späť. 

     Neboj sa, nemaj strach, 

      že zabudneme „mami“, 

     v našich srdciach zostaneš navždy, 

     aj keď si tak strašne ďaleko, 

     pre nás si stále tu... s nami. 
 

           A na záver, len aby sa nezabudlo: 

     Na svete je veľa ľudí, 

     ktorých obdivujeme a máme radi, 

     ale sú len jedni takí,  

     ktorých nikto-nikdy nenahradí  

     a to sú naši otcovia a mamy.     DOPREČÍTANIA!  

               VL 



Recepty 
 

Túto časť píšeme v mesiaci február, v čase zabíjačiek a začínajúceho 

pôstu. K receptom zo starej kuchárskej knihy Márie Mahdíkovej rod. 

Čmárovej, pri príležitosti jej nedožitých 90 tých narodenín dňa 17. marca 

2018 pridávam jej foto.   

Spomína si niekto na koláče, ktoré  sme jedávali počas návštev cez veľkú 

noc? Boli to: 
 

Štangličky:  

Postup: 20 dkg hladkej múky, 10 dkg masla, vanilkový cukor, citrónová 

kôra, 15 dkg orechov, 10 dkg cukru, 2 žĺtka. Polevu urobíme z: 1 bielok, 

15 dkg cukru.  
 

Rumové rožky: 

Postup: 20 dkg masla, 20 dkg cukru, 5 žĺtkov, rozmiešať dať 20 dkg múky hladkej, sneh z 5 vajec, kakao, 

rum a mlieko. Poleva: rum a cukor 30 dkg.  
 

Torta od Repákovej:  

Postup: 10 žĺtkov vymiešať s 10timi lyžicami cukru, 1 lyžica kakaa, 11 lyžíc hladkej múky, 10 bielkov 

sneh, 2 až 3 lyžice orechov.  

Plnka: 25 dkg masla, 20 dkg cukru, vymiešať do peny. Dať uvariť 1 dcl mlieka do toho 4 lyžice orechov 

a 2 až 3 lyžice rumu. Dať vychladnúť a pridať 1 lyžicu kakaa.  
 

Domáci pochúťkový šalát:  

Suroviny: 1 cibuľa, 2 sterilizované uhorky, 100 g sterilizovaného hrášku, 

300 g jemnej salámy, šunkovej salámy, 100 g majonézy, 2 lyžica plnotučnej 

horčice, 2 lyžice worcesterovej omáčky, 1 lyžica múčkového cukru, soľ, 

čierne korenie mleté.  

Postup: Cibuľu olúpeme a spoločne s uhorkami nakrájame na drobné kocky. 

Hrášok vyklopíme z konzervy a na sitku necháme odkvapkať. Všetko 

vysypeme do misky. Salámu nakrájame na nudličky a prisypeme k zelenine. 

K zmesi v miske pridáme majonézu, horčicu, worcesterovú omáčku a cukor. 

Všetko posolíme, okoreníme a premiešame. Šalát necháme odležať 

v chladne. 
 

Huspenina:  

Suroviny: 2 kg bravčových nožičiek, 3 dcl vody, 12 dkg rôznej koreňovej zeleniny, celé čierne korenie, 1 

cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, soľ.  

Postup: Bravčové nožičky umyté zalejeme studenou vodou a pomaly uvaríme. Po jednej hodine varu 

pridáme koreňovú zeleninu, celé čierne korenie, cibuľu, cesnak a soľ. Varíme ešte asi dva aj pól a až tri 

hodiny. Potom nožičky vykostíme, mäso rozdelíme na taniere a zalejeme precedeným vývarom. 

Huspeninu necháme v chlade stuhnúť.  

Podávame ju pokvapkanú octom a cibuľovým šalátom.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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