
                             

 

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 
 

Dňa 4. 3. 2019 o 15.00 hodine sa v Dome kultúry 

v Bytči na ulici Treskoňovej konalo Valné 

zhromaždenie mestského klubu Klub muzeálnej 

a galerijnej spoločnosti v Bytči.  Okrem pozvaných 

členov prišiel ako hosť primátor mesta Bytča Ing. 

Miroslav Minárčík. Valné zhromaždenie otvoril 

predseda mestského klubu PhDr. Martin Gácik 

svojim príhovorom. Členka klubu pani Veronika 

Žáková napiekla výborné šišky. V diskusií si 

členovia klubu povedali svoje priority ktoré by mal 

klub naplniť do budúcna a vyhodnotili svoju 

činnosť. V roku 2020 mestský klub oslávi svojich 

25 rokov činnosti.  

 

 

Dňa 9. 3. 2019 sa v hasičskej zbrojnici v Bytči uskutočnilo stretnutie bytčianských filatelistov, stretnutia 

sa zúčastnili mons. Ján Vallo, Stanislav Helmeš, Michal Krúpa, Ján Gärtner a Jozef Lulák. Svojou 

účasťou nás poctil aj Ing. Jozef Vangel, predseda krajského výboru ZKF. V priateľskom prostredí sme 

predebatovali témy ako napríklad - upadajúci záujem o filateliu a celkovo o zberateľstvo a nie len 

regionálne na bytčiansku, ale na celom Slovensku. Niektorí prítomní si doplnili kúpou známok svoje 

zbierky a pripravené bolo aj malé občerstvenie. 

  

 

           Jožo a Maťo 
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

www.collectorum.eu
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Galza informuje... 
 

100. výročie vzniku Československa 
 

Týmto billboardom sme si pripomenuli sté výročie vzniku 

Československej republiky v roku 1918 nadväznosti na Bytču cez 

osobnosť JUDr. Martina Mičuru. Billboard sa nachádza medzi 

Bytčou a Hliníkom nad Váhom. Vylepený bol na jeseň 2018. 
 

Sny a plány 
 

Dňa 6.1.2019 v sobotu o 21.00 sa  uskutočnilo sedenie u Ing. Jozefa Janiša v jeho byte v budove starej pošty.  Bolo 

to neformálne posedenie pri ktorom sme si predebatovali do čoho by sme sa mohli pustiť a čo by sme mohli 

„napodjaric“ ako tému na prácu.  Počas neformálnej porady sme ochutnali slivovicu od pána Ing. Jozefa Janiša 

a sedenie sa  skončilo až hodinu po polnoci. V skratke sme prebrali asi toto. Dokončiť sv. Jána Nepomuckého 

v Zámockom parku v Bytči, zrevitalizovať okolie studne, umiestniť chronológiu vývoja udalostí na budovu 

Okresného úradu v Bytči, replika stajana benzínovej pumpy na ulici Sidónie Sakalovej, do vyvýšeného záhonu pred 

kostolom umiestniť figúrky Betlehemu, ich veľkosť výška cca 100 až 120 cm, do záhona umiestniť kovové 

a keramicko kovové rybky, motív rieky Petrovičky, revitalizácia sochy sv. Jána Nepomuckého na námestí v Bytči 

a revitalizácia líp, umiestniť do zámockého parku plastiku  s názvom pocta Kilianovi, staviteľovi zámku, 

symbolická obnova zvonice pri kostole a výsadba líp pred vstupom do kostola, vybudovať Mičurov park v Bytči na 

Mičurovej ulici oproti predajni Lidl, revitalizovať park pred starou budovou Sokola s umiestnením busty generála 

Milána Rastislava Štefánika, revitalizovať bývalý židovský cintorín v Bytči. 
 

 Smutná správa  
 

Dňa 25.2.2019 zomrel Ing. Stanislav Chúra člen zberateľského 

klubu Hliník nad Váhom, zakladateľ nadácie Chúra, ktorý sa 

zaslúžil o postavenie zvonice v Dome nádeje na cintoríne 

v Hliníku. Predseda MsNV v Bytči v roku 1990. Česť jeho 

pamiatke. 
 

 Svätá rodina  
 

Dna 8.3.2019 z budovy bývalej starej pošty (u Joža Janiša) naložili 

a previezli Ing. Jozef  Janiš, Vladimír Lulák a Jozef Lulák kovanú 

plastiku Svätej rodiny do budovy Domu kultúry  k uskladneniu 

(v pivničných priestoroch) kde „vyčká“ do najbližšieho adventu. 
 

Pribudlo do našej knižnice 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Spracovali Jožo a Maťo 

 



 

3 

 

 

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) 

 

Séria venovaná hygiene a čistote pri zdravej výžive  

Ako sa to hovorí? Čistota pól života...a špina celý! 

Ten dovetok je skôr na humornú nôtu aj keď... 

Faktom je, že hygiena je vec dôležitá a návyky, 

ktoré sme nadobudli v mladosti, tj. ráno sa umyť 

v studenej vode – tvár bez mydla – má svoje 

opodstatnenie a zmysel. A samozrejme umývanie 

ovocia a zeleniny pred konzumáciou nevynímajúc. 

Ale aj na také drobné maličkosti, ktoré nám môžu 

poriadne skomplikovať život, by sme nemali 

zabúdať. Napríklad dedko v Hliníku, keď sme 

sedávali na lavičke pod stromom a napili sme sa 

malinovky – fľašu nikdy nenechal otvorenú – mal 

taký plastikový uzáver, ktorým fľašu zatvoril. 

A vždy nás „cepoval“ – chlapci zatvárajte tie fľaše 

keď sa napijete – vlezie tam včela alebo osa 

a bodne vás do jazyka! To sa vám potom otočí 

život behom sekundy a neskoro potom plakať 

a bedákať... 

 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 

 

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

 

švibalky – zápalky 

kapky – cukríky 

 

 

chamajda  – ženská vagína 

kuker – ďalekohľad 

 

 

machorka – obyčajný, lacný tabak do fajky 

drmľa – strunový nástroj, ale aj veľmi povoľná žena,  ktorá 

dá každému, kto si vypýta... 

 

Keď sme napríklad niečo robili a vravievali sme -  podaj mi toto alebo podaj mi hento - vedeli nám rodičia povedať 

– „nevieš si to zebrac sám, též, ci musí človek, šecko k rici zniesc, kedz máš čosi spravic.“ 
 

            Spracoval - JL – 
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 
 
V tomto čísle, aj keď sme už mali pokročiť o rok, ešte oprášime udalosti, ktoré zažili bytčania v roku 1939. Materiál 

sme získali v Štátnom archíve v Žiline, fond prezidiálne, rok 1939. 

Dňa 29.1. 1939, nedeľa, sa vo Veľkej Bytči konala návšteva predsedu autonómnej vlády Msgnr. Dr. Jozefa Tisa. 

Prípravy na túto udalosť začali už v decembri 1938. 

Starosta obce Veľká Bytča Dr. Martin Mičura zvolal dňa 31.12. 1939 poradu na deň 2.1. 1939 na 14.00 hodinu do 

zasadacej siene obecného domu. Pozvaní hostia mali za úlohu zostaviť program návštevy. Predsedovi vlády malo 

v pláne vedenie Veľkej Bytče odovzdať čestné občianstvo mesta Veľká Bytča. Starosta obce pozval teda 

nasledovných ľudí. 

Ferdinad Adamík, majiteľ parnej píly, Štefan Adamík, Jozef Arleth, Karol Barcalík, Stanislav Bíroš, veliteľ 

Hlinkovej gardy Štefan Ďurný, okresný četnícky veliteľ N. Berka, dp. Dekan Štefan Jančovič, Štefan Jánošík, 

kaplán dp. Štefan Fundárek, Mikuláš Fundárek, lekár MUDr. Konstantin Fábry, Karol Kopp.  

Za pobočku Katolíckej Jednoty žien si pripravila prejav pani Irma Šandriková.  

Komisia na prípravu uvítania predsedu vlády mala týchto členov: Dp. Štefan Fundárek, Dr. Imrich Malobický, Ján 

Štefánik, Stanislav Bíroš, Mikuláš Fundárek, Štefan Ďurný, Štefan Komár, Štefan Hunčík, Ferdinand Adamík, 

Michal Fundárek mladší, Dr. František Vorlíček.  

 

Komisia mimo iného robila aj súpis občanov, ktorí nemali zakúpené slovenské vlajky. Boli to: byt mýtnika, Pavel 

Hujo, František Latoš, Michal Tomek, Ferdinand Adamík Parná Píla a Ferdinand Adamík kancelária, František 

Lyžičiar, Beřich Ševčík, Ján Lednický, Mária Pauliková, obec Veľká Bytča, Ľudevít Huljak, Pavel Džudži, Jozefína 

Janoutová, sestry Sakalové, Štefan Ficek, Paulína Babjaková, Ignác Schlesinger, Mikuláš Babjak, Mária Babjaková, 

Mária Filipková, Agata Treskoňová, Mária Paštinská, Mikuláš Hrico, Štefan Kubica, Dr. Oskár Schwartz, Ján 

Minaroviech, Anton Koch holič, Anton Břežinský, Ján Papánek, Eduard Háss, Žigo Getting, Jozef Dzurian, 

Alexander Smolka, Jozef Majerčík, Jozef Mahdík, Mária Plešová, Jozef Sádecký, Eva Danižová, Mária Ačjaková, 

Mária Slaninková, Jozef Plechársky, Jozef Štefánik, Ján Možieš, Anna Huljaková, Mária Sakalová, Jozef Fobel, 

František Skukálek, Jozefína Pagáčiková, Mária Gallová, Anna Hrobáriková, Verona Placková, Mária Moravčíková, 

Peter Majzel, Rudo Majzel, Ferdinand Gichlmbáum, Alexander Hlucháň, Berta Helmešová.   

Počnúc dňom 24.1. 1939 nechal starosta obce Dr. Martin Mičura vybubnovať každým dňom až do oslavy vyhlášku.  

Po meste boli tiež povylepované plagáty, ktoré hovorili o návšteve.  

Starosta vo vyhláške nariadil majiteľom a nájomníkom domov, aby si v sobotu 28.1. 1939 očistili chodníky.  

Majitelia a nájomníci domov mali vyvesiť slovenské národné zástavy v sobotu po 14.00 hodine a zvesiť v pondelok 

30.1. 1939 po 8.00 hodine.  

Starosta zvolal ľudí na privítanie predsedu vlády v nedeľu o 11.00 hodine a do Katolíckeho domu  zvolal zasadnutie 

mestského zastupiteľstva.  

Pozvánku na slávnosť dostali tieto spolky, korporácie a úrady: Okrasný súd, Berná správa, Berný úrad, Dôchodkový 

kontrolný úrad, Poštový úrad, Okresné živnostenské spoločenstvo, Tatra banka, Roľnícka vzájomná pokladnica, 

Dobrovoľný hasičský sbor, Slovenský katolícky kruh, Katolícka jednota žien, Živena, spolok slovenských žien.  

Pozvanie dostali členovia obecného zastupiteľstva: Michal Fundárek, Dr. Leopold Deutsch, Stanislav Bíroš, Dr. 

František Vorlíček, Jozef Čmár, Dr. Dušan Pokorný, Pavel Václavík, Štefan Adamík, Emil Lerch, Dr. Ľudovít 

Horanský, Peter Rehák, Mikuláš Skotnický, Ladislav Prítel, Jozef Tiso, Štefan Ďurný, Mikuláš Fundárek, D. 

Ľudovít Holzmann, Jozef Arleth, Ferdinad Adamík, Ladislav Russ, Jozef Skotnický, Ferdinand Lipscher, Alexander 

Goldstein, Žigmund Kohn, Rudolf Hološa, Karol Barcalík, Ján Kamas, Jozef Novotný, Jozef Šamánek.  

Program návštevy:  

10.35 hodina: hlásenie sa okresného náčelníka Dr. Jozefa Trnku a okresného četníckeho veliteľa poručíka výk. sl. 

Eugena Berku na hranici okresu v obci Rašov.  

10.45hodina: príchod do Veľkej Bytče. 

Pred slavobránou prehliadka čestnej čaty Hlinkovej gardy.  

Pri slavobráne privíta predsedu vlády starosta, ktorý podá chlieb a soľ. 

Krátky pozdrav detí s podaním kytice.  

Za slavobránou predstaví okresný náčelník prednostov úradov, potom predseda vlády so svojou suitou prejde do 

kostola na krátku poklonu pred svätostnánkom.  

11.15 hodina: vstup predsedu vlády so suitou do Katolíckeho domu, v ktorom sa koná slávnostné zasadnutie 

obecného zastupiteľstva a jeho priebeh bude vysielať slovenský rozhlas.  

Program slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva:  
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1) pieseň  „Bože čos ráčil“ – spieva miestny spevokol pod vedením správcu – učiteľa Štefana Jánošíka 

2) zahájenie zasadnutia starostom mesta, prečítanie zápisnice o menovaní predsedu vlády Jozefa Tisa čestným 

občanom mesta, odovzdanie diplomu s preslovom starostu, prejav predsedu vlády, zakončenie zasadnutia 

starostom, pieseň „Kto za pravdu horí“ spieva miestny spevokol, hymnu „Hej Slováci“ spieva obecenstvo. 

12.30 hodina: Predseda vlády prejde autom do zasadacej siene okresného domu, kde prijíma u okresného náčelníka 

vopred ohlásené deputácie a cenzurované prejavy ich hovorcov.  

Ohlásené deputácie:  

obec Veľká Bytča – starosta obce, za Okresný úrad  - okresný náčelník, za učiteľstvo inšpektorátu 

veľkobytčianskeho – školský inšpektor Ján Štefánik, za robotníctvo okresu veľkobytčianskeho  - Štefan Fábry, za 

obec Hvozdnica – dp. Blažek, administrátor v obci Štiavnik.  

13.30 hodina: slávnostný obed v miestnosti Besedy.  

20.00 hodina: Slávnostné predstavenie divadelnej hry s názvom Márnotratný syn od autora Jozef Hollý 

v Katolíckom dome.  

Prezídium krajinského úradu v Bratislave pod číslom 3737/1939 prezidiálne, pod označením NUTNÉ , Dôverné, 

oznamuje prednostom úradov, aby previedli uznesenie autonómnej vlády. Autonómna vláda  Slovenskej krajiny 

rozhodla na zasadnutí dňa 19. 12. 1938, že rozpúšťa Národné výbory. Za ministerstvo vnútra im mali byť odovzdané 

poďakovania za spoluprácu.  

Prezídium krajinského úradu v Bratislave pod číslom 12.420/1939, prezidiálne,  dňa 15.2. 1939 oznamuje okresným 

náčelníkom,  že autonómna vláda Slovenskej krajiny na zasadnutí 23.1. 1939 vzala na vedomie, že sa Slovenská 

národná strana zlúčila s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou – stranou národnej jednoty. Takisto  majetok 

Slovenskej národnej strany pripadne tejto strane.  

Prezídium krajinského úradu v Bratislave pod číslom 13.710/1939 Sb.h. riešila dňa 21.2. 1939 prechmaty 

jednotlivých členov Hlinkovej gardy. Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy prikročilo k reorganizácií Hlinkových 

gárd z dôvodu, že do Hlinkovej gardy vstupovali nevítané a rozvratné živly. Velitelia žandárskej stanice vo svojom 

obvode mali do 5 dní oznámiť akých prechmatov sa dopustili jej členovia po obsadení územia Maďarmi  v tunajšom 

správnom obvode. Tiež o mali podať správu o každom členovi a jeho činnosti pred 6.10. 1938.  

Odpoveď od veliteľa stanice v zastúpení, strážmajstra Keresteša bola za okres Veľká Bytča negatívna. Veliteľ 

stanice bol chorý.  

V súvislosti s ďalšou informáciou uvedieme nasledovné. Gejza Szalay patrí do plejády alternatívnej, konzervatívnej 

línie nášho medzivojnového ľudovo – žánrového maliarstva. Narodil sa 5.2. 1902 v Žiline, zomrel 11.5. 1953 

v Bratislave. Jeho obrazy, ktoré maľoval v rokoch 1935, 1937, 1940 sa predávali na aukciách v rokoch 1997, 1998, 

2002 za sumy 23000SK, 20000Sk, 18000Sk. Aukcie usporiadala SOGA aukčná spoločnosť.  

Dňa 12. 1. 1939 profesor Gustáv Szalay v Bratislave na Heydukovej  ulici číslo 26 vypracoval rozpočet pre Okresný 

úrad vo Veľkej Bytči. Ponuka je napísaná voľnou rukou. Cenová ponuka sa týkala olejovej maľby Andreja Hlinku 

vo veľkosti 92cm  krát 132 cm. Cena obrazu profesor Gustáv Szalay stanovil na sumu 3200 Kč.  

Dňa 1.3. 1939 podal Okresný úrad vo Veľkej Bytči návrh na uznesenie okresného výboru o vyplatení sumy 3200 Kč 

akademickému maliarovi profesorovi Gustávovi Szalayovi. Obraz, olejomaľba mala slúžiť na reprezentačné účely 

Okresného úradu. Platba šla z rozpočtu pre rok 1939. Názov diela olejomaľba  - obraz Andreja Hlinku.  

Dňa 21.3. 1939 pdo číslom 117 – dov/39 Okresné četnícke veliteľstvo Veľká Bytča oznamuje Okresnému úradu 

Veľká Bytča  vo veci „Nemeckí vojaci, zistenie počtu, obstarávanie nákupu nasledovné: 

„Oznamujem, že v okrese veľkobytčianskom je ríšskonemeckých vojakov a financov v počte 95 mužov a to v obci 

Predmier 20, v obci Dolný Hričov 19, v obci Horný Hričov 35, vo Veľkej Bytči 20. Títo vojaci a financi nakupujú 

vo väčšom množstve obuv v miestnych predajniach firmy Baťa, strižný tovar a trafiku. Títo vojaci a financi 

vykonávajú službu na hradskej v obci Predmier, v obci Dolný Hričov, v obci Horný Hričov. Chodia po traja a to 

veliteľ a dvaja vojaci. Jedna hliadka ide von z dediny a ďalšia ide do dediny. Okresný žandársky veliteľ 

neustanovený a podpísaný je strážmajster Keresteš.  

Dňa 28.3. 1939 hlási strážmajster Keresteš okresnému náčelníkovi o nálade obyvateľstva v okrese Veľká Bytča.  

Hlási, že nálada medzi obyvateľmi je uspokojivá, najmä keď Nemci odišli. Obava je z toho, že bude asi nedostatok 

múky, potravín, soli, látky na mužské šaty. Četníci zistili, že obyvatelia kupujú viacej kožené topánky v miestnych 

predajniach  firmy Baťa. Obchodníci majú zatiaľ dostatok potravín. Dňa 31.3. 1939 Prezídium krajinského úradu 

v Bratislave pod číslom 20.773/1939 prezidiálne zisťuje počet utečencov z Karpatskej Ukrajiny. Dňa 19.4. 1939 

Obvodné notárstvo v Zemianskej Kotešovej oznamuje, že utečenci  v obvode notára niesú.  Notár poznamenáva, že 

v obci Veľká Kotešová bývajú dve rodiny príslušné na bývalú Podkarpatskú Rus. V obci žili už niekoľko rokov. 

Prezídium ministerstva vnútra v Bratislave pod číslom 4754/1939 zo dňa 27.4. 1939 rozoslalo všetkým okresným  

a policajným úradom rozkaz hlavného veliteľa Hlinkovej gardy Šaňa Macha pre veliteľov Hlinkovej gardy rozkaz: 

„Nariaďujem, aby zbrane, ktoré sú v držbe jednotlivých členov alebo formácií Hlinkovej gardy boli odovzdané 
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okresným četníckym veliteľstvám. Zbrane zostanú naďalej majetkom Hlinkovej gardy a budú vydané okresným 

veliteľom Hlinkovej gardy na osobitný rozkaz hlavného veliteľa Šaňa Macha.  

Dňa 12.5. 1939 hlási okresný náčelník, že veliteľstvo Hlinkovej gardy vo veľkej Bytči malo od četníckej stanice vo 

Veľkej Bytči vypožičané 3 vojenské pušky. Tieto pušky vrátili ešte 21.3. 1939.  

Dňa 10.6. 1939 Okresný náčelník vo Veľkej Bytči vydal súhlas s preložením četníckeho strážmajstra Jozefa 

Marguša od četníckej stanice v obci Štiavnik ku pasovej kontrole v Turzovke.  

Dňa 13.6. 1939 Prezídium ministerstva vnútra v Bratislave pod číslom 6261/1939 prezidiálne Sb.h. hovorí o tom, že 

„Podľa vládneho nariadenia zo dňa 24.4. 1939 číslo 73 Sl.zák. prepadá majetok politických zbohatlíkov v prospech 

Slovenského štátu.  

Ako odpoveď dňa 28.7. 1939 zasadla komisia na okresnom úrade vo Veľkej Bytči za účelom zhotovenia zoznamu 

politických zbohatlíkov. Komisiu tvorili: okresný náčelník Dr. Jozef Trnka,  Ján Treskoň, prednosta berného úradu, 

Štefan Jančovič okresný predseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Štefan Komár bol okresné veliteľstvo 

Hlinkovej gardy a ako znalec tam bol Michal Fundárek mladší. Komisia sa uzniesla, že politických zbohatlíkov 

v okrese Veľká Bytča niesú.  

Dňa 1.9. 1939 o 9.30 hodine telegramom Ministerstvo národnej obrany povolalo záložakov do zbrane.  

Dňa 1.9. 1939 o 17.30 hodine došiel z Ministerstva národnej obrany Okresnému úradu Telegram. Telegramom 

zháňali tých, ktorí dostali zvolávaci lístok. Títo mali bezodkladne narukovať na miesto určenia.  

Dňa 17.9. 1939 potvrdzuje miestny veliteľ Hlinkovej gardy v Trenčíne príjem 30 litrov benzínu v záležitosti 

v záležitosti príjmu 30 litrov benzínu za cestu v záležitosti vyšetrovania Khona Zigmunda a Kalamára Mikuláša 

a Weinbergera.  

Okresný úrad Veľká Bytča zastupujúci veliteľ četníckej stanice posiela odpoveď vo veci dožiadania prehmatov 

Hlinkovej gardy. Dokument má číslo 274 dov/39.  

„Oznamujem, že dňa 17.9. 1939 prišli 4 páni z Trenčína do Veľkej Bytče. Traja boli v občianskom odeve  a jeden 

mal uniformu Hlinkovej gardy. Po príchode do Veľkej Bytče sa dostavili na notársky úrad, kde žiadali od úradníka 

Okresného úradu pána Maňu, aby im dal jedného strážnika. Menovaní  údajne členovia Hlinkovej gardy v Trenčíne 

prišli s Jánom Uličným, obecným strážnikom do bytu Zigmunda Kohna vo Veľkej Bytči. Predstavili sa ako členovia 

Hlinkovej gardy z Trenčína. Zikgmundovi Kohonovi povedali, že vykonajú prehliadku domov z rozkazu veliteľa 

Hlinkovej gardy Jelínka v Trenčíne. Jednalo sa o Zikmunda Kohna, Mikulaša Kalmara, a v obchode firmy Moric 

Kohn mladší. Zigmund Kohn si nevypýtal povolenie na prehliadku. Potvrdenie mohol vydať súd alebo úrad.     

Hlinková garda hľadala údajne šperky,  väčšie zásoby pohonných hmôt, látky.  Členovia Hlinkovej gardy si vypýtali 

od Zigmunda Kohna peniaze za 30 litrov benzínu. Suma 145,70 Ks a vydali mu aj potvrdenie. V podstate nenašli 

nič.  

Členovia Hlinkovej gardy nemajú oprávnenie 

na takýto služobný úkon. Mali sa prihlásiť na 

četnickej stanici a četníci by aj sami 

prehliadku previedli. Hlinková garda by len 

asistovala.  

Obvodné notárstvo Veľká Bytča dňa 15.11. 

1939 pozýva komisiu zlatého pokladu na 

zasadnutie na deň 16.11. 1939 o 17.00 hodine 

do mestskej radnice. Komisia pracovala 

v tomto zložení: Dp. Štefan Fundárek, 

námestník starostu Štefan Jánošík, pokladník 

mesta Bytča Emil Lerch, podpredseda HSĽS 

Mikuláš Dundárek mladší, tajomník HSĽS, 

Ondrej Hraško, Ján Pilko, Mária Čajková, 

Irma Šandirková, Alžbeta Sucháňová, 

Prezídium ministerstva vnútra dňa 18.12. 1939 vydalo vyhlášku o odovzdaní vojenského výzbroja a výstroja, 

nachádzajúceho sa v držbe civilného obyvateľstva.  

Dňa 8.1. 1940 Žandárska stanica Štiavnik, okres Veľká Bytča 31.12. 1939 hlási, že do dátumu bola v obvode 

odovzdaná jedna čiapka, jeden batoh, jedny nohavice.  

Dňa 8.1. 1940 Žandárska stanica Veľká Bytča, okres Veľká Bytča hlási iba Pavel Euchenbaum z Veľkej Bytče 

odovzdal 6 poľských nábojov bez prachu a 1 malú leteckú bombu. Žandári však zhabali u rôzneho obyvateľstva 1 

kožený kabát, 4 páry bagančí, 12 párov rukavíc, 4 páry omotky, 1 poľná čapica, 2 svetre, 4 páry vysokých čižiem, 1 

slamník, vojenské prádlo. Dňa 3.1. 1940 Obvodný  notársky úrad v Dolnom Hričove hlási ako v tunajšom obvode 

a to na statku  Arnolda Schlesingera, našli tu brašnu plnú zvrškov, výstroja nemeckého vojaka. Predmety spísala tiež 

obec Predmier a zoznam zaslali vojenskému komandu  do Budatina.  

 

Bytča, rok 1939 
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Dňa 8.1. 1939 Žandárska stanica Dlhé Pole hlási toto.  Jozef  Kartárik z obe Dlhé Pole odovzdal jedny vojenské  

nohavice. 

Ján Zajac  z obce Dlhé Pole odovzdal jeden pár  rukavíc.  

Zápis v mestskej kronike k tomuto roku uvádza tiež toto.  

„V roku 1939 vznikla impozantná budova bývalej 

Roľníckej vzájomnej pokladnice. V čase písania sa tu 

hovorí aj názov Okresná sporiteľňa a pokladnica. 

Pokladnica bola založená v Bytči v roku 1929 rozvoj 

ústavu nastal počas  riaditeľovania Platóna  Paulínyho – 

Tótha.  

Okresný výbor sa uznáša  vo Veľkej Bytči sa na základe 

Úradu propagandy Slovenskej republiky v Bratislave zo 

dňa 23.8. 1939  číslo 3LLO/1939 na tom, že Okresný 

úrad vo Veľkej Bytči zaistí v roku 1939 odber 20 kusov 

exemplárov  časopisu s názvom Nové Slovensko. Cena 

3840 Ks.  

Slovenské národné letectvo robilo nábor členov do 

„Slovenských krídel“ v rámci týždňa Slovenských 

krídel“.  

Na základe nariadenie ministerstva vnútra zo dňa 22. 12. 

1939 pod číslom 21369/IV-7/1939 Okresný náčelník Dr. 

Jozef Trnka predkladá likvidačné listy zamestnancov 

vicinálnych skupín v okrese Veľká Bytča a zamestnancov 

okresnej správy v okrese Veľká Bytča.  

Zamestnanci okresnej správy boli Pavel Landriš správca 

okresnej sprostredkovateľne,  Jozefína Randová 

výpomocná kancelárska sila, Helena Gajdošová  

upratovačka okresnej sprostredkovateľne práce.  

Zamestnanci vicinálnych skupín boli:  

Pavel Šúkala vicinálny cechmajster, Kamil Šimulák, 

vicinálny cestár na vicinálnej ceste Svederník. Dlhé Pole,      

Jozef Butko vicinálny cestár na vicinálnej ceste Predmier  

- Súľov  - Hradná. Ján Varhaník vicinálny cestár na 

vicinálnej ceste Predmier – Súľov – Hradná. Jozef Trulík 

vicinálny cestár na vicinálnej ceste Hvozdnica a Štiavnik. 

Ján Šimún vicinálny cestár na vicinálnej ceste Hvozdnica 

– Štiavnik. Mikuláš Bunčo vicinálny cestár na vicinálnej ceste Veľká Bytča – Setechov – a odbočkou do Petrovíc.  

V tejto časti vysvetlíme, čo sú to vicinálne cesty.                     

Vicinálna cesta bola kategória cestnej komunikácie v Uhorsku, zavedená uhorským cestným zákonom z roku 1890. 

Tento zákon rozdelil cesty na kategórie štátne cesty,  župné cesty, vicinálne a obecné cesty. Pre správu vicinálnych 

ciest zriadili vicinálne výbory. Na údržbu týchto ciest sa mali skladať obce  a firmy pri ceste , podľa vopred 

vybraného kľúča. V roku 1949 boli všetky zemské, okresné vicinálne cesty znárodnené bez náhrady. V roku 1938 

bolo na Slovensku 6505 km vicinálnych ciest. K tomu bolo 5946 zemských ciest, 2159 štátnych ciest, a odhadom asi 

9000 km obecných ciest. Slovenský zákon číslo 190/1939 Sl. Z. zveril správu vicinálnych ciest novo zriadeným 

župám.                                                                               

  

Četnícka stanica Veľká Bytča pod číslom jednania 163-dov/39 vo veci Všeobecné pátranie po podozrivých 

individuách  - výsledok odpovedá odpovedá pod číslom 520/39 prezidiálne zo dňa 20.6. 1939. Veliteľ stanice 

neustanovený podpísaný strážmajster Keresteš. Hlásenie bolo určené pre Okresnú úrad.  „Pripojene  predkladám 

prehľad výsledkov všeobecného pátrania po podozrivých individuách, dňa 20. 22. júna 1939. Oznamujem, že dňa 

22.6. 1939 o 20.30 hodine boli pristiženi v židovskej škole vo Veľkej Bytči títo židia: Emil Ulmer, František Weiss, 

Martin Steiner, Jozef Lipa, Jozef Ulmer, Jozef Jelinek, Ondrej Weiss, Robert Schesinger, Pavel  Platzner a E. 

Gerová, všetcia z Veľkej Bytče, 12 – 15 ročných, ktorí  tam mali kurz heibreštiny. Židia boli okamžite zo školy 

vykázaní. Pri tom neboly zistené žiadne závady.“ 

 

  

          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Jarmoky a trhy vo Veľkej Bytči 

 
V tejto časti priblížime čitateľovi jarmoky a trhy v obci Veľká Bytča. Informácie čerpáme z Pamätnej knihy obce 

Veľká Bytča. Kniha obsahuje 600 číslovaných strán. Na titulnej strane je dátum 30.12. 1940 s podpisom notára 

a starostu obce Dr. Martina Mičuru. Pamätná kniha je uložená v Štátnom archíve v Žiline.  

Turzovské urbáre vykazujú už v roku 1592 až 1624 štyri jarmoky na lichou a štyri výkladné, mimo toho týždenné 

trhy každú stredu. Keď streda padla na sviatok, tak sa týždenný trh konal deň predtým.  

Jarmoky sa vydržiavali na lichom, kone a drobný statok vždy po mene toho svätého, po ktorom sú pomenované a to 

vo štvrtok. Zasa keď bol vo štvrtok sviatok, tak sa jarmok konal deň predtým.  

Na týždenných trhoch mohli predávať i drobný statok, jalovice a ošípané.  

Od zavedenia jozefovského jarmoku konal sa tento v pôste vždy v piatok. Preto, lebo sa v Žiline konal týždenný trh 

na ktorom predávali pravidelne dobytok.  

Štyri jarmoky založené v dobe thurzovskej sa konali:  

1) v januári na obrátenie Pavla 

2) v apríli na Juraja 

3) v júli na Jakuba 

4) v novembri  na Všetkých svätých 

Za čias Pavla Esterházyho zmenili poradie jarmokov. A to jarmok z Juraja preložili na Svätého Ducha, pridali 

jarmok na Filipa,  na Povýšenie Kríža.  

Panovníci Ferdinand II, Matej II a nakoniec panovník Leopold I dňa 15.10. 1659 schválil pre Veľkú Bytču 6 

jarmokov.  

Pre vysvetlenie panovníci , Habsburgovci vládli nasledovne, Matej II 1608 – 1619, :  Ferdinand II  1620 – 1637, 

Leopold I 1657 – 1705. Pre lepšiu orientáciu známa panovníčka Mária Terézia vládla v rokoch 1740 – 1780.  

František Thurzo sa narodil v roku 1515 a zomrel 17.3. 1574. S manželkou Katarínou Zrínskou  získali Hričov 

a Bytču získal v roku 1563.  

Juraj Thurzo syn Františka Thurza a Kataríny Zrínskej sa narodil 2.9. 1567 a zomrel 24.12. 1616. V rokoch 1609 až 

1616 vykonával funkciu palatína Uhorska. Mal dve manželky a to Žofia Forgáčová narodená 1568 a zomrela 1590. 

Od roku 1592 mal za manželku barónku Alžbetu Coborovú, ktorá sa narodila 1578 a zomrela 1626. Rod vymrel 

smrťou syna Juraja Turza menom Imrich Turzo v roku 1621, zomrel ako 23 ročný.  Juraja Turza pochovali na 

oravskom hrad a jeho otca Františka Turza v kostole v Bytči.  V tejto časti citujem z knižky s názvom Bytčiansky 

zámok od autorky Jany Kurucárovej, vydaná v roku 2016.  

„Po smrti Imricha Thurzu priviezli domov do Bytče. Pochovali ho však v kaplnke na Oravskom hrade 19.1. 1622. 

Imrich Thurzo po sebe zanechal manželku Kristínu Ňáriovú a osemesačnú dcéru Alžbetu. Onedlho 25.4. 1622 sa mu 

narodila  druhá dcéra Kristína. Jeho vdova sa vydala v Sučanoch ako 22 ročná za Mikuláša Esterháziho, 

niekdajšieho politického odporcu Imricha Thurza. Esterháziovci mali v drže Bytčiansky zámok v rokoch 1627 až 

1868. Dvaja najvýznamnejší boli Mikuláš Esterházi a jeho syn Pavol Esterházi.  Obaja sa v Bytči zdržiavali len 

prechodne. Po Esterháziovcoch vlastnil  Bytčiansky zámok Leopold Popper.  Rodine Popperovcov po roku 1948 

zámok zoštátnili. Od roku 1955 sa v ňom nachádza po dnes Štátny archív.“ 

V prvých rokoch 20 tého storočia žiadali bytčania u Stolice zmenu konania jarmokov na Filipa a na Jakuba.  

V roku 1941 sa konali v obci Veľká Bytča tieto výkladné a dobytčie jarmoky.  

1) v pondelok po Obrátení Pavla, v januári sa konal výkladný jarmok, predtým vo štvrtok sa konal dobytčí jarmok 

2) v pondelok po Jozefovi v marci sa konal výkladný jarmok a predtým v piatok dobytčí jarmok 

3) v utorok po Svätom Duchovi  v máji sa konal výkladný jarmok a predtým sa vo štvrtok konal dobytčí jarmok 

4) v pondelok po Jakubovi, v júli sa konal výkladný jarmok a predtým vo štvrtok sa konal dobytčí jarmok 

5) v pondelok po Povýšení Kríža v septembri sa konal výkladný jarmok a predtým vo štvrtok sa konal dobytčí 

jarmok.  

6) v pondelok vo sviatku Všetkých svätých v novembri sa konal výkladný jarmok a predtým vo štvrtok sa konal 

dobytčí jarmok.  

Ako píše kronikár, tak do prevratu v roku 1918 sa v mestskom dome zachovala latinsky písaná pôvodná kniha zo 

dňa 15.10. 1659, písomnosť schválil panovník Leopold I. Dekan  - farár Dr. J. Teszelosky túto latinskú knihu 

o výsadách preložil do slovenského jazyka a do maďarského jazyka. Názov knihy je Historia dommo.  Kniha sa  

v nachádzala na fare vo Veľkej Bytči.  

Ako sa píše v Pamätnej knihe, jarmoky bývavali v našich malých mestečkách sviatkom. Veľkí aj malí predajcovia 

sa na jarmok pripravovali hneď po skončení toho predošlého. Roľníci chystali svoje produkty do vriec, remeselníci 

sa pretekali vo výrobe svojich dielenských prác. Kupci zháňali predajný tovar. Po dedinách neboli obchody a tak 

ľudia čakali na jarmoky.  
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Bytčianske jarmoky boli centrom púchovských súkenníkov, bystrických garbiarov a čižmárov, bytčianskych 

debnárov, stolárov, truzhlárov, zámočníkov, mečiarov, hrnčiarov, landrikárov, krčiažnikov, ploskarov, krajčírov, 

čižmárov, ančiarov, žilinských pekárov, kolačnikov, pernikárov, rajeckých garbiarov, čižmárov, kysucko-

novemestských čižmárov, turčianskych širačníkov, moravských kadlecov – valcharov a mnohých iných.  

Flajnárky, tak ako bytčianske ako i z okolia donášali na bytčianske jarmoky pečené husy, jelítka, klobásky, koláče 

pletené na vence a voňavé, natreté šarfanovou vodou. Pirohy menšie a väčšie. Volali ich putami. „Nebolo by 

jarmoku, keby deti neboli dostali po pute.  

Žilinské flajnárky priniesli v košoch obarancov.  Obarance sa robili z bielej múky. Ušúľaný púčok hodili do vriacej 

vody. Takto obarené nich vybrali z pary a poukladali na plech  na pekných kolieskach, potreli voňavým šafranom 

alebo feniklom a dali po upečení chleba do pece vysušiť. Deti mali z nich radosť.  

Z Bystrice privážali múku mlynári na vozoch a predávali po štvrťke, merke. Vápno dovážali súľovci a tiež ho 

predávali.  

 

Okrem roľníkov predávali kupci z Dolniakov od Trnavy, od Prešporka, podovážali zbožie. Kolomaž na vozy gazdov 

dovážali Kysučania.  

Jarmoky boli to vlastne studne zárobkov prekvitali všade pokiaľ sa nerozmohli železnice a motorové vozidlá.  

Týmito prostriedkami sa tovar začal dostávať priamo k ľuďom do domova. Jarmoky prestávajú mať svoj význam.  

Takto to videl pisateľ „Pamätnej knihy obce Veľká Bytča“ v roku 1940. Kniha je datovaná dátumom 30.12. 1940.  

Jarmoky v obci Veľká Bytča sa konali na hlavnom námestí. Miestny názov bol rínok. Začiatkom 20tého storočia 

začali v obci Veľká Bytča uvažovať o trhovisku. Ako píše autor v roku 1940 „už od pamäti dnešnej staršej generácie 

predávajú sa kone a ošípané na Rajčuli. Posledne predávalo sa i na pozemku medzi židovskou školou a záhradami“.  

Trhové poplatky vyberal „bábkar“ . Babka bolo od stredoveku pomenovanému platidlo.  

Jarmok sa trval za starej doby deň, dva, alebo aj tri dni. O 10.00 hodine predpoludním sa ozvalo  z vysokej veže 

zvonenie.  Toto zvonenie platilo mesto.  Po jarmoku si zašli predávajúci s kupujúcimi do krčiem. Popíjali domácu 

ražnú, bytčianske pivo, pezinské víno a iné.  

Ženám pribudlo roboty bieliť od Oravky, Liptáčky kúpené ľanové a konopné plátno. Strihali ho a šili z neho košele 

na sviatok a sebe rubáše. Ženy nakupovali o žilinských farbiarov farby a máčali svoje sukne, živôtky a iné časti 

oblečenia.  

           

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Jarmok vo Veľkej Bytči 1909 
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Keď som v deväťdesiatych rokoch prevádzkoval autobazár Pegas v Hrabovom, predával u mňa auto. Na čom by 

nebolo nič zvláštne, ale zvláštnosťou bol fakt, že trval na tom, aby som mu vždy po skončení otváracej doby, auto 

doviezol domov. Súhlasil som – predalo sa do týždňa!!! Veľmi dobre si to pamätám aj skrz takúto neobvyklú 

okolnosť. Mimochodom jednalo sa o Fiat Uno (prezývané aj „malé Tipo“) malo najazdené niečo do 20.000 km (tak 

akurát dobre „zabehnuté“) bolo v špičkovom stave, rodina z Kolárovíc ktorá ho kúpila sa na ňom vozí dodnes. Totiž 

to autá, sú jeho celoživotný „koníček“. Navštívil som ho v jedno februárové popoludnie a tešil som sa pretože, sa 

jedná o „echt“ Bytčana, ktorý sa veľmi dobre poznal s mojím tatom, dedom a poznal aj pradeda. Taktiež musím 

podotknúť, že na mňa pôsobí dojmom „šviháka“ – udržiavaného a vždy tip  top upraveného, nuž a napriek tomuto a 

aj napriek veku si dovolím tvrdiť, že je stále štramák.  

 

Rozhovor s MVDr. Ladislavom 

Skotnickým 
 

(ešte predtým než začnem chcem povedať, že sa nebude jednať 

o klasický rozhovor s otázkami a odpoveďami. V podstate som 

nechcel narúšať jeho spomínanie otázkami a skákaním do reči a tak 

som „výpoveď“ doktora Skotnického zaznamenal tak, že som ho 

nechal rozprávať a ja som len počúval a počúval...) 

 

Pán Skotnický, Vy máte bohaté spomienky na Bytču, poznali ste veľa 

ľudí ktorí tu žili, dozvedel som sa napríklad, že ste sa poznal osobne 

s Dr. Martinom Mičurom, keď to zoberiem tak chronologicky – od 

detstva až  napríklad dodnes – porozprávali by ste mi prosím, ako si 

spomínate na tie časy minulé? 

Bolo nás päť súrodencov - najstarší brat Severín (nar. 

1920), sestra Zlatica (nar. 1922), brat Svorad (nar. 1924), 

brat Ondrej (nar. 1927) a ja som bol najmladší - 

narodený 1932 roku. Keď som mal 4 – 5 rokov bolo to 

v roku 1936 – 1937 chodieval som sa bavievať 

k Mičurovcom (dnes tam stojí LÍDL) tam som sa najviac 

motal, Dr. Mičura v pondelok odišiel do Bratislavy 

a v piatok večer prišiel – vtedy vykonával funkciu 

prezidenta najvyššieho súdu. Mali aj vilu na Bukovej. 

Spomínam si keď som chodieval na povalu (povala bola 

otvorená) odtiaľ som videl k Mičurovcom, mama mávala 

na povale zbožie a vrabci tam to zbožie chodili džobať, 

naša mama nadávala na vrabcov - akí sú to zbojníci. Inak 

po vzniku republiky v roku 1923 vykonával funkciu 

ministra pre správu republiky asi 3-4 roky. Za prvej 

republiky bol advokátom u Baťu. Dr. Mičura bol za 

Slovenského štátu vedúci Baťových závodov – Baťovany 

– patrili pod neho, ale aj Svit Batizovce a mal napríklad 

v správe aj Bojnický zámok – v dobe Slovenského štátu. 

Bol som aj v jeho rodnej chalupe v Dlhom Poli – na 

vrchoch – Kamenité. Ja som v podstate robil ministrovi 

takú „živú spojku“- či už potreboval lekára, alebo holiča, 

krajčíra...  

Spomínam si, keď ho nahneval šofér, volal sa Vereš, mal 

prísť pre neho do Lednických Rovní a prišiel o hodinu 

neskôr, mal Tatru „Heka“, motor vzadu, keď ju natočel, 

až tak zazvonela. (Dr. Mičura okrem iného mal v správe 

aj cementáreň Ladce a Lietavskú Lúčku) V tom 40-tom 

roku som išiel k „Hološke“ (krčma v Bytči) za Bohušom 

Sakalom a vravím mu „minister Ťa volá, máš ísť 

k nemu“ tak som ho doviedol a odvtedy mu robil šoféra.  

rodina Skotnických 
dole zľava dcéra Zlatica, Ondrej Skotnický st., Anna Skotnická 

hore zľava synovia Svorad, Ondrej, Ladislav 

 



11 

 

Bohuš Sakala bol 22- ročník a v štyridsiatom roku mal 18 rokov. Učil sa v autodielni za automechanika u Bulkerta 

v Bytči, učil sa tam napríklad Janko Hacaj čo sa zabil na motorke v Hričove, Štefan Pavlík, Milan Pavlík, Jožo 

Pavlík, Jano Sakala, Fero Uškovič z Kotešovej – ten sa kamarádil s Kalašovcami a ešte kerýsi. Keď sa Dr. Mičura 

stanul prezidentom najvyššieho súdu dostal nové služobné auto – Opel Kapitán, béžovej farby, biele gumy – 

„motorek“ išiel tak, že keď postavil tužku na kapotu tak nespadla. Brat Svoro robil u Treskoňa  vedľa Arletovcov 

obchodoval z drevom a bol poľovník, keď strelili diviaka, srnu alebo jeleňa doviezli strelenú zver Majzeľovi – to 

bol mäsiar v Bytči,  na takej starej Tatrovke bez strechy čo stála u Mičurov na dvore, po očistení doviezli ministrovi 

domov hotové mäso. S Dr. Mičurom som veľmi dobre vychádzal mám na neho len dobré spomienky, bol so mu ako 

syn, až kým ho po fronte nezobrali...Veď napríklad aj gymnázium v Trnave mi vybavil a aj financoval.  

Náš tato nemal koruny, čo zarobil dal do 

železa, stále sa peniaze „točili“ v tom 

dookola. Jedine čo tato pre mňa urobil, bolo 

to, že išiel so mnou na prijímacie skúšky, keď 

som mal 11 rokov – „prímačky“ som 

samozrejme urobil.  V Trnave som chodil do 

gymnázia 2 roky, býval som u Saleziánov, po 

fronte som chodil do školy v Žiline to som 

mal 16-17 rokov. Za týždeň som sa musel 

naučiť „kuvať“ kone, počas dvoch rokov som 

chodil ráno do školy a poobede do vyhne. 

Učel som sa keď odpadla hodina alebo pól 

hodiny ve vlaku, keď som cestoval do školy. 

Na novej Žiline som si vždy zastavil nákladné 

auto, ktoré ma odviezlo do Bytče na most 

a keď som prišiel domov – ulica už bola plná 

koní čo čakali na podkúvanie, rýchlo som sa prezliekol, niečo zjedol a pojme...jako som začal o  jednej hodine 

poobede, tak som skončil o pól desiatej večer, tato mi všetko chystal a ja som podkúval. Keď bola „ostrá kuvačka“ 

(prezúvanie podkov na zimné obdobie, zimné podkovy mali štolne – špicaté, tupé a do H, aby sa koňom 

nešmýkalo) tak som raz 38 podkov – odtrhnúl, vystrúhal a popribíjal. Vieš čo to bolo, to si nevieš ani predstaviť!!! 

Ťažné kone sa volali „unráky“ boli bez chvostov a taký kôň mal aj desať 

metrákov, mali väčšie podkovy a do jednej podkovy sa pribíjali 7cm 

klince a po 5 klincov z každej strany.   

 

Pán Arlet mal „unráka“ koňa – ten potiahol aj vagón. Ale otcovi som 

pomáhal aj keď som chodil na vysokú školu, keď sa napríklad naťahovali 

„ráfy“ na kolesá. („ráf“ -  železná obruč kolesa na konskom voze)  

Ráf sa nahrial v ohni do červena a nahodel sa na drevené koleso k tomu slúžilo také železo na boku kláta, kde bola 

nákova, na nákove sa rýchlo pozarovnávalo a potom som ho chytro zdrapil a ponoril do vody a zatočil, aby nehorelo 

– vo vyhni bola k tomu určená okrúhla vaňa naplnená vodou a doskou na dne. Také koleso vážilo aj zo 60 

kilogramov. Koľko krát som sa popálil, ale aj od klinca poškrábal, mal som ruky ako „dupľovky“ vyrobené a mal 

som šťastie, že mne sa rana behom dvoch dní zahojila.  Na „vysokú“ som chodil do Košíc v roku 1952 a kováčstvo 

sa mi zišlo, pretože sme ho mali ako predmet. 

Pokračovanie nabudúce ...                Spracoval -JL- 

Ondrej Skotnický st. – kováč – otec MVDr. Ladislava Skotnického pri vyhni 

vedľa vyhne, pri podkúvaní koňa 

fotografia z roku 1988 – galéria najlepších 

pracovníkov mesta Bytča 
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Dnešnú časť venovanú nemeckým kolóniám začnem takou malou zaujímavosťou – keď skončila 1. svetová vojna 

prehrou Nemecka a Nemecko prišlo o všetky kolónie - boli to územia - Nemecká Juhozápadná Afrika (Deutsch-

Südwestafrika), Nemecká Východná Afrika (Deutsch-Ostafrika), Kamerun, Togo, Nová Guinea (Deutsch Neu 

Guinea), Samoa, Karolíny, Mariany, Marshallove ostrovy (Marshall-Inseln) a Kiautschou – (nemecký 

protektorát v Číne – ktorý bol prenajatý v roku1898 na 99rokov) „údajne“ na povojnových rokovaniach v roku 

1919 malo o africké Togo záujem aj novovzniknuté Československo. Zaujímavosťou je aj doba dodania poštových 

zásielok, tak napríklad z Nemecka do afrických štátov trvalo doručenie pošty približne 2-3 týždne, horšie to bolo 

v Oceánii (Karolíny, Mariány) tam dorazila pošta približne až za 2 mesiace. Treba ešte pripomenúť, že väčšina hore 

uvedených území používala vo väčšine prípadov na známkach – emisiách, jednotný obraz a to - cisársku jachtu 

HOHENZOLLERN. Nakoniec – rada pre tých čo sa rozhodnú pre zbieranie nemeckých kolónii – „ťažký 

a náročný oriešok“ na čas a hlavne na financie! 
 

 
 

Chyba na známke 
  

Tentoraz sa podaril „kotrmelec“ poštovej správe San Maríno – na známke vidieť Krištofa 

Kolumba ako sa opiera o glóbus a v pozadí jeho tri lode – Santa Maria, Nina a Pinta – teda 

o objavenie Ameriky v roku 1492. Všetko by bolo v poriadku, až na ten glóbus – ten sa 

v tejto podobe vynašiel o dvesto rokov neskoršie... 

 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 
 

Ešte jeden návrat k pošte v zámku (Galzapress 1./2018 seriál -

Známečky), tentoraz na pohľadnici (s dlhou adresou) z roku 

1901, ktorú sa mi podarilo vydražiť zopár rokov dozadu. 

Zaujímavosťou je fakt, že v budove sa nachádzalo 13 – 14 

miestností a v každej boli keramické kachle.  

 

 

 
 

 

Nuž a za čias keď v bývalej pošte býval aj p. Filip Tonka 

(Galzapress 3./2017 seriál -Známečky) Tomu sa mu podarilo založiť 

požiar v kuchyni, vedľa „šporheľta“ – „chytil sa“ záves na dverách. 

Stalo sa to v osemdesiatych rokoch v zimnom období, musel sa 

zhodiť a vymeniť strop – hrady. Po uhasení požiaru a odchode 

hasičov (mraz bol asi – 10 °C) sa nad ránom nasledujúceho dňa, 

požiar znovu obnovil. 

Veľkosť známok v článku, bola upravená!  

Pokračovanie nabudúce ...                 Spracoval - JL - 
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           Oral history 
 

„Žabiarska sága.“  

 
 

V dnešnom čísle seriálu  budeme pokračovať v spomienkach na divadelný súbor, ktorý trval jednu sezónu s hrou 

KUBO, v Hliníku nad Váhom v roku 1984. Vo svojich spomienkach pokračuje jeden z aktérov – Stanko Klobucký 

mladší… : Trénovali sme v Hliníku v kultúrnom dome v tom období bol môj tata – Stanislav Klobucký st., 

„šéfom kulturáku“ tak sme mali voľnú ruku. Trénovať sme mali začať v novembri, ale začali sme až po 

Novom roku, keďže bola zima museli sme kúriť vo veľkých kachliach. Kulisy sme mali naše z Hliníka, 

nachádzali sa v chalupe vedľa „Riljakovcov“ – bližšie ku Kotešovej. Po okolitých obciach nás rozvážal 

autobus z Hliníckého družstva. Kroje, čižmy, širáky sme mali zapožičané zo Žiliny z Rozsutca a to tak, že 

v piatok poobede sme išli so Zuzkou Gajdošíkovou s dvoma kuframi autobusom do Hliníka a v pondelok zasa 

vrátiť naspäť do Žiliny do Sloveny. (sídlo súboru Rozsutec) Z profesionálneho divadla v Martine nám 

darovali „maľovátka“ a umelé fúzy. Totiž to herci museli byť poriadne namaľovaní do červena – keby nie - 

pri zasvietení reflektorov by boli biely ako mŕtvoly. Maskéra nám robil Jozef Višňovský st. Rasťo Pivoda bol 

osvetlovač a elektrikár v jednom. Taktiež sme museli aj niečo zjesť – o to sa postaral Štefan Cudrák – ako 

mäsiar dodal vždy plné vrece klobás alebo špekáčkov. Jaro Janešík bol pri vstupenkách. Zo vstupného sme 

vyfinancovali vlastne občersvenie, čosi šoférovi, čosi Pištovi za tie klobásy aj nejaká fľaša musela byť...ale 

vôbec to nebolo o peniazoch.  Prvé vystúpenie sme „zbúchali“ za mesiac – alebo päť týždňov a šli sme do 

terénu. Prvé predstavenie sa konalo v Hliníku – bolo úplne nabité a vypredané, celá dedina hore nohami, no 

a 15 minút pred predstavením – bác – vyhodilo ističe a boli sme bez elektriky. To bolo preto, lebo sme zapli 

reflektory (veľký odber elektriny) nakoniec Rasťo Pivoda to akosi „poreparoval“ a predstavenie sme 

odohrali s obrovským úspechom. Vystúpenie trvalo necelé dve hodiny s dvoma prestávkami. Celkovo sme 

odohrali 16 – 17 predstavení vždy v sobotu dve a v nedeľu dve, vystupovali sme v Jabloňovom, Hlbokom nad 

Váhom, Rašove, Kolároviciach, Petroviciach, Dlhom Poli, Hričove aj v Hričovskom Podhradí, ale aj 

žilinskom okolí napr. v Rosine – všade sme mali „natrieskané“ a zožali sme mega úspech. Posledné 

vystúpenie sa konalo v Hliníku a bola to taká oddychovka – aj sme si vymýšľali... Ako odmenu za celkové 

účinkovanie sme dostali (zväzáci) zájazd do NDR.  Takto končí svoje rozprávanie Stanko Klobucký a na záver 

dodáva - za peniaze ktoré nakoniec zostali, kúpila Zuzka Gajdošíková asi 10 titulov originálnych scenárov 

hier, ale tie sa už nikdy neodohrali...  
 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky v texte: 

 
NDR (Nemecká demokratická republika) 

KaSS (Kultúrne a spoločenské stedisko) 

MsNV (Mestský národný výbor)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia z KaSS Bytča z roku 1984 – predposledné predstavenie hry KUBO. 

Zľava – Slávo Drábik, Jozef Višňovský ml., Helena Kuželová, Helena Šomodiová, Ivan Gajdošík, Ľubomíra Dodeková, 

Pavol Lukáč, Helena Gabajová, Július Višňovský, Zuzana Gajdošíková, Štefan Šmatlák, Slavomíra Šurmanová, Jozef 

Šmatlák, Štefan Cudrák, Emília Kuželová – (ako cigánka), Rudolf Frolo, Stanislav Klobucký st., Jozef Višňovský st., 

Stanislav Klobucký ml. 

V popredí – zľava – Štefan Haranta – režisér, Štefan Valíček - podpredseda MsNV Bytča, Rastislav Pivoda 

 

Pokračovanie nabudúce ...        Spracoval -JL- 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
 

JUDr. Lýdia Ďurjanová 

(pokračovanie) 
 

 

V minulom čísle 4/2018 sme opísali pani JUDr. Lýdiu Ďurjanovú. V tomto čísle bude 

pokračovanie. Sú to veľmi cenné informácie za ktoré sme vďační. Rozhovor sa konal 

na jeseň v roku 2018.  

Pani Lýdia nám porozprávala, ako chodievali ako partia na kajaku. Kajaky boli od 

firmy Kalaš Bytča. Počas štúdia na vysokej škole šli do Liptovského Mikuláša a odtiaľ 

na kajakoch do Bytče. Hrávali volejbal.  

 

Každoročne v lete poriadali Študentský ples. Plesy sa konali na zámku, Katolíckom dome a po plese boli dozvuky. 

V partii bol tiež Viliam Popper a dával k dispozícií zámocké priestory.  Viliam Popper ako vplyvný človek vybavil 

tiež konanie zábavy. V partií boli tiež Stáza Plechárska, Melania Ružičková, Viktor Horanský. Títo dvaja sa stali 

nakoniec manželia. Pani Lýdia spomína ako chodila na hodiny klavíra k pani Šándrikovej, ktorá bývala na námestí 

v Bytči. Je to bývalá predajňa Bambino, v súčasti sa tam nachádza herňa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katolícka škola: 1. Kemková Gita, 2. Janečková, 5. Skotnický Svoro, 6. Palko Imrich, 10. Mahdik Marián, 13. 

Čebeková Magda, 15. Balalová, 16. Balalová Ľudmila, 18. Janeček Tondo, 19. Špánik Jano, 20. Pečivová Mariena, 21. 

Petrovská Joža, 22. Pohovejová Stela, 23. Danišová Jana, 24. Ďurjanová Lýdia, 25. Pagačik Kamil, 26. Laudon – 

kaplán, 27. Jánošík Štefan – riaditeľ, 28. Jalovičiar Štefan, 29. Maršalková, 30. Bielik Jano, 31. Malinová Jana, 37. 

Kantorová, 38. Korčeková Giza, 39. Rovňanová Vicina, 40. Kantorova Lola  
 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

1 Ďurjanová Lýdia, 2 Horanský Viktor, 3 Fundárek Jano 
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Filumenistické „modré maurícia“ z obdobia 1945 – 58 
 
     Rozdelenie Československa k 1. 1. 1993 vytvorilo pre filumenistov tzv. „uzavreté zbierky - obdobie 

Československa“. Niektorým filumenistom to nestačilo a začali bádať, premeriavať, hľadať, podobne ako filatelisti, 

vo svojich zbierkach odchýlky. Výsledkom sú nekončiace zmeny v stále nových (a drahších) katalógoch 

zápalkových nálepiek (ďalej len ZN). V prvých cenníkoch československých ZN po roku 1945 (napr. Cenník 

českých ZN 1945 – 1972 z roku 1973) sa cena ZN asi do roku 1953 pohybovala v korunách, od roku 1954 (od k.č. 

362) v halieroch. V predchádzajúcich cenníkoch išla cena do korún a asi u 10 hľadaných ZN bola poznámka CD. 

Išlo o „cenu dohodou“, ktorá sa pohybovala medzi 50 až 100 Kčs, prípadne výmenu za podobnú nálepku. 

Nedostatok hľadaných nálepiek prinieslo nový prvok vo filumenistike – falšovanie, výroba falzifikátov, falošných 

ZN. Niekedy sa cudne schovávali pod názvami dotlač, novotlač. Po upozornení na falzifikáty vo filumenistických 

časopisoch (iný druh papiera, kvalitnejšia tlač,…) filumenisti spozorneli, na druhej strane spozorneli i výrobcovia – 

tlačiari falzifikátov a odstraňovali zistené rozdiely od originálov. No a teraz k hľadaným a ceneným ZN. Čím 

vznikla ich vzácnosť?  Išlo o drobné odchýlky viditeľné a objaviteľné pri porovnaní väčšieho počtu rovnakých ZN. 

Pri slovenských ZN 1945 ide o ružomberskú ZN katalógové číslo 109c – „Sväz pre 

spoluprácu s armádou“. Exkluzivitu z nej robia milimetrové rozdiely tzv. 

„veľkého krúžku“ v ktorom je označenie R.I. Vo „veľkom“ krúžku sa písmena 

nedotýkajú krúžku. 

                         

Pri českých ZN 1945 – 58 ide o sušickú ZN k.č. 37b – „Pomáhejte 

okresní péči o mládež“. Od ostatných sa líši jemným rastrom, väčším 

počtom malých červených bodiek v hlavičke dieťaťa. 

 

 

(Jemný a hrubý raster sa objavil v minulosti v dúhe 

pri Slovenských zápalkách G. Reitter ml. Veľká Bytča 

G.R. I. – k.č. G7, ex k.č.417).  

 

 

 

 

 

Posledným „mauríciom“ je ZN z čs. exportu 1945 – 58. Ide o ZN k.č. 938 (ex 

921) „The Pen … Wettig gedeponeerd“. Zvláštnosťou je väčší 4/4 rozmer ZN 

– 52,5 x 32,5 mm a snáď pochádza zo zápalkárne v Banskej Bystrici, čím unikla 

pravdepodobne pozornosti českých filumenistov. Cena týchto hľadaných ZN sa 

pohybuje na zahraničných burzách okolo 40 €. Samozrejme, pri ZN 1918 – 45 

by sme našli ďalšie nedostatkové, hľadané a vzácnejšie ZN. Ide hlavne o 

slovenské ZN, včítane tých exportných. Radostná správa na koniec. 

Vymierajúcou generáciou filumenistov bude cena ZN, snáď i hľadaných, 

klesať.  

 

 

                                                                                        Ing. Vladimír GAJDOŠ 
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Druhá československá partizánska brigáda  

Za slobodu Slovanov 

( pokračovanie ) 

 

  

Odznak bol založený pri 30. výročí SNP, v roku 1974. Predstavuje päťcípu hviezdu s priemerom 51 mm. 

Hviezda je červená, v jej strede je strieborný kruhový medailón. V medailóne sú vyobrazené ruky, držiace samopal. 

Pod samopalom je lipová vetvička, nad samopalom Zvolenský zámok. Nad zámkom je polkruhový letopočet „29. 

VII. 1944-1974“. Po obvode medailónu je modré medzikružie, v ktorom je strieborný nápis „PARTIZÁNSKA 

BRIGÁDA ZA SLOBODU SLOVANOV“. V hornej časti medzikružia, medzi slovami „PARTIZÁNSKA“ a 

„BRIGÁDA“ je kosák a kladivo. 

 Iba pri tomto odznaku som sa stretol s viacerými typmi. Existujú dva typy rubovej strany, líšiace sa 

spôsobom pripínania a taktiež raznicou rubovej strany. ONV vo Zvolene objednal v novembri 1973 v Štátnej 

mincovni Kremnica 3000 odznakov s pripínaním na skrutku a maticu. ONV po porade s členmi brigády znížil 

v máji 1974 objednávku na 2000 kusov s tým, že 1300 odznakov malo mať pripínanie na skrutku a maticu a 700 na 

vodorovnú zapínaciu ihlicu. Rozdiel v rubových stranách okrem typu pripínania spočíva taktiež v odlišnej zrnitosti 

a odlišnom umiestnení značky výrobcu. V mojej zbierke je aj variant s odlišným, bledším odtieňom modrej farby. 

Odznak je tenší ako vyššie opísané odznaky. Pripínanie je na skrutku a maticu.  V zbierke mám aj ojedinelý odznak 

z mosadze, s tmavomodrým medzikružím. Je predpoklad, že by mohlo ísť o jeden zo skúšobných odrazkov. Etua 

hviezdy mala štvorcovú etuju s priesvitným plastovým vekom.  

Jedine pri tomto odznaku III. typu som sa stretol s udeľovaním dekrétom, vo formáte A4. 
 

Odznak IV. typu bol založený pri 40. výročí SNP, v roku 

1984. Má okrúhly tvar s priemerom 17 mm, je červeno 

smaltovaný. V okrúhlom strede je samopal prekrížený 

s vetvičkou a letopočty 1944 a 1984. Po obvode 

v medzikruží je nápis „II. PART. BRIGÁDA ZA 

SLOBODU SLOVANOV“ Na hladkej rubovej strane je 

priletovaná zvislá ihlica.  

Odznaky partizánskej brigády Za slobodu Slovanov 

patria medzi klasické odznaky partizánskych brigád, 

ktoré sú pre zberateľa pomerne dostupné. Netreba k nim 

však miešať niekoľko odznakov Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov vo Zvolene, s čím som sa 

niekoľkokrát v minulosti stretol u predajcov, ktorí chceli 

zvýšiť atraktívnosť nimi predávaných predmetov. 

 

S pracoval PhDr. Martin Karásek 

Odznak III. typu, z roku 1974 

Odznak IV. typu, z roku 1984 
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Tamburášsky orchester vo Veľkej Bytči 

 
Dávam do pozornosti čitateľom GALZAPRESSU túto vzácnu fotografiu, ktorú predpokladám, že málokto videl. 

Zároveň si dovolím oboznámiť čitateľov s históriou vzniku tohto hudobného telesa vo Veľkej Bytči v roku 1909.  

Najskôr niečo o hudobných nástrojoch na fotke. Hudobný nástroj, ktorý vidíme na fotografií sa volá TAMBURICA 

alebo TAMBURA. Je to balkánsky ľudový hudobný brnkací nástroj. Vyvinul sa postupne z Egyptského hudobného 

nástroja v západnej Európe a volal sa LUTNA. V Španielsku sa volal GITARA, v Taliansku MANDOLÍNA, 

v Rusku sa volal BALALAJKA, na Balkáne v Srbsku, no najmä v Chorvátsku ich volali TAMBURICE alebo 

TAMBURY. K nám ich priviezli občania, ktorí pracovali na Balkáne, poprípade tam študovali alebo tam slúžili 

v Rakúsko – Uhorskej armáde.  

Dávno pred rokom 1900 žilo mesto Veľká Bytča bohatým kultúrnym životom.  I napriek  silnej maďarizácií 

dokázali miestni rodoľubi a členovia hasičského spolku organizovať kultúrne prestavenia. Nacvičovali sa divadelné 

predstavenia, zábavné kuplety, kabarety. Už v roku 1904 hasičský spolok vo Veľkej Bytči nacvičil divadelné 

predstavenie od autora Ferka Urbánka „Strídža spod Hája“. Režírovali ho členovia Hasičského spolku páni  Štefan 

Bíroš a riaditeľ tatra banky Vladimír Jesenský. Akciu podporoval advokát Dr. Juraj Mičura (strýko Dr. Martina 

Mičuru) v tom čase bol Dr. Juraj Mičura predsedom Hasičského spolku.   

Ukázalo sa, že divadelné a ostatné akcie majú veľký ohlas. Preto vznikla myšlienka podfarbiť vystúpenia hudobným  

doplnkom a možno i to bol podnet na založenie Tamburášskeho orchestra.  

A tak v roku 1909 páni Štefan Bíroš, otec sochára Stanislava Bíroša, Vladimír Jesenský riaditeľ  Tatra banky , Dr. 

Juraj Mičura advokát a Štefan Adamík ustanovili Tamburášsky orchester.  

Tvorilo ho 23 nadšencov, ktorí sú na fotografií.  

Dr. Juraj Mičura predseda, Vladimír Jesenský tajomník, Štefan Bíroš dirigent, Štefan Adamík dirigent,  hráčmi boli 

páni Ján Rehák, Pavol Plešo, Pavel Džudži, Ondrej Skotnický, Ján Plechársky, Pavol Valášek, Štefan Tvrdý, Jozef 

Plechárský,  Viktor Dubnicay, Pavel Placek, Štefan Božek, Jozef Miks, Peter Rehák, Jozef Intribus, Jozef Skotnický 

– Holádi, Jozef Skotnický – Kantas, Ján Viecha, Jozef Šipula, Jozef Škorvánek.  

 

Zatiaľ poznáme s určitosťou 4 členov tohto orchestra. A to sú: sediaci v strede s fúzmi  je advokát Dr. Juraj Mičura, 

vedľa neho vpravo v svetlom obleku s partitúrou a dirigentskou paličkou je pán Štefan Bíroš. Ďalej vieme určiť 

hráča na kontrabas na fotografií vpravo. Je to pán Pavel Džudži starý otec pani Márie Kubáňovej. Hráč v dolnom 

rade s bubienkom je pán Ondrej Skotnický otec MVDr. Ladislava Skotnického a starý otec Hanky Lukačkovej 

z Popolišky.  

Ak niekto pozná ostatných členov budeme vďační, ak nám poviete ich mená.  

Divadelníctvo v Bytči vynikajúco spracoval pán Ivan Kamas a práve táto fotografia a článok bude raz vhodným 

doplnkom jeho práce.   

Spracoval  Juraj Hajdúch 
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Ladislav Treskoň 

 

V tomto článku čitateľovi priblížime materiál, v ktorom 

sa dočíta o zbierke na postavenie pomníka akademického 

maliara Ladislava Treskoňa.  

Dňa 30.9. 1940 zaslala Kancelária prezidenta republiky 

označené ako „Dôverné“  „Súrne“ odpoveď pod číslom 

11.890/1940 Okresnému náčelníkovi vo Veľkej Bytči  vo 

veci  „ Zostnulý Ladislav Treskoň , akademický maliar, 

akcia zbierky na postavenie pomníka – šetrenie.  

„Dňa 13.10. 1923 zomrel Ladislav Treskoň, ako 

poslucháč  maliarskej akadémie v Prahe. V roku 1926 bol 

z iniciatívy Vojtecha Ihriského, akademického sochára 

ustanovený výbor pre postavenie náhrobku Ladislavovi 

Treskoňovi vo Veľkej Bytči, ktorý však ani raz 

nezasadal. Členovia výboru boli:  

Dr. Martin Mičura predseda výboru, Vojtech Ihriský, akademický sochár, pokladník výboru, Dr. Dušan Pokorný, 

advokát, pokladník výboru, Július Kern, akademický maliar za Maticu Slovenskú, Miroslav Motoška, akademický 

sochár za Spolok slovenských umelcov, Dr. Miloš Ruman, predseda S.S.Š za Sväz slovenských študentov, Dr. Adolf 

Horanský za spolok Detvan.  

Výbor usporiadal zbierku na pomník Ladislavovi Treskoňovi pod číslom 31/204. Stav vkladu bola suma 844,30 

Korún slovenských aj s úrokmi. Vkladná knižka bola zriadená v Tatra banke. Zbierka sa nepodarila, tak ako bol jej 

zámer. Dôvod bol zrejme ten, že Ladislav Treskoň nebol vo svojom mladom veku až tak známy umelec.  Akcia 

začala až dva a pol roka po jeho úmrtí.  
 

Milan Michal Harminc 
 

V tejto časti by sme predstavili aspoň v skratke Milana Michala 

Harminca. Narodil sa 7.10. 1869 v Kulpine v Srbsku a zomrel 5.7. 

1964 v Bratislave. Patril medzi najaktívnejších slovenských 

architektov. Ako projektant a staviteľ bol činný 65 rokov a to od 

roku 1886 do roku 1951. V Európe naprojektoval viac ako 300 

budov a z toho na Slovensku 171 budov. Postavil 108 kostolov 

pre všetky konfesie. Dom Dr. Martina Mičuru vo Veľkej Bytči 

v roku 1919, budovu Tatra banky vo Veľkej Bytči v roku 1919. 

Toľko hovorí internetová stránka www.wikipedia.org .   

 

Z rozprávania sme sa dozvedeli, že Milan 

Michal Harminc projektoval aj prestavbu 

budovy Roľníckej vzájomnej pokladnice vo 

Veľkej Bytči ( fotografia budovy na strane č. 6 

v článku Bytča a bytčiansko v rokoch 1918 až 

1939 ), prestavbu kostola na námestí vo Veľkej 

Bytči a takisto vybudoval dnešnú Dukelskú ulicu 

a dom pani JUDr. Lýdie Ďurjanovej ( na 

priloženej fotografii ).  

Tento zoznam stavieb nie je čo sa Veľkej Bytče týka konečný. V priebehu ďalších článkov tohto staviteľa budeme 

určite spomínať. Týmito riadkami sme ho chceli ako keby uviesť do pozornosti čitateľov.      
 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Pomník v súčasnosti, cintorín Bytča 

http://www.wikipedia.org/
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania... 
 

Milí čitatelia, 

deti sú pre väčšinu z nás požehnaním a jedným z hlavných dôvodov založiť si vlastnú rodinu. Hovorí sa, že múdry 

má detí koľko chce a sprostý koľko vládze, nie je to celkom tak, pretože sú aj takí, ktorí vládzu a nemajú žiadne 

deti, je to proste tak, komu nie je „zhora“ dané (súdené) má smolu. Buďme preto radi, nech sú tie naše deti 

akékoľvek živé a nevyspytateľné, že ich vôbec máme a že patríme k tým šťastnejším. Aspoň sa na starosť bude 

o nás mať kto postarať. Je to síce lotéria, ale až čas ukáže, čo sme do svojich detí vštepili a ako sme ich vychovali. 

 

Škôlkár Marečko 

 

Dve šibalské modré očka, 

  usmievavá tvárička, 

to je chlapec zvaný „buchcík“ 

  naša malá hviezdička.  

Toto meno dostal preto,                    

že má jedlo veľmi rád, 

nepreberá, spapá všetko, 

  len nech toho je vždy veľa   Najväčší dar  

   a viackrát. 

Stal sa z neho veľký škôlkár,     Pre každé srdce,     

  rád sa učí básničky,    si ten najsprávnejší kľúčik,  

keď je v škôlke posedenie     veselý, malý drobček, 

 baví všetkých, veľkých-malých,                Tomáško, môj prvý vnúčik. 

  oteckov aj mamičky. 

Majú ho tam všetci radi,     Šibalský úsmev, nezbednosť v oku, 

 pre ten jeho humor – vtip,    deň čo deň väčšia istota kroku, 

keď ochorie a je doma,      neposedné malé „živé striebro“, 

 smúti za ním celá trieda,    pre otca a mamu znamenáš všetko. 

učitelia, kamaráti, 

  ba i malý medvedík.    Si tu len krátko 

Dnes má ešte život krásny – bezstarostný.   A už si si získal všetkých, 

No čo o rok?       to tajomstvo ako to robíš, 

 Potom ide do školy,     nepozná nikto, len malé deti. 

zo dňa na deň 

 vymení svet detských hračiek    Si budúcnosť, nádej i viera, 

  za domáce úlohy.    Prečo tu na svete máme byť, 

On je ale veľký smelec,      deti sú najväčším darom z neba, 

  nemá z toho vôbec strach.   A pre ten sa veru oplatí žiť. 

„V škole budem dobrým žiakom“, 

  povie skromne 

a ten jeho známy úsmev, 

  zjaví sa mu na perách. 

 

 

 

Myšlienka na záver: „Aby ste pochopili lásku svojich rodičov, musíte sami vychovávať deti“ 

 

Čínske príslovie 

          

 

 

DOPREČÍTANIA! 

            VL 



V tomto čísle kvartálnika, v čase Veľkej noci som na rade s receptami ja. Opisujem ich z kuchárskej 

knižky svojej starej mamy a pomáham si obrázkami z dobového časopisu Život a súčasného časopisu 

Retro kuchařka.  
 

Tvarohové knedlíčky 
 

Potrebujeme: 25 dkg mäkkého tvarohu, 2 žĺtky, 8 až 10 dkg hrubej múky, trošku kypriaceho prášku, 2 

dkg masla a 6 dkg masla na poliatie, 5 dkg strúhanky, 2 dkg práškového cukru.  
 

Tvaroh vymiešame so žĺtkami, múkou a premiešame s kypriacim práškom, soľou a 2 dkg masla. 

Z pripraveného cesta sformujeme malé knedlíčky, ktoré varíme v osolenej vriacej vode asi 4 minúty.  

Uvarené knedlíčky vyberieme, posypeme opraženou strúhankou. Polejeme zvyšným roztopeným maslom 

a posypeme práškovým cukrom.  
 

Šalát 
 

Potrebujeme: 25 dkg dietnej salámy, 5 dkg tvrdého syra, jednu uhorku pokrájať na rezance, jednu 

stredne veľkú cibuľu, ktorú pokrájame nadrobno, jeden strúčik cesnaku, 2 vajcia uvarené na tvrdo 

a pokrájané nadrobno.   
 

Povaríme dve lyžice kečupu, 1 lyžica octu, pol lyžice worčestrovej omáčky, jednu lyžicu oleja. Keď to 

vychladne, všetko spolu zmiešame a pridáme 6 lyžíc pochúťkovej smotany alebo tatarskej omáčky  alebo 

majonézy. Celé to necháme 2 hodiny v chladničke.  
 

Karlovarský knedlík z hrnčeka 
  

V mise vymiešame opražené kocky zo 6 žemlí s 250 g 

hrubej múky, 2 žĺtkami, 200 ml mlieka, nasekaným 

petržlenovou vňaťou  a 150 g rozpusteného masla. Potom 

vymiešame sneh z dvoch bielkov. Všetko dochutíme 

soľou a muškátovým orechom. Cesto naplníme do dvoch 

tretín hrnčeka, ktoré sme predtým vymazali maslom. 

Dáme ich do hrnca vyloženého utierkou a naplneného 

vodou asi do výšky 3 cm.  Prikryjeme pokrievkou 

a varíme 25 minút.  
 

Opitý punč s korením a ovocím 
 

Potrebujeme: 80 g krupicového cukru, 2 zvitky škorice, 

6 hrebíčkov, 2 kúsky badyánu, 2 pomaranče, 2 limetky, 

100 ml rumu, 400 ml červeného vína, 2 mandarínky.  
 

Do veľkého hrnca nasypeme cukor a necháme ho 

rozpustiť. Potom prilejeme asi 1500 ml teplej vody, 

pridáme celé korenie a pozvoľna varíme asi 10 minút. 

Šťavnaté pomaranče a limetky dobre umyjeme pod 

tečúcou vodou. Rozkrájame na tenké koliečka. Vložíme 

do hrnca a varíme ešte 10 minút. Nakoniec prilejeme rum, víno a olúpané mandarínky rozdelené na 

jednotlivé mesiačiky a necháme všetko prejsť varom. Punč aj s ovocím nalejeme do veľkej kanvice 

a udržujeme v teple. Podávame ho s cukrom. Doba prípravy je 35 minút.  

          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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