
 

 

 

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

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na Bytčiansku... 

 

V elektronickej podobe nás nájdete na: 

Ročník IX. 

2021 

www.collectorum.eu 

 

  
 

V čísle 1 z roku 2021 čitateľom predstavujeme po-

hľadnice vydané Občianskym združením GALZA. 

Tieto na prvej strane sú z edície „okolité obce“. Okolité 

obce samozrejme mesta Bytča. V roku 2018 sme vydali 

v tejto edícií pohľadnice mestských častí mesta Bytče 

a to Hrabové, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník 

nad Váhom. V roku 2019 sme vydali obec Petrovice 

a časť obce Petrovice Setechov alebo po bytčiansky 

„Cecechov“.  V roku 2020 sme vydali tiež časť Petrovíc 

a to Pláne, Magale a Petrovská. Pohľadnice vydávame 

v počte 200 kusov. Fotky na pohľadnice boli fotené 

v auguste až októbri  2020. 

Týmto číslom sme dobehli aj meškanie. Dúfame, 

že Galzapres budeme vydávať už priebežne a v aktuálnom čase. Noviny vydávame už od roku 2013, teda 

v tomto roku 2021 začíname vydávať deviaty ročník. Každý rok vydáme 4 čísla. Kto, by si náhodou chcel do-

plniť svoj archív, tak nech navštívi stránku www.collectorum.eu a tam máme všetky vydania uložené. V Bytči 

má tlačiareň pán František Hrmel v Hornej ulici (Rázusová ulica) a na požiadanie samozrejme za poplatok vý-

tlačok ochotne vytlačí. Noviny odovzdávame aj do Archívu v Bytči, v Žiline a do Mestskej knižnice v Bytči 

a do Krajskej knižnice v Žiline. Takisto sa noviny nachádzajú v Univerzitnej knižnici  Bratislave, v Slovenskej 

národnej knižnici v Martine. 

 

Na strane č. 2 predstavujeme pohľadnice vydané v Edícii 100 – 29 gymnázium v Bytči, Edícia 100 -30 

futbalové ihrisko v Bytči, Edícia 31 – hádzanárske ihrisko v Bytči a Edícia 32 – hypermarkety v Bytči a Môj 

obchod (Billa, Lidl, Jednota Tempo a Môj obchod). 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Galza informuje... 

  

   
Navždy nás opustili  

Jana Langerová rodená Čmárová narodená 

15. 01. 1933 v Bytči zomrelá 15. 02. 2021 

a 18. 02. 2021 pochovaná na cintoríne 

v Bytči.  Pohrebné obrady vykonal Peter 

Olás a kostolník Marián Družkovský. Jana 

Langerová rodená Čmárová bola dcéra Eu-

gena Čmára (1883 - 1975) a Márie Čmáro-

vej rodenej Ballyovej (1895 – 1968), mala 

brata menom Július Čmár (1914 - 1999)  

a sestry Valériu Čmárovú (1925 - 1993) 

a Máriu Mahdíkovú rodenú Čmárovú 

(mama mojej mamy 1928 - 1992). Manžel sa volal František Langer (1923 -1996) 

a pochádzal z Hliníka nad Váhom.  

Miloslav Janeček – predbehol nás 

do večnosti dňa 18.3.2021,  narodil 

sa  v 1938, náš aktívny člen, dopi-

sovateľ a čitateľ. 

Dom kde vyrastal Miloslav Janeček 

sa nachádza v Zámockej štvrti. 

Dom postavili jeho rodičia koncom 

druhej svetovej vojny. Otec sa volal 

Viliam Janeček. S Viliamom a Mi-

loslavom Janečkom sa budeme 

stretávať v našich článkoch. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Okienko pre filokartistov a  

filumenistov 
Konvolut slovenských zápalkových nálepiek ktoré som 

zaradil do seriálu - ukážky z filuménie patrí – heslám zo 

socializmu. My skôr narodení ktorí si dobu z minulého 

storočia dobre pamätáme sme sa s nimi stretávali na kaž-

dom kroku a neobišlo to ani nálepky. Oslavy VOSR 

alebo 1.Máj  ktoré sme absolvovali ako žiaci a neskôr ako 

pracujúci nám zostanú vryté do pamäti a dnes sa nad tým 

všetkým môžeme už len pousmiať. Nedá sa zabudnúť, 

keď na 1. mája ako robotníci sme mali pivo, párky, oblo-

žené chlebíčky zadarmo a za odnesenie Marxa alebo Le-

nina sme dostali 50,- korún. Po skončení osláv a manifes-

tácie sme sa my z mesta išli poobede prejsť pod Háj alebo 

na Tancovú a chupáni bežali „zaorávac alebo zakopávac“ 

zemiaky. Všetko čo sa drží „na bodákoch“ stojí za prd, 

ale potajomky sa rozprávali zakázané vtipy a každý sa bál 

povedať niečo „proti“ nahlas. A kto sa nebál – sedel, ako 

napríklad šofér MHD v Žiline autobus č.26 – keď sa mu 

tlačili cestujúci do autobusu – povedal im na to – „čo sa 

sem tlačíte ako Rusi do Afganistanu“ Neprešiel ani dve 

zastávky a už ho brali. Nuž, aj by som za takéto písanie, 

pravdepodobne viac nepísal. 

Ak sa rozhodnete zbierať... 

Leopold Gansel – Trenčín 

(pohľadnice na pokračovanie) 

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň a vydavateľ-

stvo na strednom Považí – založil ju v roku 1850 Leo-

pold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice  pre-

važne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“ s ná-

pisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918 s označe-

ním Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti (1905) 

pokračujú jeho potomkovia. 

 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
bórer – vrták     

trachtar - lievik 

lichva – hovädzí dobytok 

knajp – obuvnícky nôž na kožu 

štepovanie – prešívanie 

turuvac – ísť rýchlo 

 

Keď nám bola zima a triasli sme sa alebo sme sa triasli strachom, vedeli nám rodičia na to povedať: „Čo s tebu 

trase, jako drozdovi z ricu“. Spracoval – JL-  
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1942 
V dnešnom čísle prvom v roku 2021 budeme pokračovať v udalostiach, ktoré obyvatelia okresu Veľká Bytča zažívali. 

Písal sa rok 1942 a začíname mesiacom marec. Prvá Slovenská republika slávila 14. 03. 1942 tretí rok existencie a ešte 

mala pred sebou roky 1943, 1944, 1945. Materiál čerpáme z fondu prezidiálne pre rok 1942, zo Štátneho archívu v Ži-

line.  

Obvodný notársky úrad Petrovice, pod číslom 23 prezidiálne1942 vo veci oslavy štátneho sviatku 14.03. 1942 odpo-

vedá dňa 15. 03. 1942 Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.  

„Oznamujem, že oslavy štátneho sviatku v tunajšom obvode boli oslávené nasledovne:  

1. Pre školy bola slávnosť dňa 13. 03. 1942 v školách a neskôr boli žiaci zavedení do hostinca, kde si vypočuli 

prejav pána ministra školstva a národnej osvety.  

2. V deň štátneho sviatku o 9.00 hodine ráno boli slávnostné bohoslužby, ktorých sa zúčastnil značný počet oby-

vateľstva a mimo toho korporatívne všetky zastupiteľské zbory obvodu, ktoré ku účasti boli pozvané. Po bo-

hoslužbách obecenstvo zhromaždilo sa v miestnej rímsko katolíckej škole, kde bola usporiadaná žiacka akadé-

mia a prejav k obyvateľstvu mal miestny riaditeľ rímsko katolíckej ľudovej školy a vládny komisár obce Pet-

rovice. Slávnosť bola ukončená zaspievaním piesne „Kto za pravdu horí“. Po ukončených bohoslužbách tak aj 

pred započatím osláv v rímsko katolíckej ľudovej škole bola zaspievaná štátna hymna.  

3. Popoludní v každej obci mala oslavu ešte miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.  

4. Bolo zamýšľané v predvečer štátneho sviatku usporiadať sprievod v obci Petrovice, ale pre veľkú zimu nebolo 

to možné, najmä z ohľadu na školskú mládež.  

5. Slávnosti sa zúčastnila Hlinková garda so zástavou a Dobrovoľný hasičský zbor s hudbou.  

Dňa 16. 03. 1942 Notárky úrad v obci Petrovice pod číslom 860/1942 v predmete veci Zásobovanie zemiakmi píše 

Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.  

„ Oznamujem, že v obvode Notárskeho úradu v Petroviciach je úplný nedostatok zemiakov zapríčinený jednak veľmi 

zlou úrodou a jednak zamrznutím v pivniciach.  

Zemiakov je veľký nedostatok na jedenie a ku sadeniu vôbec zemiakov niet, lebo zmrznuté zemiaky sú tak zlé, že ku 

sadeniu sa vôbec nehodia.  

Prosím Okresný úrad, aby ráčil láskavo doporučiť aby Ústredňa pre hospodárstvo rastlinné dala poverenie vládnemu 

komisárovi  v Petroviciach ku nakupovaniu zemiakov. Poznamenávam, že pred 14 dňami písal som v tejto záležitosti 

na Ústredňu pre hospodárstvo rastlinné, avšak doteraz som nedostal odpoveď.“ 

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči dňa 16. 03. 1942 vypracoval Zoznam odvodom povinných šoférov, automechanikov 

a automonterov odvodového ročníka 1921 a 1922. Sú to:  

Cyril Šerík Fujak, národnosť  slovenská, zamestnanie šofér, bydlisko Horný Hričov. Štefan Ďurkov národnosť sloven-

ská, zamestnanie šofér, bydlisko Peklina. Pavol Kujaník národnosť slovenská, zamestnanie šofér, bydlisko Veľké 

Rovné.  

 

 

Prezídium Ministerstva vnútra pod číslom 14 D4-700/2-1942 to dňa 18.03. 1942 v predmete veci: Sústreďovanie a pre-

prava Židov zaradených do práce, osoby protištátne činné.“  Tento dokument bol určený okresným náčelníkom a teda 

ho doručili aj do Veľkej Bytče na Okresný úrad. Teda tam, kde je dnes budova Polikliniky a kde sa chodíme testovať.  

V dokumente bolo napísané citujeme: „V pripojenom zozname uvedených Židov zaistite a odovzdajte dňa 24. 03. 1942 

do 24 hodín veliteľovi koncentračného miesta pre Židov v Žiline oproti písomnému potvrdeniu na zozname. Každý 

v zozname uvedený Žid  má so sebou vziať osobnú batožinu vo váhe najviac 50 kg s týmto obsahom: Klobúk, 2 kabáty, 

jedny šaty, 2 pári obuvi, 3 súpravy spodného prádla, 2 pokrovce – pokrývky, 1 šialku pre stravu, príbor a čistiace 

potreby ako je mydlo, zubná pasta a podobne. Postarajte sa o ich bezpečné zaistenie a o ich bezpečný doprovod do 

určeného koncentračného miesta. Vybavenie hláste písomne. Ohľadom jazdného platí služobný telegram Ministarstva 

dopravy a verejných prác, rezort železničný číslo 610 zo dňa 17. 03. 1942. Po Židoch dezertovaných zaveďte prísne 

pátranie a podajte o tom telefónu správu k vyššie uvedenému číslu.“ 

 Telefónogram prebratý vo Veľkej Bytči dňa 22. 03. 1942 o 13.10 hodine. Odovzdal ho Jurkovič a prebral ho strážmaj-

ster Baláž. Text: „Nariaďte všetkým okresným náčelníkom, aby najneskôr do 11 hodiny predpoludním dňa 23. 03. 1942 

bola podaná správa písomne expres či nebolo v poslednom čase hromadné prekrstenie Židov, kým, kde, kedy a koľko. 

Správa nech je podaná do 23. 03. 1942 predpoludním na Ústredňu štátnej bezpečnosti.“ 

 

Okresný úrad v Brezne nad Hronom  pod číslom 7936/1942 dňa 9.3. 1942 v predmete veci obec Kolárovice postihnutá 

požiarom – ukončenie zbierky píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. „Oznamujem, že verejná zbierka ktorá bola 
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prevedená v prospech požiarom postihnutej obce Kolárovice sa už ukončila. Súčasne robím opatrenie, aby suma 

2174,30 Korún slovenských, ktorá bola nazbieraná, bola tamojšiemu okresnému úradu poukázaná. Súčasne oznamu-

jem, že zbieracie hárky sú uložené u tunajšieho úradu.“ 

Dňa 24. marca 1942 okresný náčelník vo Veľkej Bytči vypracoval Zoznam priemyselných podnikov a závodov 

v okrese Veľká Bytča. Všetky podniky a závody sídlili v obci Veľká Bytča okrem jedného, ktorý sídlil v obci Predmier. 

V obci Predmier sídlil závod s názvom M. Links nástupca bol Vl. Štefánik, výroba papierových sáčkov a mletej farby. 

Podnik viedli bratia Rozenzweigovci. 

1, Pivovar a sladovňa účastinná spoločnosť, výroba piva, sladu a kysličníka uhličitého. Riaditeľ podniku sa volal 

Július Bielik. 

2, Družstevná továreň na výrobu zápaliek správcom bol Jozef Bača. 

3, J. Reitter, továreň na výrobu zápaliek a správcom bol Štefan Ďurný. 

4, Kov - akciová spoločnosť sa zaoberala výrobou železného nábytku a riaditeľom bol Martin Kun.  

5, Bratia Horn a spol, továreň na kožu sa zaoberal výrobou kože, riaditeľom bol Michal Fundárek mladší. 

6, Ferdinad Adamík parná píla a stoláreň,. Majiteľom bol Ferdinand Adamík.  

7, Jozef Čapák píla a kefáreň a správca bol Jozef Čapák. 

8, Ján Malobický a spol. Parná píla a spávca bol Mikuláš Duschnitz. 

9, Vojtech Prinz  píla a výroba debnien a správca bol Július Grunberg. 

10, Karol Rek a spol. Výroba likérov, likérnikom bol Karol Rek. 

11, Štefan Williger výroba likérov a správcom bol Štefan Williger. 

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči dňa 24. 03. 1942 pod číslom 60dôverné/42 vo veci Trostler Izodor z Hliníka nad 

Váhom zaistenie oznamuje  Okresnému úradu vo Veľkej Bytči nasledovné: „Oznamujem, že Izodor Trostler z Hliníka 

nad Váhom bol dňa 23. 03. 1942 zadržaný a dodaný do väznice okresného úradu vo Veľkej Bytči.“ 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 202/1942 prezidiálne dňa 24. 03. 1942 v predmete veci Andrej 

Horn a spol z Veľkej Bytče zaistenie píše žandárskej stanici vo Veľkej Bytči nasledovné: „Zaistite do 10 hodine pred-

poludním Andreja Horna, Dr. Vojtecha Leimdorfesa, Rudolfa Trostlera – Trojana, Vojtecha Grunbauma a Ing. Ladi-

slava Gruna. Menovaných odovzdajte do väznice okresného úradu dňa 24. 03. 1942 do 10.00 hodiny predpoludním.“ 

Pozdrav „Na stráž!“ a podpísaný je okresný náčelník.  

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 61 dôverné/1942 vo veci zaistenia píše Okresnému úradu na-

sledovne: „Oznamujem, že Dr. Vojtech Leimdorfer, Vojtech Grunbaum a Ing. Ladislav Grun boli dňa 24. 03. 1942  

zadržaní a predvedení k okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Andrej Horn sa zdržuje v tomto čase v Braislave a Rudolf 

Trostler – Trojan je v nemocnici v Trenčíne, preto títo nemohli byť zadržaní.“ 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči píše pod číslom 2020/1942 prezidiálne Štátnej nemocnici v Trenčíne v predmete veci 

Rudolfa Trostlera – Trojana ročník 1907 následovné: „Dľa šetrenia menovaný sa nachádza u Vás v nemocnici. Na-

koľko mal byť dodaný do koncentračného tábora v Žiline, žiadam o podanie správy ako dlho bude v liečení a či jeho 

liečenie je potrebné natoľko, že nie je schopný dodania  do pracovného tábora.“ 

Na okresný úrad vo Veľkej Bytči dorazil Telefonogram, ktorý zachytila úradníčka Prokopová dňa 25. 03. 1942 o 10.00 

hodine a prevzal ho Okresný náčelník vo Veľkej Bytči J. Čajka. Telefónogram došiel z Prezídia župného úradu v Tren-

číne a má číslo 638/1942 prezidiálne.  Do Trenčína došiel telefónogram z Bratislavy pod číslom 14/D/4-811/1/1942. 

Predmet veci : Sústreďovanie židov, zaradenie židov lekárov. 

„Lekárov židov, bývajúcich vo Vašom správnom obvode, ktorým je zakázaná lekárska prax, poťažme ktorí sú z výkonu 

lekárskej praxe vylúčení a nie sú pridelení k výkonu lekárskej praxe do nemocnice alebo do iných štátnych ústavov, 

odovzdajte do koncentračného strediska v Žiline, Židov lekárov odovzdajte ihneď veliteľovi príslušného koncentrač-

ného miesta so zoznamom. Odpisy zoznamov predložte dvojmo 14 oddeleniu ministerstva vnútra.“ 

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči pod číslom 2020/1942 prezidiálne požadoval po Žandárskej stanici vo Veľkej Bytči 

zaistenie lekára Žida z Veľkej Bytče menom MUDr. Aladár Schön, s cieľom dodania do zaisťovacieho tábora v Žiline.  

Veliteľom dopravy bol strážmajster Ján Janček. Z Veľkej Bytče do Žiliny odišli autom dňa 25. 03. 1942 o 15.00 hodine 

spolu s Andrejom Hornom.  

V archíve sme našli aj informáciu ktorú citujeme: „Časopis Gardista zo dňa 25. 03. 1942 v rubrike Správy uverejnil 

článok so značkou až, kde bolo tvrdené, že Horn sa akýmsi podozrivým spôsobom dozvedel o tom, že má byť 24. 03. 

1942 dopravený do zaisťovacieho tábora Židov v Žiline. Po prísnom vyšetrení veci bolo zistené, že Andrej Horn bol 

odcestovaný, keď mal byť zaistený, takže  nikto nemohol mu toto povedať, keď bol na obchodnej ceste. Akonáhle sa 

na druhý deň domov prinavrátil a dozvedel sa, že bol hľadaný žandárstvom, sám sa prihlásil na žandárskej stanici, kde 

bol zaistený a aj dňa 25. 03. 1942 dodaný do koncentračného tábora Židov v Žiline. Je preto tvrdenie článku odporujúce 

skutočnému stavu veci.“ 

Žandárska stanica Veľká Bytča dňa 01. 04. 1942 pod číslom jednania 82 dôverné1942 vo veci Chovančík Jozef z Ko-

lárovíc  - šírenie nepravdivých správ uvádza následovné: 
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Jozef Chovančík sa vyslovil dňa 15. 03. 1942 v dome Anny Bobekovej v obci Kolárovice v prítomnosti susedov, oby-

vateľov obce Kolárovice takto: „Bolo by lepšie vyhralo túto válku Rusko a nie Nemecko, bolo by viac chleba, robotníci 

by mali zamestnanie.“  Okrem toho sa Jozef Chovančík vyslovil pri vyšetrovaní tohto prípadu dňa 27. 03. 1942 pred 

vyšetrujúcimi žandármi strážmajstrom Jánom Balážom a strážmajstrom Mikulášom Vojtekom takto: „Prečo napadli 

Nemci Poľsko, prečo sa tak rozmnožovali, keď vedeli, že vo svojom štáte sa nevyživia. Keď Nemecko vyhrá válku, 

Slováci budú pod papučou. Ďalej hovoril: Já Nemcov nenávidím a bol by som rád, keby utekali po hradskej tak nazad, 

ako utekali, keď robili ťaženie na Poľsko.“ 

Jozef Chovančík bol tunajšou žandárskou stanicou dňa 28. 03. 1942 zatknutý a odovzdaný do väzby okresného súdu 

vo Veľkej Bytči. Spracoval PhDr. Martin Gácik 

 

Privátne pohľadnice 

V edícií „privátne pohľadnice“ sme vydali v roku 2020 pohľadnice legionárov z Bytče. Jedná sa o mojich prastarých 

otcov a vydali sme ich pri príležitosti ich návratu z prvej svetovej vojny do Veľkej Bytče v roku 1920. Teda je výročie 

100 rokov od ich návratu. Táto edícia je otvorená a ktorýkoľvek z potomkov legionárov by mal záujem o vydanie 

pohľadnice, bude len vítaný. Ak by sa pridali viacerí, vznikla by veľmi cenná séria.  

Náš čitateľ, prispievateľ  do novín a Bytčan, vnuk Radoslava Gettinga  z Bytče menom Michal Synák vydal v edícií 

„privátne“  svojich starých rodičov  a starých rodičov z oboch strán, teda z maminej a z otcovej. 

   

  

 Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Mládenci vo Veľkej Bytči 

Túto fotku mám v ro-

dinnom albume. Vpredu 

vidíme bytčianskych 

mladíkov a v pozadí je 

to kamasovský mlyn 

a v roku 1974 zatrub-

nená rieka. Neviem ur-

čiť dátum fotky. S iden-

tifikáciou mládencov mi 

pomohla pani Katarína 

Kasagrandová, Bohus-

lav Behrík, Veronika 

Šimuničová rod. Kama-

sová (Kamašča 

z Mlyna).  

Zľava: 1 Uličný – 

jeho otec bol policajt, 2 

Fedor Majzel 3 Pavol 

Kurej 4 Jozef Majzel no 

bez záruky 5 Marián 

Mahdík (starý otec) 6 

Milan Masaryk býval 

pri kine 7 Karol Vnuk  

býval na rohu ulice ako 

bolo kino 8 Laco Midula 

býval v Uličke (Ulička 

to je dnes ulica 1 mája)  

Jednotkou označený 

pán pri bráne – p. Ru-

dolf Kamas, majiteľ ka-

masovského mlyna 

v Hornej ulici. 

Spracoval PhDr. 

Martin Gácik

1 
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Viola Muránska  

režisérka, dramaturgička a textárka populárnych piesni 

Rada chodím ku kaplnke zbierať bylinky spolu s Majkou Gloserovou, ktorá veľmi často chodieva do Malej Bytče 

ku svojim deťom a vnúčatám. Má prehľad ktoré bylinky už treba zbierať. Majka určí deň a hodinu a hor‘ sa na kanál. 

Keď už máme dosť byliniek a kytice z poľných kvetov, zídeme ku kaplnke a zacvičíme si. No to Vám poviem, že ten 

športový výkon… to nestojí za reč. Keď docvičíme, sadneme si na lavičku a rozprávame sa. Tak prišla do reči sesternica 

Viola Muránska. Jej otec Štefan bol brat môjho otca Františka Vallu. Pochádzajú z Malej Bytče. Viola často trávila 

prázdniny v Bytči a Malej Bytči.  

Viola sa narodila roku 1937 v Piešťanoch. V roku 1955 začala študovať na VŠMU v Bratislave, vyštudovala diva-

delnú vedu a dramaturgiu.  

V rokoch 1961 – 1964 pôsobila v Krajovom divadle v Trnave, kde pôsobila ako dramaturgička, ale občas aj hrala. 

Po jeho zrušení bola krátko lektorkou v Nitre. V roku 1965 začala pracovať ako režisérka v Slovenskom rozhlase v 

Bratislave až do roku 1994, kedy odišla do dôchodku, no s rozhlasom spolupracovala aj naďalej.  

V prvých dňoch okupácie v auguste v roku 1968 bolo počuť jej hlas s rôznymi výzvami a “tlmočením ulice”. Bola 

jednou z účastníčok ilegálneho rozhlasového vysielania. Mala veľmi peknú, zaujímavú farbu hlasu a kultivovaný prejav.  

Venovala sa réžii rozhlasových hier, humorno-zábavných pásiem, verejných nahrávok, vzdelávacích programov pre 

školy, začala písať texty populárnych piesní. Písala aj javiskové kabaretné pásma, napísala niekoľko hier pre deti. 

V rozhlasovej databáze má okolo 700 položiek.  

Veľkú časť prác venovala detskému poslucháčovi, režírovala hry pre deti. Venovala sa aj krátkym dramatickým 

útvarom. My “mladší” si určite spomenieme na desiatky rozhlasových večerníčkov, napríklad o Osmijankovi. Veľa 

rozhlasových hier, rozprávok pre deti a mládež sme mohli počúvať v nedeľu ráno.  

Písala aj javiskové kabaretné pásma pre Slovkoncert. Verejné nahrávky najmä zábavných programov mohli sledovať 
naši rodičia. “Samoobsluha zábavy” s dvojicou Ivan Krajíček a Oldo Hlaváček bola veľmi populárna.  

Musím spomenúť aj speváka a herca Jozefa Krištofa, jej manžela. Svoju kariéru rozbehol v divadle Nová scéna. 

Spolu s Michalom Slivkom a Majou Velšicovou založili hudobno-dramatickú skupinu Slivkovci, s ktorou pochodili 

celé Slovensko. Scenár pre nich písala aj Viola.  

K jeho najznámejším hitom patrili piesne Nemám auto, nemám motorku, Nervózna família, Marianna, Dajana. 

Samostatnou kapitolou jej práce boli piesňové texty, do ktorých vniesla typicky ženskú poetiku. Od roku 1967 spo-

lupracovala najmä so skladateľom Igorom Bázlikom.  

Igor Bázlik, citujem: “Ave Evu Jána Kostru som skomponoval celú. Ale aj Modlitbičky Milana Rúrusa. Ďalej to boli 

diela Miroslava Válka, Ladislava Novomeského či Violy Muránskej” – spomína rozhlasovú režisérsku legendu, ktorá 

písala aj básne.  

S Bázlikom vstúpila do povedomia poslucháčov najmä víťazstvom v televíznej relácii “Vyberte si pesničku”s pies-

ňou Túžba pre Helenu Blehárovú. 

Neskôr spolupracovala na slovenských textoch skladieb do javiskových 

programov pre skupiny Braňa Hronca a Ľuba Beláka.  

Samostatnou kapitolou bola spolupráca na vytváraní “osobných” textov 

pre Evu Kostolányiovu: Neplač viac, Rieka detstva, Kade chodieva láska, 

Povesť o skale, Blues pre mamu, Letný dážď, Zlatý kľúč. 
Písala texty piesní pre Helenu Blehárovú, Tatianu Hubinskú. Piesne s 

jej textom naspievali Eva Máziková, Marcela Laiferová, Dušan Grúň, Ka-

rol Duchoň, Ivo Heller, Oľga Szabová,…  

Možno si spomeniete na piesne Čítam si horoskop, Verím, Mátoha pa-

rohatá, Slnko v nás, Kto žije sám, Tvoja dlaň je láska, Osemnáste narode-

niny, Daruj mi dážď, Neodíď, Leto mojich detských liet, Klaun, Dievča 

meno Ján ... 

Viola rada športovala, milovala jazdu na koňovi.  

Možno si viacerí spomenú, keď už nie na Violu, tak aspoň na jej pes-

ničky. 

Ocenenia: Cena literárneho fondu za celoživotné dielo - cenu odovzdal 

Duša Jamrich  

Zomrela 26.6.2019 v Bratislava  
Viola Muránska, rod. Vallová 
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Štefan Vallo, František Vallo, Blažena Vallová, Violka Vallová, Ella Vallová v Trenčianskych Tepliciach, rok 1943. 

Spracovala: Mária Pavelková Vallová  

Svätá Korona,  patrónka pred epidémiou 

Svätá Korona ako mladá sa stala manželkou rímskeho vojaka Viktora zo Sieny. Viktor bol kresťanom, ktorý sa pri 

prenasledovaní Kristových nasledovníkov v Rímskej ríši  nechcel vzdať svojej viery, zato bol popravený.  Korona  ako 

mladá vdova zomrela mučeníckou smrťou pri prenasledovaní kresťanov za cisára Antonia Pia alebo Diokleciána.  Po-

pravená bola roztrhnutím medzi dvoma palmami.  Jej telo uviazali do stredu dvoch ohnutých paliem  po ich uvoľnení  

bolo  telo obrovskou silou roztrhnuté. Korona odmietla obetovanie a klaňanie sa pohanským modlám. Panovníkovi 

povedala : „ Pri narodení mi dali meno Korona a ty chceš, aby som bola zbavená svojej koruny.“ Ide o mučenicu 

z prvých storočí. Žila okolo roku 160, pravdepodobne na území dnešného Turecka.  

Táto legenda je známa už v staroveku v Ázii, Afrike i v Európe. 

Grécka legenda Viktora a Korony   ich mučeníctvo sa odohráva v Da-

mašku.  Z Blízkeho východu sa legenda dostala do Talianska v šiestom 

storočí.  Ostatky oboch manželov boli prenesené do   Castelfidardo ne-

ďaleko mesta Ancona, kde im bol postavený kostol.  V  roku 997 ich 

relikvie preniesol Otto III.    do Cách a v 14. storočí cisár Karol IV. ne-

chal preniesť do  chrámu sv. Víta v Prahe.   

Z tohto obdobia pochádzajú i prvé dôkazy o uctievaní tejto svätice v Ba-

vorsku, Čechách a v Dolnom Rakúsku. Uctievaná je ako  patrónka, ktorá 

chráni pred epidémiami a nepriaznivým počasím ale tiež ako symbol  vy-

trvalosti vo viere. V Dolnom Rakúsku sa každoročne koná púť k sv. Ko-

rone. Kult tejto svätice je známi   i v iných častiach Rakúska, taktiež vo 

Viedni je lekáreň s. Korony.  I na západnom Slovensku sa zachoval ob-

raz sv. Kortony z druhej polovice 19. storočia. Zachovaná maľba na skle 

je pre nás zároveň dokladom, že i na území Slovenska nebolo jej uctie-

vanie neznáme.   

Mince razené  rakúskou mincovňou v rokoch 1892 – 1924 sa nazývajú 

„korunami“ na pamiatku svätice.  

Atribútom  sv. Korony sa stali dve palmové ratolesti a koruna , ktoré drží 

v ľavej ruke a v pravej ruke drží kríž.  

Katolícka cirkev slávi spomienku na sv. Koronu  14. mája .   

Svätá Korona patrónka pred epidémiami oroduj za nás. Spracovala Katarína Kasagrandová.  
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Rozhovor s Petrom Svetloššákom 

V tomto čísle čitateľom predstavíme Bytčana menom Peter Svetloššák. 

S Petrom sme s rozprávali v utorok 09. 03. 2021.  

Peter Svetloššák sa narodil v Bytči 12. decembra 1987. Pracujem v spoloč-

nosti Safirs s.r.o. ktorá prevádzkuje Hasičskú stanicu v Metsa Tissue Slo-

vakia s.r.o. v Žiline vo funkcii hasič, veliteľ závodného hasičského útvaru. 

Peter je okrem iného od roku 2018 aj poslanec  mestského zastupiteľstva 

v Bytči, je členom komisií pri mestskom zastupiteľstve a to grantovej a ko-

misie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry 

a športu. Je členom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v meste Bytča 

od roku 2003. Od roku 2009 je vo funkcií veliteľa DHZ v Bytči. Vo funkcií 

striedal veliteľa menom Peter Jursík starší. Funkcia prezidenta DHZ Bytča 

vykonával Ján Gärtner. V súčasnosti je táto funkcia neobsadená. Ako nám 

Peter vysvetlil, funkcia veliteľa je niečo ako v štáte funkcia predsedu vlády 

a funkcia predsedu je ako v štáte funkcia prezidenta. Pýtali sme sa to Petra 

aby to vysvetlil pre čitateľov.  

Peter kam si chodil do základnej školy? „Základnú školu som navštevoval 

na ulici Mieru v Bytči. My 

sme mali veľa triednych ale 

8. a 9. ročník bola triedna 

učiteľka pani Červencová. 

Pri tejto otázke si Peter zaspomína, na spolužiakov Daniel Motyčík, Bra-

nislav Gärtner.  Chalanov začal dávať dokopy a organizovať Jozef Mo-

tyčík. 

Peter nám objasnil ako je to s vedením DHZ v meste Bytča. Dobrovoľný 

hasičský zbor vedie veliteľ a výbor. Výbor tvoria predseda, veliteľ, po-

kladník, tajomník, referent prevencie, referent pre mládež, strojník. 

Strojníkom v DHZ Bytča je v súčasnosti Marek Smetana, náčelník  

Mestskej polície v Bytči. Mesto Bytča má 6 zborov DHZ.  

V Bytči je veliteľom Peter Svetloššák. V Hliníku nad Váhom je velite-

ľom Miroslav Frolo, ten je tiež poslancom mestského zastupiteľstva 

v Bytči za mestskú časť Hliník nad Váhom. V Hrabovom je veliteľom 

Ladislav Gaňa. V Mikšovej je veliteľom Filip Princ. V Pšurnoviciach je 

veliteľom Richard Mikulašek. V Malej Bytči je veliteľom Michal 

Blaško.  

Peter nám vysvetlil  ako funguje DHZ v meste Bytča jej podstatu. „Zá-

kladná myšlienka DHZ je prevencia. V zimnom období je to kontrola 

komínov, pripomínanie vykonávania revízie komínov. Na jar a v lete je 

to prevencia pri vypaľovaní trávy a varovanie pred následnými požiarmi. 

Počas jari a leta je to prevencia pri opekaní slaniny v lese a následné lesné požiare. Takisto je to vykonávanie prevencie, 

teda návštev miest po ťažbe a následné spaľovanie konárov po 

ťažbe a možnosť vzniku požiaru. Teda v rámci prevencie hasiči 

upozorňujú na možnosti vzniku požiaru.“ 

Potom je to pomoc obyvateľom pri prívalových dažďoch, vylia-

tych riekach a potokoch.  

Hasičov povoláva do akcie primátor mesta Bytča a ten volá teda 

veliteľovi a veliteľ zvoláva výjazd. Alebo je tu aj systém KOS a to 

je Krajské operačné stredisko.  

Teda povodne, požiare, prívalové dažde, technická pomoc, pomoc 

pri hľadaní nezvestných občanov. Toto je ich náplň. Samozrejme 

aj pomoc pri akciách mesta Bytča na území Mesta Bytča a jeho 
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mestských častí. Takisto tu patrí aj tradičný hasičský ples a uspora-

dúvanie hasičských zábav na území Mesta Bytča a jeho mestských 

častí. Návšteva škôl v rámci prevencie. Usporadúvanie súťaží 

a účasť v súťažiach. Takisto stráženie hrobu počas veľkonočných 

sviatkov v kostoloch na území mesta Bytča a jeho mestských častí. 

Peter hovorí, že toto všetko bolo bežná súčasť ich života do marca 

2020. Vtedy nastala situácia pre hasičov nová, situácia ktorú ako Pe-

ter vysvetľuje poznali len z filmov. Peter priznáva a je to úplne nor-

málne, že nevedeli ako na to. Obava o zdravie  

svoje a svojich blízkych, zrazu úplne nová situácia. Takisto nejed-

noznačné pokyny z vyššia a otázka financovania 

vybavenia na novú situáciu, nové hlásenia a ad-

ministrácia. „Všetko za pochodu“ ako sa hovorí.  

V súčasnosti DHZ v Bytči zabezpečujú dezinfekciu priestorov pri celoplošnom testovaní na území Mesta Bytča a jeho 

mestských častí, dezinfekcia materských škôl, základných škôl, stredných škôl na území Mesta Bytča.  

Na záver rozhovoru Peter dodáva, že cele hasičstvo je ako koníček a záľuba. Robia bez nároku na finančnú odmenu. 

Priestory majú hasiči v mestskej budove, hneď pri budove Mestského úradu. Ako Peter spomína, vedenie mesta Bytča 

v minulosti uvažovalo aj zabrať túto budovu pre potreby Mestskej polície v Bytči. Táto myšlienka tu bola asi čase, keď 

Peter navštevoval základnú školu.  Členovia DHZ – hasiči majú svoje zamestnania a teda hasičstvo je ich koníček 

a záľuba.  

Peter Svetloššák je aj zberateľ. V minulosti sme mávali stretávky klubov Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti 

v Bytči, Klub filatelistov v Bytči 53 38, Zberateľský klub Hliník nad Váhom a samozrejme aj občianske združenie 

GALZA v budove hasičov v Bytči. Tieto stretávky sme mali vybavené cez hasiča menom Ján Gärtner. Tu som si všimol 

zbierku hasičských autíčok. Táto zbierka patrí Petrovi a preto sme sa rozhodli ho predstaviť v našom časopise. No len 

to trvalo sa k tomu dostať. S Petrom to bol rozhovor na dlhú tému a teda ako zberateľa ho ešte u nás predstavíme v inom 

čísle.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

  

Člen DHZ Kolárovice Centrum od roku 1958 - 2021 kedy zom-

rel, darca krvi (držiteľ plakiet), môj vzor, zomrel 20. januára 
2021 vo veku 86 rokov. 
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Zbieranie amerických známok za našich mladých čias bolo veľmi atraktívne, aj preto, lebo sme sa vždy tešili keď 

tetka „Ponduška“ (Helená Luláková – vyd. Pondušová) poslala v obálke Vianočný alebo Veľkonočný vinš alebo nejaký 

„dolár“ a obálka bola ofrankovaná americkými známkami. Čakali sme na známky z Ameriky z bratom Vladom ako 

„kura na sopeľ“  Vtedy sme sa na vec nepozerali tak, že celá obálka (celistvosť) je vzácnejšia ako samostatne odlepené 

známky. Určite to bolo aj tým, že zdroj známok bola výmena medzi chalanmi, nákup v stánku PNS a občas burza 

v Žiline. Dnes je situácia úplne iná, filatelistov je ako šafránu a známok koľko a akých chcete, pokiaľ máte peniaze – 

kúpite všetko - aj v Prahe dom. Faktom je , že americké známky sú veľmi pekné a aj drahé, množstvo osobností, letec-

kých, dopravy, zvierat, kozmosu, ale aj domácich motívov, ak sa niekto rozhodne zbierať ich, má široké spektrum na 

vytvorenie zbierky, hlavne známok a sérií nepoužitých – čistých. A ešte jedna zaujímavosť na záver...Americký prezi-

dent sa na známku „dostane“ – nie uvedením do úradu, ako je to u nás alebo inde vo svete, ale až keď zomrie. 

 

 
 

Chyba na známke  
Aj chyba na známke bude patriť americkým 

známkam a teda americkej poštovej správe a to 

hneď dvakrát. Prvá je najznámejšia a najdrahšia 

známka prezývaná „obrátená Jenny“ je to 24 

cenová známka z roku 1918 s vyobrazením 

dvojplošníka Curtiss JN-4H otočeným „hore 

nohami“. Vydaných ich bolo 700 kusov, ale do 

obehu pustili len 100 kusov. V TOP 10 najdrah-

ších známok sveta jej patrí 6. miesto v cene 

750.000,- €. Druhá chyba alebo skôr blbosť na známke 

patrí rozsievačovi obilia (farmárovi)  ktorý seje obilie do 

obilia ktoré treba kosiť. 

Známečky a poštovníctvo spojené s Byt-

čou... 
Fotografia z novej analógovej ústredne PK 202 s krížo-

vými spínačmi v novej budove pošty v Bytči z roku 1981 

tesne pred spustením kde vrcholia dokončovacie práce - 

zľava externý zamestnanec Telemont Bratislava , vedľa 

neho Fedor Salajka – mechanik diaľkových volieb a za ro-

hom Paula Schwarzová – mechanička, ktorá nám fotogra-

fiu poskytla.  

 

Spracoval – JL-  
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V minulej časti sme končili s výrazom  analogické pohľadnice (Cartes Maximum - CM), Čo je analogická pohľad-

nica? Je to pohľadnica zväčša na ktorej obraz je totožný s nalepenou známkou na lícnej časti pohľadnice a známka je 

znehodnotená (opečiatkovaná) príležitostnou alebo dennou pečiatkou. Tým vznikne analogický súlad. Ale nemusí to 

vždy platiť. Nie vždy sa známka zhoduje identicky s obrazom pohľadnice. Zbieraniu a tvorbe analogických pohľadníc 

sa venuje samostatný zberateľský odbor Maximafília. Maximafília je jedna z jedenástich klasifikácií filatelie uznaných 

FIP – Medzinárodná filatelistická federácia. Počiatky analogických pohľadníc siahajú niekedy okolo roku 1895. A ako 

vznikli prvé analogické pohľadnice? Istý turista – cestovateľ ktorý navštívil Egypt a zakúpil si na pamiatku pohľadnice 

pyramíd, nalepil známky s pyramídami na obrazovú stranu pohľadníc. V tom období totižto aj na poštových známkach 

Egypta boli vyobrazené pyramídy. Tak vznikli prvé analogické pohľadnice ktorých sa zachovalo veľmi málo a sú mi-

moriadne vzácne. 

Hellada Vás zoznamuje s autom 

    

Hoši a děvčatá, učte se řídit automobil! 

  

Kuchyňa Titanicu  

Recept z Titaniku – večera 2 . triedy 

Večera: Tapiokový vývar, pečená treska, ostrá 

omáčka 

Kura na kari a ryža,  

Jahňacie s mätovou omáčkou 

Pečený moriak s brusnicovou omáčkou, zelený 

hrášok a pyré z kvaky, ryža, varené a pečené 

zemiaky 

Slivkový puding, vínové želé, kokosový sendvič 

Americká zmrzlina, orechy, čerstvé ovocie, syry, 

sušienky, káva  Spracoval –JL-  
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Auto „SÚĽOV“, alebo technická archeológia, či zabudnutá automobilka v Bytči II. 
/model auta SÚĽOV dokončený, Vianoce 2020/ 

Autor článku: Jozef Janiš 

V čísle GALZA ročník 2020 č.: 1 a 2, som napísal článok o priebehu 

zhotovenia modelu ľudového auta SÚĽOV, ktoré sa malo vyrábať po vojne 

v Bytči-Hrabovom po roku 1948. 

V článku som sľúbil, že po dokončení prác na autíčku SÚĽOV, bude 

toto predstavené v objekte Sobášneho paláca  v Bytči. Auto bolo skutočne 

hotové tesne pred vianočnými sviatkami roku 2020. Vzhľadom k našej 

zdravotnej a politickej situácii sa len veľmi ťažko dá predpokladať, kedy 

by model mohol byť dopravený z Českej republiky k nám na Slovensko, 

urobíme to tak, že v tomto článku uverejníme viacero fotografií z finálneho 

stavu auta SÚĽOV po jeho dokončení. Fotografie zhotovil autor auta Súľov 

pán Kříž, na jeho dvore v Jindřichovom Hradci. 

Ako náhle budú fungovať slovensko-české hranice a slovenské múzeá, 

auto privezieme do Bytče - Sobášneho paláca. 

Posúďte sami, či sa Vám toto prvé auto Súľov páči, alebo nepáči. Mali sme v pláne spolu s objednávateľom auta 

Mgr. Šimkom, PhD ešte na jeseň 2020 pred jeho dokončením vycestovať do Čiech, no nepodarilo sa, takže ani ja, ani 

pán Šimko, sme model auta nevideli naživo v priestore. 

Pri postupnom zhotovení „kopyta“ z dreva a sádry, negatívnych fo-

riem a nakoniec aj sklolaminátového modelu, sme boli radi, že autíčko 

bude mať kolesá, ktoré sa otáčajú, dokonca predná náprava sa dá z ka-

bíny auta ovládať ručne volantom, otvárajú sa dvere na aute, takže do 

auta sa dá vstúpiť sadnúť a precítiť výhľad z auta. Otvárať sa dá aj za-

dná kapota. Auto je zhotovené v skutočnej veľkosti v mierke 1:1. 

Lenže náš človek je náročný, možno preto lebo na Slovensku sa chr-

lia tisíce automobilov ako samozrejmosť za pomoci robotov, ľudia sa 

pýtajú, že aký motor to auto bude mať ! Ja som rád, že to auto vyhra-

bané zo zabudnutia   vôbec existuje a je. Podstatné je, že vidíme dizajn, 

či tvar karosérie v skutočnej veľkosti, auto si môžeme „ohmatať“, či to 

má alebo nemá motor je bezpredmetné. Je samozrejme, že motory majú tie tisíce aut vyrábaných na Slovensku, no ani 

jedno z tých aut nemá takýto tvar karosérie, ako má auto SÚĽOV, rok výroby originálu 1946-47. To súčasné auto rok 

2020,  je zhotovené ručne pánom Křižom v jeho malej garáži , ako   jeden kus, teda prvý originálny kus! 

Auto sa dá ovšem aj „spojazdniť“ tak, že ho niekto potlačí, niekto max. dvaja ľudia menšieho vzrastu môžu sedieť 

v kabíne auta a môžu auto riadiť-šoférovať s funkčným volantom. Takže tá moja prvotná  šialená predstava,  ktorá sa 

ukázala ako pravdivá ! Prvé „bytčianske auto“ je na svete. 

„Znovunarodenie“ auta SÚĽOV z Bytče-Hrabového v roku 2020. Auto SÚĽOV sa skoro  po viac ako 70-tich rokoch 

objavilo na tomto svete a vystúpilo zo zabudnutia. Veľmi si vážím tvorcu tohto auto, ktoré predbehlo svoju dobu o de-

saťročie. Pán Emil Bojda bol geniálny a možno až zázračný človek.  

Pohľad na auto SÚĽOV zpredu a zo šikma. Auto je skompletizované, oboje predné dvere sa otvárajú proti smeru 

jazdy, osadené sú nárazníky, predné svetlá, diaľkové stredové svetlo, kolesá z puklicami, zadné koncové svetlá –do-

bové.  Pre puntičkárov: svetlá nesvietia a nemá to ani blinkre, ani brzdové svetlá. Farba auta bordová. Nech sa páči 

pozrite si auto Súľov, skompletizované aspoň na fotografiách.  

Bočný pohľad na auto, ktorému dominuje elipsoidná linka na karosérii. Zado-

bočný pohľad s otváracím kufrom a pekným zadným oknom. Pohľad do „ kokpitu“ 

šoféra, dobový volant, prístrojová doska s malým tachometrom a odkladacou otvo-

renou skrinkou. 

Pohľad cez otvorené bočné sklo do interiéru auta s čalúnením strechy, dverí a ča-

lúnenými prednými sedadlami. Auto je vyrobené pre muzeálnu potrebu, ako expo-

nát a tomu zodpovedá  aj technické riešenie.  

Na záver: Som neskutočne rád, že sa podarilo toto nielen nádherné ale aj reálne 

auto znovu oživiť v skutočnej 3D, priblížiť ho ľuďom, ale hlavne z toho vidieť môj 

obdiv k práci našich dedkov a pradedkov. 

Auto  malo smolu, že spolu s inými dobrými prototypmi sa po vojne napríklad Aero Pony a Aero Rekord, Škoda 

935 nedostali vôbec do výroby. Na strane 11 uvádzame ďalšie obrázky. 

Napísal: Jozef Janiš v marci 2021 v Prievidzi a v Bytči .   
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Pamätné vyznamenanie Obrany národa 
Faleristické pamiatky II. československého národného odboja sa z roka na rok tešia záujmu zberateľov na Slovensku 

aj v Čechách.  Predstavujú pomerne rôznorodú a doteraz zo značnej časti neprebádanú oblasť československej faleris-

tiky. Medzi pamiatkami na odboj v bývalom Protektoráte Čechy a Morava nachádzame široké portfólio vyznamenaní 

a odznakov rôznych partizánskych brigád, skupín a odbojových organizácií. Tieto dekorácie sa asi prvýkrát pokúsil 

zmapovať nestor československej faleristiky, pán Václav Měřička vo svojej niekoľkozväzkovej monografií „Českos-

lovenská vyznamenání“, vydané v 80. rokoch minulého storočia a ktorá je sama o sebe v súčasnosti hľadaný zberateľ-

ský artefakt. 

V jednom zväzku tejto monografie pán Měřička opisuje nenápadné, ale zaují-

mavé vyznamenanie, vyrobené z československej pamätnej striebornej mince 

v nominálnej hodnote 25 Kčs, ktoré si založili členovia bývalej odbojovej orga-

nizácie Obrana národa. 

Obrana národa (ďalej ON) bola jednou z najvýznamnejších odbojových organi-

zácií, vznikla bezprostredne po nemeckej okupácií Čiech a Moravy v marci 

1939. Táto organizácia sa v minulom režime veľkej pozornosti netešila, nakoľko 

išlo o nekomunistickú odbojovú organizáciu, tvorenú demokraticky zmýšľajú-

cimi členmi, ktorých jadro sa sformovalo z bývalej prvorepublikovej armády.  

ON založili v marci 1939 generáli-legionári Josef Bílý, Sergej Vojcechovský, 

Alois Eliáš, Hugo Vojta a Sergej Ingr. Na čele bolo ústredné velenie, ktorému 

podliehali jednotlivé zemské veliteľstvá- pre Čechy, Moravu a neskôr pre Veľkú 

Prahu. Hlavným cieľom ON bola príprava ozbrojeného povstania v závere na-

cistickej okupácie. Vedenie ON verilo v skoré vypuknutie vojny a víťazstvo zá-

padných spojencov. Po ňom mal byť obnovený demokratický politický systém 

po vzore I. ČSR. 

Gestapu sa však podarilo už koncom roku 1939 preniknúť do pražského riadia-

ceho centra ON  a v nasledujúcich mesiacoch ju prakticky rozbili. Zvyšné sku-

piny boli decimované ďalšími zásahmi Gestapa. ON sa v priebehu roka 1940 

stala súčasťou Ústredného vedenia odboja 

domáceho (ÚVOD-u), koordinačného 

centra hlavných zložiek nekomunistic-

kého odboja. V závere vojny boli zo zvyš-

kov ON vytvorené vojenské veliteľstvá 

Alex a Bartoš, ktoré sa významne podie-

ľali na priebehu Pražského povstania. Po 

prevzatí moci komunistami boli mnohí 

bývalí členovia ON zatknutí ako tzv. nepriatelia socialistického zriadenia. Ň 

 

Keďže bývalí členovia ON neboli bývalou mocou akceptovaní, nemohli si, 

hlavne po roku 1948 oficiálne založiť pamätné vyznamenanie  na ocenenie svojej 

činnosti za okupácie. Situácia sa zmenila až v roku 1970, keď pri 25. výročí oslo-

bodenia Československa  údajne skupina bývalých členov ON  v Brne vytvorila 

pamätné vyznamenanie. Použili naň pamätnú striebornú mincu v hodnote 25 

Kčs,  a nakoľko práve písmená Kčs chýbali, číslo 25 symbolizovalo 25. výročie 

oslobodenia. Na mincu bolo kolmo prispájkované uško a zavesená bola na mo-

dernej kópií stuhy niekdajšej  Čs. revolučnej medaily. Na stužku bol pripevnený 

malý štítok s vyrazenými písmenami ON. Na zadnej strane bola pripevnená 

zvislá dvojitá ihlica na pripevnenie vyznamenania k odevu. 

Toto vyznamenanie bolo zhotovené údajne tajne, v počte 15 až 20 kusov. Ne-

vieme, či sa v období silnejúcej normalizácie aj reálne nosilo, tým skôr, že 

vlastne išlo o znehodnotenie meny, ktoré bolo právne postihnuteľné.  

Pamätné vyznamenanie Obrany národa  môžeme právom považovať za jedno 

z najzaujímavejších a najmenej sa vyskytujúcich vyznamenaní II. čs. národného 

odboja na českom a slovenskom zberateľskom trhu. 

Spracoval PhDr. Martin Karásek  
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Bytčianska synagóga 

S výmenou posledného okna začala aj rekonštrukcia zábradlia na emporách 

Na jar roku 2020 pokračovala rekonštrukcia synagógy v rámci dokončenia 2. etapy, uzavretím okenných otvorov sy-

nagógy. Podarilo sa dokončiť výmenu ďalších deviatich okien, z celkového počtu 29.  

V druhej polovici roka občianske združenie (OZ) Na záchranu bytčianskej synagógy zrealizovalo projekt MK-

4985/2019-423 Obnova národnej kultúrnej pamiatky synagóga Bytča – výmena kruhovej okennej výplne hlavného 

priečelia, rekonštrukcia zábradlia a podlahy na ženskej empore, ktorý bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky. Projekt bol tiež spolufinancovaný z dotácie Mesta Bytča. 

V projekte išlo o tretiu (poslednú) etapu v rámci rekonštrukcie okien, konkrétne o re-

konštrukciu pôvodného rozetového okna priečelia synagógy, ktorá pozostávala z troch 

samostatných častí.  

1. Rekonštrukcia pôvodného rozetového 

okna 

Vykonaná bola demontáž okna, očistenie 

od depozitov, spevnenie drevenej hmoty, 

doplnenie/dotmelenie poškodených častí 

drevenej hmoty, farebný náter. 

2. Rekonštrukcia farebného zasklenia pôvodného dreveného rozeto-

vého okna 

Vykonaná bola rekonštruk-

cia farebných výplní na zá-

klade realizovaného vý-

skumu, farebná výplň v 

strednej časti okna bola osa-

dená do olovených pásikov v 

tvare dávidovej hviezdy, za-

sklenie bude prichytené k 

rámu okna gitovaním fareb-

ným silikónom. 

3. Výroba izolačného okna 

za rozetové okno  

Vykonaná bola výroba izolačného okna s použitím materiálu eurohra-

nol smrek, číre izolačné dvojsklo 4-16-4 s teplým pásikom v odtieni 

RAL 8003, uchytenie skla silikónom s imitáciou gitovania, náter kry-

cia farba rovnaká ako je na už realizovaných oknách. 

Súčasťou projektu bola aj tvarová a farebná rekonštrukcia, kompleti-

zácia jednotlivých prvkov a častí, osadenie na pôvodné miesto zábrad-

lia speváckej empory a časti ženskej empory.  

V roku 2021 OZ plánuje dokonče-

nie umeleckých prvok zábradlia a 

podláh na ženskej a speváckej em-

pore a rekonštrukciu schodov pred 

hlavným vchodom synagógy.  

Ohliadnutie sa späť: 

Od roku 2016, kedy OZ syna-

gógu prevzalo a zaviazalo sa ju 

zrekonštruovať, sa podarilo 

zreštaurovať a osadiť kópiu 

Mojžišových tabúľ nad vcho-

dom, odstrániť drevokaznú 

hubu, vymeniť napadnuté časti 

trámov z interiéru, zrekonštruo-

vať stropy nad emporami, galé-

riou a nad pravým schodiskom 

a urobiť rekonštrukciu a osade-

nie 28 okenných výplní.   Spracoval Michal Filek  

zrekonštruované rozetové 

okno priečelia synagógy 

zrekonštruované rozetové okno 

priečelia synagógy s vitrážou 

izolačné sklo rozetového okna 

rám rozetového 

okna 

zábradlie na emporách 

tvarové prvky zábradlia 
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Hasičské vyznamenania a Slovenský štát:  

medaile Za odslúžené roky – časť I. 
 

Medzi zberateľmi zažívajú artefakty z obdobia 1. Slovenskej republiky (1939-1945) v posledných rokoch mimoriadnu 

popularitu. Toto iste kontroverzné obdobie slovenských dejín je zaujímavé z viacerých dôvodov. Ide napríklad histo-

ricky o náš prvý samostatný štát, minimálne v novodobých dejinách. Zo zberateľského hľadiska je zaujímavé predo-

všetkým krátkym obdobím svojho trvania, ktoré sa odzrkadľuje v obmedzenom počte dochovaných artefaktov, umoc-

neným tiež vyslovene nepriateľským postojom nasledujúcich režimov k tomuto obdobiu. To sa samozrejme premieta 

do relatívne vysokých cien, ktoré neustále rastú priamo úmerne rastúcemu zberateľskému záujmu o toto obdobie. Preto 

je najmä pre začínajúcich zberateľov dôležité venovať dostatočnú pozornosť štúdiu, aby nenaleteli na snahu predajcov 

na ich koníčku zarobiť. Okrem stále častejšie sa objavujúcich kópií a falzifikátov sa často stáva aj to, že predajcovia 

ponúkajú ako artefakty z obdobia tzv. Slovenského štátu aj predmety, ktoré s týmto období v skutočnosti vôbec nesú-

visia, alebo je ich súvis s ním pochybný. Samozrejme nie vždy ide o vedomé zavádzanie, ale často tento omyl pramení 

skôr z nedostatku informácií a tzv. zberateľskej tradície. Do tejto skupiny patria nepochybne aj hasičské vyznamenania.  

Počas Celoštátneho zjazdu československého hasičstva konanom v Trenčíne v dňoch 5. – 7. augusta 1922 došlo k 

založeniu prvej slovenskej hasičskej organizácie - Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Jej sídlom sa stal Turčian-

sky Sv. Martin. Novovzniknutá zemská jednota sa pustila do organizačnej práce, ktorá jej čoskoro priniesla obdiv 

ostatných jednôt združených vo Zväze československého hasičstva. Vo svojej práci vychádzala zo skúseností bývalého 

Uhorského národného hasičského zväzu a tiež ostatných zemských hasičských jednôt združených vo Zväze českoslo-

venského hasičstva. Rýchlo budovala hasičskú organizáciu na Slovensku, ktorá mala jednoduchú a efektívnu štruktúru. 

Základnou organizačnou jednotkou bol dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), jednotlivé zbory sa organizovali v hasič-

ských okresných jednotách (HOJ, OHJ), pôsobenie ktorých sa krylo s politickými okresmi v rámci administratívneho 

členenia krajiny. Okresné jednoty zastrešovala Zemská hasičská jednota na Slovensku. Počiatočným cieľom zemskej 

jednoty bolo vybudovanie DHZ v každej obci a HOJ v každom okrese na Slovensku. Práce rýchlo napredovali, hoci 

napríklad v prevažne nemecky osídlených okresoch na Spiši (najme v okrese Kežmarok) dlho narážali na nepochopenie 

zo strany nemeckého hasičstva, ktoré sa organizovalo samostatne. Pri zakladaní zborov to bolo nepochopenie zo strany 

obcí a finančné ťažkosti. Postupne sa však tieto problémy darilo prekonávať. Zemská hasičská jednota si zabezpečila 

aj vlastné financovanie vďaka svojpomocným podnikom, spolupráci s poisťovňami, hasičskej dávke zo strany štátu a 

podobne. Za vrchol práce zemskej jednoty bolo považované vybudovanie Hasičského domu v Martine, ktorého stavbu 

si jednota dokázala zafinancovať sama, čo bol určite pozoruhodný počin, aký sa dovtedy nepodaril žiadnej inej hasič-

skej jednote v Československu. Keďže hasičstvo na Slovensku bolo prevažne dobrovoľné (postupne sa ale začali v 

rámci Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku organizovať aj povinné a platené hasičské zbory), vytvorila si jednota 

sústavu vlastných vyznamenaní, ktorou aspoň symbolicky odmeňovala prácu svojich členov. Táto sústava vyzname-

naní vznikala už počas prvých rokov fungovania jednoty, v rokoch 1924-1925, kedy boli založené hlavné dekorácie 

jednoty: medaile za odslúžené roky, záslužné kríže, záslužné medaile, záslužné samaritánske kríže a dekorácie čestných 

členov. 

Hasičstvo sa vo svojej zásade považovalo za prísne apolitickú organizáciu. Politickým udalostiam krajiny sa však ne-

mohlo úplne vyhnúť a ovplyvňovali aj slovenskú hasičskú organizáciu. Zmena politického členenia krajiny na krajinské 

zriadenie prinieslo zmenu oficiálneho názvu jednoty na Krajinskú hasičskú jednotu na Slovensku v roku 1938. Pod 

týmto názvom privítala jednota vznik samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939. Napriek snahe o spojenie ha-

sičstva s Hlinkovou gardou dokázala jednota obhájiť svoju samostatnosť, nové politické usporiadanie krajiny sa ale v 

roku 1942 odrazilo v zmene oficiálneho názvu organizácie na Slovenský hasičský zväz (SHS). Hasičstvo síce obhájilo 

svoju samostatnosť, na politický tlak však muselo presunúť sídlo veliteľa do Bratislavy a zväz tak bol riadený z dvoch 

miest. Ani po vojne politika neprestala hasičstvo ovplyvňovať. Práve naopak. S postupujúcim vplyvom komunistickej 

strany na Slovensku a celom Československu sa politika stále viac dostávala do hasičského života až sa po roku 1948 

stala významným fenoménom. Politiku povojnového Československa, predovšetkým jej vzťah k menšinám, odzrkad-

ľoval aj nový názov hasičskej organizácie = Slovenská zemská hasičská jednota. Jej definitívny zánik predznamenal 

nový zákon č. 62/1950 o ochrane pred požiarmi, na základe ktorého došlo k reorganizácii hasičstva v Československu 

a jeho centralizáciu vo Zväze československého hasičstva v roku 1951. Toto zlúčenie znamenalo aj koniec slovenských 

hasičských vyznamenaní. 

Spracoval Bc. Vladimír Považan  
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Slovenskí  filumenisti  v roku  2021 

Ostatný rok 2020 sa zapíše do historie nielen slovenskej filumenistiky ako „covidový“. Prinútil posledných asi 25 

členov (vrátane zahraničných) ex Slovenského filumenistického zväzu (SFZ) k návratu do minulosti. Ružová situácia 

nepanuje ani za riekou Moravou. Pokiaľ mal Český filumenistický svaz (ČFS) v roku 1977 celkom 5409 členov, tak 

v roku 2020 to bolo len 296 členov. Jednoduchou trojčlenkou si môžete vypočítať pravdepodobné roky zániku, zhas-

nutie svetla vo filumenistickom tuneli. Nekonali sa žiadne zberateľské výmenné stretnutia SFZ, čo by nebolo až takou 

novinkou, pretože na Slovensku sa neuskutočnili odhadom ani za posledných 8 rokov. Pre zberateľov zostal k dispozícii 

internet a na ňom webové zberateľské stránky napr. ebay.com a aukro. Nahradili tak, kedysi obľúbenú, poštovu vý-

menu. Objavili sa ďalšie nové (a drahšie) katalógy, na druhej strane i farebné vyobrazenie (scany) zápalkových nálepiek 

na webovej stránke ČFS.  

No a teraz trochu osvety. V roku 2021 si pripomíname 195. výročie od doby, kedy anglický lekárnik John Walker 

objavil (1826) a nechal si neskôr i patentovať „trecie svetlo“, teda škrtacie zápalky. Jeho škótsky menovec John Walker 

už v roku 1820 začal predávať v Kilmarnocku whisky. Rok 2022 bude na jubileá bohatší. Smutným bude hlavne 20. 

výročie ukončenia výroby zápaliek na Slovensku (1833 – 2002), keď skončila s výrobou Smrečina Banská Bystrica. 

Bytča si pripomenie 150. výročie od zahájenia výroby zápaliek (1872). 

Z filumenistiky sa postupne vymedzuje ďalší zberateľský obor – kumyxafistika – zbieranie celých zápalkových 

škatuliek. Pre zberateľov, obývajúcich byt 1 + 1 je to postupom času neriešiteľný priestorový problém. Špičkoví britskí 

zberatelia majú k tomu temperované miestnosti so stabilnou teplotou a vlhkosťou. V kluboch zberateľov kuriozít po-

stupne „vymierajú“ zberatelia odznakov, telef. kartiček, kalendárikov, vlajočiek, žiletkových obalov. Objavujú sa nové 

obory – zberatelia samolepek z ovocia, plastových žetónov do nákupných vozíkov. 

Vladimír GAJDOŠ 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Šprímy-rýmy a iné drobné veršovizmy 

Milí čitatelia, 

začíname nový rok s nádejou, že bude lepší a hlavne zdravší ako ten minulý. Veríme, že všetky tie problémy s COVID-

om sa úspešne vyriešia a my zas budeme fungovať ako predtým. Aj náš časopis úspešne dobehol zameškané manko 

a dúfame, že už budeme pokračovať v normálnom tempe v poskytovaní nových informácií a zaujímavostí z histórie 

a súčasnosti. 

 

Možné typy nových filmov inšpirovaných tematikou rozprávok: 

Film „Najväčší debil v markete“ – komédia o šialenom reklamnom agentovi, ktorý predvádza svoje nápady  a reklamné 

triky priamo na zákazníkoch. (podľa rozprávky „Popolvár najväčší na svete“) 

Film „Špatná voľba“ – cestopis o mladej, slobodnej mamičke márne hľadajúcej otca svojho dieťaťa (podľa rozprávky 

„Ako išlo vajce na vandrovku“) 

Film „Zázrak z Makyty“ – napínavý príbeh mladej ženy hľadajúcej lásku a uznanie v miestnej textilke (podľa roz-

právky „Zlatá priadka“) 

Film „Šikulka z osady“ – erotický triler o mladej adolescentke snažiacej sa presadiť v erotickom priemysle (podľa 

rozprávky „Popoluška“) 

Film „Sladké šialenstvo“ – hororový príbeh dvoch sirôt zmietajúcich sa v osídlach obezity (podľa rozprávky „Perní-

ková chalúpka“) 

Film „Najlepšie riešenie“ – romantický príbeh lásky člena výberovej komisie a uchádzačky o miesto upratovačky na 

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa rozprávky „Čert a Kača“) 

Film „Chudobný, škaredý a sprostý“ – veselý príbeh mladistvého emigranta cestujúceho po západnej Európe (podľa 

rozprávky „Dlhý, široký a bystrozraký“) 

Film „Vreskot v lese“ – napínavý celovečerný film o pedofilnom pracovníkovi  lesnej správy obťažujúcom obyvateľov 

lesnej škôlky (podľa rozprávky „Červená čiapočka“) 

Film „Volali ho Cvoky“ – dráma poslanca NR, ktorý si myslel, že zmení svet tým, že bude poctivý a čestný (podľa 

rozprávky „O mužíkovi, čo v pekle slúžil“) 

Inzerát: 

Hľadáte prácu? Len hľadajte pokojne ďalej, budem Vám držať palce. 

 Vaše šťastie 

 

 

V nemenovanej rómskej osade sa našlo pohodené pracovné náradie (krompáč a lopata), majiteľ nech sa prihlási na 

Obecnom úrade, kde mu budú veci vrátené. Po nejakom čase... na Obecnom úrade sa prihlásil miestny Róm Dežo, že 

uvedené veci mu boli odcudzené spolu s bicyklom, nákupom a peňažnou hotovosťou (asi 200 EUR). Naliehavo prosí 

„kmína“, aby mu veci a peniaze vrátil. Po chvíli dodal, že stačí, keď mu vráti „love“ (peniaze). 

 

Myšlienka na záver: 

„Naučte sa na chvíľu zastaviť, inak Vám utečie všetko, čo stojí  za to“. 

 D.King 

 

 DOPREČÍTANIA! 

 VL 



 

Z Barčinej kuchyne... 
 

Dnes som si pre vás pripravila jednoduchý rýchly ale aj veľmi 

chutný a obľúbený recept na syrovú roládu s mojimi malými úpra-

vami... :-) 

Syrová roláda 

Potrebujeme: Syr Eidam nakrájaný na hrubšie plátky, Ľubovoľnú 

šunku, Nátierkové maslo, kľudne aj s nejakou príchuťou, Jarnú ci-

buľku, paradajku a papier na pečenie. 

Postup: keďže neustále vymýšľam rôzne vylepšováky natrafila som 

aj tentokrát na super grif od mojej budúcej svokričky... :-)Takže 

plátky Eidamu si naukladáme na plech vystlaný papierom na peče-

nie tesne vedľa seba, treba dbať na to, aby boli plátky tesne vedľa 

seba a pokrývali celú plochu plechu. Dáme si predhriať rúru na 

180%. Medzitým si pripravíme plnku z nátierkového masla, na jem-

núčko nasekanej jarnej cibuľky a tak isto nadrobno nakrájanej pa-

radajky. Všetko spolu dôkladne premiešame. Ak máme predhriatu 

rúru vložíme do nej rozpustiť syr... Treba však dávať pozor na to, 

aby sa nepripiekol, preto ho musíme sledovať. Keď sa nám syr 

pekne rovnomerne rozpustí, vytiahneme ho. Ja si dávam ako prvú 

jemnú vrstvu plnky, aby mi naukladaná šunka držala, no a keď ju 

už máme šunku pekne rovnomerne naukladanú po celej ploche syra, 

tak navrstvíme zvyšnú plnku, ja ju dávam ale len do polovice ale po celej šírke, aby sme mohli syrovú roládu  

bez problémov zarolovať. Dobrú chuť... :-) 

Ovocné placky 

Druhý recept bude na sladko a taktiež veľmi jedno-

duchý, chutný a zdravý. Odkedy ho poznám robie-

vam ho vždy, keď sa mi doma povaľujú prezreté 

banány, jabĺčka či hrozno alebo iné ovocie... 

Ovocné placky 

Potrebujeme: rôzne ovocie podľa toho čo doma ná-

jdete, ja rada kombinujem banány, hrušky jablká a 

hrozno ak nemáme čerstvé hrozno, tak môžete po-

užiť aj sušené hrozienka, Kokos, Orechy či slnečni-

cové semienka, Vajíčko, Podľa potreby med a ka-

kao 

Postup. 

Všetko ovocie si ošúpeme a nadrobno nakrájame, pridáme kokos, vajce, oriešky alebo aj semienka, kakao a 

pokiaľ sa vám masa po premiešaní bude zdať málo sladká, tak môžete dosladiť medom. Z masy, ktorá nebude 

úplne hustá sa si lyžicou urobíme placky s priemerom cca 8cm na papierom na pečenie vystlatý plech. Vlo-

žíme do rúry predhriatej na 180 stupňov a pečieme kým nám po okrajoch placky začnú hnednúť a odliepať sa 

od papiera na pečenie. Takto upečené placky vytiahneme z rúry a po vychladnutí môžeme ochutnávať. Dobrú 

chuť.  Spracovala Barča 
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