
GALZA PRESS 
Informačný „kvartálnik“ nie len o Bytči a okolí, ktorý 
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 
na bytčiansku... 
 
V elektronickej podobe a vo farbe nás nájdete na: 

www.collectorum.eu 
 

JUBILANT 

 
 
Ako malého chlapca ste ho mohli stretnúť cestou na stráň, kde viedli jeho 
kroky zo školy. Ako sám vraví: „to bolo moje miesto - tam som sa chodil 
dívať na vláčky a bol by som tam vydržal aj do rána...“ 
Dnes ho stretnete najčastejšie na bicykli pri roznášaní noviniek – poštových 
známok pre členov aj nečlenov filatelistického klubu KF–53–38 Bytča.  
Skromný, dobrosrdečný, vždy usmievavý predseda filatelistického klubu 
Stanko Helmeš – 29. 4. 2013 sa dožil 75. rokov. 
K významnému životnému jubileu mu prajeme veľa zdravia, šťastia, božieho 
požehnania a samozrejme veľa filatelistických prírastkov do svojej zbierky – 
prajú členovia GALZA OZ, FK-53-38, zberateľského klubu Hliník nad 
Váhom.  
 
 
 
 
 
 

 
Perlička z klubu - hovorí Stanko Helmeš: 
 „Keď som ako malý chlapec – bol som tiež „šinter“ – čakal pred holičstvom  
Jozefa Školka na námestí na ostrihanie, bol pred holičstvom (vedľa Tatra 
banky) stojan na bicykle, no a ja som kumštoval, kumštoval až som vopchal 
hlavu medzi tie železá na stojane...  a potom som ju nemohol vytiahnuť. 
Pomáhali všetci...“ 
 

 

Toto je ten stojan → 
 

 
- JL - 

 

② 
 Ročník I. 

2013 

 

Stanislav HELMEŠ 
predseda FK-53-38 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

živáň – mamonár, skrhlík 
frištuk - raňajky 
šporhelt  - šporák 

hokrlík, štokrlík  -  stolček, stolička 
firhánek, firhánky – záclona, záclony 
piksľa – plechovka, konzerva

 
Keď sme si namiesto „váry“ (uvareného jedla) zobrali na jedenie niečo iné, vedeli nám rodičia povedať:  
„Čo vymýšľaš rici chuci.“  

           Spracoval JL 

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

Osveta Praha  vydala súbor  12tich  pohľadníc,  
dnes uvádzame druhú „Podomkár zo Súľova“ 

 

Prečo volajú obyvateľov 
Súľova „krivohubci“ 

Legenda hovorí, že raz súľovský richtár kradol na 
jarmoku. Keď ho chytili, tak krivil ústa, aby ho nebolo 
poznať.“ Druhá legenda hovorí, že v súľovskej 
cimbalovej muzike bol husľový primáš, ktorý hral 
s takým zanietením, že si s koncom sláka naťahoval 
ústa. Preto vraj Súľovčanov prezývajú „krivohubci“. 
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Raritný nález – posteľ zo Sobášneho paláca 
 

Alexander Lombardini rodák z Bytče v miestopisnej štúdii zverejnenej v r. 1884 v Slovenských pohľadoch pod 
názvom Bytča /popri iných vzácnych údajov/ zdokumentoval dobový popis Sobášneho paláca. Autorovi A. 
Lombardinimu vďačíme, že po prvýkrát sa zmienil i o existencii sobášnej postele zabudovanej priamo v interiéri – 
palote – renesančného objektu. 

Sobášny palác nechal postaviť Juraj Thurzo v roku 1601 ako renesančný objekt, čo dosvedčuje i latinský nápis nad 
portálom vstupu do objektu, ktorý v slovenskom preklade znie „Slovutný a veľkomožný pán Juraj Thurzo 
z Betlenoviec, župan Oravskej stolice, prednosta kráľovských pohárnikov v Uhorsku a radca Jeho posvätného 
cisársko-kráľovského Veličenstva dal tento palác postaviť z otcovskej lásky pre svadobnú slávnosť svojich milých 
dcér, od Pána Boha mu darovaných – ak ich Pán Boh bude chcieť tak dlho živiť – roku Pána 1601.“ 

 
Lombardini v popise z uvedenej štúdie uvádza, „že na pozdĺžnej stene na poschodí reprezentačnej sály sa medzi 

dvoma stĺpmi nachádza ozdobený výklenok, v ktorom bývala sobášna posteľ.“ Na túto „skutočnosť poukazuje nad 
výklenkom nachádzajúci sa latinský nápis.“ Tento nápis, hoci jeho latinský text je už v opisoch značne poškodený ale 
i čiastočne skomolený možno do slovenského jazyka preložiť nasledovne: „Obmedzuj zbytočnosti a v noci túžby 
svoje kroť. Uvažuj, čo si žiada tvoja povaha, nie to, po čom túži tvoja náruživosť. Zmierni žiadosti svoje a zjemni 
lichotenie, zavrhni, k čomu ťa priťahuje tajná rozkoš.“ Toľko z popisu A. Lombardiniho. 

Žiaľ, ani počas priebehu rekonštrukčných prác sa v Sobášnom paláci neobnovila a nezachovala žiadna pamiatka 
poukazujúca na nápis a ani na sobášnu posteľ. Poukazuje to na kardinálny lapsus, na vrcholnú ľahostajnosť 
a nezodpovednosť vtedajšieho investora Slovenského ústavu pre ochranu prírody a pamiatok v Bratislave, na 
stavebný dozor ako i na správcu objektu. Ani nadväzná rekonštrukcia obnovy národnej kultúrnej pamiatky – 
jedinečného renesančného skvostu v strednej Európe bola ochudobnená o veľmi vzácnu a ojedinelú interiérovú 
dominantu. Vyvstáva otázka, či je možná náprava. Odpoveď si môže dať každý čitateľ. Posúďte... 

 
Podstatná časť fragmentov zo sobášnej postele je zachránená. Stalo sa tak vďaka iniciatíve odborných pracovníkov 

z Pamiatkostavu v Žiline Ing. Vavrinca Frola, Ing. Vladimíra Majca a vtedajšieho riaditeľa Považského múzea 
v Žiline Mgr. Milana Badíka v roku 1975. Tieto časti zo sobášnej postele boli objavené v hospodárskej časti objektu 
kaštieľa v Považskom Podhradí. Fragmenty tam slúžili ako podpera pod válovmi v konskej maštali. Po ich odhalení 
sa všetky tam nachádzajúce časti zo sobášnej postele previezli do Bytče a uskladnili sa v priestore miestnosti pod 
schodišťom v Sobášnom paláci.  

Dovolávame sa, aby sa v každom prípade v interiéri Sobášneho paláca obnovil pôvodný nápis a predkladá sa na 
zváženie a rozhodnutie odborníkom a majiteľovi objekt na možnosť reštaurovania a osadenia kamennej architektúry 
portika sobášnej postele skladajúcej sa zo stĺpov, vlysu s nápisom a rímsou.  

Neochudobňujme históriu Bytče o raritné interiérové doplnky, ktoré boli dominantnou súčasťou v objekte 
Sobášneho paláca.  

Spracoval Mgr. Milan Badík                              
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Od žandárov a četníkov po Verejnú 
bezpečnosť v Bytči - pokračovanie 

 
 

V minulom kvartálniku ste sa dočítali o počiatkoch vzniku československého žandárstva na bytčiansku. V tomto 
čísle sa zoznámite so životom žandárov počas existencie prvej ČSR. Teda do roku 1938. Pre pochopenie vtedajších 
časov uvediem v krátkosti aké územné pomery boli na Slovensku.  
 
Územné pomery:  
 

Po vzniku prvej ČSR na Slovensku prevzali uhorský systém politickej správy, ktorý sa prispôsobil novým 
pomerom.  

V roku 1918 až 1922 župné usporiadanie existovalo ako dočasné riešenie. Na Slovensku existovalo 16 žúp.  
V roku 1920 bol schválený zákon číslo 126/1920. Zákon o zriadení župných a okresných úradov v republike 

Československej. Územie prvej ČSR sa rozčlenilo na župy (uhorský systém). Župy sa skladali z okresov. Celkovo 
bolo v republike 21 žúp a z toho na Slovensku 6 žúp. Boli to župy Bratislavská, Nitrianska, Považská – Martin, 
Pohronská – Zvolen, Podtatranská – Liptovský Mikuláš a Rožňava, Košická. Župy boli rozdelené na 79 okresov. Za 
čias Uhorska to bol dvojnásobný počet žúp.  

V roku 1927 bol prijatý nový zákon. Zákon o organizácii politickej správy číslo 125/1927 Zb. Do platnosti vstúpil 
v roku 1928. Územie republiky bolo rozdelené na 4 krajiny a to Českú, Moravsko – Sliezku, Slovensko, 
Podkarpatská Rus. Krajiny sa delili na okresy.  
Takisto boli zákonom upravené úpravy v oblasti mestskej a obecnej správy. Zákon o dočasnom obecnom zriadení na 
Slovensku číslo 243/1922 Zb. V obciach pôsobil obecný notár. V roku 1923 boli na Slovensku mestá so zriadeným 
magistrátom Bratislava, Košice, veľké obce Komárno, Banská Bystrica. Za veľkú obec boli vyhlásených 31 miest, 
medzi nimi je aj Žilina, Bytča tam nie je.  

Tak to bolo až k 1. 1. 1940, kedy došlo k reorganizácií štátnej správy a rozdeleniu Slovenska na 6 žúp. Tie boli 
zriadené zákonom číslo 190/1939 Sl. z. Tieto župy sa delili na 59 okresov. Na čele okresu stál okresný náčelník. 
Župy mali hranice ako župy z rokov 1923 až 1928. V čele župy stál vládou menovaný župan. Slovensko bolo v tom 
čase totalitným štátom.  

Nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR) zo 6. 3. 1945 boli obnovené okresy podľa 
predvojnového stavu a ďalším nariadením SNR z roku 1945 boli župy zrušené a všetka štátna moc prešla na národné 
výbory. Krajinské zriadenie bolo obnovené v roku 1945 tiež, no jeho organizačné zložky už obnovené neboli.  
Len pre zaujímavosť spomeniem aký stav nastal v neskoršom období.  

V rokoch 1949 až 1960 bolo v ČSR 19 krajov, z toho na Slovensku 6. Kraje sa delili na okresy a na Slovensku ich 
bolo 79.  

Od roku 1960 do roku 1990 bolo v ČSSR 10 krajov a 108 okresov z toho na Slovensku boli do 22.3. 1968 3 kraje 
Stredoslovenský, Západoslovenský, Východoslovenský a mali 33 okresov. Po 22. 3. 1968, kedy sa upravilo 
postavenie Bratislavy ako hlavného mesta SSR, bola Bratislava na úrovni kraja s počtom 5 okresov.  
Koncom roka 1990 boli kraje zrušené. Toto obdobie voláme aj obdobie veľkých okresov a trvalo do roku 1996.  
                                          
Vývoj bytčianskeho okresu:  
 

Celé územie dnešného okresu Bytča patrilo od 13. storočia až do roku 1840 do Trenčianskej stolice. Od tohto 
obdobia až do roku 1922 do Trenčianskej župy. Okres Bytča vznikol pri prvom administratívnom členení ČSR v roku 
1923. Územne bol takmer rovnaký ako dnešný okres. V tejto podobe existoval do roku 1948. V rokoch 1923 až 1928 
patril do Považskej župy a v rokoch 1938 až 1945 do Trenčianskej župy. V roku 1949 bola novovzniknutá obec Dlhá 
nad Kysucou z okresu Bytča vyňatá a pripojená k okresu Čadca. Okres Bytča stratila v prospech okresu Čadca 
územie Turkovej a malé plochy Javorníkov. V rokoch 1949 až 1960 patril okres Bytča do Žilinského kraja. V roku 
1960 okres Bytča zanikol a pričlenili ho k okresu Žilina. Okres Bytča obnovili až v roku 1996 a trvá v tejto podobe až 
dodnes.  
 

Žandárstvo bolo zverené do podriadenosti Ministerstva vnútra. Na ministerstve pôsobilo Generálne riaditeľstvo 
a jemu podliehali krajinské veliteľstvá žandárstva. Tým zasa  podliehali žandárske veliteľstvá a okresné žandárske 
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veliteľstvá a napokon boli žandárske stanice. Neskôr zriadili Ústredné pátracie oddelenie a jemu podriadené 
žandárske pátracie stanice. V politickom okrese Veľká Bytča boli zriadené žandárske stanice a to Veľká Bytča, Dlhé 
Pole, Predmier, Veľké Rovné, Štiavnik. Politický okres Veľká Bytča tvorili obce Veľká Bytča, Malá Bytča, Hliník 
nad Váhom, Horné Hlboké, Dolný Hričov, Horný Hričov, Paština Závada, Peklina, Hričovské Podhradie, Kolárovice, 
Veľká Kotešová, Zemianska Kotešová, Petrovice, Pšurnovice, Setechov, Dlhé Pole, Zarieč – Keblov, Dolné Hlboké, 
Predmier, Hrabové, Jablonové, Maršová, Súľov – Hradná, Veľké Rovné, Hvozdnica, Štiavnik.  

Podľa sčítania obyvateľstva z 1. 12. 1930 mal politický okres Veľká Bytča rozlohu 36299 ha. Domov bolo 
v okrese 5599 a obyvateľov 28612 z toho národnosť československá 28048, židovská 338, maďarská 1, nemecká 54, 
ruská 5cudzí štátni príslušníci 146. V Bytči pôsobil okresný súd no krajský súd bol v Trenčíne.  

Podľa sčítania obyvateľstva z 31. 12. 1938 mal okres Veľká Bytča 5939 domov, obyvateľov 33470. Z toho 
slovenská príslušnosť 32903, česká 370, nemecká 34, maďarská 13, poľská 7, židovská 115, cigánska 16, iná 12, 
rusínska nič.  

V roku 1940 tvorilo vojnovú Slovenskú republiku 6 žúp a to Bratislavská, Nitrianska, Pohronská, Šarišsko – 
Zemplínska, Tatranská, Trenčianská.  
Župy sa členili na okresy. Politický okres Veľká Bytča patril do župy Trenčianskej. V roku 1940 mal okres Veľká 
Bytča rozlohu 362 km2, počet domov 6113, počet obyvateľov 31696. Len pre porovnanie okres Veľká Bytča mal 
v roku 1910 26936 obyvateľov.  
Mesto Bytča vzniklo v roku 1945 a to zlúčením obcí Malá Bytča, Veľká Bytča a Hliník nad Váhom. Tak v takomto 
prostredí pôsobili žandári a previnilci. Jedni robili neprávosti a tí druhí zabezpečovali právo a poriadok.  

                    
 Zločinecké povery:  

 
Pokiaľ sa dostaneme k bytčianskym žandárom, chcem ešte opísať Zločinecké povery, na ktoré verili vtedajší 

a možno aj terajší zločinci. V období prvej ČSR mali poverčiví zlodeji v kostole svätého Jakuba v Brne svojho 
patróna svätého Tadeáša. Pri ňom pred krádežou zapálili sviečku.  

Zlodeji verili, že amulety, či iné predmety získané zločinnou cestou ich ochránia pred dolapením a strelami 
žandárov. Jednalo sa o kus povrazu obesenca, srdce z netopiera, tieto predmety nosili pri sebe. Ďalšiu kategóriu tvoria 
predmety, ktoré zanechávali na mieste činu. Vlastná krv, lajno, palica aby psi neštekali.  

Tiež používali časti ľudského tela. Boli to kahance napájané tukom nevinných osôb, krv rodičiek zomretých pri 
pôrode dvojčiat údajne zabraňovali prebudenie okrádaných, palec mŕtvoly ležiaci 9 týždňov v hrobe mal napomáhať 
pri krádeži. Pitie teplej ľudskej krvi malo zabrániť dolapeniu úradmi. Napríklad oči dudka uložené v batohu 
dovoľovalo krivo prisahať.  

 
Prípady zo žandárskej stanice:  

 
Žandári v Bytči v 20tych rokoch minulého storočia riešili dosť závažné prípady. V marci 1922 našli vo Veľkej 

Bytči pri moste cez Váh mŕtvolu utopeného Mórica Kohna.  
V roku 1924 bola zriadená žandárska stanica v Dlhom poli. Veliteľom sa stal Jozef Nemec a velil 5 žandárom. 

Dom  v ktorom bola umiestnená stanica Župný úrad zabral v roku 1922. Majiteľ lekár Ondrej Haščík z Dlhého poľa 
nerešpektoval výzvu na vyprázdnenie domu. Žandári ho úradne vysťahovali. Lekár, syn a dcéra chceli brániť 
vysťahovaniu a dostali tresty od 400 Kč do 8 dní.  

Dňa 3. 8. 1925 prebehla katastrofická povodeň. Rieka Váh vystúpila z brehov. Takisto rieka Petrovička vystúpila  
brehov v mieste pri sirkárni. Na ľavom brehu došlo k pretrhnutiu násypu a voda zaplavila časť Bytče. Tento stav trval 
dva dni a napáchal veľa škôd. Žandári udržiavali poriadok a odstraňovali škody.  

V máji 1927 v lese Elemíra Šumichrasta v Hliníku nad Váhom našli zavraždenú Pavlínu Baránkovú z Veľkého 
Rovného. Vrah jej rozbil hlavu obuškom. Okresný žandársky veliteľ vrchný strážmajster Václav Krajina do 24 hodín 
zadržal podozrivého z tohto činu, jej muža Jozefa Baránka. Vraždil kvôli peniazom a to 1800 Kč.  

Súčasťou žandárskych povinností bolo tiež dohliadať na pokojný priebeh volebných zhromaždení, volieb, 
osláv 10 výročia republiky a výročia bitky u Zborova ako aj deklarácie. Tieto akcie na bytčiansku prebiehali pokojne 
a dôstojne. 

 Banková lúpež v Bytči: V tejto časti opíšem na vtedajšiu dobu veľmi závažný prípad. Generálku lúpeže vykonali 
v Bratislave a za obeť padla Slovenská všeobecná úverová banka. Samotnú lúpež starostlivo naplánoval jeden zo 
spolupáchateľov menom Pihodňa počas väzby v Ilave. Naostro šli teda do Považskej agrárnej a priemyselnej banky 
v Bytči dňa 31. 3. 1927. V tento deň o 10.00 hodine dopoludnia prepadli 4 revolvermi ozbrojení lupiči banku. 
Bankový personál poviazali a ulúpili z pokladne obnos 93264,11 Kč. Okradli tiež úradníkov o hodinky, prstene, 
cennosti a peniaze. Náhodou v čase lúpeže vošiel do banky zamestnanec firmy, parnej píly Ľudovít Holzmann a syn 
Ondrej Gajdošík. Šiel vložiť hotovosť 15000 Kč. O. Gajdošíka zviazali drôtom. Začal sa sťažovať, že ho drôt reže, na 
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to ho lúpežníci dopichali nožmi a vykrvácal. Situáciu lupičom skomplikovala tiež Mária Kalníková, náhodná 
zákazníčka banky. Lupiči ju zviazali.  

 

 
Časť námestia, kde sa nachádzala banka  

 
Pôvodne chceli utiecť autom. No to malo dôjsť zo Žiliny, čo sa lupičom nechcelo toľko čakať. Rozhodli sa pre 

útek a preto sa rozdelili. Lupiči Pihodňa a Bognár utekali smerom do Papradna a Andrássi a Markl smerom na západ 
na Moravu. Žandári sa dokázali zalarmovať vo veľmi krátkom čase. Spolupracovali s okolitými stanicami a na cesty 
stavali hliadky.  

Hliadka stanice Štiavnik strážmajster Urban a strážmajster František 
Kratochvíl narazili v ten deň večer o 20.30 hodine na dvoch lúpežníkov 
Pihodňu a Bognára. Tu počas prestrelky zahynul strážmajster F. 
Kratochvíl. Jeho kolega opätoval streľbu, no lupiči v tme zmizli. Lupičov 
naháňali tiež vrchný strážmajster Bohuslav Rúžek, strážmajster Rudolf 
Prošek, Jaroslav Hrabě a Jozef Dvorský z domácej stanice. Strážmajster 
Karel Fioch a Jindřich Fišar zo stanice Predmier. Zo stanice Považské 
Podhradie Karel Lichtlan a Václav Machoň. Títo žandári pátrali vo 
svojom smere. V Štiavniku riadil zásah voči lúpežníkom štábny kapitán 
Jaroslav Ruckel, veliteľ četníckeho oddelenia v Žiline. Traja žandári 
Šimek, Alsinger, Faj dobehli v obci Udiča lupičov Andrássiho a Markla. 
Počas prestrelky zahynul žandár strážmajster Alsinger. Lupiči opäť unikli.  

V lese Pod Kýčerkou už pri Morave dolapili civilní občania lupiča 
Bodnára, ktorý k nim šiel pýtať jedlo a odovzdali ho vrchnému 
strážmajstrovi Bohuslavovi Rúžkovi. Na Bodnára padlo podozrenie, že 
zastrelil F. Kratochvíla čo sa neskôr potvrdilo.  

Ďalší z lupičov bol žandármi obkľúčený v lese zvanom Steingrunnd 
a zastrelil sa. Zistilo sa, že to bol František Pihodňa z Bratislavy.  

Lupiča Markla ťažko zranili a chytili pri prestrelke neďaleko 
Marikovej. Zo zranení sa vyliečil v nemocnici v Trenčíne.  

Počas prestrelky boli zastrelení dvaja roľníci a zranený strážmajster Jozef Hylko zo stanice Beluša. Najdlhšie 
unikal lupič Andrássi, ktorého dolapili žandári za pomoci gazdov 5. 4. 1927. No nebolo to veru ľahké. Lupič 
Andrássi sa skryl v kope lístia a zastrelil gazdu Ondreja Hološku a ďalších dvoch ľudí, troch zranil. Zastavilo ho až 7 
rán po ktorých skonal.  

Pred súd sa teda dostali lupiči Bognár a Markl a pojednávanie začalo 26. 10. 1927 v Bratislave. Bognár sa pokúsil 
o útek ešte v Trenčíne.  

Pred súdom vypovedal tiež svedok lúpeže Július Sonnenfeld, zamestnanec banky, knihovník v banke. Vyhrážali sa 
mi odrezaním prsta, lebo mu nemohli stiahnuť prsteň z prsta.  

Verdikt súdu bol taký, že Bognár dostal trest smrti povrazom a Markl doživotie. Dňa 5. 4. 1927 zatkli robotníka 
Rudolfa Bendíka z Veľkej Bytče a obvinili ho z napomáhania pri lúpeži.  

Tak a ako prebiehala rozlúčka s F. Kratochvílom? Konala sa 3. 4. 1927 na cintoríne vo Veľkej Bytči. Hrob som 
nafotil a nachádza sa smerom k bývalým hrobom vojakov, pri plote za humnom osobitnej školy. Pohrebu sa zúčastnil 

Pomník strážmajstra Františka Kratochvila 
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zemský četnícky veliteľ plukovník Jozef Hammer. Četnícky štábny dôstojník  z Turčianskeho svätého Martina Jozef 
Ganbe, ďalej to bol Jaroslav Ruckel, župan Považskej župy Jozef Országh, úradníci, členovia spolkov, vojaci zo 
Žilinských kasární a žandári z okolitých staníc. Civilné obyvateľstvo bolo vo vysokom počte.  

Pre čitateľov, ktorí nevedia kde sa banka nachádzala uvádzam nasledovné. V súčasnosti kaviareň Lavaza. 
V minulosti tento dom patril zakladateľovi hasičov Tomborovi. V tomto dome sa nachádzala Lekáreň a vo dvore bola 
spomínaná vylúpená banka.  

 
Prípady pokračovanie:  

  
V januári 1930 pekár Jozef Mičacík v Veľkej Bytče zastrelil svojho slobodného švagra Jána Ďurného na námestí 

v Bytči. Dôvodom bola žiarlivosť. Ján Ďurný práve vykladal práve tovar do stánku na týždennom trhu. Páchateľ bol 
ihneď zadržaný.  

V tomto roku sa pred nástupom do služby sa postrelil strážmajster Richard Rychlý. Prežil no prišiel o obidve oči. 
Do výpovede uviedol, že to bola nešťastná náhoda počas čistenia zbrane.  

V marci 1930 prebehla v Bytči oslava 80tých narodenín prezidenta republiky. Večer 6.3. 1930 bola Bytča 
slávnostne vysvietená. Na zámok a úradné  budovy namontovali okrasné žiarovky. Bytčou šiel lampiónový sprievod, 
ktorý ukončili slávnostným prejavmi.   

V novembri v obci Kolárovice žandári vyšetrovali ďalšiu vraždu. Podozrivá náhla smrť Imricha Kadoru. 
Páchatelia boli manželka Serafína a dcéra Katarína. Dôvodom boli rodinné nezhody a tak manžela resp. otca zaškrtili. 
Obidve páchateľky boli zatknuté.  

Na Silvestra v roku 1932 prichytili pri čine Michala Fojtíka ako chcel vylúpiť poštový úrad vo Veľkej Bytči. 
Poštový úrad sa nachádzal v areáli zámku, vedľa sobášneho paláca. V súčasnosti v tomto dome býva pani Tomková.  

V máji 1933 došlo odhaleniu falšovania 10 Kč mincí. Páchateľ, poľnohospodársky robotník Pavel Pekáč 
z Petrovskej doliny vyrobil 53 kusov mincí.  

V novembri 1933 bol ďalší pokus o vylúpenie poštového úradu. Pištoľou vyzbrojený lupič František Furij od 
Vyškova a jeho spoločník Vincent Středa boli páchatelia, no žandári ich zatkli v Petroviciach.  

V apríli 1933 bankový úradník Július Christophory v Rašove zastrelil učiteľku Máriu Soteřovou. Učila v Rašove 
v škole. Páchateľ sa po čine v byte zastrelil. Dôvodom na jeho konanie bola neopätovaná láska zo strany učiteľky.  

V októbri 1935 sa konal letecký deň vo Veľkej Bytči na núdzovom letisku pri Malej Bytči. Predviedli sa dve 
lietadlá z Piešťan.  

V tomto roku došlo k prezbrojeniu žandárov. Novými puškami vzor 33. Začala tiež výstavba novej cesty Veľká 
Bytča – Makov.  

Na Nový rok 1936 páchatelia vylúpili ohňovzdornú pokladnicu v pivovare vo Veľkej Bytči. Spútali nočného 
strážnika Jozefa Karafu a navŕtali pokladnicu. Zobrali 3039,10 Kč. Škodu na pokladnici vyčíslili na 4000 Kč. 
Páchatelia Lambart Behrík z Oponíc, Teodor Labuda z Topolčian a Július Boroš z Bratislavy. Zatkli ich žandári 
v Žiline a krajský súd v Trenčíne ich odsúdil na : Behrík 8 rokov, Labuda 7 rokov a Boros 6 rokov.  

Vo februári 1936 žandári zatkli Máriu Papánkovú z Papradna. Pokúšala sa platiť falošnými bankovkami v hodnote 
1000 Kč a 100 Kč. Bankovky vyrábal jej syn Július. 

Dňa 22. 9. 1936 prešiel Bytčou po ceste prezident Dr. Edvard Beneš, ktorý šiel z Turčianských Teplíc.  
Dňa 1. 11. 1936 šiel Veľkou Bytčou po dráhe zasa rumunský kráľ Karol II, šiel do Prahy k prezidentovi.  
Dňa 13. 6. 1937 sa konali oslavy 20tého výročia bitky u Zborova. Osláv sa zúčastnilo asi 1500 osôb. Sprievod sa 

zoradil pri Meštianskej škole a šiel ulicami Pribinová, Štefániková, Holého, Komenského, Šafaríková a na 
Masarykovom námestí bol sprievod ukončený slávnostnými príhovormi. V sprievode šli ako prví žiaci školy, potom 
legionári v uniformách a civile, slovenskí dobrovoľníci, žandári, ženy v krojoch, hasiči, hudba a za nimi civilné 
obyvateľstvo. Slávnostný prejav mal učiteľ štátnej ľudovej školy v Trenčíne legionár Jozef Michálek.  

V roku 1938 v máji vláda vyhlásila prvú mobilizáciu. V Bytči pôsobili príslušníci Stráže obrany štátu (SOŠ), 
(vznik 1936, zánik 1939, veliteľ pplk. Albert Říha, stav 365 mužov, prápor  sídlil v Žiline), ktorí nastúpili do služby 
22. 5.  v popoludňajších hodinách.  

V septembri 1938 vláda vyhlásila ďalšiu mobilizácia. Žandári po vylepení vyhlášok po obciach nastúpili k svojim 
útvarom. Obyvateľstvo bolo pokojné.  
To sa už existencia prvej ČSR pomaly končí a tým aj náš príbeh v tomto kvartálniku.  
 

                                                                         Spracoval MG 
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Rozhovor s ... 
 

Mgr. Františkom Garabíkom, 
 
  
Členom SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE HISTÓRIE PIVOVARNÍCTVA. Bývalý 
riaditeľ ZŠ Bytča Ul. E. Lániho, tréner dievčenskej hádzanej. Venuje sa zbieraniu 
pivných etikiet so Slovenskou a Českou tematikou. 
 
Priblížte nám Váš koníček, čomu sa venujete? 
Zbieram predovšetkým České a Slovenské pivné etikety. Okrem etikiet sa 
okrajovo venujem  aj filatelií, zbieram České a Slovenské známky. 
 
Kedy Vás začalo zaujímať zberateľstvo a kto Vás k tomu viedol? 
Zberateľstvo ako také ma začalo zaujímať už dávnejšie. K tomuto koníčku ma 
viedol otec už od detstva keďže pracoval v pivovare v Bytči.  
 
V akom rozsahu, počte kusov sa v súčasnosti Vaša zbierka nachádza? 
Dnešným dňom to činí zhruba 25 500 kusov Českých a Slovenských pivných 
etikiet. V Česko-Slovenskom rebríčku sa moja zbierka nachádza na 10. mieste, 
samozrejme čo sa Českých a Slovenských pivných etikiet týka. 
 
Aký veľký rozdiel v počte kusov pivných etikiet je medzi Vami a 1.miestom? 
Je to približne 1500 kusov. Pre zberateľa tohto zamerania sú mnohokrát zaujímavé nenápadné detaily, ako napríklad 
odtieň, teda farba tej istej etikety. Chybotlač, rovnako ako pri zbieraní známok. Môže sa stať, že zberateľ má tú istú 
etiketu niekoľkokrát vo viacerých odtieňoch. 
 
Ste členom nejakého klubu? 
V Martine je organizovaná SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HISTÓRIE PIVOVARNÍCTVA ktorej som členom. V Bytči 
sa tieto stretnutia nekonajú. Pred pár rokmi sa však na pivnej slávnosti na nádvorí pivovaru konala výstava pivných 
etikiet a iného zberateľského materiálu s pivným zameraním, kde som moju zbierku vystavoval. Pokiaľ ja viem, na 
Bytčiansku sa venujú zberatelia skôr pivným táckam. 
 
Konajú sa a navštevujete burzy s pivným zameraním? 
Samozrejme v Martine, Žiline, Nitre aj Trenčíne sa pravidelne konajú burzy na ktorých sa dá kúpiť rôzny materiál 
s pivnou tematikou, napríklad tácky, poháre, fľaše, vrchnáky nielen etikety. Proste všetko, čo sa piva týka. 
 
Nájdeme niečo o vašom koníčku aj na internete? Máte aj nejaké iné zdroje informácií o pivných etiketách? 
Internetová adresa je www.sahp.sk. Existuje časopis pre zberateľov pivovarských suvenírov „PIVNÉ HOBBY“, 
ktorý vydáva práve spomínaná SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HISTÓRIE PIVOVARNÍCTVA, kde sa dozviete 
kompletný informačný servis. 
 
Čo by ste odkázal našim čitateľom? 
Podľa mňa by mal každý skúsiť zbierať niečo, čo mu je blízke. Je to úžasný koníček, ktorý obohacuje a vypĺňa voľný 
čas, je plný poznatkov z histórie, z ktorej sa človek dozvie mnohé zaujímavosti o ktorých ani netušil... 
 
Rozhovor nám poskytol pán Mgr. František Garabík, zberateľ pivných etikiet a člen SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE 
HISTÓRIE PIVOVARNÍCTVA. 
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Výber pivných etikiet a podtáciek zo 
zbierky Mgr. Františka Garabíka 

 

 
 

     
 

 
 

 
 

          
Spracovala Barča 
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Ochranná známka je slovné, obrazové označenie ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od inej 
osoby.  
Za ochrannú známku možno považovať meno firmy, logo, slová, písmená, číslice, kresby, tvary, farby, emblémy, 
etikety – prípadne ich vzájomné kombinácie.  

SIRKOVÁ®2 

Aj v bytčianskej sirkárni si výrobcovia chránili svoje výrobky od 
konkurencie, a tým sa vlastne identifikovali pred svojimi zákazníkmi. 
(ochranná známka – védjegy – maďarsky alebo Trade Mark nemecky). 

 
 
Reich a Steiner používali ako ochrannú známku na 
sirkových nálepkách vtáka ibisa – bol to posvätný vták 
v starom Egypte. Používali aj pávie perá – nálepky sa 
niesli vo farbách maďarskej trikolóry. 
 

 
 
Fischer a Wittenberg používali v sirkárni 
v Bytči ako ochrannú známku bociana 
a ihličnatý strom, ktorý Samuel Wittenberg 
používal aj v žilinskej sirkárni. 
 

 
 
 
Záhlavie hlavičkového papiera používané vo 
firme Samuela Wittenberga v Bytči. Tlačivo 
obsahuje telegramovú adresu, čísla účtov 
(maďarský a rakúsky) a číslo telefónnej sta-
nice. 
 
 
 

 

Juraj Reiter mladší používal ako ochrannú známku labuť, žaludné eso, psa (Bernardína?), raka... 
 

 
 
 

Dve ukážky záhlavia firemných tlačív (faktúr) používaných Jurajom Reitterom mladším. Tlačila ich tlačiarenská 
firma Gebrüder Légrády v Budapešti. 
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Ako som písal v minulom čísle, v sirkárni v Bytči sa vystriedalo veľa 
nájomcov avšak k najdlhšiemu trvaniu a aj pre zberateľov najznámejšou 
postavou spojených z bytčianskou sirkovou je Juraj Reitter ml. Bol 
veľmi obľúbený a ľudia ho mali radi. O jeho sociálnom cítení svedčí aj 
postavenie prvej bytovky v Bytči, ktorá bola postavená pred prvou 
svetovou vojnou. Volali ju Burk a obyvateľov, ktorí v nej bývali 
prezývali Burkáši. Bola to väčšinou „spodina“, ktorá robila v sirkárni tú 
najšpinavšiu prácu. Neskôr medzi sirkárňou a Burkom boli postavené 
dve vily, v jednej z nich býval aj majiteľ sirkárne v Bytči a neskôr 
v Žiline Samuel Wittenberg s druhou manželkou a jej mamou. Hovorí 
JUDr. Helena Luláková: „ Na tú dobu bolo zariadenie vo vilách na 
vysokej úrovni - o čom svedčí fakt, že kúpeľne boli vykachličkované 
obkladačkami.“ Pani Masaryková, keď spomína Wittenbergovcov 
a Reittervocov, spomína na  nich ako na výnimočných ľudí s ktorými sa  

 
 
dobre znášali a panovali medzi nimi veľmi dobré 
vzťahy. Keď raz Wittnebergovci požiadali pani 
Masarykovú, či by im nevyprášili koberce, čo 
v rámci dobrých vzťahov samozrejme  neodmietli. 
Pani Masaryková spomína: „Kedz sme vyciahli 
kobáre ven a začali prášic, celá obora sa zbehla, čo 
nevidzeli takú krásu. Viece, oni po tem chodzeli 
a my sme také ani nevidzeli.“ Ďalšie spomínanie 
pani Masarykovej tentoraz o správcovi Goldsteinovi 
(neskôr Gregorovi), ktorý bol pravá ruka Juraja 
Reittera a všetci vo fabrike ho volali „verkfirer“, pani 
Masaryková hovorí: „Kedz nám jedna osoba ukradla 
prídzelové lístky na potraviny, mama (pani Bačková) 
sa posťažúvala a poplakala v roboce. Kedz to počul 
Goldstein, hovorí mame, pošlice dcéru Sidku aj 

s košíkom, a keď som prišla, pani Goldsteinová mi do košíka nabalila cuker, múku, chleba, všelijakú poživeň, aby 
sme namiesto tých lístkov mali. Boli to vychýrení ľudzia.“ 
 

Prechodom vlastníctva zo súkromných rúk do rúk „pracujúceho ľudu“ sa vlastne ochranná známka vytratila zo 
sirkových nálepiek. Nálepky slúžili na prezentáciu tovaru, služieb a hlavne na komunistickú propagandu 
a komunistické heslá.  
 

    
 

      
Ukážky sirkových nálepiek z obdobia komunizmu 

 
(V článku sa používa dobová terminológia, teda aj sirkáreň, namiesto spisovnej zápalkáreň).  
 

  POKRAČOVANIE NABUDÚCE..                     
- JL -  

Dnešný Burk (foto 2012) 

Medzivojnové foto Juraja Reittera ml. so zamestnancami (1923?) 
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Vyznamenania a odznaky odboja 
1939-1945 

 
Vyznamenaniam a odznakom, ktoré súvisia s rokmi 1939-1945 sa v súčasnosti venuje čoraz viac zberateľov. 

Samozrejme, najatraktívnejšie, ale súčasne z finančného hľadiska bežnému zberateľovi aj najmenej dostupné sú 
vyznamenania a odznaky prvej Slovenskej republiky. Vyznamenania a odznaky odboja z rokov 1939-1945 nie sú až 
tak populárne (možno pre spätosť s minulým režimom resp. pre menej atraktívne výtvarné prevedenie), ale ide 
o veľmi zaujímavý zberateľský odbor, ktorý si, pevne verím, v budúcnosti nájde čoraz viac priaznivcov. 

Vyznamenaniam a odznakom odboja sa v bývalom Československu venoval najvýznamnejší falerista Václav 
Měřička, ktorý spolu so svojim kolegom Josefom Kounovským vyhotovil v prvej polovici 80. rokov súpis dovtedy 
známych odbojových dekorácií. Tento súpis  je nekompletný, nakoľko autori nemohli pokryť obdobie do roku 1989, 
dekorácie sú čiernobiele, jednostranne vyfotografované, bez bližšej identifikácie partizánskych jednotiek, ktoré ich 
vydali. Vyznamenania a odznaky odboja z rokov 1939-1945 môžeme rozdeliť na: 

1. Rády (vydané centrálnou vládou a Slovenskou národnou radou) 
2. Dekorácie (nižšie vyznamenania, čestné a pamätné odznaky) 

Rády: československá vláda v exile založila niekoľko vyznamenaní za zásluhy v boji o obnovenie 
Československa. Najvyšším vyznamenaním bol Rád Bieleho leva Za víťazstvo. Po oslobodení Slovenská národná 
rada založila Rád SNP  v dvoch triedach a s pamätnou medailou ako vysoké vyznamenanie za zásluhy v odboji. 
V súvislosti s obnovou vojnou zničeného Slovenska bol založený Rád SNR Za hrdinstvo  v práci v troch triedach, 
tento rád však s odbojom priamo nesúvisí. Centrálna vláda založila taktiež Československý vojenský rád Za slobodu 
a vysoký Veliteľský rád Jána Žižku z Trocnova. Takmer vo všetkých prípadoch ide o vzácne a ťažšie dostupné 
faleristické pamiatky. 

Dekorácie: nižšie vyznamenania, môžeme ich rozdeliť na štátne, ústredných odbojových organizácií, regionálne 
a pamätné odznaky partizánskych jednotiek. 

Exilová londýnska vláda založila niekoľko vyznamenaní (Čs. vojnový kríž 1939, Medaila za chrabrosť, Medaila 
za zásluhy, Čs. pamätná medaila) a po oslobodení založila za zásluhy v partizánskych bojoch Čs. Jánošíkovu medailu 
a Odznak čs. partizána. Tieto vyznamenania boli udeľované v pomerne veľkých množstvách, sú zberateľsky dostupné 
a výtvarne hodnotné. 

Po zjednotení odbojových organizácií po komunistickom prevrate vznikli jednotné odbojové organizácie- 
Československý zväz protifašistických bojovníkov a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Tieto organizácie 
založili niekoľko vyznamenaní a čestných odznakov, ktoré boli udeľované pomerne masovo a sú dostupné každému 
zberateľovi. Paradoxne toto neplatí v súčasnom období, po roku 1989 resp. 1993. Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov už vyznamenania a odznaky neudeľuje masovo a niektoré sú pre zberateľov ťažko dostupné. 

Regionálne vyznamenania so vzťahom k odboju zakladali hlavne okresné a miestne pobočky Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, národné výbory a stranícke organizácie. Zväčša majú formu plakety, iba v niektorých 
prípadoch ide o nositeľné dekorácie. 

Pamätné odznaky partizánskych jednotiek zakladali ich bývalí príslušníci. Zo zberateľského hľadiska sú 
najzaujímavejšie, nakoľko bývalé partizánske oddiely vydávali svoje pamätné odznaky v nie veľmi veľkom 
množstve, neudeľovali ich plošne a stále existujú možnosti objavenia nových dekorácií, prípadne nových variant už 
existujúcich dekorácií. Taktiež existujú odznaky oddielov, ktorých činnosť je neznáma alebo nejasná. 

Pamätné partizánske odznaky som rozdelil do štyroch skupín: 
      1. Partizáni na Slovensku,  
      2. Partizáni v Sovietskom zväze 
      3. Partizáni v Taliansku 
      4. Partizáni v Juhoslávií 
Osobitnú skupinu tvoria odznaky špecializovaných vojenských častí- letcov v SNP a železničiarov v SNP. 

Partizáni na Slovensku: sú to pamätné odznaky partizánskych oddielov, brigád alebo zväzkov. Zaujímavé sú tým, 
že neboli udeľované vo veľkých počtoch. Dostávali ich bývalí príslušníci brigády, pomocníci a podporovatelia, 
príslušníci iných brigád, niekedy aj stranícki a štátni predstavitelia.  Odznaky boli väčšinou v etuách a vyznamenaní 
s nimi dostali aj preukaz, niekedy väčší dekrét, ktorý ich oprávňoval odznak nosiť. 
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Partizáni v Sovietskom zväze: v súčasnosti mi je známa hviezda „Partizán ZSSR-ČSSR“ z roku 1972, neviem 
však, kto ju vydal a za akých podmienok bola udeľovaná. Z tejto kategórie sú dôležité odznaky príslušníkov II. čs. 
paradesantnej brigády. Jedná sa predovšetkým o smaltovaný odznak, vyrobený v Moskve, ale aj väčšie hliníkové 
odznaky, vo viacerých variantoch vyrobené zrejme vo frontových podmienkach a o povojnové pamätné odznaky 
brigády, ktoré dostávali jej bývalí príslušníci pri jubilejných stretnutiach. 

Partizáni v Taliansku: príslušníci slovenskej armády, nasadení na práce v Taliansku sa zapájali do odboja spolu 
s talianskymi odbojármi. Po vojne dostali odznaky, vyrobené v Miláne, dnes pomerne vzácne. Je to Odznak 
partizána, odznak Odboj Itália a odznak Československá divízia Itália. Po vojne, v 70. rokoch mincovňa v Kremnici 
pre bývalých talianskych partizánov zhotovila pamätnú hviezdu. 

Partizáni v Juhoslávií: Česi a Slováci v Juhoslávií vytvorili cez vojnu dve partizánske brigády- Jána Žižku 
a Jánošíkovu brigádu. Zatiaľ mi nie je známa prípadná existencia odznaku Jánošíkovej brigády, ale v mincovni 
v Záhrebe bol zhotovený pamätný odznak a v Československu boli vyrobené dva odznaky pri 25. výročí vzniku 
brigády. 

Slováci sa zúčastnili v rámci československej armády odboja aj na západe, vo Francúzsku a Veľkej Británii. Tam 
bolo vyhotovených viacero veľmi pekných pamätných odznakov, ktoré však pre obsiahlosť ich spracovania nie sú 
súčasťou tohto príspevku.  

Po roku 1989 na Slovensku nevznikli nové pamätné odznaky bývalých partizánskych oddielov, s výnimkou dvoch 
odznakov k stretnutiam II. čs. paradesantnej brigády. 

Po roku 1989 resp. 1993 vydáva pamätné a záslužné dekorácie ministerstvo obrany a Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov. Ministerstvo obrany vydáva medaily pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny, pri 
výročí SNP, vydalo aj málo sa vyskytujúci odznak pri výročí bojov na Dukle. Veteráni II. svetovej vojny môžu 
dostať Odznak vojnového veterána. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov okrem členského odznaku udeľuje 
Kríž za zásluhy a medaily M. R. Štefánika. 

Toto je veľmi stručný prehľad vyznamenaní, súvisiacich s odbojom v rokoch 1939-1945. Sú to z historického 
hľadiska cenné pamiatky, ktoré si určite zaslúžia väčší záujem zberateľov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracoval PhDr. Martin Karásek 

Hornonitrianska partizánska brigáda 
kpt. Trojana 

Druhá Stalinova partizánska 
brigáda 

Partizánsky oddiel Dolné Vestenice 

Nitrianska partizánska 
brigáda 

SNP Blesk 
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Ján Hujík 
- kresby a papierové modely 

 

Som 30-ročný Bytčan. V minulosti som sa venoval maľbe krajiniek a kresbe 
portrétov. V súčasnosti síce nemám veľa voľného času, ale naďalej sa snažím venovať 
svojim záujmom, medzi ktoré sa pridalo skladanie papierových modelov vojenskej 
techniky a predovšetkým rodina  

Používam rôzne techniky a materiály, no najmä maľbu temperou a kresbu ceruzou a 
uhlíkom. Maľujem na plátno, ktoré si sám ručne naťahujem na rám, ale už som 
maľoval aj priamo na stenu. 
 
Snom každého malého chlapca je byť vojakom a ja sa do detstva vraciam 
prostredníctvom papierových modelov.   

 

   

 

   

 

 
           Spracovala BZ 

Ruský tank T34 mierka 1:34 
Papierový model 

 

Nemecké obrnene vozidlo Sd.Kfz. 232 
Papierový model 

 

Sova   
Kresba suchým pastelom 

 

Žena pri západe slnka  
Maľba na plátno temperou 

 

Matka s dieťaťom 
 Kresba ceruzou 

Kôň  
Maľba na plátno temperou 
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Očkov - v plnej rýchlosti – tretie miesto 

Tretie miesto v Oslanoch si tím vychutnal so 
získaným pohárom a šampanským. 

Z pera amatéra - ďalšia báseň 
z pera Vladimíra Luláka. 
 

Čas krásnych čakaní 
 
Čakať vo vetre a mraze, 
   hoc i bosí, 
čakať iba na to, 
  kedy zasa prídeš. 
Čakať a prestať vnímať čas 
         i svet okolo seba. 
Čakať hoci celú večnosť 
    a všade vidieť iba teba. 

Čakať a báť sa  
            o to čo príde zajtra, 
čakať a v duši hľadať slová, 
          na ktorých veľa záleží. 
So srdcom v dlani čakať  
    na každý nový deň, 
čakať a láskou horieť 
           ako pochodeň. 

 

Čo nového v autokrose  
Od posledného príspevku v GALZAPRESSE č.1 bol mladý 
jazdec Petrík Makyňa aj s kolegami so servisu na troch 
pretekoch. Prvý pretek bol v Očkove 23. 3. 2013, kde sa 
umiestnili na treťom mieste. V Trenčíne, na začiatku apríla sa 
v tréningovej jazde podarilo široňovi z Bytče rozbiť Golfa a tak 
to v Trenčíne bolo bez umiestnenia. Následne tretí pretek 
v Oslanoch 28. 4. 2013 široň z Bytče zabojoval, umiestnil sa na 
treťom mieste a získal pohár do zbierky.  

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
Hovorí Juraj Dzurec: „V každom prípade by nám pomohla 
dráha alebo okruh, kde by sa dalo trénovať, určite by sme 
dosahovali lepšie výsledky. Najbližšia autokrosová dráha je 
až v Trenčíne.“  

Poznámka redakcie: Možno by sa nad skutočnosťou, že 
v blízkom okolí nie je autokrosový okruh mohli zamyslieť 
kompetentní, nakoľko je v Bytči a širšom okolí o tento druh 
športu veľký záujem.             

Spracoval JL                                               

Po „búračke“ v Trenčíne si oprava vyžiadala nemalé financie 



12 

Recepty z bytčianského chotára 
 

Zakysanková polievka 

Potrebujeme: 0,50 kg bravčového mäsa (môže byť aj údené), kyslé mlieko, soľ, korenie, vegeta, smotana, 
múka, maslo 

Postup: Nakrájané bravčové mäsko zalejeme vodou a privedieme do varu. Keď je mäsko uvarené zalejeme ho 
kyslým mliekom, alebo zakysankou. Po chvíli varenia zahustíme zátrepkou pripravenú zo smotany a múky 
a necháme opäť zavariť. Následne pridáme trošku masla a dochutíme soľou a korením podľa chuti. Pri 
podávaní posypeme horúcu polievku nasekanou čerstvou pažítkou... 

Kapustové závitky  

Potrebujeme: bravčové mäso, kyslú kapustu, slaninu, cibuľu, (domácu klobásku), soľ, korenie 

Postup: Naklepané bravčové mäsko osolíme, okoreníme. Kyslú kapustu si udusíme s nakrájanou slaninkou 
a domácou klobáskou a pripravíme si zmes, ktorou budeme plniť závitky. Už naplnené závitky môžeme 
previazať nitkou, aby boli pevnejšie a sprudka orestujeme. Takto opečené závitky naukladáme na pekáč tesne 
vedľa seba, zalejeme výpekom, podľa potreby dolejeme vodou a dáme  do trúby. Hotové závitky podávame 
s čerstvými varenými zemiakmi. 

Oba recepty nám poskytla úžasná kuchárka Zuzana Kozová. 

Jablková roláda 

Potrebujeme: 4 vajcia, 150g cukru, 150g polohrubej alebo hladkej múky, nastrúhané jablká, škoricu a 
vanilkový cukor na posypanie jabĺk 

Postup: Plech vyložíme papierom alebo alobalom, ktorý vymažeme a posypeme hladkou múkou. Nastrúhané 
jabĺčka rozložíme na pripravený plech a posypeme škoricou a cukrom. Ušľaháme si vajíčka s cukrom aby bola 
hmota hustá a hladká, potom opatrne vmiešame múku a hmotu vylejeme na jablká a dáme piecť. Po upečení 
korpus otočíme papierom na hor, ktorý stiahneme a ešte teplú roládu stočíme. Po vychladnutí nakrájame a pri 
podávaní už len posypeme cukrom. 

 

                                                                                                                                                 Spracovala Barča                  

Prajeme Vám dobrú chuť...  
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