
                             

 

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na Bytčiansku...                                                                           

 

                                 V elektronickej podobe nás nájdete na:
 

www.collectorum.eu 
 

O GALZE už aj za hranicami Slovenska... 

 
V najstaršom českom časopise zberateľov zápalkových nálepiek a obalov JIHOČESKÝ FILUMENISTA 

v čísle ( KVĚTEN-ČERVEN 2017 / ČÍSLO 5-6 (300-301) / ROČNÍK 52 ) uviedli nasledujúci článok 

o pohľadniciach vydaných OZ GALZA. 

Spracoval – JL –  

 

 

Ročník V. 

2017 
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

www.collectorum.eu
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GALZA informuje... 
 

◄ Pamätná doska na kaplnke  
 

Pamätnú  dosku dal vytvoriť MUDr. Jozef Beláček z Bytče, 

lekár pôsobiaci v Bratislave. Asi pred dvomi rokmi.  
 

▼ Pamätná tabuľa Ladislava Tombora 
 

Hasiči v Bytči odhalili 7. 5. 2017 pamätnú tabuľu, pri 

príležitosti 100. výročia úmrtia zakladateľa dobrovoľného 

hasičského spolku vo Veľkej  Bytči Ladislava Tombora.  
 

 

▼ AHA Synagóga 
 

Akcia s názvom Art and Historical Arena! v skratke AHA!  sa 

konala vo štvrtok 29.6. 2017 od 8.30 do 17.30 v budove 

Synagógy v Bytči. Usporiadateľom akcie boli manželia 

Filekovci a Občianske združenie Bytčania Bytčanom. 

Program prednáška PhDr. Mária Weinbergerová spojená s 

výstavou dobových fotografií. Po prednáške nasledovalo 

divadelné predstavenie o Anne Frankovej s názvom ANNA. 

Divadlo hrali Dramaťáci Základná umelecká škola Bytča.  

 

▼ Výstava Ing. Štefana Putirku 

 

▼ Bytčiansky drak 

 

Záber z otvorenia výstavy. Vernisáž výstavy prebehla v 

pondelok 26.6. 2017 v Dome Kultúry v Bytči o 14.00 

hodine. Na vernisáži sa zúčastnil primátor Mesta Bytča 

Miroslav Mináričík, vystavovatelia Mgr. Gabriela 

Uhliariková, JUDr. Lýdia Ďurianová, Katarína 

Kasagrandová a Bohuslav Behrík. Medzi vystavovateľov 

tiež patrila Zdenka Hrtánková a Janka Uhláriková. Diváci 

mohli vidieť diela bytčana Jozefa Škorvánka.    
 

                            Spracoval PhDr. Martin Gácik  

Táto fotka bola vyhotovená v sobotu 10.6. 2017 počas 

prípravnej skúšky osadenia bytčianskeho draka do studne v 

areáli zámku. 
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Ako prezývajú obyvateľov  
 

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke 

„Svederníčanov“, nepodarilo sa nám túto informáciu od 

nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov? 
 

 
 

 
 

 
 

 

Okienko pre filokartistov a 

filumenistov 
 

Zápalkové nálepky z éry 

socializmu  
(seriál na pokračovanie) 

 

A máme tu opäť leto a sním aj 

príval otravného hmyzu – ovadov, 

komárov a hlavne múch. 

Aj za bývalého režimu sa propa-

govalo ničenie múch ako vidieť aj 

na uvedených zápalkových nálep-

kách. Ozaj pamätáte sa na cievku 

lepivého pásika, na ktorú sa lapali 

muchy? 

 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
 

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

ništár – ten čo niečo pokazí 

šalter – otočný vypínač na svetlo 

lovich – nádoba na mlieko 

rumpľa – nástroj na pranie (z vlnitého plechu) 

trúnek – pálenka 

šafen – drevená dieža na máčanie podrážok 

  

Keď sme sa priveľmi vychvaľovali a vystatovali – rodičia nám vedeli povedať - 

„Kdo sám seba chváli – jako keby sa hovnom natrel.“ 

        

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

V tomto čísle sa pozrieme do života Bytčanov  v roku 1935. Materiál pre tento článok sme čerpali vo fondoch 

Štátneho archívu v Žiline, fond prezidiálne.  Jedná sa o hlásenia okresného náčelníka.  

 

Udalosti v roku 1935 
 

V úvode čitateľovi priblížime situáciu v roku 1935.  

16. 3. 1935 vznikol v Nemecku Wehrmacht.  

20. 3. 1935 bolo v Československu vytvorené ŘOP.  

Generálny štáb Československej republiky v roku 1935 vypracoval obranný plán. Generál Karel Husárek sa stáva 

riaditeľom Ředitelství opevňovacích prací v sktratke ŘOP.  Tento plán mal tri fázy.  Pozdĺž hranice s Poľskom , 

Nemeckom a Rakúskom vyrastali obranné opevnenia.  Po Mníchovskej dohode československá armáda tieto 

opevnenia opustila.  

16.5. 1935 uzatvorilo Československo so Sovietskym zväzom spojeneckú zmluvu.  

19.5. 1935 sa v Československej republike konali parlamentné voľby.  

2.10. 1935 Taliansko napadlo Habeš, dnešná Etiópia.  

5.11. 1935 sa stal premiérom vlády Československej republiky Slovák Milan Hodža. Vo funkcií bol do 22.9. 1938. 

Milan Hodža vykonával aj funkciu prezidenta Československej republiky od 14.12. do 18. 12. 1935.  

14. 12. 1935 pre ťažkú chorobu abdikoval prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk.  

18. 12. 1935 parlament za prezidenta Československej republiky zvolil Eduarda Beneša.  

V roku 1935 boli natočené filmy napríklad Jánošík, Jedenáste prikázanie, Milan Rastislav Štefánik  a podobne.  

Dňa 4. 5. 1935 ohlásila Jednota Národnej obce 

fašistickej verejnú schôdzu v obci Horný Hričov 

v budove Potravinového družstva. 

Okresný úrad schôdzu nepovolil, zakázal jej 

konanie. 

Ako dôvod uviedli verejnú bezpečnosť.  O zákaze 

bol informovaný Krajinský sekretariát Národnej 

obce fašistickej, Rajecká 32, Žilina a oznamovateľ 

akcie Jozef Botek z Horného Hričova. 

Dňa 4.5. 1935 sa konala verejná schôdza 

Republikánskej strany zemědelského 

a maloroľníckeho ľudu v obci Jablonové. Okresný 

úrad schôdzu povolil 3.5. 1935 a poveril notára 

Kazimíra Treskoňa v Predmieri zastupovaním 

úradu.  

Program schôdze bola hospodárska a politická 

situácia.  

Predsedníctvo tvorili Ferdinand Adamík, majiteľ parnej píly vo Veľkej Bytči a taktiež bol aj rečníkom.  Zúčastnilo 

sa asi 40 osôb.  

Na schôdzi okrem iného preberali aj nadchádzajúce parlamentné voľby v Československej republike.  

Z hlásenia Notárskeho úradu vo Veľkom Rovnom  zo dňa 11.5. 1935 sa dozvedáme.  Predmetom správy boli voľby 

do okresného zastupiteľstva.  

1, Štefan Kuhajdík, od roku 1921 bytom Veľké Rovné vyhovuje podmienkam volieb, je však členom obecného 

zastupiteľstva a do okresnej rady môže byť zvolený ak sa vzdá členstva v obecnom zastupiteľstve. 

2, Juraj Kempný, od roku 1932 bytom Veľké Rovné, vyhovuje volebnému poriadku a môže sa stať členom 

okresného zastupiteľstva.  Členom obecného zastupiteľstva nieje. 

3, Ján Ďuriš, od mája 1934 do októbra 1934 žil vo Veľkej Bytči a potom bytom Veľké Rovné. Ján Ďuriš pri súpise 

volebných zoznamov ku dňu 15.12. 1934 nemal v obci Veľké Rovné 3 mesačný pobyt a tak nemohol byť zapísaný 

do volebných zoznamov a ani nemôže byť členom okresného zastupiteľstva. 

Obvodný notár v Predmieri , Kazimír Treskoň, opisuje verejnú schôdzu Slovenskej národnej strany v obci Súľov – 

Hradná, konanej 16. 5. 1935. Predsedníctvo tvoril N. Hrehor, tajomník strany zo Žiliny, ktorý bol aj rečníkom. 

Zúčastnilo sa asi 80 osôb. Na schôdzi prerokovali hospodárske pomery a voľby.  

Dňa 11.6. 1935 Prezídium Krajinského úradu v Bratislave vydalo pokyny pre Voľby okresných zastupiteľstiev 

v roku 1935. Menovanie jednej tretiny členov okresných zastupiteľstiev. Pri navrhovaní odborníkov bolo nutné 

postupovať na volebné skupiny a politické strany. Návrhy bolo nutné zaslať do 18.6. 1935.  

Na plavárni v Bytči v roku 1935. Pavol Pauli Kollek, Arnold Schlesinger, 

Pavol Leimdörfer, Božena Gömöryová, Laco Kornhauser, Pavol Reich 
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Dodatok k tomuto výnosu zo dňa 11.6. 1935 v kategórií dôverné hovorí  o tom, aby neboli menovaní  odborníci 

z radov príslušníkov Komunistickej strany Československa.  

Notársky úrad Veľká Bytča predložil Okresnému úradu Veľká Bytča zoznam členov, ktorí môžu byť členmi 

okresného zastupiteľstva a nie sú členmi obecného zastupiteľstva alebo obecného úradu.  

Pavel Višňovský, Dr. Oskár Schwarz, Jozef Badík, Alexander Jelínek, Dr. Ján Sucháň, Dr. Ľudovít Horanský, Dr. 

Štefan Skotnický, Ján Fundárek ml., Pavel Tiso. 

Obvodný notársky úrad v Zemianskej Kotešovej dňa 11. 6. 1935 predkladá návrhy Okresnému úradu vo Veľkej 

Bytči.  

Juraj Chrást, roľník, Veľká Kotešová. V obci Veľká Kotešová nebýva od roku 1910, zdržuje sa vo Švajčiarsku. 

Nevyhovuje teda volebnému poriadku a je vylúčený zo zápisu do stálych voličských zoznamov. 

Jozef Žilinčár, hostinský, Zemianská Kotešová, býva v obci Zemianská Kotešová od narodenia, nie je členom 

obecného zastupiteľstva a ani obecného  úradu. 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči zaslal notárovi  obce Štiavnik, Dlhé Pole, Veľká Bytča dňa 12. 6. 1935 požiadavku na 

zdelenie domovskej príslušnosti týchto členov okresného zastupiteľstva: Jozef Bielik, železničiar, Veľká Bytča, 

Tomáš Komár, farár, Dlhé Pole, Jozef Mandl, farár, Štiavnik, Jozef Badík, šofér, Veľká Bytča, Ondrej Kurucár, 

správca školy, Štiavnik.  

Obvodný notársky úrad  v obci Štiavnik potvrdil, že Ondrej Kurucár v Štiavniku býva od roku 1923 a môže byť 

členom okresného výboru. Nebol členom obecného a ani krajinského zastupiteľstva.  

Obvodný notársky úrad v obci Veľká Bytča oznamuje Okresnému úradu Veľká Bytča, členov ktorí vyhovujú 

volebnému poriadku.  

Bohuslav Rehák, obchodník, Jozef Badík, šofér, Pavel Václavík, hostinský, všetci z obce Veľká Bytča.   

Notársky úrad v Predmieri oznamuje Okresnému úradu vo Veľkej Bytči,  osoby.  

Pavel Čička, roľník v obci Jablonové. Štefan Boško Soliš mladší, hostinský Súľov – Hradná. Obaja žijú v obci dlhé 

roky, ich pobyt pretrhla len účasť vo svetovej vojne. Štefan Boško Soliš mladší však vykonáva funkciu námestníka 

starostu a členom obecnej rady a obecného zastupiteľstva vo obci Súľov – Hradná. Pavel Čička nieje členom 

obecného zastupiteľstva a ani obecného úradu. Obvodný notársky úrad Dolný Hričov hlási Okresnému úradu vo 

Veľkej Bytči , že Anton Šimrák narodený v Podolke, žije v obci Dolný Hričov nepretržite od 1.2. 1925 a nie je 

členom obecného zastupiteľstva a ani obecného úradu.  

Obvodný notársky úrad Dlhé Pole hlási za obce Dlhé Pole a Zárieč Keblov nie je duchovného, ktorý by bol členom 

obecného zastupiteľstva. V obci  Dlhé Pole členom obecného zastupiteľstva bol farár Tomáš komár, no funkcie sa 

vzdal a tak môže byť členom okresného zastupiteľstva. Do obecného zastupiteľstva bol zvolený za Československú 

stranu ľudovú.  

V obci Súľov – Hradná bol evanjelický farár Miloslav Križan členom obecného zastupiteľstva za Republikánsku 

stranu maloroľníckeho ľudu.  

V obci Zemianska Kotešová bol členom obecného zastupiteľstva za Slovenskú ľudovú stranu – Hlinkovú dekan, 

farár Jozef Pelikán.  

Okresný úrad vo Veľkej Bytči spísal zoznam duchovných zastupujúcich politickú stranu vo volených orgánoch.  

Tomáš Komár, Dlhé Pole. 

Štefan Jančovič, Veľká Bytča, dekan, farár, Slovenská strana ľudová – Hlinková, člen okresného zastupiteľstva. 

Jozef Mendel, Zemianská Kotešová, dekan, farár, Slovenská ľudová strana – Hlinková, členom obecného 

zastupiteľstva.  

Jozef Pelikán, Zemianská Kotešová, dekan, farár, Slovenská ľudová strana – Hlinková, členom obecného 

zastupiteľstva. 

Kandidovali, ale neboli zvolení: 

Rudolf Minarovský, Petrovice, správca fary, administrátor, Československá strana ľudová. 

Ignác Kosmály, Kolárovice, farár, Československá strana ľudová.  

V roku 1935 bol bytčianský zámok už dosť zadlžený. Vlastnil ho rod Popperovcov. V tomto roku bola na zámok 

uvalená nútená správa. O rok neskôr 15. 9. 1936 bol vypracovaný  Znalecký exekučný odhad nemovitostí. 

Vymáhajúca strana bola Slávia, vzájomne poisťujúca banka v Prahe, zastúpená Dr. Jánom Hochmanom, advokátom 

v Prahe. Povinná strana bola Hermína Popperová, rodená Hahnová, statkárka vo Veľkej Bytči. Výkonný orgán bol 

Dr. Ján Sucháň, verejný notár vo Veľkej Bytči ako súdny komisár. Exekuční znalci boli: Karol Pawera, staviteľ 

v Žiline, Vladimír Procházka, staviteľ v Žiline, Jozef Skotnická Kantas, roľník vo Veľkej Bytči. Zememerač bol 

Ladislav Bittsánský, civilný geometer zo Žiliny.  Jednalo sa o dllžnú sumu 134 153,10 Kč.  Po celkovej rekapitulácií 

odhadovaná suma za zámok s príslušenstvom bola suma 1 140 582Kč.  
 

 

Pokračovanie nabudúce...          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Úprava Masarykovho námestia 

 

Informácie v tomto článku čerpáme z Kolaudačnej zápisnice úpravy 

Masarykovho námestia a odvodnenia ulíc vo Veľkej Bytči.  

Kolaudačná  zápisnica má dátum 27. 11. 1937 a bola napísaná na obecnom 

úrade vo Veľkej Bytči.  

Za stavebníka: Dr. Martin Mičura starosta obce, Michal Fundárek námestník 

starostu, Emil Lerch pokladník, Dr. Leopold Deutsch a Jozef Arlet členovia 

obecnej rady, Jozef  Kroupa obvodný notár.  

Kolaudátor: Ing.  Peregrin Sova, technický radca okresného úradu, technické 

oddelenie v Žiline. 

Za stavebný dozor: Ing. Pavel Štepánek hlavný zemský komisár krajského 

úradu v Bratislave, Ing. Viktor Mráz, technický úradník.  

Za podnikateľa: Ing. Arpád Holzmann, Žilina.  

Predmet kolaudácie: Úprava Masarykovho námestia, odvodnenie námestia 

a odvodnenie časti ulíc Bírošovej, Hodžovej, Mičurovej a Kollárovej.  

Obec Veľká Bytča pristúpila v roku 1934 k regulácií potoka Petrovičky, ktorá 

preteká stredom Masarykovho námestia a ulicou Nádražnou. Projekt 

vypracoval Ing. A. Holzmann, diplomovaný inžinier v Žiline v rozpočtovom 

obnose 478 383,10 Kč.  

Pre úpravu Masarykovho námestia vypísala obec Veľká Bytča verejnú súťaž.  

Zriadenie odvodnenia Masarykovho  námestia  obec Veľká Bytča vypísala 

obmedzenú súťaž. 

Odvodnenie ulíc Bírošovej, Hodžovej, Kollárovej a Mičurovej rozpísané nebolo, ale bolo zadané podľa 

jednotkových cien pre odvodnenie námestia z voľnej ruky.  

Na základe výsledku verejnej súťaže ktorú vypísala obecná rada 3.5. 1935 zadalo obecné zastupiteľstvo uznesením 

zo dňa 24.5. 1935 firme Almáďské bazaltové lomy Ing. A. Holzmann, Žilina prevedenie prác  a dodávok spojených 

s úpravou Masarykovho námestia v obnose 308 318,95 Kč, ostatné práce na uliciach robila tiež táto firma.  

Projekt na práce schválil okresný úrad vo Veľkej Bytči 25.7.1935. 

Podľa zmluvy bola lehota na úpravu námestia do 30.11.1935. Na odvodnenie námestia a priľahlých ulíc lehota 

stanovená nebola.  Za nedodržanie lehoty úpravy námestia hrozila podľa zmluvy pokuta 300 Kč za každý omeškaný 

deň z viny podnikateľa.  

Všetky práce financovala obec Veľká Bytča. Na úpravu námestia v roku 1935 obec obdržala štátny príspevok 

z ministerstva sociálnej pečlovosti  obnos 100000 Kč.  Krajinský výbor v Bratislave poskytol v roku 1936 obnos 

25000 Kč.  

Stavebný denník priložený ku kolaudácií obsahoval 51 

strán.  

S úpravou námestia začal podnikateľ 19.6.1935 a úpravu 

námestia dokončil 22.11. 1935.  

Prevedený nebol projekt verejného WC  nakoľko sa tu 

nenachádza kanalizácia. Rozpočet  bol kalkulovaný na 

obnos 22 228,50 Kč.   

Firma prekročila obnos pri úprave námestia v prácach, 

ktoré boli navyše, nevyhnutné.  Záruka na úpravu námestia 

trvala 5 rokov.  

Záruka pre odvodnenie ulíc Bírošova, Hodžova, Kollárova, 

Mičurová a valúnovej dlažby na námestí trvala dobu 2 

roky.  

Celkový stavebný náklad: 

Úprava námestia 367 517,95 Kč, odvodnenie námestia 34 494,15 Kč, odvodnenie ulice Bírošova 19 008,85 Kč, 

odvodnenie ulice Hodžova 5 362,70 Kč, odvodnenie ulice Kollárova 5 038 Kč, odvodnenie ulice Mičurová 10 885 

Kč.  

Spolu stáli všetky práce 442 306,65 Kč.  Úroky z omeškania neboli podnikateľovi účtované.  

Firma Almadské bezaltové lomy Ing A. Holzmann, Žilina zložila ako kauciu unifikačnú pôžičku Republiky 

Československej bez kupónov, v nominálnej hodnote 24 000 Kč. Túto kauciu uložili v obecnej pokladnici.  
 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Dnešná ulica 1. mája a v roku 1935 Štefániková ulica, v časti 

vyústenia vydláždeného prechodu z vtedajšieho Masarykovho 

námestia vo Veľkej Bytči. 
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Elektrifikácia Veľkej Bytče 

 

V tomto článku vyberáme informácie zo Zápisnice mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v obci Veľká 

Bytča, zo dňa 19.3. 1928. 

Prítomní boli: Dr. Martin Mičura starosta obce, Michal Fundárek námestník starostu obce, Jozef Arleth, Jozef 

Skotnický, Jozef Mahdík, Dr. Ludevit Holzmann, Mikuláš Fundárek, Štefan Ďurný, Jozef Čebek, na miesto Jozefa 

Bielika náhradník Jaroslav Štamberg, Karol Barcalík, Anton Koch, Vilem Janeček, Štefan Honza, Dr. František 

Vítek, Štefan Bíroš, Dr. Dušan Pokorný, Štefan Adamík, Peter Rehák, Emil Lerch, Armin reich, Ignác Schlesinger, 

Heinrich Schächter, na miesto Dr. Berthodla Becka náhradník Rudolf Leimdorfer, na miesto Eduarda Deutscha 

náhradník Žigo Kohn, Ferdinand Adamík. Notár Vladimír Porubský.  

Predmet rokovania : Schválenie podmienok elektrifikácie obce 

Veľká Bytča pripojením sa na rozvodné siete všeužitočnej 

spoločnosti Spojených elektrární severozápadného Slovenska 

účastninná spoločnosť v Žiline.  

Výstavba 22000V prípojky transformačnej stanice , stavba 

sekundárnej siete a prihláška na odber elektrického prúdu pre 

potreby obce a jej občanov. V podstate sa jednalo 

o vybudovanie 22000V prípojky z hlavného vedenia Žilina – 

Trenčín, transformačnej stanice a rekonštrukcia sekundárnej 

rozvodnej siete so sieťou pre verejné osvetlenie obce.  

Podľa zmluvy  obec prispeje sumou 20000 Kč ak by bola 

štátna subvencia nižšia ako suma 200 000 Kč. A v tom prípade 

bude obec sumu 20000 Kč vyberať od  odberateľov. Ak bude 

subvencia nad 200000Kč, a až do výšky 223500 Kč, tak obec 

tento zvyšok použije na nákup účastín v energetickej 

spoločnosti. Hodnota je 200 Kčs , emisná hodnota je 235 Kčs.  

Zmluvu starosta obce navrhol uzatvoriť na 30 rokov 

s podmienkou, že po 16tich rokoch ju je možné revidovať.  

Všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli za, nikto nebol 

proti a starosta obce ako predseda nehlasoval.  
 

V podmienkach sa píše okrem iného.  

Obec dá svoju sekundárnu sieť so sieťou pre verejné osvetlenie 

a prípojkami i s celým doterajším zariadením patriacim obci 

bezplatne do majetku energetickej spoločnosti.  

Energetická spoločnosť  na seba podľa podmienok prevezme 

amortizáciu elektrizačnej pôžičky, ktorú má obec u Sporiteľne 

v Turčianskom sv. Martine.  

Energetická spoločnosť  na seba prevedie extabuláciu pôžičky na 

majetku p. Poppera a obci vráti dlžný úpis na pôžičku.  

Energetická spoločnosť prevezme na seba aj zúrokovanie pôžičky 

a za to má právo od súkromných svetelných konzumentov vyberať 

poplatok  50 halierov za odobratý elektrický prúd.  

Obec bude prispievať  na plat jedného montéra údržby sumou 

mesačne 500 Kč po dobu 16 rokov.  

Energetická spoločnosť sa zaviazala a teda má povinnosť pripojiť 

každého kto o pripojenie požiada.  

Dňa 31.3. 1928 starosta obce podpísal prihlášku. Z nej uvádzame.  

Obec Veľká Bytča sa zaviazala počas doby trvania zmluvy 

odoberať elektrinu len od energetickej spoločnosti pre verejné 

osvetlenie obce ako aj pre obecné budovy. Obec sa zaviazala, že 

nebude používať iné osvetlenie ako elektrický prúd.  

Obec sa zaviazala, že bude používať najmenej 36 lámp 32 

sviečkových polnočných a 2 lampy 100 sviečkové polnočné, 38 

lámp 32 sviečkových celonočných. Za toto osvetlenie bude obec 

Veľká Bytča platiť vopred k 1.1.  a k 1. 7. bežného kalendárneho 

roku. Suma 6500 Kčs.          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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HISTÓRIA A VÝZNAM RODINY 
GETTINGOVCOV Z BYTČE  

 
V predchádzajúcej časti venovanej histórii 

rodiny Gettingovcov z Bytče sme skončili rozprávanie 
pri Milanovi Gettingovi, narodenom vo Veľkej Bytči a 
žijúcom v USA, kde sa stal významným slovenským 
politickým činiteľom a jedným zo signatárov 
Pittsburgskej dohody. V tomto pokračovaní by sme si 
povedali niečo o jeho deťoch, pričom sa sústredíme 
najviac na najmladšieho z nich - Ivana.  

Milanovi Gettingovi a jeho žene Hermíne sa 
v USA narodili tri deti: Milan Peter (1908-1990), 
Vlado Andrew (1910-2003) a Ivan Alexander (1912-
2003). Každé z jeho detí bolo vo svojom odvetví 
mimoriadne úspešné. Milan jr. bol elektrickým 
inžinierom v spoločnosti zameranej na výskum 

a vývoj transformátorov, v ktorej mene podpisoval certifikáty kvality. Vlado bol špičkovým lekárom a štátnym 
komisárom verejného zdravotníctva za Massachusetts. Popri tom prednášal na Harvardskej univerzite. Milan jr. aj 
Vlado mali manželky s česko-slovenskými koreňmi. Ich deti však vedeli po slovensky už len niekoľko fráz. 
Pristavíme sa pri najmladšom a najúspešnejšom synovi Ivanovi - „otcovi GPS“ ako sa mu zvykne hovoriť. 

Ivan Alexander Getting sa narodil 18.1.1912 v New Yorku. Keď bol malým chlapcom, otec ho pri plavbe na 
malom rodinnom škuneri učil používať majáky na orientáciu v hmle v nebezpečných pobrežných vodách. O 
niekoľko desaťročí neskôr vyvinula skupina vedcov pod Gettingovým vedením pre americkú armádu systém GPS. 
Satelity, ktoré nazýval "majákmi na oblohe", dnes využívame v každodennom živote. Okrem toho, že získal 
ocenenie za zásluhy priamo z rúk amerického prezidenta, vypustili po jeho smrti na obežnú dráhu satelit, ktorý vo 
vesmíre nesie venovanie svojmu autorovi.  

Vo svojich pamätiach spomína takto: "Narodil som sa v New Yorku, už po odchode mojich rodičov 
z Československa, ale napriek tomu som vedel po slovensky. Hodilo sa mi to počas návštevy ČSR pred 2. sv. 
vojnou, ale najmä počas vojny, keď sme z USA vysielali s kamarátom krátke správy do celého sveta. Pol hodinu 
pred vysielaním sme si prečítali domáce noviny a pripravovali sa. Ale na takú zložitú slovenčinu som už nemal a asi 
ani moja gramatika nebola najlepšia, lebo nám chodilo veľa listov od Európy po Južnú Afriku, kde sa ľudia na našu 
štylizáciu sťažovali. Ale aspoň sme mali odozvu a vedeli sme, že nás počúvajú". Kladný vzťah k pôvodnej vlasti 
svojich rodičov zdedil po otcovi a ako sám uvádza, za svoju domovinu ju prestal považovať až po spustení železnej 
opony a nastolení komunistickej diktatúry. Do tej doby však tento mladý fyzik, pred ktorým stáli viaceré významné 
objavy, stihol navštíviť Slovensko viackrát. Najprv v roku 1919, kedy Vavro pozval otca Milana Gettinga do 
Bratislavy, aby mu pomohol so zostavovaním vlády a prebudovaním krajiny (písali sme o tom v minulom čísle) 
a potom v roku 1933. 

Mladý Ivan sa už na strednej škole začal prejavovať ako veľmi 
nadaný žiak, ktorý si ako 11-ročný sám zostrojil vlastné rádio, takzvanú 
"kryštálku". Písali sa však roky krízy a hoci chcel ďalej študovať fyziku, 
rodičia nemali prostriedky na štúdium na renomovanej škole. Mal však 
šťastie, pretože vtedy už 80-ročný Thomas Alva Edison vypísal súťaž pre 
mladých talentovaných fyzikov z každého zo 49 štátov USA. V štáte 
Pensylvánia, kde vtedy otec Milan pôsobil ako generálny konzul ČSR a kde 
bývala celá rodina, Ivan ľahko vyhral. V ďalšom - užšom výbere medzi 49 
najlepšími študentmi z celého USA skončil ako druhý, ale štipendium mu 
bolo i tak priznané, lebo bol od výhercu len o jeden bod pozadu. Takouto 
cestou sa dostal zadarmo na jednu z najprestížnejších univerzít v USA – 
Massachusettský inštitút technológie (MIT). Po bezplatnom štúdiu na 
vysokej škole, ku ktorému sa takto dostal, sa v roku 1937 oženil 
s Dorotheou Gracy, ale keďže kríza trvala a s prácou bol problém, rozhodol 
sa ďalej študovať.  

Opäť vyhral konkurz a tentoraz ho čakala stáž v anglickom Oxforde, 
nasledoval Harvard a množstvo realizovaných fyzikálnych pokusov, takže 
nebolo veľkým prekvapením, keď ho oslovil massachusettský inštitút na 
spoluprácu na tajnom protivojnovom programe. Hoci Amerika vtedy ešte 
nebola vo vojne - písal sa rok 1940 - Ivan ponuku prijal. O dôvodoch, ktoré 
ho nakoniec doviedli až k protifašistickým vynálezom, hovorí v jednej 
tragikomickej spomienke: "Pred vojnou som bol v Československu dvakrát, 
prvý raz som sa v roku 1933 stretol v Prahe s prezidentom Masarykom, 
ktorému som osobne odovzdal listy od svojho otca Milana a druhý raz s priateľom na bicyklovom výlete po 
predvojnovej Európe. Fašizmus a Hitler-Jugend už boli všade, zrejme sme sa na nich trochu podobali, lebo aj oni 
jazdili na bicykloch. Pamätám si, ako som raz na nich zakričal: To hell with Hitler! (do pekla s Hitlerom!) A oni, 
keďže si mysleli, že som hajloval, odpovedali: Heil Hitler! Viete si predstaviť, aké bolo ťažké šliapať hore kopcom 

Ivan s budúcou manželkou Dorotheou v 1933 

Zľava: Milan jr., Milan sr., Ivan, Peter Almasy, Vlado, Hermina (rod. Almasy) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Getting
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Getting
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na bicykli len s jednou rukou, a navyše sa nezraziť s tými, čo hajlovali 
oproti nám?" dodáva sarkasticky. Odpor k fašizmu zavŕšil vynájdením 
nového typu radaru, ktorým zachránil bombardovaný Londýn. V tej dobe 
totiž Hitler pustil z reťaze veľmi nebezpečnú zbraň, raketu V1 a na strane 
spojencov používali len nepresné radary, ktoré navyše v zlom počasí 
nefungovali vôbec. Prototyp radara SCR-584, ktorý Getting zostrojil v 
rámci tajného projektu, pracoval automaticky a na podstatne menšej 
vlnovej dĺžke, čím sa výrazne spresnil. Od prvej myšlienky po 
rozmiestnenie 300 kusov týchto radarov uplynuli len rekordné dva roky, 
vďaka čomu dokázali z celkového množstva 1633 nemeckých rakiet 
vypálených na Londýn zničiť až 1629 a podobná situácia sa opakovala 
neskôr aj v Antverpách. Aj keď si po vojne z rúk hlavy USA prevzal za 
"svoje" radary Prezidentskú medailu za zásluhy, najvýznamnejší objav 
naňho ešte len čakal. 

Neskôr nastúpil do funkcie prezidenta Spoločnosti pre letectvo 
a kozmonautiku (1960 – vo funkcii zotrval 17 rokov). Organizácia vznikla 
na žiadosť amerického ministerstva vzdušných síl, aby za pomoci 
"všetkých dostupných zdrojov vedy a techniky docielila vylepšenie 

balistických striel a vzdušných systémov, ktoré sú základom národnej obrany”. Dohliadal na vývoj odpaľovacích 
systémov pre rakety, vývoj vysoko výkonných chemických laserov, podieľal sa na vesmírnych programoch. Hlavný 
záujem však zameral na úplne novú navigačnú techniku na svete a pod jeho vedením vyvinuli svetovo známy 
Global Positioning System, skrátene GPS. Dnes je síce táto technológia, ktorá bola asi najväčším pokrokom pre 
navigáciu v 20. storočí, masovo využívaná verejnosťou, ale jej začiatky boli práve v tajnom vojenskom programe. 
Fakticky ide o to, že v dobe, keď Sovieti vypúšťali do kozmu Sputniky, snažili sa ich americkí vedci zamerať a 
popri tom si uvedomili, že pokiaľ poznajú svoju pozíciu na Zemi, dokážu nielen zamerať satelit na oblohe - ale že to 
funguje aj opačne, teda pokiaľ je známa poloha satelitu, dá sa určiť presné miesto na Zemi. Stručne povedané, 
studená vojna priniesla okrem prieskumu povrchov 
vesmírnych telies aj možnosť skúmania samotnej 
zemegule. Úspech s technológiou GPS ocenili Američania 
už desaťročia predtým, než sa tento systém začal bežne 
používať vo svete, a tak nečudo, že Ivan A. Getting bol 
členom viacerých exkluzívnych združení ako Poradná 
skupina pre Air Force, Americká spoločnosť pre fyziku či 
Americká akadémia vedy a techniky. Počas života dostal 
desiatky ocenení, vrátane ceny Navy Superior Public 
Service Award za “výnimočné životné úspechy 
podporujúce námornú vedu a technologický program” a 
najmä Draperovu cenu Národnej akadémie inžinierstva, 
ktorá je obdobou Nobelovej ceny vo fyzike. Tohto syna 
slovenských emigrantov, ktorý vedu vždy chápal ako 
prvok "v obrane demokracie", posmrtne ocenili aj vstupom 
do Siene slávy národných vynálezcov.   Napriek tomu sa 
na Slovensku o ňom veľa nevie a turistické príručky mlčia 
aj o jeho koreňoch v Bytči. Gettingova ulica, ktorá sa 
nachádza v Petržalke, nesie meno po jeho otcovi ako 
zakladateľovi ČSR - na juniora a jeho vzťah k republike sa 
zabudlo.  

V tlačových správach svetových agentúr sa v roku 2004 objavilo: "V 
sobotu 20. marca o 17.53 hodine bola z rampy na myse Canaveral vypustená 
pomocou trojstupňovej nosnej rakety navigačná družica amerického letectva 
GPS-2R-11, ktorá sa dostane na operačnú dráhu vo výške 20 000 km. Na družici 
v cene 45 miliónov USD je umiestnená doštička s venovaním Ivanovi A. 
Gettingovi, ktorý pred 30 rokmi navrhol koncepciu družicového navigačného 
systému a zomrel v Kalifornii v novembri 2003 vo veku 91 rokov." Na doštičke 
je uvedené: „Majáky na oblohe slúžia celému ľudstvu“ - životné krédo Ivana A. 
Gettinga.       

             

Nakoniec ešte spomenieme, že okrem toho, že bol Ivan vynikajúcim 

elektrickým inžinierom a fyzikom, bol aj „veľkým“ človekom. Spolu 

s manželkou Dorotheou (umrela v roku 1976 na rakovinu) vychovali tri deti 

(Nancy, Petra a Ivana).  Medzi jeho záľuby patrilo pestovanie orchideí, plavba 

na jachte a hra na klavíri. 
                                   

Pokračovanie nabudúce...   Spracoval Michal Synák 

Ivan v strede pred radarom SCR-584 
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Poznáme sa od detstva - spolu sme na „Rajčuli“,  ale aj vo filatelistickom krúžku vymieňali známky aj z jeho bratmi 

-  Igorom a Mariánom – totižto, vtedy bola taká doba - známky sme zbierali všetci. Priznám sa, že po návšteve 

u Ivana mi „spadla sánka“ zaslúži si obdiv, aj za zbierku známok , ale hlavne za železnicu ktorú sám postavil a je vo 

fáze dokončovania. A keďže sme rovesníci a kamaráti v rozhovore si budeme „tykať“.  
 

Rozhovor s Ivanom Štefaňákom  
(filatelistom a modelárom) 
 

Ivan ako si začal s filateliou? 

Čo sa týka poštových známok začal som na základnej škole a to tak, že mi rodičia 

kúpili album na známky, no a potom som si dopĺňal zbierku kupovaním známok 

v Žiline na Farskej uličke, (dnes Modrý Maurícius) ale aj v stánkoch PNS (poštová 

novinová služba) v balíčkoch 2,- 3,- 4,- Kčs alebo klasicky – výmenou na ulici, po 

domoch ... aj v škole. Skôr by som povedal, že bolo viac filatelistov ako známok, 

pretože zohnať peknú sériu bol kumšt. Tento stav pretrvával až po strednú školu – 

potom prišla pauza. (obojstranný smiech – s konštatovaním – v tej dobe u nás 

prevládali hormonálne problémy). 

Kedy si sa k filatelii opäť vrátil? 

Bolo to po skončení vysokej školy, usadení a založení rodiny – 

„oprášil“ som staré albumy vyselektoval a pretriedil a hlavne 

povyhadzoval známky „s kosákmi a kladivami“ (smiech) a naplno 

som sa začal venovať známkam asi pred desiatimi rokmi. Dnes máš na 

trhu všetko – kvalitné zásobníky, pomôcky, ale aj známky jediné čo 

potrebuješ sú peniaze. 

Viem o Tebe, že máš veľkú zbierku motýľov – prečo práve 

motýle? 

Pamätám si, že motýle zbieral Miloš Badík a kedysi, keď bola výstava 

v Bytči tak tam aj exponát s motýľmi vystavoval. Mne imponovala tá 

farebnosť – mnoho početnosť známok v sérii a vlastne aj exotika. Ale, 

aj iné témy ako série húb, fauny – mám v zbierke napríklad sériu Cuba 

– hlavy dobytka zo 1974 roku a iné... som na ne naviazaný, pretože to 

boli známky mojej mladosti.  

Ivan, čo zbieraš okrem motýľov?  

Odoberám známky Slovenska a Česka od rozdelenia 1993, „dávam do 

kopy“ aj Československo a všetko čo sa mi páči. No a ešte mám jednu 

„srdcovku“ – vlaky, vagóny a všetko okolo železnice. Najviac sa mi 

z tejto témy páči Ukrajinská séria lokomotív a vagónov z roku 2005 

a domnievam sa, že ju asi tak ľahko nikto „netromfne“ – každý rok 

vydali štyri známky plus k tomu aršík na ktorej rohová známka je zväčšená do obrazu aršíka, vydávali to do roku 

2012, a keď to skompletuješ zaberieš polovicu albumu, ale je to nádhera – rytectvo - takže poctivá robota žiadne 

skeny. Proste kto holduje železnici túto sériu v zbierke musí mať. A je to názor aj Stanka Helmeša a Miška Krúpu 

ktorí taktiež zbierajú vláčiky. 

Ivan, pravdepodobne od známok je len kúsok k modelom – to dokazuje aj čo 

som videl u Teba - nazvem to v dielni a doslova mi to „vyrazilo dych“ – čo mi 

k tomu povieš? 

 (smiech) Tak to je môj druhý detský sen, prvú železnicu som dostal ako šesť ročný 

– bola to TT súprava pre začiatočníkov, stála 90,- Kčs – jedna lokomotíva a dva 

vagóny. Keď som chodieval čakávať mamu do roboty od leta až pomaly do Vianoc, 

videl som ju vo výklade v starej hračkárni – olejová podlaha – pamätáš sa? 

(smiech) a strašne som ju chcel. (Nakoniec som ju na tie Vianoce dostal) Ale 

motivoval ma aj otec, pretože sme chodievali na prechádzky napríklad na Váhový 

most – no a to chodievali ešte aj parné rušne a keď dym prešiel popod most – to 

bolo niečo. Ako chalan som ušiel v sobotu na Váhový most, zobral som si písanku 

a zapisoval som vlaky – aký ide, o kedy ide, kam ide... no, čo Ti poviem – blázon – 

celý deň som tam presedel. Keď ma prišiel domov niekto z kamarátov hľadať – 

povedali mu – nie je doma je na moste. Keď som to rozprával pánovi Helmešovi – 

povedal mi – „vieš čo Ivan toto som robil aj ja“ (obojstranný smiech).  
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A kedy si začal zo stavbou  železnice? 

Musím povedať, že bolo obdobie kedy som 

aj železnicu odložil na bok, tak ako známky 

– škola, rodina, usadenie sa , oprava 

a prestavba domu atď. Asi pred dvadsiatimi 

rokmi úplne náhodou som si zakúpil taký 

hnedý vagón – len tak z recesie a tam sa to 

zlomilo. Potom som kúpil ďalší a ďalší - 

s tým, že raz sa pustím do stavby modelovej 

železnice. Zmenil som zamestnanie a asi 

pred troma rokmi pri oprave domu som si 

vyčlenil jednu miestnosť a tak som začal. To 

čo si videl, je vlastne digitálna železnica – 

zameraná na horský motív, staviam ju podľa 

svojho plánu v mierke 1:5 (samotná 

železnica je v mierke H0 – 1:87) , rozmery 

3,5m x 2m má tri úrovne – tri tunely, tri 

mosty celková dĺžka koľajiska je približne 

44 metrov – takže pokiaľ vláčik prejde celú 

trať ubehne pekných pár minút. Súčasne môžu jazdiť štyri vlakové súpravy – napríklad dve parné, dve elektrické 

a v zálohe dve dieslové. Nachádzajú sa tu dve stanice – Vrútky a Bytča  - hrad (ešte neviem aký) posed pre 

poľovníkov, čerpacia stanica Shell, rybník . Aha – na peróne stanice Vrútky čakajú ľudia –  všetci a všetko má svoj 

príbeh ... 

 

Nakoľko  je model železnice odborne aj obsahovo veľmi široká téma – dohodol som sa s Ivom, že sa 

v budúcnosti vrátime k modelu (keď sa zasa pokročí v jej realizácii) v samostatnom čísle. 
 

                                                                                Ďakujem za čas a rozhovor.                              Spracoval JL 
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V dnešnej časti seriálu venovanému tematickej filatelii by som Vám predstavil známky zo športového odvetvia, a to 

– najpopulárnejšej kolektívnej hre – futbalu. V súčasnosti sa jej venuje 265 miliónov hráčov a 5 miliónov 

rozhodcov, mnohí  by si mysleli, že futbal je európska záležitosť no nie je to tak. Začiatky hry siahajú až niekoľko 

tisícročí pred naším letopočtom do ďalekého Východu.  

Cisár Huang-Ti  3000 rokov pnl. zaviedol  v Číne 

hru nazývanú (cukuk-cu) – masová a bojová hra 

mala pomôcť vojakom k obratnosti a zmyslu ku 

kolektívu. Hralo sa s loptou, ktorá bola naplnená 

vlasmi a perím, brány boli z bambusu a opatrené 

sieťou. V prvom a druhom tisícročí  to bola 

najrozšírenejšia loptová hra v Číne. Napríklad pri 

hre sa lopta posúvala nohami, ale mohla sa použiť 

aj päsť. Aj lopta časom pokročila vo vývoji – začali ju šiť s ôsmich dielov kože ktorú nahrievali nad ohňom a potom 

ju máčali v studenej vode aby sa stala pružnou – vlasy a perie nahradil – zvierací mechúr. Podobné hry poznali 

v Japonsku, Indonézii a zadnej Indii.  V prastarej vyspelej kultúre mexických indiánov  sa v  hre používala pružná 

kaučuková lopta. Toľko v krátkosti zo staroveku. Futbal je od roku 1900 aj v zozname olympijských hier. 
 

Aj dnešný omyl na známkach je zo 

športového odvetvia – olympijských hier, 

konkrétne poštová správa Zjednotenej 

arabskej republiky, kde si trochu poplietli olympíjske kruhy – 

o jeden kruh menej a príde mi to ako logo automobilky Audi ? 
 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 
 

Stanislav Bíroš *1901 1983 akademický sochár – jeden zo zakladajúcich členov klubu 

filatelistov v Bytči v roku 1944, autor prvej klubovej pečiatky. Zberateľ prvej Slovenskej 

republiky - zbieral tkz. štvorbloky – štyri známky z každého bloku prehriadkového archu. 

Poznal som ho osobne, aj keď som bol školák. Mal strašne rád malé deti, ktorým rozdával 

americké žuvačky – pepermintové. Vždy ma okrikoval, keď som vozieval mladšiu sestru 

Maju na bicykli (na kormane) do škôlky – bývalá Mičurova vila – dnes Lídl. Hovorieval mi 

–„ raz si rozbiješ hubu aj tomu dievčaťu“ a chcel ju aj kresliť pretože mala vlasy po riť – 

nepovedal jej inak ako - Marienka. 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Veľkosť použitého zberateľského materiálu v článku, bola upravená!            Spracoval - JL – 
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           Oral history 
 

„Žabiarska sága.“  

 

 

 

Dôležitou prepravnou tepnou pre hliníckych remeselníkov a obchodníkov s drevom a ich výrobkami bola rieka Váh. 

Na pltiach sa prepravoval šindel, ktorý sa tu vyrábal – štiepaním. A kedže každá rieka má dva brehy a most v Bytči 

je ďaleko, treba cez rieku nejako prechádzať. Na otázku ako? Odpoveď mi poskytol  pán Róbert Martinický. 

„ Kus za Váhom končí hlinícky chotár – 

gazdziné tam chodzeli dojic kravy keré tam 

boli celú sezónu – bola tam dobrá paša. Na 

jar kedz bola malá voda – kravy tam 

prebrodzeli a boli tam do jesene. 

V Kotešovej a Predmieri bola kompa 

v Hliníku bol „hájov“ volali to hájov na líni 

(na lane). Bol to vlastne člnek (taký ako na 

kompe) asi do 8 m duhý, stúpy na každej 

strane brehu a na nich vyšponované lano, 

kladka a recaz. My jako chasni 12 – 13 

ročný kedz sme sa v lece chodzeli kúpac 

sme ich na hájove občas prevážali. 

Gazdziné chodzeli z hrotkom alebo kondvu, 

kedz nadojeli išli spjatky. Vždycky kričali 

z druhej strany hááájov, hááájov  a my 

hovnóóó, hovnóóó (smiech) jako chasni, šak viece. Kedz som chodzel  do „ľudovej“ (škola v Hliníku – riaditeľ 

Viliam Fašang) – celocvičňa tam nebola tak nás Fašang známkuval takto – kdo preplával Váh – 2, kdo vedzel 

plávac, ale nepreplával Váh – 3, kdo nevedzel plávac – 4, jednotky nedával. 

Do hájova sa zmescelo 8 – 10 ľudzí, 

funguval až kým nezaloželi družstvo – 

ľudzom pobrali roľe aj kravy potom ho už 

nebolo treba. Moj starý ocec mi nepovedal 

ináč iba – zase si bol na Váze? Bol drotárom 

aj z licenciu (boli aj taký čo robeli 

a predávali na čierno) chodzieval „po 

hauzírke“ (podomový predaj) a hovorieval 

– Kedz som robel na Váze, ublížel som si na 

noze, musel som ísc na dráze do špitála. Ale 

vtedy sa vyprávalo tak. Blízko hájova boli 

tri jamy – ťažel sa tam šuter (štrk) kerý 

používali na výstavbu štreky. (železničná 

trať Žilina – Bytča –  Považská Bystrica) 

Šuter sa podsýpal pod „šlepre“ (pražce) a na 

ne sa dávali „gelajzne“ (kolajnice).  

Inač kompa bola z dvoch hájovov a opatrená palubu ze zábradlím – ľudzia sa tam mohli oprec, prevážali sa 

na nej bicygľe, káry, ale aj furmanský voz. Plte sa volali „puce“.  A ešte jedna informácia – od pani Marty 

Mičušíkovej ktorá si hájov tiež  pamätá  - „ Na Váh sa chodilo kúpať v nedeľu, cez týždeň nebolo času, 

hájovom sme sa previezli na hlbockú stranu tam nebola voda taká hlboká a bol tam taký pekný breh – mladé 

ženy boli v plavkách, ale staré baby mali iba kombinetky“. 

Je mi ľúto, že sa nám nepodarilo zohnať fotografiu z „hájova na líni“ a pravdepodobne sa nám to už ani nepodarí 

inak by to bol skvost v zbierke fotografií Bytče a okolia.   
 

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

 

Pokračovanie nabudúce...        Spracoval -JL- 

Kompa v Kotešovej 1915 

Kompa v Predmieri 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
 

Mgr. art  Peter Gärtner 

 

Rozhovor s Petrom prebehol v kaviarni Vitae kafé v Bytči.  
 

Peter sa narodil v Bytči, má 30 rokov Základnú školu vychodil 

v Bytči na ulici Mieru, gymnázium absolvoval v Bytči. Potom 

nasledovala Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová 

a televízna fakulta. Peter je teda vyštudovaný scenárista. V týždni 

žije v Bratislave,  a cez víkendy v rodnej Bytči. Jeho zamestnanie 

slobodné povolanie v oblasti filmu a bábkového divadla.  
 

Petrova činnosť v Bytči 
V roku 2008 vzniklo Občianske združenie Filmový klub Bytča. OZ prevádzkuje kino v budove Domu kultúry na 

Treskoňovej ulici. Premietajú tu dva až tri filmy za víkend pre všetky vekové a záujmové kategórie. OZ Filmová 

klub Bytča pracuje na princípe dobrovoľnosti. Od roku 2014 je kino digitalizované v kategórií strednej triedy. 

V kine spolupracujú členovia ako premietači a to: Peter Gärtner, Ján Bušfy, Pavol Čižmár, Marek Riger. Pavol 

Čižmár  začínal ako divák, v kine a dnes je z neho premietač a vyštudovaný filmový režisér.  
 

Multifunkčný festival s názvom Hviezdne noci 
Tento festival preslávil Bytču v rámci Slovenska 

a Európy. Prvý ročník sa konal v roku 2015. 

Prezentujú sa tu hudobné kapely, premietajú sa filmy,  

história filmu, bábkové divadlo. V tomto roku sa 

uskutoční od 17.08. 2017 do 20.08. 2017. 

V programe na tento rok je retrospektíva írskej 

kinematografie. Na festivale prisľúbila účasť pani 

veľvyslankyňa Írska. Ďalej vystúpi kapela Chiki Liki 

Tu-a a kapela Long Ital, bude tu cca 20 koncertov 

a premietať budú 40 filmov, letné kino bude v areáli 

bytčianského  zámku. Festival sa koná po celom 

meste Bytča.  www.hviezdnenoci.sk 

Peter nám prezradil ako festival vznikol. Inšpiroval 

ho v talianskej Boloni festival Il cinema ritrovato. 

Teda veľmi podobná akcia ako multifunkčný  festival 

Hviezdne noci v Bytči.  
 

Bábkové divadlo 

Bábkové divadlo vzniklo v roku 2015. Založili ho Peter 

Gärtner, Kristína Rígerová, Matej Ríger, Marek Ríger, 

ich starý otec  Jozef Riger.  

Bábky vyrábali u Petra doma, pomáhala mu s nimi jeho 

mama Veronika Gärtnerová.  Scenáre vznikli v garáži 

u Rigerovcov.  

V divadle hrá na gitare Radovan Hrbek a na flautu 

Adam Holáš, herečka Karin Keblúšková.  Vlastná tvorba 

divadla predstavuje dve ich vlastné hry „O čertovi 

Kolofónovi“  hra „O diviačkovi“ www.morgonrock.sk  

Scenárista hier je Peter Gärtner, kulisy do hry maľoval 

Patrik Šteinocher. Divadlo vznikalo mesiac.  

Nadšenci hrajú po Slovensku v asi 11 mestách na 

pozvanie. Sú to napríklad: Žilina, Bratislava, Trenčín, Prešov. Tento rok dostali hrať na festival Pohoda.  

Aktivity  si  členovia financujú sami a z grantov Mesta Bytča, Audiovizuálneho fondu Bratislava, Fondu na podporu 

umenia.  

           Spracoval PhDr. Martin Gácik 

http://www.hviezdnenoci.sk/
http://www.morgonrock.sk/
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História a súčasnosť hádzanej v Bytči - 6. časť 

 

Úspešná séria medailových umiestnení pokračuje aj v nasledujúcich rokoch. 

 

V sezóne 2010/2011 úspešné účinkovanie žien posilnil príchod starších dorasteniek čo vyústilo vynikajúcim 1. 

miestom v 1. SNL a právom štartu vo WHIL (Česko-slovenská interliga) pod vedením trénerky Zuzany 

Minárčikovej, žiaľ pre nedostatok finančných prostriedkov a sponzorov sa družstvo do súťaže neprihlásilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÁDER ŽIEN MHK BYTČA 
 

Minárčiková J., Tretinárová, Minárčiková D., Raždíková D., Drbúlová, Hlavoňová, Gärtnerová, Melocíková, 

Balážová J., Minárčiková E., Mičiníková I., Baginová, Leštinová J., Čikotová, Slaninková, Blažeková, Múdra, 

Hrabovská A., Zelná, Hnatová, Jašková, Holešová Z., Holešová M., Szabová Z. 

Mladšie dorastenky pod vedením trénera Františka Garabíka vybojovali striebro, keď vo finálovom turnaji v Nitre 

obsadilo druhé miesto. 

V nasledujúcej sezóne 2011/2012 pod vedením trénerky Zuzany Minárčikovej v jesennej časti a Jozefa Hantáka st. 

v jarnej časti sezóny vybojovalo  družstvo mladších dorasteniek vo finálovej skupine MSR 1. miesto a získalo titul. 

Družstvo mladších dorasteniek hralo v zostave: Holincová S., Hanulíková, Ďuriníková, Vaninová, Gáboríková, 

Lapšová, Micheľová, Kostelná A., Gajdošíková T., Zahumenská R., Ballayová, Šichmanová, Pastorková K., 

Janešíková Le., Janešíková Lu. 

Bytča sa vzhľadom na výsledky stáva v slovenskej hádzanej pojmom za výsledky a ocenil aj Slovenský zväz 

hádzanej a 1. apríla 2012 sa v Dome kultúry v Bytči uskutočnilo slávnostné vyhlásenie najlepších hádzanárov 

a hádzanáriek SR za rok 2011. MHK Bytča poriadala v ŠH v obci Predmier záverečný turnaj majstrovstiev SR 

v kategórii mladších žiačok a aj naše žiačky boli úspešné, keď obsadili 2. miesto za Iuventou Michalovce. Staršie 

žiačky obsadili na záverečnom turnaji o majstra SR 3. miesto, ženy skončili v 1. SNL na 6. mieste. 
 

I v ďalšom ročníku (2012/2013) sa naše dievčatá držali na popredných pozíciach v tabuľkách SR. Ženy sa do súťaže 

neprihlásili. Mladšie dorastenky pod vedením trénera Jozefa Hantáka st. a jeho asistenta Miroslava Gáboríka 

obsadili 3. miesto, staršie boli štvrté a staršie žiačky pod vedením trénerky Ľudmily Danišovej obsadili 2. miesto. 
 

Sezóna 2013/2014. Po odchode trénera Jozefa Hantáka st. prichádza k dorastenkám opäť tréner z Považskej 

Bystrice Jozef Kozák. Zo žiačok prichádza nová generácia dievčat a tieto nesklamali a získavajú v kategórii 

mladších dorasteniek 1. miesto a titul. Družstvo hralo v zostave: Pastorková K., Hanulíková, Bajzová, Furgaláková 

S., Molíková, Hrtánková, Maňová, Zahumenská Re. Čillíková E., Kmošenová, Červenková N., Kurincová, 

Bačikovská, Pistovčáková M. Tréner: Kozák Jozef. Asistentka trénera: Červenková Miroslava. 
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Súťaž : 1. LIGA MLDY 2013/2014 
 

1. Bytča        22 20 0 2   600 : 437  40 

2. Šaľa         22 18 0 4   591 : 474  36 

3. Michalovce   22 17 0 5   658 : 508  34 

4. Trenčín      22 16 0 6   647 : 508  32 

5. Nitra        22 14 0 8   639 : 581  28 

6. Prešov       22 10 1 11  517 : 539  21 

7. ŠKP BA       22 9  0 13  521 : 571  18 

8. Talent D.S.  22 8  1 13  526 : 599  17 

9. Stupava      22 8  0 14  535 : 561  16 

10. Partizánske 22 7  0 15  529 : 649  14 

11. Močenok     22 3  0 19  459 : 597   6 

12. Košice      22 1  0 21  471 : 669   2 

 

Staršie žiačky obsadili pod vedením trénerky Ľudmily 

Danišovej 3. miesto. 
 

Sezóna 2014/2015. K družstvu po odchode Jozefa Kozáka prichádza opäť Jozef Hanták st. Staršie dorastenky 

napokon jedinou prehrou získavajú titul. Družstvo hralo v zostave: Bajzová, Hornáková, Zahumenská Ra., 

Čillíková E. Furgaláková S., Mičienková D., Bačikovská, Kmošenová, Hanulíková, Pistovčáková M., Zahumenská 

Re., Hrtánková, Pastorková K. Tréner: Hanták Jozef st. Vedúca družstva: Zahumenská Alena. 
 

1.LIGA STARŠIE DORASTENKY 2014/2015 
 

1. MHK Bytča              16 15 0 1  466:331 30 

2. Iuventa Michalovce     16 14 0 2  510:356 28 

3. HK Slávia Partizánske  16 9  1 6  426:355 19 

4. BEMACO Prešov          16 9  0 7  385:395 18 

5. HK Slovan Duslo Šaľa   16 8  0 8  448:407 16 

6. UDHK ŠG Nitra          16 6  1 9  422:459 13 

7. ŠKP Bratislava         16 5  1 10 395:505 11 

8. HK Junior Močenok      16 3  1 12 352:444  7 

9. ŠŠK Bernolákova Košice 16 1  0 15 294:446  2 

 

Mladšie žiačky získavajú pod vedením Evy Pastorkovej 2. 

miesto v rámci SR. 
 

Sezóna 2015/2016. Tradícia ostáva, všetky mládežnícke kategórie patria medzi špičku v mládežníckej hádzanej na 

Slovensku. K družstvu prichádza zo Žiliny tréner Peter Bikár, ale toho v priebehu jesene strieda tréner Michal Hradil 

z Považskej Bystrice. Staršie dorastenky sa opäť stávajú majsterkami SR. Družstvo hralo v zostave: Gajdošíková 

T., Hornáková, Hanulíková, Molíková, Bačikovská, Zahumnenská Re., Gaňová, Hrtánková, Furgaláková S., 

Bajzová, Kmošenová, Hriceňáková, Zahumenská A., Pastorková K. Mladšie žiačky pod vedením trénerky Evy 

Pastorkovej obsadili na MSR 3. miesto. 
 

Sezóna 2016/2017. Staršie žiačky, mladšie dorastenky i staršie dorastenky pod vedením tréneriek Evy Pastorkovej, 

Zuzany Minárčikovej a Ľudmily Danišovej umiestnili zhodne na 3. mieste v rámci SR. Nadstavbou súťaží 

dorasteniek je od roku 2013 Česko-slovenský pohár. Naše družstvá na ňom získali nasledujúce umiestnenia: 
 

2013: mladšie dorastenky - 3. miesto 

2014: mladšie dorastenky - 2. miesto 

2015: staršie dorastenky - 3. miesto 

2016: staršie dorastenky - 2. miesto 
 

MHK Bytča: 

9-násobný majster SR 

1 titul víťaza 1. SNL žien         
 

Úspechy mladých bytčianskych hádzanárok si všimli aj zostavovatelia reprezentačných tímov SR, ako 

aj funkcionári klubov vo WHIL. Do výberov reprezentácie sa dostalo spolu 20 hráčok. Do ženskej reprezentácie sa 

dostali tieto hráčky: Minárčiková Eva, Pastorková Kristína, Kostelná Alica, Holešová Mária, Soňa Furgaláková. V 

juniorskej a kadetskej reprezentácii figurujú / figurovali: Gajdošíková Tatiana, Mičiníková Iveta, Baginová Andrea, 

Janošková Lucia, Bačikovská Katarína, Bajzová Michaela, Španihelová Nikola, Janešíková Lucia, Šichmanová 

Darina, Micheľová Barbora, Zahumenská Renáta, Holincová Silvia, Holincová Laura, Zahumenská Andrea, 

Chudovská Natália. 

Spracoval Mgr. Frantíšek Garabík 
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Je tu leto – a s ním aj chvíle oddychu, kúpania, letných zábav 

a samozrejme grilovačiek a rôznych opekačiek, teda konzumovania 

„rýchlych“ pokrmov. Priznávam, že niekedy má človek dosť stále 

toho istého a je dobré vyskúšať niečo iné – veď – život je zmena. 

Avšak nie každý Vám prezradí recept na „tú svoju“ špecialitu. Náš 

kamarát a externý dopisovateľ Galzapressu  - Jožo Janiš po krátkom 

„namotávaní“ mi recept na „túto dobrotu“ prezradil. 

(Mimochodom „túto dobrotu“ som „koštuval“ aj s Maťkom Gácikom 

po III. Zberateľskej výstave v „rezidencii“ Joža Janiša hneď vedľa 

Sobášneho paláca – kde nás starý aerovák pozval).  
 

Kuracina a la Jožo Janiš   
 

Bolo by dobré vysúšať si recept najskôr v menšom množstve a taktiež by bolo dobré keby ho varil človek, ktorý už 

má aspoň trochu skúsenosti s varením a nie človek ktorý nevie uvariť ani vodu.(je nutné improvizovať) 
 

Potrebujeme:  -  kuracie stehná – veľké aj malé + špekáčiky („fajnovšie“) alebo klobásu – akú má kto rád 

- cibuľu (hodne - asi 15 cibúľ ako citrón) 

- cesnak (hodne  4-6 hlávok) aj viac 

- soľ, mleté korenie, drvený kmín, provensálske korenie, 

- korenie na grilovanie, 6 v 1 – na gril a šašlík, alebo podobné môže byť aj gyros 

- kyslú kapustu 

- bravčovú masť – môže byť údená slanina alebo údený lalok (podhrdlie) + olej do marinády 

- kotlík aj s pokrievkou 

Postup: stehná aj so špekáčikmi namarinujeme 24 hodín 

pred varením – marinádu pripravíme zo soli, korenia, 

kmínu, provensálského korenie a  použijeme niektorú 

zmes – podľa chuti (zmes na grilovanie, 6 v 1, gyros, ...)  

+ olej. 

Na druhý deň – v kotlíku - na masť pridáme nahrubo 

nakrájanú cibuľu a restujeme (aby „zavadla“) do cibuľe 

pridáme špekáčiky, ktoré sme predtým narezali priečne 

a do rezu sme natlačili horčicu (alebo bez horčice) po 

chvíli, asi 20 – 30 minúť servírujeme špekáčiky s cibuľou 

a podávame ako predjedlo s chlebom, (+ príloha podľa 

vlastnej fantázie) ak minieme veľa cibule k špekáčikom je 

dobré cibuľu do kotlíka doložiť – keď je cibuľa „zavadlá“ 

– pridáme kuracie stehná a pomaly „dinstujeme“. 
 

!!!Pomaly!!! Ja som kuracinu pripravoval od 8.00 až do 

12,30 skutočne sa netreba náhliť a pod kotlík prikladáme 

len tak aby sa nepovedalo -  tak po jednom polienku – 

potrebujete dosiahnuť mierny  klokoč a preto je dobré 

mať aj pokrievku. Kuracinu netreba podlievať – sama 

pustí šťavu – asi po hodine „dinstuvania“ pridáme 

prelisovaný cesnak a „dinstujeme“ ďalej, občas opatrne 

premiešame (nebojte sa množstva cibule a cesnaku – 

vôbec to nie je veľké množstvo) Keď je kuracina asi po 3 

- 4 hodinách hotová (mäsko odpadáva od kosti) pridáme 

kyslú kapustu (asi misku – bez kapustnice – mierne 

vytlačenú) Koľko stehien toľko hrstí kapusty (orientačný 

odhad) – aspoň trochu skúsenému kuchárovi sa to ukáže 

samo. Necháme ešte asi ½ až ¾ hodiny povariť a  

môžeme servírovať. Podávame s chlebom alebo pečivom. 

Na záver – pokiaľ Vám odpadne pri varení kosť od mäska – nevyhadzujte ju z kotlíka – postačí ju vyhodiť až pri 

servírovaní. Možno sa Vám jedlo na tanieri nebude moc páčiť – ale garantujem, že chuť jedla Vám to vynahradí. 

Podľa Joža Janiša je kuracina najlepšia na druhý deň – nuž, toto neviem posúdiť – my sme ju zjedli hneď!   
 
 

Spracoval – JL –   
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Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči 
(8.časť) 

 

Vývoj hasičstva v Bytči po roku 1945 
 

 Bytča bola oslobodená 1.mája 1945 a po vojnových útrapách sa obnovila činnosť hasičského zboru. Valné 

zhromaždenie, ktoré bilancovalo činnosť za rok 1944 sa zišlo v júni v zasadačke nového obecného domu. Zúčastnilo 

sa ho 57 členov, ktorí zvolili  za predsedu zboru Dr. Martina Mičuru. Hlavným veliteľom sa stal Bohuslav Rehák, 

jeho zástupcami (námestnými veliteľmi) Ondrej Skotnický a Ondrej Čebek. Život v meste sa postupne 

normalizoval. Celkove sa utvorili vhodnejšie podmienky pre spolkovú činnosť. Hasiči nadviazali na staršie tradície 

a šírili medzi obyvateľstvom lásku hasičskej myšlienke rozličnými akciami. 

 Na výborovej schôdzi 14.marca 1948 sa z politických dôvodov vzdal funkcie veliteľa Bohuslav Rehák 

a súčasne vystúpil zo zboru. Jeho funkciu prevzal námestný veliteľ Ondrej Skotnický. Organizáciu zasiahli rôzne 

spory motivované politicky alebo osobne. Od 2. Septembra 1948 bol novým veliteľom Ondrej Čebek. Výbor sa 

uzniesol, aby Ondrej Skotnický bol vymenovaný za doživotného zaslúžilého veliteľa. On bol dušou hasičstva 

v Bytči už pred mnohými rokmi a aj neskoršie mal veľké zásluhy na rozvoji zboru. 

 Rok 1949 znamenal podstatné zmeny v spoločnosti, ktoré zasiahli Bytču a hasičstvo. Bol to dôsledok 

februárových udalostí v roku 1948. Z organizácie vystúpili členovia, ktorí nesúhlasili s novým kurzom a politikou 

komunistickej strany. V týchto ťažkých a nežičlivých časoch stál v čele zboru znova Ondrej Skotnický, kým 

veliteľom sa stal Štefan Božek. Jeho zástupcami boli Jozef Behrík a Jozef Huliak. Hasičstvo ako celok fungovalo 

k všeobecnej spokojnosti. 

 Po skončení osláv 75. výročia založenia 

hasičského spolku v Bytči nastáva od roku 1951 

obdobie stagnácie ( chýbajú aj písomnosti). 

Predsedom Okresného výboru požiarnej ochrany 

bol v rokoch 1951-1960 Štefan Chlebina. Na 

ochabnutie činnosti mala do určitej miery vplyv 

nová úprava riadenia v požiarnej ochrane. Na 

základe zákona č. 168/1951 zanikla Zemská 

hasičská jednota a riadiacu činnosť prevzal 

Slovenský výbor československého hasičstva. 

Začiatkom roku 1953 sa dobrovoľné hasičské 

zbory premenili na miestne a závodné jednotky 

Československého zväzu požiarnej ochrany. 

 Z hasiča sa stal požiarnik ( t.j. vlastne človek, ktorý 

zakladá požiar) a nový názov nenašiel pochopenie najmä 

u starších členov. Na čele organizácie stál v rokoch 1956-1958 

Jozef Behrík, ktorý súčasne vykonával funkciu predsedu MNV 

v Bytči. Medzi hasičov prišiel na základe pokynov KSS a mal tu 

uplatňovať jej vedúcu úlohu. Koncom roku 1958 ho vystriedal 

Ján Koči. 

 Zmeny v územnom členení Slovenska nastali v roku 1960. 

Bytča sa stala súčasťou okresu Žilina. Hasičstvo pokračovalo 

v činnosti i v nových podmienkach. Vo funkcii predsedu pôsobil 

od roku 1962 Ján Jalovičiar, ktorý s jednoročnou prestávkou bol 

nositeľom a propagátorom hasičskej myšlienky a predsedom až 

do roku 1982. Podobne ako Ondrej Skotnický má nemalé zásluhy 

na rozmachu a rozvoji hasičstva v Bytči. Bol nielen neúnavný 

organizátor, ale zaoberal sa aj praktickou činnosťou a vychoval 

desiatky hasičov. Spolupracoval najmä s Jozefom Danišom, ktorý 

bol nepretržite veliteľom v rokoch 1962-1988. 

Pokračovanie nabudúce: dokončenie činnosti zboru, Ladislav Tombor – zakladateľ – 100.rokov od úmrtia. 
 

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

Rok 1950 - Oslavy 75. výročia založenia hasičského spolku v Bytči na 

futbalovom ihrisku 

 

Sauerman - okresný veliteľ 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Verše nerania ... 

 
Milí čitatelia, 
v dnešnom čísle uvádzam báseň " Pýtam sa: Prečo? ", jej témou je sklamanie. Najčastejším a zároveň 
najbolestivejším sklamaním v živote človeka je sklamanie z lásky. Je to stav, kedy je okolo nás zrazu všetko naopak, 
to čo bolo jednoduché sa komplikuje a to čo bolo nemožné je zrazu na dosah. V takýchto chvíľach robíme veci, 
ktoré by sme za normálnych okolností nikdy nerobili a to spôsobuje veľa nepríjemností a problémov.  
Rany na duši spôsobené láskou sa liečia len veľmi ťažko a vylieči ich často až čas a ten je síce najlepší lekár, ale 
nezaberá ihneď, jeho účinok sa dostaví až po dlhšom čase, zato liekom, ktorý zaberá ihneď je práca, tá nás privádza 
na iné myšlienky takmer okamžite a pomáha nám zabudnúť na našu sebaľútosť a seba obviňovanie. Čas neistoty a 
beznádeje je znesiteľnejší a pomaly sa nám vracia chuť žiť. Krôčik po krôčiku sa dostávame späť do reality a tá nás 
núti zasa používať vo svojich dôležitých rozhodnutiach rozum. Povedané slovom básnika: 
 

     . . .  ž im e  t ak ,  ab y b o l o  s t á l e  p r ečo  ž i ť ,  
     m aj m e r ad os ť  z  obyča j n ých  v ec í  
     a  š ť as t i e  p r íd e  p o t i ch u čk y s amo ,  
     n esm úťm e  za  t ým  čo  bo l o ,  
     a l e  r adu jm e  s a  z  t oh o  čo  p r í de ,  
     ž i vo t  j e  k r ás n y,  
        l en  h o  t r eb a  ved i eť  ž i ť .   
 

      Pýtam sa:  Prečo?  
 

     U ž  n i e  s i  v  mo jom  s r d c i ,  
               an i  v  m ys l i ,  
     zo s t a l a  l en  fo t k a  
             a  t o  j e  m ál o  . . .  
     V yh as l o  s l nk o ,  
       čo  n á s  z oh r i eva lo ,  
     b o l o  to  d áv n o ,  
       t ak  s t r aš ne  d ávn o ,  
     ak ob y s a  t o  an i   
       n ebo lo  s t a lo .  
     O d iš l a  l á s k a  
                      a  s  ňo u  i  n eha ,  
     v š e t ko  to  o d i š lo  
           kams i  p r eč ,  
     o b čas  j e  os ud  
                          t ak  n eľú tos tn e  k r u t ý,  
     k u  t ým  čo  ľ úb i a  
           ce l učko u  du šo u ,  
     m árn e  s a  p ýt am:  
             Pr ečo?  
            Od po v eď  n a  t o  n i e t .  
     U ž  n i e  s i  v  mo jom  s r d c i ,  
                an i  v  m ys l i ,  
     n as t a l o  t ak é  z v l áš tn e  
                          pr áz dn o ,  
     zo vš edn e l  m ôj  
                  ruž ov ý s v e t ,  
     š ť as t í čko  i n am  
        o d cu pk a l o ,  
     zo s t a l  l en ,  
              po  l ás k e  s m äd  . . .  
 

Myšlienka na záver: " Žiť je najcennejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje. "  Oscar Wilde  
            

           DOPREČÍTANIA ! VL 



Bazový sirup 

Do 5 litrovej fľaše dáme 15 kvetov bazy, 8  dkg kyseliny citrónovej a 2 litre prevarenej vody. Necháme 

24 hodín stáť. Nálev cez plátno precedíme a dáme 2 kg cukru, ktorý rozmiešame. Po 24 hodinách dáme 

do fliaš.  
 

Bazový likér  

1 liter bazy a 2 litre vody varíme 1 hodinu.  Potom to precedíme cez plátno a pridáme 1 kg kryštálového 

cukru, vanilínový cukor a chvíľku povaríme. Necháme vychladiť a pridáme lieh podľa chute.  
 

Ríbezľová šťava na surovo 

Rozpučíme 2,5 kg ríbezlí. Pridáme 1,5 litra vody a 4,5 dkg kyseliny citrónovej. Celé to rozmiešame 

a necháme 24 hodín stáť. Potom to precedíme cez handru a pridáme kryštálový cukor.  Koľko šťavy, 

toľko cukru. Pridáme 1 lyžicu salicilu. Miešame to 4 hodiny. Potom to vlejeme do fliaš.  
 

Čierne ríbezle na surovo 

Z umytých a odstopkovaných ríbezlí spravíme pretlak. Prepasírujeme cez sitko.  Na 1 kg pretlaku 

pridáme 1,5 kg kryštálového cukru. Miešame to do rozpustenia cukru, čo pri tejto dávke trvá 1 hodinu.  

Potom to dáme do pohárov a navrch pridáme po kávovej lyžičke rumu a dobre uzatvoríme. 
 

Kečup 
Potrebujeme 2 kg rajčín, 0,5 kg jabĺk, 0,5 kg paprík, 30 dkg cibule, 15 dkg cukru, 1,5 dcl octu, pol 

kávovej lyžičky mletého korenia, 4 kávové lyžičky soli, 3 kusy hrebíčkov, 1 kávová lyžička nového 

korenia, 3 kusy bokového listu, kúsok celej škorice alebo pol kávovej lyžičky mletej škorice. Môžeme 

pridať aj 1 kávovú lyžičku vegety.  

Všetko to povaríme asi 45 minút, rozmixujeme a sterilizujeme.  
 

Šalát z cukety  

Potrebujeme 5 kg cukety,  2 kg paprík, 1 kg cibule, ¾ L octu, pol kg kryštálového cukru, 1 kus Deko.  

Návod: Rozkrájať a zaliať za surova nálevom a nechať 2 hodiny stáť. Potom dať do pohárov 

a sterilizovať.  
 

Džús z cukety  

Potrebujeme 1 kg cukety, ktorú okrojíme a postrúhame. Tri pomaranče pokrájame a dáme to do 2 litrov 

vody a uvaríme. Keď je to mäkké pridáme 1 kus kyselinu citrónovú a chvíľu povaríme. Necháme 

vychladnúť a rozmixujeme.  

Uvaríme 9 až 10 litrov vody, 1 kg cukru a rozmixovanú cuketu vlejeme do toho a chvíľu povaríme.  
 

Ovocný koláč 

Cesto: 6 bielkov vyšľahať so 6 lyžicami kryštálového cukru a pridať 6 žĺtkov, 1 lyžicu zlatého klasu, 6 

lyžíc polohrubej múky a malú lyžičku prášku do pečiva. Nakoniec lyžicu kakaa. 

Krém: 1 šľahačku vyšľahať s 2 vanilínovými cukrami a zamiešať 2 kyslé smotany. Túto hmotu natrieť na 

vychladnutú piškótu. Na ňu poukladáme ovocie.  

Želé hmota: 2 zlaté klasy rozmiešame v 2 dcl vody a so 4 kusmi šumienky. Šumienku dáme takej príchute 

ako dávame ovocie. Do kastróla dáme variť 0,8L vody s 1 kusom vanilínového cukru a trochou 

kryštálového cukru a uvaríme puding. Vychladnutú hmotu nalejeme na koláč.  

Dáme vychladnúť do chladničky. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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