
 

 

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

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov na 

Bytčiansku... 

 

V elektronickej podobe nás nájdete na: 

Ročník VIII. 

2020 

www.collectorum.eu 

Jarné „akcie“ na Bytčiansku 
V máji 2020, deň pred Duchom, sme urobili fotky nami 

realizovaného projektu výsadby stromov čerešne v počte 14 

kusov, výsadby kríkov Paracantha v počte 59 kusov. Výsadba 

Prunus cerasifeera Pisadi v počte 80 kusov. Dielo sa nám 

vydarilo, po zime sa všetko prijalo. Nikto zatiaľ nič nezničil, 

neukradol. 

 

Dňa 8. marca 2020  sa uskutočnil bežecký maratón v meste 

Bytča v mieste zvanom „Na kaplnke“. Maratón zorganizoval 

bytčiansky bežec Jozef Kemka. Túto akciu prišiel podporiť 

primátor Mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčík. Víťazom sa stal 

Martin Krutošík z 

obce Kotešová  - 

Buková s časom 03:03:10. Umiestnenie na ďalších miestach s rokmi 

narodenia jednotlivých účastníkov: Martin Krutošik (1974) Kotešová, 

Stanislav Ďuriga (1961) Trenčín, Miroslav Ščibran (1977) ŠKP 

Čadca, Roman Tománek (1960) Gallak Slavičín, Jozef Kemka (1961) 

Bytča, Jaroslav Pavlacký (1962) Trenčianske Teplice, Radek Luksza 

(1974) MK Seitl Ostrava, Alexander Simon (1947) DS Žilina, Jakub Benko (1991) Žilina, Miloš Labuda (1985) 

Kotešová, Vladimír Takáč (1978) Etos Bytča, Peter Hájek (1983) Štiavnik, Martin Mahut (1975) Bytča, 

Miroslav Hájek (1969) Kotešová, Daniel Učnik (1974) Žilina, Andrea Ďurcová (1987) Súľov, Martina Latošová 

(1989) Súľov, Peter Surový (1987) Bytča, Štefan Sliviak (1984) Žilina, Katarína Jaššová (1981) Kotešová, 

Tomáš Pazderník (1987) Kotešová, Helena Ďurajková (1966) Súľov,  Matej Kemka, Bytča, Martina Skrýnska, 

Bytča.  Spracoval PhDr. Martin Gácik.
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Na fotke kde je primátor sú: v červenej bunde 

Martina Skrýnska, primátor Ing. Miroslav 

Minárčík, Andrea Mahútová 

Účastníci maratónskeho behu 



2 

Galza informuje... 
Odznak Galza 2020 

Dňa 2 apríla 2020 sme podpísali 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z 

rozpočtu Mesta Bytča číslo 

GR_001/2020. Za Mesto Bytča 

zmluvu podpísal primátor Mesta 

Bytča Ing. Miroslav Minárčík. 

Dotácia bola v sume 400 EUR na 

schválený projekt v Grantovom 

systéme  s názvom „Pripomenutie 

výročia udalosti: Návrat československých legionárov do 

Československej republiky“  Tento projekt schválili poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Bytči  5. marca 2020  pod číslom 

30/2020. Výrobu odznaku sme si objednali v Mincovni 

Kremnica, štátny podnik. Certifikát nám navrhol náš kolega 

Bc. Peter Drábik. Počet odznakov s certifikátmi bol 200 kusov 

a z Mincovne nám dorazili v júni 2020. Povrchová úprava je 

zelená farba, materiál Ms 80, priemer 22 mm, upínanie ihla 45 

mm. Na certifikáte je fotka domu Ľubomíra Pradeniaka, ulica 

Treskoňova. Súčasná a pôvodná. V tomto dome sa narodil bytčiansky legionár Jozef Adamík. Na dome je umiestnená 

pamätná doska. Celkovo táto akcia stála 504,35 EUR.  Odznakmi sme si pripomenuli návrat československých 

legionárov do Československej republiky. Návrat začal v decembri 1919 a skončil na jeseň 1920 

Pamätná tabuľa Jánovi Kuciakovi Smutná správa 

Dňa 20.11. 2019 odhalili pracovníci Žilinskej župy, 

predsedníčka ŽSK Ing.  Erika Jurinová, poslanec 

VÚC a primátor Mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčík  

a poslanec VÚC a podpredseda ŽSK Ing. Peter 

Weber za prítomnosti riaditeľky Gymnázia Mgr. 

Slávky Sitarčíkovej, prednostky MsÚ Ing. Alžbety 

Kramárovej a rodičov Jána Kuciaka pamätnú tabuľu 

novinárovi Jánovi Kuciakovi, bývalého študenta 

Gymnázia v Bytči. Prosíme čitateľov o prepáčenie 

zníženej kvality fotografie, nakoľko pamätná tabuľa 

je sklenná. 

 

Nestane sa každý deň... 

V mesiaci apríl som bol pracovne 

aj s bratom Vladom na Rázusovej 

ulici v Bytči, počas práce prišiel ku 

nám Mirko Molík ktorý nás zbadal 

a prišiel ku nám a hovorí: „Jožko 

niečo pre Vás mám“ Hovorím mu 

„Mirko, však keď uvidíš, že sme 

skončili tak dobehni “ Pokiaľ som 

písal doklady, došiel aj s dvoma 

igelitovými kapsami v jednej bola 

videokamera aj s príslušenstvom 

a v druhej dve sviečky proti 

komárom a dva balíky kahancov na 

cintorín. Čo dodať... Ostal som 

veľmi prekvapený a tak trochu zaskočený – milo. Dal som Mirkovi prísľub, že ak 

budeme s Maťkom robiť niekedy výstavu, kameru určite vystavíme a uchováme do budúcna. Mirko 

ďakujeme... Spracoval PhDr. Martin Gácik a JL 
 

Dňa 29.04. 2020 v stredu podvečer   

zomrela pani JUDr. Lýdia 

Ďurjanová. Pani Lýdia bola ročník 

1924

 
Pani Lýdia bola naša verná 

čitateľka a aj spolupracovníčka. 

Poskytla nám rozhovor, ktorý sme 

publikovali v Galzapresse a tiež 

nám poskytla veľa cenných 

informácií. Plánovali sme aj 

pokračovať v rozhovoroch, no ako 

sa hovorí, „Človek mieni a Pán 

Boh mení.“ Pani Lýdia je 

pochovaná na cintoríne v Bytči.  
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Okienko pre filokartistov a filumenistov 
Zápalkové nálepky z éry socializmu 

(seriál na pokračovanie) 

Časť zápalkovej série venovanej hudobným nástrojom no 

a keď sme už pri muzike musím spomenúť jednu príhodu 

ktorá sa stala, keď som bol malý chalan. Môj tata 

chodieval s vlakovou poštou do Prahy, samozrejme mal 

tam aj nejaký voľný čas, ktorý využil na nákup 

všakovakých vecí a aj potravín o ktorých sa nám v Bytči 

ani „nesnívalo.“ Raz doniesol aj francúzsku horčicu – 

originál a to bola naozaj „sila“ stačilo si dať tak na špičku 

noža a chytali ste ledva dych – to tie dnešné sa tuhosťou 

ani nepribližujú k tej pražskej. Tata hrával v muzike „S“- 

trubku a aj bas krídlovku. Raz prišli nad ránom z jednej 

svadby aj so Štefanom Turkom (bubeník, vozieval tatu na 

Pionieri) my s bratom sme vždy čakali na zákusky. Tata 

hovorí mame „ Babo, zehrej nám tej domácej klobásy“. 

Mama samozrejme uvarila a vytiahla 

aj francúzsku horčicu. Akosi v 

rýchlosti a aj v zápale rozprávania,  

sme pozabudli na uja Štefana, ktorý si 

namočil klobásu do horčice ako do 

obyčajnej...zahryzol a ...Asi 15 minút 

sme ho kriesili čo ho „začklo“ a 

nemohol chytiť dych. Skončilo to 

dobre, aj keď sme sa potom nasmiali, 

ale tých 15 minút nám do smiechu 

nebolo. 

   

Ak sa rozhodnete zbierať...  

Leopold Gansel – Trenčín 

(pohľadnice na pokračovanie) 

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň 

a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku 

1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice  

prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“ 

s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918 

s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti 

(1905) pokračujú jeho potomkovia. 

 
 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 

šajba – (dierovaná okrúhla platnička) - proti kus noža v 

mlynčeku na mäso 

rajtar – zariadenie na osievanie a čistenie vymláteného 

obilia 

cólštok – meter 

šajrovák – žernov - kamenný mlyn na mletie obilia 

(nemalo by byť správne: mlynský kameň?) 

fištron – cap 

fiok - šuflík, zasuvka na stole 

Keď sme napríklad mali niečo spraviť a práca sa nám nedarila, ale viac sme mudrovali a teoretizovali ako spravili 

vedeli nám rodičia povedať: „To neni len tak hop na kravu a už je ceľa.“ 

 

Spracoval – JL -  
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Bytčania a bytčiansko v roku 1941 
V tomto čísle budeme pokračovať v opise udalostí v okrese Veľká Bytča v roku 1941. Zistíme z hlásení okresného 

náčelníka za okres Veľká Bytča, ako prežívali Bytčania tento prvý rok druhej svetovej vojny. Informácie čerpáme z 

fondu prezidiálne, rok 1941, Okresný úrad Veľká Bytča, Štátny archív v Žiline. Začíname mesiacom máj 1941. Teda 

čas tesne pred napadnutím Sovietskeho zväzu Treťou ríšou a armádou Slovenskej republiky.  

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči oznamuje Okresnému úradu dňa 10. mája 1941 pod číslom jednania 97/dôv/41 

vo veci „Neznámy páchateľ v Petroviciach - vyšetrovanie a rozširovanie nepovolených plagátov. 

Žandári v obci Petrovice pátrali po plagáte s nápisom „Pozor na lúpežníka“. 

Vyšetrovali daktyloskopicky dvoch mužov a to Karol Malíček a Pavel Kebúšek, obaja boli z obce Petrovice. Obaja 

boli dôvodne podozriví, že plagát napísali a vylepili. Daktyloskopicky plagát posúdila firma KRIUS v Bratislave. 

Výsledok bol negatívny. Páchateľ teda zostal neznámy.  

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Bytči hlási Okresnému úradu pod číslom 67/1941 prezidiálne vo veci Velitelia 

CPO – osobné dáta.  

Z tohto hlásenia sa dozvedáme osobné dáta a pre čitateľov hlavne mená veliteľov CPO.  

Vo Veľkej Bytči bol veliteľom Ján Horvát, riaditeľ meštianskej školy. V obci Hliník nad Váhom bol veliteľom 

Ľudovít Sauermann, zamestnaný ako stolár. V obci Malá Bytča Rudolf Bunta, zamestnanie mal ako mäsiar no v roku 

1941 toto nevykonával a zaoberal sa kupovaním dreva.  

Pod číslom 439/1941 prezidálne píše okresný náčelník Župnému úradu v Trenčíne: „Prosím oznámiť, či obraz 

akvarel“ štúdia z Detvy alebo Oravy“, ktorý bývalý okresný 

výbor okresu veľkobytčianskeho zakúpil od matky 

Ladislava Treskoňa akademického maliara, nebohého v 

cene asi 1600 Ks bol pri likvidácií okresných samospráv 

tamojším úradom prevzatý. Zmienený obraz sa u tunajšieho 

úradu nenachádza a bol hľadaný pre výstavu 

horemenovaného“ Teda, ktovie kde je obraz dnes v roku 

2020 a aký mal príbeh. 
Prezídium župného úradu v Trenčíne dňa 29.5. 1941 pod 

číslom 1317/1941 prezidiálne zaslal odpoveď Okresnému 

úradu vo Veľkej Bytči.  

„Na výšeuvedený dotaz sdeľujem, že obraz „štúdia z 

Detvy“ nebol župným úradom prevzatý, ale obraz nachádza 

sa v miestnosti Ing. Galvánka na lesnom oddelení II. 

poschodie tamojšieho úradu.“ 

Pod číslom 429/1941 prezidiálne zo dňa 31.05. 1941 sa 

dozvedáme, že obce okresu Veľká Bytča neboli napojené na 

vodovod, ale obyvateľstvo je dostatočne zásobované vodou 

zo studní, potokov a prameňov.  

Okresný náčelník dňa 9.6. 1941 podáva do rúk prednostu 

Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárstva v 

Bratislave vo veci Mineralogické zvláštnosti v okrese 

veľkobytčianskom hlásenie.  

„V Hliníku nad Váhom, okres Veľká Bytča býva Justín 

Gašperec, ktorého poznám ako milovníka prírody hoc 

neškolený pasionátne študuje botaniku, archeológiu, 

prakticky i teoreticky sbiera v okolí štúdijný materiál a mám 

odôvodnený predpoklad, že jeho predpoklady môžu byť správne. Menovaný je tej mienky na základe svojich 

doterajších štúdií, že v okrese veľkobytčianskom sa nachádzajú vzácne minerálie. Menovaný svoje nálezy osobne 

predloží na preskúmanie poťažme zistenie. Navrhujem, aby sa nálezom tak i osobe menovaného venovala pozornosť.“ 

Podpísaný okresný náčelník.  

Ministerstvo vnútra v Bratislave pod číslom 55.924-II.4/1941 dňa 9.6. 1941 v predmete „Hymna „Hej Slováci“ ako 

oficiálna štátna hymna.“ 

Pieseň s názvom „Hej Slováci“ spievali a hrali po 6.10.1938 a hlavne po 14.3.1939 na všetkých slávnostiach ako 

štátnu hymnu. Slovenská vláda sa 19.5.1941 sa uzniesla na svojom zasadnutí, že národnú hymnu s názvom „Hej 

Slováci“ treba považovať za štátnu hymnu Slovenskej republiky. Za ministra je podpísaný minister vnútra Alexander 

Mach.  
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Dňa 23.06.1941 Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom 182 dôv/1941 vypracovala Zoznam politiky 

nespoľahlivých osôb, ktoré z dôvodov štátnej bezpečnosti, ako aj z dôvodov zachovania verejného pokoja a poriadku 

treba postaviť pod policajný dozor. Všetci menovaní majú bydlisko Veľká Bytča.  

V zozname evidovaný ako žid a komunista, vojak v Španielskej občianskej vojne proti generálovi Francovi. Rudolf 

Šamánek je evidovaný ako bývalý komunista a patrí medzi tých, ktorí sú nespokojní s dnešnými pomermi. Rudolf 

Trostler Trojan je v evidencií vedený ako žid a bývalý komunista. Bol zatknutý pre šepkanú propagandu a sedel v Ilave. 

Jeno Weinberger je v zozname evidovaný ako žid a bývalý 

komunista. Leopold Deutsch je v zozname evidovaný ako žid 

a bývalý komunista, politicky bol činný. Ján Neuman je v 

zozname evidovaný ako žid a tuhý komunista. Matej Hujo je 

evidovaný ako tuhý komunista, čechofil a bol udaný pre 

podryvačskú činnosť.  

V zozname sa nachádza Štefan Špánik z obce Zemianska 

Kotešová a je tu evidovaný ako bývalý agrárnik, nelojálny a 

bol v Ilave pre rušenie obecného mieru a urážky vlády 

Slovenského štátu.  

Dňa 22.06. 1941 nacistická Tretia ríša napadla Sovietsky 

zväz. V tejto súvislosti Žandárska stanica v obci Štiavnik pod 

číslom 135/41 dôverné hodnotí celkovú situáciu vo svojom 

obvode. Hlásenie odovzdal strážmajster Tarana, ktorý bol 

poverený vedením stanice. Napísal: „Oznamujem, že celková 

situácia v tunajšom obvode je uspokojivá. Vypovedaním 

vojny proti SSSR prijalo občianstvo s prekvapením a v tomto 

smere ostalo zdržanlivé. Zásobovanie až na múku, ktorá v 

tunajších obchodoch vôbec nie je k dostaniu, je dostačujúce. 

Pracovná možnosť ako aj celková spokojnosť obyvateľstva je 

dobrá.“ 

Žandárska stanica Veľká Bytča dňa 23. 06. 1941 pod 

číslom 183-dôverné/41 píše: „Oznamujem, že po dôkladnom 

vyšetrení za spoluúčasti notárskych úradov a funkcionárov 

Hlinkovej gardy, všeobecná situácia je uspokojivá, 

občianstvo prijalo vypovedanie vojny proti SSSR uspokojivé, 

zásobovanie v tunajšom obvode ako múka, zemiaky a krúpy 

je veľmi kritické a bolo by žiadúce aby vzhľadom k tomu, že mužovia živitelia rodín odchádzajú na mimoriadnu 

vojenskú službu občianstvo uspokojiť prídelom dostačujúcou múkou. Nezamestnanosť v tunajšom obvode nieto. 

Spokojnosť obyvateľstva je dobrá.“ Napísal veliteľ stanice Kríž.  

Žandárska stanica Dlhé Pole hlási pod číslom 114/dôverné/1941 dňa 23.06. 1941 následovné: „ Oznamujem, že 

celková situácia v obvode žandárskej stanice Dlhé Pole je normálna s tým, že obyvateľstvo vypovedaním vojny proti 

SSSR prijalo viac menej zo sympatiu k Rusku a náladu v neprospech k Nemecku. 

Zásobovanie v obvode je v obci Zárieč Keblove niet žiadnej múky už od 13.06.1941 v obci Dlhé Pole taktiež niet 

žiadnych zásob múky. Pracovných príležitostí v obchode niet žiadnych, robotníci v počte asi 200 pracujú vo 

Vítkoviciach v Protektoráte Čechy a Morava. A asi 60 pracuje pri Prešove na trati. Robotníci väčšinou sú teda preč a u 

zbytku, ktorí obdržali svolávacie lístky javí a nevôľa nastúpiť a všeobecne usudzujem, že komunistická myšlienka má 

tu v začiatkoch svoje zlé, ktoré neblaho pôsobí u obyvateľstva. Disciplína je menej potešiteľná.“ Hlásenie odovzdal 

strážmajster Hrušovský.  

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom 187 dôverné/41 dňa 24.06.1941 do rúk okresného náčelníka píše 

následovné: „Oznamujem, že žandárstvo bolo dôverníkmi upozornené, že František Treskoň, Bohuslav Tiso, Oľga 

Arlethová, Ladislav Bacony všetcia z Veľkej Bytče udržujú stále priateľské styky so židom Eugenom Ofnerom a to 

verejne v miestnostiach verejnosti prístupných ako aj na uliciach. Toto ich jednanie vzbudzuje medzi obyvateľstvom 

veľkobytčianským verejné pohoršenie. V dôsledku toho prosím okresný úrad aby menovaným dal výstrah, aby so židmi 

najmä verejne prerušili priateľské styky.“ 

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči dňa 24.06. 1941 pod číslom 548/1941 prezidiálne vo veci Všeobecná situácia 

v okrese Veľká Bytča odovzdal Župnému úradu v Trenčíne a Ministerstvu vnútra v Bratislave a teda aj Ústredni štátnej 

bezpečnosti hlásenie o situácií v okrese. Budeme z tejto správy citovať: „Bezpečnostné pomery v okrese nateraz sú 

normálne a uspokojivé. Válka proti Sovietom obyvateľstvo prekvapila, avšak ono to prijalo úplne spokojne 

a disciplinovane. Nálada obyvateľstva je dobrá. V okrese je zásobovanie veľmi nedostatočné, nieto múky a na 
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kopaniciach ani zemiakov. V tomto vidím zárodok možného znepokojovania chudobného obyvateľstva. Nateraz 

i nedostatok obyvateľstvo znáša disciplinovane.“  „Tunajší chudobný drotársky okres treba je okamžite vyňať 

z povinností odvádzať loj na priemyselné ciele.“ 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči dňa 25.06. 1941 zasa pod číslom 548/1941 prezidiálne nariadil svojím zamestnancom, 

referentom aby mali zapnutý rádioprijímač a počúvali hlavne Slovenský rozhlas pre úrady ako aj rozkazy a úpravy pre 

Hlinkovú gardu. Všetko aby si zaznamenali na papier.  

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 587/1941 prezidiálne, dňa 27.06. 1941 dáva na vedomie všetkým vedúcim 

notárom, okresnému žandárskemu veliteľovi, všetkým veliteľom žandárskych staníc a všetkým veliteľom Hlinkovej 

gardy. 

„Dňom 01. 07. 1941 zaháji činnosť ríšskonemecké 

poľné žandárstvo so stanoviskom vo Veľkej Bytči  

s teritoriálnou pôsobnosťou pre územie okresu spadajúce 

do ochrannej zóny podľa ods. 2 ochrannej zmluvy. Páni 

notári hneď dajú bubnovať vo všetkých obciach túto 

vyhlášku. „Obyvateľstvo okresu veľkobytčianskeho žiada, 

aby sa voči členom ríšskonemeckej brannej moci chovalo 

s láskou, ako chovať sa zvykneme voči milým hosťom, aby 

sa medzi nami dobre cítili vždy keď k nám prídu.“ Na 

stráž!“ Podpísaný je okresný náčelník Jozef Čajka. 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči hlási pod číslom 

646/1941 prezidiálne dňa 01. 07. 1941 Ústredni štátnej 

bezpečnosti v Bratislave, že ríšskonemecké poľné 

žandárstvo pozostávajúce z veliteľa 6 mužov zahájilo 

1.7.1941 svoju činnosť v okrese Veľká Bytča.  

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 768/1941 

prezidiálne píše Slovutnému pánovi Prezidentovi vo veci 

Július Schlesinger a brat, továreň na kefy a parná píla vo 

Veľkej Bytči, nespokojnosť robotníctva s vedením. V správe je priložená aj správa okresného žandárskeho veliteľa pod 

číslom 213/dôverné 1941. Podstata veci je taká, že podnik bol už v rukách druhého dočasného správcu  a to zasa na 

ujmu podniku. Okresný náčelník a aj zamestnanci žiadali aby bol podnik urýchlene arizovaný právnickou alebo 

fyzickou osobou. Ten kto tento podnik arizuje mal dosiahnuť úroveň podniku, na akej bol za vedenia pôvodného 

židovského majiteľa. Podniku hrozil krach. 

Dňa 05. 07. 1941 Okresné žandárske veliteľstvo vo Veľkej Bytči pod číslom 183/dôverné/1941 hlási Okresnému 

úradu vo veci Záložníci povolávaní   na mimoriadne cvičenie – oneskorený  odchod. „Dňa 2.7. 1941 o 22.00 hodine 

hlásil veliteľ stanice hlavný strážmajster Lehotský telefonicky  okresnému žandárskemu veliteľstvu, že z obvodu 

stanice nenastúpilo 16  osôb povolaných na mimoriadne cvičenie k svojím vojenským útvarom, ktorí dostali 

predvolanie dňa 27.06. 1941 s nástup, „hneď“ Vo veci jednal okresný žandársky veliteľ menom Chlupis a situáciu šiel 

riešiť do obce Štiavnik. Na tunajšom notárskom úrade zistil, že 16-stím osobám riadne predvolanky doručili. Veliteľ 

Chlupis zistil, že všetci  16-sti neuposlúchli rozkaz a 13-stich z nich boli ešte stále doma. Za pomoci žandárov každého 

osobne vyzvali k odchodu podľa zákona. Záložníci sa vyhovárali na mobilizáciu v roku 1938, že vtedy bol tiež termín 

„hneď“ a museli čakať na vyzbrojenie aj niekoľko dní. A preto tento čas trávili doma. Žandársky veliteľ Chlupis zistil, 

že v obci Štiavnik niekto rozšíril správu, vraj Rusko dalo Nemecku ultimátum v tom zmysle, že Slováci nesmú proti 

Slovanom bojovať. Že vraj pán prezident republiky Dr. Jozef Tiso ako kňaz podpísal bratovražednú zmluvu podpísal, 

že Slováci musia bojovať za záujmy iného.   Koreň týchto informácií sa mu nepodarilo vypátrať. Údajne to bol niekto 

z Považskej Bystrice. 

Dňa  07.07. 1941 Hlinková Slovenská ľudová strana Obvodový sekretariát v Žiline, ulica Kálovská cesta hlási 

okresnému  úradu do Veľkej Bytče o obci Horný Hričov na nastúpenie brancov. Tí sa nachádzali doma. Ako sa 

dozvedáme z hlásenia, medzi obyvateľstvom začínal panovať určitý nepokoj. Rodiny prichádzali o svojich živiteľov. 

Žandárska stanica Predmier hlási Okresnému úradu vo Veľkej Bytči dňa 07. 07. 1941 pod číslom jednania 145 dôverné 

1941 vo veci: „Leták štvavý komunistický – nález“.  Pod hlásením je podpísaný zástupca veliteľa stanice Kuciak. Je 

tam tiež pozdrav: „Na stráž!“ 

„Oznamujem, že dňa 06. 07. 1941 o 7.50 hodine našiel Jozef Smolka, robotník zamestnaný  v zbrojovke v Považskej 

Bystrici, bytom v Predmieri, syn železničiara, na „frekventovaném“ chodníku vedľa potoka u vchodu do obce Predmier 

jeden komunistický leták, rukou a perom písaný na bielom papieri  tohto obsahu: „Chceme, čo nám patrí, chceme 
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chleba aj všetko jak nám nedáte budem strieľať vládu Joža Tisu, Macha, Tuku, chceme SSSR dolu zvladu chceme 

vládu ľudu nie samých farároch farár sa nemá do politiky starať nech sa stará kostola buroni mi čaško robíme a nemáme 

čo jesť a Nemci majú, naše deti nemajú čo jesť, Nemci majú dosť a nie sú doma. Servus Mor Ho“ 

„Chceme prácu, našich vojakov dali na frontu a židia sú tam není lebo nemajú za čo bojovať SSSR!“ 

Nálezca Jozef Smolka odovzdal tento leták žandárom.  

Dňa 07. 07. 1941 Žandárska stanica Dlhé Pole pod číslom 144 dôverné 41 vo veci „Rozširovanie poplašných správ 

– hlásenie“ píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Podpísaný je veliteľ stanice hlavný strážmajster Kasák. Nad 

podpisom sa nachádza pozdrav „Na stráž!“ 

„Hlásim – oznamuje, že Filip Rapan, rozširoval nezisteného dňa v mesiaci apríli 1941 medzi obyvateľstvom obce 

Dlhé Pole tieto výroky: „Rádio hlása nemecké úspechy, ale to nie je pravdou, lebo Nemci sú proti Anglií na mori slabí. 

Nemecko dnešnú vojnu prehraje, ktorá potrvá do roku 1946, kedy Slovenský štát sa rozpadne a vznikne opäť 

Československá republika.“ 

Na Filipa Rapanta pre tieto výroky bolo urobené udanie okresnému súdu vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 537/41, 

lebo rozširoval poplašné správy. Toľko z hlásenia.  

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči dňa 11. 07. 1941 pod číslom 1705/1941 hlási Okresnému úradu vo Veľkej Bytči . 

Podpísaný za veliteľa stanice žandár Kríž a pri podpise je pozdrav „Na stráž!“ 

Dňa 10. 07. 1941 vykonával strážmajster Štefan Tománek  obchôdzkovú službu v obci Kolárovice, vyšetroval sťažnosť 

Kataríny Valientovej na jej manžela Štefana Valienta. Žena sa sťažovala na manžela, že ju bije a lebo nemá mu čo dať 

jesť. Počas vyšetrovania Štefan Valient prehlásil, že skutočne od hladu nevie čo má robiť a začal takmer štvavým 

spôsobom nadávať na notára a všetkých pánov, ktorí vraj majú čo jesť. Počas tohto vyšetrovania sa dostavili blízko 

bývajúce ženy a to Mária Drobčiarová, Cecília Kádorová, Anna Šafranová, ktoré priviedli do dvora Štefana Valienta 

svoje deti a to Mária Drobčiarová 6 detí vo veku 1 až 3, 4 až 13 rokov, Cecília Kádorová 2 malé deti a Anna Šafranová 

3 malé deti. Sťažovali s na nedostatok jedla. Postupne sa vo dvore nazberalo asi 20 žien aj s deťmi. Strážmajster 

Tománek ich upokojoval, že bude lepšie, aby sa rozišli. Ženy nerebelovali proti štátu, tak to píše v hlásení žandár Kríž. 

Dožadovali sa len múky. Žandári zisťovali situáciu a zistili oprávnenosť požiadavky žien. Prešetrili aj susednú obec 

Petrovice. V obci Petrovice neprotestovali. Žandári dali návrh, aby bola zriadená stravovacia komisia v obciach. 

Žandári to urobili aj preto, lebo v obci Veľká Bytča sa v tom čase nachádzalo ubytované nemecké poľné žandárstvo. 

Žandári vykonávali po okolí obchôdzkové služby a sledovali pomery v okolí a samozrejme správanie sa tunajšieho 

obyvateľstva. Tiež podávali hlásenia. Bola tu tiež obava, aby nedošlo k hladovým pochodom.  Týmto sa hlásenie končí.  

Dňa 11. 07. 1941 pod číslom 671/1941 prezidiálne, vo veci „Zásobovanie okresu veľkobytčianského múkou“   

Okresný náčelník hlási Ústredni štátnej bezpečnosti do Bratislavy.  

Ústredni štátnej bezpečnosti píše v opise text, ktorý poslal Ústredni pre hospodárstvo rastlinné v Bratislave.  

„Hlásenie žandárskej stanice vo Veľkej Bytči zo dňa 11 tm číslo 1705/1941 vo veci hladu v Kolároviciach 

predkladám a vzhľadom na to, že tento zjav je nie len v Kolároviciach lež vo všetkých vrchovských obciach, žiadam 

učiniť opatrenie, aby pre okres veľkobytčiansky prídel múky na zásobovanie obyvateľstva s okamžitou platnosťou bol 

primerane zvýšený.  

Pre okres veľkobytčianský ústredňou pre hospodárstvo rastlinné na mesiac júl určená bola kvóta 550q jedlých múk. 

Mimo toho v mesiaci júni Obilná spoločnosť na zmiernenie veľkého nedostatku poukázala okresu 50 g múky, čo 

dodané bolo v júli, taktiež od obilnej spoločnosti dohromady na mesiac júl máme k dispozícií 600q jedlých múk. 

V normálnych pomeroch tento okres potreboval v tomto mesiaci 3500 g múky, terajší prídel je teda len 1/6 normálnej 

potreby. Okresný úrad vedie eviduje a zásobuje 28 150 duší. Na jednu dušu na mesiac júl teda pripadá 2,13 kg na 

varenie aj na chlieb dohromady.  Mimo tohto množstva ani hotového chleba ani pečiva konzumentom nedávam. Počet 

obyvateľstva okresu je 33 470 duší a vzhľadom na chudobu obyvateľstva je žiadane, že počet zásobených nie žeby bol 

prehnaný, ba naopak príliš rigoróznym vyraďovaním osôb bol stlačený pod mieru reálnosti a bude sa musieť priberať 

ďalší počet nezaopatrených osôb do verejného zásobovania podľa odhadu do 30 000.  

Okres veľkobytčiansky je horský kraj s nepatrnou plochou rôl, jeho obyvateľstvo je chudobné drotárstvo. Veď je 

známe, že tunajšie drotárske obyvateľstvo sa rozchádzalo do sveta od vekov a to chlapci 14 roční a starší mužovia 

všetci, lebo domáca pôda ich neuživila. Skalnaté rolky obrábali vždy ženy tak, že na chrbte vynášali hnoj a odnášali 

úrodu. Všetko sa kupovalo, lebo veď slabá úroda stačila ledva na mesiac dva po žatve. Zásoby v domácnostiach neboli 

ani nie sú. Toto chudobné obyvateľstvo sa živilo zemiakmi, kapustou a chlebom. Prvé dve potraviny sa úplne minuli. 

Nahradiť ich bolo by treba od normálnej dávky väčším množstvom múky. Avšak i táto dávka je redukovaná na 1/6 

čiastku, dôsledok toho je absolútny nedostatok, hlad, ktorý sa potom prejavuje v takej psychode ako je v žandárskej 

relácií opísané. Oznamujem, že múku delím v 10 denných obdobiach preto, aby nebolo dlho čakať na nový prídel. Na 

júlovú dávku múky som rozdeliť nechal dňa 3 tm.  Prvú čiastku na dobu od 01. 07.  do 10.07. 60dkg múky dňa 11.07. 

druhú čiastku múky na druhých 10 dní na 80 dkg múky. Ústredni pre hospodárstvo rastlinné predkladám toto hlásenie 

dodatkom k opätovným telefonickým súreniam väčšieho prídelu múky zo dňa 01. 07. Ako i 09. 07. (pán Tomeš)“  

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Auto „SÚĽOV“ 
alebo technická archeológia, či zabudnutá automobilka  v Bytči 

 

Aby si čitatelia GALZY nemysleli, že len tak „kecám“ do vetra, 

preto uverejňujem pár snímkov zo súčasného stavu prác na autíčku. 

Teraz je dokončené tzv. „kopyto“ auta, ktoré je pracovne  

najnáročnejšie. Z kopyta sa stiahne viacdielna laminátova negatívna 

forma, do ktorej sa po jej zoskrutkovaní bude „odlievať“ pozitívny 

model. Ten sa nakoniec opatrí farebným náterom červenej farby, čo je 

pôvodný odtieň a doplní sa nárazníkmi a svetlami. Takže roboty je ešte 

na autíčku dosť. 

Pravdepodobný termín ukončenia a zhotovenia modelu je koniec 

augusta 2020. 

Automobil SÚĽOV by sme chceli predstaviť bytčianskej a inej 

verejnosti  v mesiaci september, alebo október 2020 v priestoroch 

Sobášneho paláca v Bytči. 

... a na záver. 

K čomu je dobrá takáto rekonštrukcia dávno zabudnutého autíčka, 

či pripomenutie zabudnutej automobilky ? 

Zabúdanie je typická ľudská vlastnosť, zabudnúť sa dá skoro 

všetko, malým deťom sa dá zas opačne naklamať tiež 

všeličo. Mojej generácii navyprávali klamstvá  

o znárodnení, čo nebolo nič iného len obrovská lúpež 

a zároveň aj naša tragédia. 

Bytčianska automobilka s ambicióznym či až 

neskutočným výrobným programom /auto+motorka/ , 

bola asi najodvážnejším podnikateľským zámerom tej 

doby na Slovensku. Takých úžasných ľudí ako bol pán 

Emil Bojda vtedajší mocipáni nepotrebovali.  

Dnes tu pestujeme vo veľkom akurát tak folklór 

a kroje. Pracujeme v cudzích fabrikách za ¼ či 1/3 

platy. Nuž a aby si naši vnuci nemysleli, že to je tak, 

tak je dobre im ukázať čo tu všeličo mohlo byť a aj 

bolo  na európskej,  či svetovej úrovni a boli to 

myšlienky našich starých otcov a mám. Mierka 

modelu autíčka SÚĽOV v skutočnej veľkosti ich 

možno presvedčí, dúfam že aspoň niekto sa nad tým 

zamyslí... 

Poznámka: 

Pôvodne oznámený termín predstavenia auta 

SÚĽOV v Sobášnom paláci október-november 2020, 

vzhľadom na zdravotnú situáciu s coronavírusom posúvame 

na jarné mesiace 2021. Termín ešte upresníme podľa situácie 

a vírusom.. 

Ešte uverejňujeme obrázok minimotorky Súľov, ktorá ako 

jediná sa dochovala z asi 7-8 kusovej overovacej série. 

Minimotorka sa mala vyrábať spolu s autom tiež 

v Hrabovom. Zachovaný a zreštaurovaný kus je majetkom 

pána Josefa Bojdu a je pojazdný. 

ŠPZ-tabuľka motorky má číslovania a označenie okresu 

Bytča  „025 S BA“. 025-poradové číslo, S - Slovensko, BA 

Bytča, teda nie ako dnes BA-Bratislava, V roku 1960 nám 

BA“, ukradli Bratislavčania !!!  Spracoval:Ing. Jozef Janiš  

Autor a realizátor 

modelu auta Súľov pán 

Zdeňek Kříž z 

Jindřichovho  Hradce s 

ukážkou svojej práce, 

starou Bugattkou. 
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Cirkevný spevokol 

Fotku nám poskytla naša čitateľka pani Mária Raždíková rodená Všelková.  Pani Katarína Kasagrandová pozisťovala mená 

odfotografovaných ľudí. Fotka vznikla 29.6. 1950 pri príležitosti 10-tého výročia cirkevného spevokolu vo Veľkej Bytči.  Fotenie prebehlo pri 

kostole vo Veľkej Bytči. 

Označenie číslami: 1. František Nemček, 2.nepoznáme, 3. Michal Kamas môj brat a syn Rudolfa Kamasa, 4. 

Ladislav Prítel, 5. Rudolf Badík, organista, učiteľ, 6. dekan Andrej Hrabovec, 7. kaplán Dr. Pavel Kováč, 8. Marta 

Vlčková, 9. Darina Babušíková rodená Arletová, 10. Viola Švarcová rodená Filipková, 11. Nella Gahérová, 12. 

Jozefína Chúrová rodená Zacharová, 13. Mária Gašpercová rodená Šmatláková, 14. nepoznáme, 15. Gabriela 

Ondrejkovičová rodená Jánošíková, 16. Márie Prítlová, 17. Mária Melišová, 18. Mešová z Hliníka nad Váhom, 19. 

Čebek – kostolík, 20. Marta Fundárková, 21. Mária Bublová rodená Sučanská, 22. Helenka Gabriela Gajdošová rodená 

Pilková, 23. Valéria Sučanská, 

24. neznámy, 25. Anna 

Fecmannová rodená 

Chrenková, 26. neznámy, 27. 

Kastnerová, 28. Dáša 

Slotíková rodená Hermanová, 

29. neznámy, 30. Možieš  - 

ko(s?)tolník, 31. Elena 

Mihoková rodená Pohovejová, 

32. Helena Vallová, 33. Karol 

Malina – organista, 34. 

Kastnerová, 35. Otto Pohovej, 

36. Borka Bieliková, 37. Jozef  

Tiso, 38. Anna Petrovská 

rodená Lacková, 39. Ján 

Keblúšek, 40. neznámy, 41. 

neznámy, 42. Ján Bielik, 43. 

neznámy, 44. Mária Raždíková 

rodená Všelková. Spracoval 

PhDr. Martin Gácik  
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KRISTUS PANTOKRÁTOR 
(namiesto rozhovoru...) 

Mojou najobľúbenejšou ikonou je Kristus Pantokrátor.  Táto ikona ako Bytčianku ma sprevádza celý život. Nad 

hlavným vchodom do kostola Všetkých svätých  v Bytči, máme žehnajúceho Krista Pantokrátora.  Teda aj keď len 

prechádzame popred kostol On nám žehná.   

Pantoktrátor v preklade znamená vládca neba, zeme i celého vesmíru. Tak ako sa modlíme v otčenáši ... buď 

vôľa Tvoja ako v nabi tak i na zemi ... 

Na mojej ikone je Kristus Pantokrátor učiteľ, pravou rukou gestikuluje a v ľavej ruke drží zvitok, na ktorom sú 

napísané všetky hriechy sveta. Za hlavou má svätožiaru v ktorej je vpísaný kríž. V kríži sú tri grécke  písmená  Ó  W“ 

N. Keď sa Mojžiš blížil k horiacemu kríku, z kríka sa ozvalo : „Vyzuj sa! Stojíš na svätej zemi“. Mojžiš sa pýta: „ Kto 

si ?“. Z kríka zaznel hlas : „Ja som, ktorý som“.  Skratka týchto slov je vpísaná v kríži. Súčasne hovoria, že Ježiš Kristus 

je pravý Boh. Ježiš má dlhé na cestičku učesané vlasy.  Peter sa pýta: „ Pane a  koľko krát mám odpustiť svojmu 

nepriateľovi,  azda sedemkrát?“  „Nie sedem krát, ale sedemdesiat sedemkrát!“  Ježišove 

vlasy nám hovoria, že máme 

odpúšťať vždy, alebo toľkokrát, 

koľko máme vlasov na hlave.  

Plná brada rozdelená na dve 

časti, pričom jedna strana brady je 

trochu dlhšia ako druhá,  

predstavuje Mojžišove tabule 

desatora Božích prikázaní. Na 

jednej strane sú  napísane tri 

prikázania a na druhej sedem 

prikázaní.  

Ježiš má  jemne podlhovastú 

tvár s veľkými  vážnymi očami.  

Dívajú sa priamo do našich očí 

a volajú ťa k nemu. Volá každého 

z nás.  

Keď je ikona hotová, tak do horného rohu sa vpíšu grécke skratky IC  XC, čo znamená Ježiš Kristus. 

Kristus Pantokrátor býva zobrazovaný  ako  sedí na tróne, alebo stojí. Postava nedáva tieň, nakoľko je nehmotná. 

Nedopadá na ňu svetlo nášho pozemského sveta. Ikona žiari vlastným vnútorným svetlom. Celkový výraz tváre, ktorý 

sa z prísneho Vševládcu  postupne premieňa  na milosrdného a odpúšťajúceho Krista. 

Existuje veľký počet variantov zobrazenia  busty, ktoré sa od seba líšia významom gesta. Ruka  žehnajúca, rečnícka, 

učiteľská  a pod.   

Najstaršia ikona Krista Pantokrátora je zo 6. stor.  Nachádza sa v kláštore  sv. Kataríny na hore Sinaj. 

Slovo sa stalo telom. Kristus je obrazom neviditeľného Boha.  

VLADIMÍRSKA PANNA MÁRIA 

Táto ikona bola dlhú dobu schovaná v kláštore v meste Vladimír. Tu ju po niekoľkých storočiach znovu objavili 

a pomenovali  Vladimírska Panna Mária.  

Panna Mária vytvára most medzi nebom a zemou.  Podľa tradície Vladimírsku Pannu Máriu napísal evanjelista 

Lukáš. Ikona ukazuje matku, ktorá nežne vinie dieťa k svojej hrudi.  Na jej tvári sa zračí výraz smútku ale aj odovzdania 

sa do Božej vôle. Madona plná majestátu jemne  jednou rukou podopiera svojho syna a druhou rukou ukazuje  Naňho, 

hovoriac  : „ Toto je  Cesta, Pravda, Život“. 

V úsmeve sa odzrkadľuje láska, nežnosť matky k dieťaťu, jemnosť i bolesť z toho, čo čaká jej syna. Ústa a oči 

prezrádzajú jej zármutok nad nadchádzajúcim utrpením. Je to chvíľa keď sa Ježiš zdôveruje svojej matke s Tajomstvom 

smrti a zmŕtvychvstania,  pričom zakope nožičkami až sa mu vyzuje  sandála  na nohe.   
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Dieťa Ježiš je oblečené v bordových pozlátených šatách, ktoré poukazujú na 

jeho Božský pôvod. Spodný odev Bohorodičky – modrá tunika- poukazuje na jej 

panenstvo. Symbolizuje jej ľudskú prirodzenosť.  Jej purpurový plášť zobrazuje 

kráľovskú dôstojnosť. Stala sa Kráľovnou neba i zeme. 

Stretnutie pozemského s nebeským symbolicky vyjadrujú spojené svätožiary 

Ježiša a Márie. Láskou, ktorou sa navzájom zahŕňajú, odhaľuje lásku Boha 

k človeku. 

Tri hviezdy  - na čele a oboch ramenách, zdôrazňujú jej panenstvo  pred, počas 

a po pôrode svojho Syna. 

Ikona je vtedy hotová, keď je popísaná. Vedľa svätožiary sú skratky MP a THY. 

Ide o skratku ktorá znamená Matka Božia, po grécky Métér  Theu.  Pri hlave  

Ježiška sú skratky  IC a XC, ktoré znamenajú  Ježiš Kristus. 

Meno Ježiš znamená  - Boh zachraňuje 

SVÄTÁ TROJICA 

Boh sa zjavil Abrahámovi v podobe troch mužov. Abrahám sa na nich obracia 

ako na jedného. Tu je predobraz  Najsvätejšej Trojice. Najstaršie vyobrazenie už 

zo 4. storočia  sa nachádza v katakombách na Via Latina v Ríme. Ikona 

v Bazilike Santa Mária Maggiore je z 5. stor. Mozaika v Bazilike San Vitale 

v Ravene je zo 6. stor. 

Ikonu, ktorú Vám predstavujem napísal Andrej Rublev v 15. stor. Traja anjeli 

na ikone majú rovnakú mladistvú tvár, vyžaruje z nich pokoj.  Každý má 

oblečenú modrú tuniku teda  farbu nebies.  Ľavý anjel má na tunike  oblečené 

červené pozlátené šaty. Predstavujúce  vznešenosť anjela, božskú osobnosť Otca. 

Za svätožiarou je dom – každý máme pripravený príbytok u Otca.  Anjel v strede 

predstavuje syna . Bordové šaty tak ako u otca predstavujú božskosť a vrchné 

modré šaty  predstavujú ľudskosť.  Boží syn je predstavený ako Bohočlovek. Za 

svätožiarou je strom z ktorého bude drevo kríža. Pravý anjel má modrú tuniku 

prekrytú zeleným plášťom. Kombinácia zelenej a modrej symbolizuje Ducha 

Svätého.  Za svätožiarou je vrch, ktorý sa dotýka nebies, Duch Boží   prichádza 

v tichom vánku. 

Kompozične anjeli tvoria kruh a tým tvoria dokonalé spoločenstvo, ktoré trvá na veky vekov ...  Je výrazom 

vzájomnej jednoty a nedeliteľnosti osôb. Teda anjeli sú navzájom rovnaký a zároveň 

rozdielny. Ďalším dôležitým motívom je pohľad anjelov. Prostredný anjel sa díva na ľavého 

anjela, čo naznačuje, že pohľad syna sa stále upiera na Otca. Pravý anjel sa díva na ľavého 

anjela, pretože Otec koná v moci Ducha Svätého. Pohľad ľavého anjela je upriamený na 

kalich, umiestnený v strede stola ako obetná nádoba. 

Pravý anjel sa jemne dotýka stola, čo vyjadruje dotyk Ducha Svätého. Pravica 

prostredného anjela s dvomi vystretými prstami pevne položenými na stole. Symbolizujú 

dvojakú (božskú a ľudskú ) prirodzenosť Ježiša Krista. Ruka ľavého anjela žehná celému 

svetu.     

Ikona znázorňuje rozhovor Svätej Trojice v reči tela troch osôb pri obetnom stole. 

Námetom rozhovoru je Eucharistia, obeta Syna  za naše hriechy.  

Postavy anjelov vytvárajú kruh, tento kruh sa otvára divákovi. Toto otvorenie je 

pozvaním, aby sme pristúpili k Pánovmu stolu a nechali sa vniesť do spoločenstva s Otcom, Synom a Duchom Svätým.

  

Ikona je okno  otvorené do kráľovstva nebeského. Kým cez okno vchádza svetlo do našej miestnosti,  cez ikonu 

duchovné svetlo presvecuje náš život. Zobrazuje postavy svätých, scény z ich života, biblické motívy  a výjavy 

z Nového a Starého zákona. To, čo Sväté Písmo hovorí slovami, ikona zobrazuje a sprítomňuje štetcom. V ikone sú 

často zobrazené postavy, ktoré oddeľujú stáročia. Nerozdeľujú sa na staré a nové ikony, pretože všetky vznikajú podľa 

rovnakých pravidiel, len v iných historických, spoločenských a kultúrnych podmienkach. Mojim cieľom je pomôcť 

objaviť v ikone nie len otvorené okno, ale aj bránu, ktorou nás Boh volá odpočinúť si v Jeho náruči.   

Keď sa pýtali najznámejšieho ikonopisca  Andreje Rubleva, prečo tak dlho čaká a nepíše ikonu, odpovedal : „Nečakám, 

musím ju najskôr vymodliť, aby som sa mohol dotknúť tváre svätého“. Spracovala K. Kasagrandová   
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Kto sa rozhodne zbierať poštové známky s tematikou svetovej poštovej únie bude mať možnosť zozbierať veľmi veľa 

materiálu – staršieho, ale aj novšieho vydania. UPU – UNIVERSAL POSTAL UNION – Svetová poštová únia bola  

založená 9.10.1874 v Berne pod názvom Všeobecná poštová únia, avšak súčasný názov platí od roku1878. Každá 

členská krajina musí súhlasiť s rovnakými podmienkami. Úlohou UPU je zjednodušovať medzinárodný poštový styk, 

rozvíjať poštovú spoluprácu medzi členskými štátmi, podieľať sa na poskytovaní poštovej technickej pomoci členských 

štátov, vytvoriť zo všetkých členských krajín jednotné poštové územia pre vzájomnú výmenu poštových zásielok, atď. 

Najvyšším orgánom UPU je kongres, ktorý sa schádza každých 5 rokov. 

Slovenská republika sa stala členom UPU 18.3.1993. A na doplnenie, keď sme žili ešte niekoľko rokov dozadu 

v spoločnom štáte s Čechmi - Československo bolo prijaté za člena UPU od 1.1.1922 

 

 

 

Chyba na známke 

Poštová známka Martiniku – to je moja šálka „kávy“ – a jej podobné známky 

sa mi veľmi páčia, povedali by ste že je to známka, ktorá „nemá chybu“ – no, 

ale ako počítam, tak počítam tie dve ťavy majú iba 7 nôh... 

 

 

 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...  

   

Na fotografii zľava – Milan Tabačik, Karol Sakala, Rudolf 

Dutka, Michal Krúpa – ďalšie foto spojárov z Bytče.  

A skoro by som zabudol – za nimi automobil Barkas, 

zapožičaný z Technických služieb mesta Bytča, ktorý slúžilo na 

prevoz materiálu pri stavaní prvomájovej tribúny. Aký bol 

vlastne vozový park spojárov v Bytči? V šesťdesiatych rokoch 

nakúpila pošta vozidlá značky IMV bolo to juhoslovanské 

dodávkové auto ktoré sa vyrábalo v licencii DKW, ktoré neskôr 

vymenilo rumunské ARO ktoré malo veľkú spotrebu, tak začali používať Škodu 1203 ale aj Barkasa. Ešte dodám, že 

Hlinícky rajón mal Jozef Dutka ktorý „behal“ na Škode 1201 – dvojmiestny. Zo železničnej stanice vozil poštu Michal 

Mrišo na Aero 150, noviny a poštu vo vreciach vozil Silvester Daniš najskôr na Garante a neskôr na Avii 15.   

Spracoval JL  
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Zbierať sa dá naozaj pomaly všetko, treba len chcieť a mať chuť začať. Sú zberateľské obory ktoré sú finančne náročné 

- napríklad – mince, tak vlastne „ukladáte“ peniaze do zbierky a nemusíte sa báť inflácie alebo iného znehodnotenia 

peňazí. A zasa naopak môžete zbierať napríklad servítky alebo obaly zo žuvačiek, len tak pre potešenie, aby ste si 

urobili radosť a v podstate Vás to nestojí nič. V seriáli Svet kartičiek by som Vás rád previedol viacerými zberateľskými 

odvetviami a hlavne popísal názvoslovie, aby ste boli „v obraze“ čo ten alebo onen, niekedy krkolomný názov vlastne 

znamená. Budem sa snažiť pripojiť aj nejakú „pikošku“ alebo inú zaujímavosť z daného oboru. Ale predbieham...to až 

nabudúce. Ešte späť ku kartičkám, inak v tej dobe výbornému reklamnému ťahu zo strany výrobcu, aby sme boli úplný 

treba spomenúť rozmery kartičiek – Autá Hellada majú rozmer 12 x 5 cm a Hellada hoši a děvčata 10 x 5,5 cm. Nie sú 

až tak finančne náročné, ale skôr vzácne pre ich zriedkavý výskyt, hlavne pokiaľ máte úplnú sériu, obe série boli vydané 

v počte 40 kusov - samozrejme každá iná. Celkový náklad jednotlivej série sa mi nepodarilo zistiť. 

Hellada Vás zoznamuje s autom 

Hoši a děvčatá, učte se řídit automobil!  

 

Kuchyňa Titanicu - Obedové menu 1. triedy 14.4.1912 
Obed: Vývar a klasická škótska polievka s pórom a kuracím 

vývarom, Filety z Kambaly, Vajíčka à l'argenteuil (miešané 

vajíčka so špargľou podávané s omáčkou), Hovädzie mäso, 

zelenina a knedľa 

Z grilu: Grilované baranie kotlety,Zemiaková kaša, 

hranolky alebo zemiaky pečené v šupke, Puding, jablkové 

pusinky, pečivo 

Bufet: Lososová majonéza, krevety, Nórske ančovičky, 

nakladané slede, údené sardinky, Pečené hovädzie, korenené hovädzie, Koláč so šunkou a teľacím mäsom, Tlačenka a 

Boloňská klobása, kuracia šunka, nasolený jazyk Šalát, cvikla, paradajky Nakoniec ešte výber z najmenej 8 druhov 

syra. Spracoval – JL -  
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 Oral history 
 

„Žabiarska sága“   

 

 

Pokračujeme v spomienkach Miroslava Frola – veliteľa hasičského zboru v Hliníku nad Váhom (pre nadväznosť 

článku použijem na začiatok tohto príspevku - poslednú vetu z minulého čísla)  

Otvorel som dvere, skočel do tej 805 – ky – tri razy som hej cupnúl a naštartuval som ju na prvý šup. Tak 

som išiel s tú 805-ku po Skotni húkajúci a budzel som ľudzí, išiel som podľa železného zábradlia popri cesce 

lebo všetko bolo v jednej rovine robela to hladzina vody. Pri Hoferke som sa otočel, na tem deckém hrisku len 

tak po pamaci a išiel som spjatky. Ludzia vychádzali v pyžamách a nechápali čo sa robí. Vtedy bol náčelník 

Filip Gácik, tak som išiel k nemu. (dve ulice od Skotne) Sirénu som nechal puscenú, Filip vyšiel na balkón 

a pýta sa: „Čo sa robí? Horí?“ Ja mu vravím: „Pozri čo sa robí!“ Pribehnúl do auta a vraví: „Moje kury“ – 

a kury mu už plávali ve vodze. Ináč potom voda rýchlo upadla, bola to prívalová voda. Ale bolo treba cahac 

pivnice, šak prišli aj hasičské zbory z okolitých dzedzín – pomáhal kto mohol. Kto mal pivnicu každý hu mal 

pod vodu. Pri záplavách „Štvorcov“ (role za Záhumním) bolo to asi 4-5 rokov po tejto záplave, sme už boli 

vybavený lepšie, mali sme už AVIU aj druhú „mašinu“ z KINEXU plus hadíc hromadu nie nových, ale 

použiteľných. To kedz porovnám ze začiatkami – mesto nám dalo 60 litrov benzínu – išli sme na jednu suťaž 

a benzín bol v rici. Ani súťaží nebývalo toľko, tak 3-4 do roka a kedz nám prišlo 15 družstiev tak sme si 

tlieskali. Asi do 10-ho ročníka bývali suťaže pri cinréri a na cesce od cintéra po mostek pri „Kúpeli“ až potom 

sme začali na hrisku. Trénuval som na súťaže aj dzievčence v Bytči a v Hliníku. Dzievčenské družstvo nebolo 

nikdze na okolí, sranda bola v tem, že vždycky skončeli prvé a druhé. (s úsmevom dodáva Mirko. Musím dodať, 

keďže bývam vedľa ihriska, v lete počuť neustále vrčať „mašinu“ a striekanie vody z prúdnice – trénujú mladí aj 

„starí“ a raz do roka býva aj nočná súťaž.) 

 

Popis k fotografii: Hasičská súťaž približne z roku 1977 vedľa Detského domova v Bytči (v pozadí vidno 

garáže pod kanálom)  

 

Horný rad zľava – Miroslav Zajac, Jozef Gašperec, Ján Mrena, Peter Klobucký, Július Višňovský, Kišo? 

Dolný rad zľava – Stanislav Klobucký, Rudolf Frolo, Ján Plačko, Marián Hujo 

 

Pokračovanie nabudúce... 
spracoval - JL -   
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Prví maturanti v Bytči 
Školský rok 1953/54 

(Spomienka maturanta) 

Po roku 1945 dochádzalo k viacerým reformám takmer v každej oblasti spoločenského, hospodárskeho a 

samozrejme politického života. Nevyhla sa im ani kultúra, ani školstvo. Do školstva nepriaznivo zasiahla reforma z 

roku 1953 nielen zlikvidovaním cirkevných škôl, čo bolo už pretým, ale aj zlikvidovaním gymnázií. Tie sa považovali 

za buržoázny prežitok. 

V Žiline boli zrušené dve gymnázia, z ktorých vznikli jedenásťročné stredné školy (ďalej JSŠ). 

Študenti, ktorí dochádzali do žilinských gymnázií aj z okolitých obci, dokonca aj z Považskej Bystrice a Bytče (kde 

neboli gymnázia), boli rozdelení tak, že z obcí bližších k Žiline, študenti chodili ďalej do Žiliny a študenti v smere od 

Považskej Bystrice a okolia Bytče stali sa študentmi novozriadenej Jedenásťročnej strednej školy v Bytči.  Tak bola 

zriadená aj maturitná trieda, ktorú navštevovali bývalí septimani na gymnáziách v Žiline. V JSŠ v Bytči sa teda prvý 

raz maturovalo rovnako, ako v bývalých gymnáziách, len sa zmenil názov školy. 

V maturitnej triede v Bytči sa v septembri 1953 prvý raz zišli študenti zo štyroch tried dvoch bývalých gymnázií v 

Žiline, teda v Bytči bol prvý maturitný ročník v školskom roku 1953/54. 

Z 27 študentov maturitnej triedy bolo najviac z Bytče 6, plus jeden z Hrabového, z Považskej Bystrice tiež 6, z 

Jabloňového a Veľkého Rovného po troch študentoch, z Považského Podhradia dvaja, po jednom z Plevníka, 

Kotešovej, Hvozdnice, Štiavnika, Predmiera a Považskej Teplej. 

V učiteľskom zbore pre maturitnú triedu s vyučovacím predmetom boli: Gejza Jesenský, riaditeľ, dochádzal z 

Púchova a učil zemepis, triednym učiteľom bol Štefan Jánošík z Bytče, učil slovenčinu a dejepis, RNDr. Jozef Ďuriník 

z Veľkého Rovného učil matematiku a deskriptívnu geometriu, PhDr. Ján Pokorný zo Žiliny učil latinčinu a logiku, J. 

Krátkoruký z Bytče učil chémiu, fyziku a biológiu, Otto Weinberger z Bytče učil ruštinu a V. Stráňay zo Žiliny 

telesnú výchovu. Pre záujemcov z maturitnej triedy viedol krúžok nemčiny Otto Weinberger.   

Dá sa povedať, že ročník bol pomerne intelektuálne zameraný, pretože vysoké školy absolvovali: medicínu - štyria 

maturanti, jeden právnik, traja pedagogickú fakultu, jedna architektúru, piati absolvovali techniku, jedna farmáciu a 
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jeden sa stal vysokoškolský profesor na prírodných vedách, teda vysokoškolské vzdelanie malo vyše 50% študentov. 

Hodne pomohli vedomosti získané za sedem rokov na gymnáziu v Žiline. Spomienka: Maturoval som ako prvý a ako 

prvému mi gratuloval profesor Otto Weinberger s poznámkou, ktorú som si zapamätal: Či si dostal jednotku, dvojku 

alebo trojku - všetko jedno. Nikto sa ťa v živote nebude pýtať, aké známky si mal na maturite.  Môžem potvrdiť. Ale 

teraz je to údajne iné. 

Bývalí maturanti mali stretnutia každých päť rokov. Predposledné stretnutie bolo po 60. rokoch v roku 2014, keď 

sa nás zišlo ešte 15 spolužiakov a na poslednom stretnutí po 65. rokoch v roku 2019, z desiatich žijúcich na stretnutie 

prišlo deväť spolužiakov. Posledné roky sa Nebeská brána viac otvára. Predsa len, osemdesiatnici. 

Maturitné tablo nám zhotovil grátis (!), z dôvodu, že sme vôbec prvými maturantmi, tak to aj zdôvodnil, akad. sochár 

Stanislav Bíroš. Bytčan. 

Na table menovite sú: Gejza Jesenský - riaditeľ, Štefan Jánošík - triedny učiteľ 

Študenti zľava, vo vrchnom rade: Miroslav Žucha, Pavol Rechtorík, Ján Janech, Jozef Chríbik, Ján Baránek, 

Vladimír Mišút, Ladislav Čička. 

V strednom rade: Miroslav Polek, Mária Gáboríková, Mária Mrafková, Mária Füköová, Mária Budišková, Mária 

Fecmannová, Anežka Ďurišová, Jozefína Zacharová, Emília Blašková, Jozef Hollý. 

V spodnom rade: Peter Lipka, Ladislav Kujan, Branislav Panáč, Ladislav Gajdošík, Miroslav Turčány, Vladimír 

Zajac, Otto Gáťa, Vojtech Jankovič, Vladimír Koštek, Rastislav Řeháček. Čo dodať? 

Maturitné stretnutia, to sú návraty do dávnych myšlienok - živé spomienky, identita nezmenená, napriek čiastočnej 

fyzickej zmene každého. Vyjadrovanie možno trochu viac učené, ale inak tie isté charakterové rysy. Spomalil sa rečový 

temperament, zato debaty sa viac opierajú o bohaté skúsenosti. To ešte drží, hoci pamäť má občas prchavú nohy. Na 

tému: nemoce - je zakázané pri stretnutiach hovoriť, ale ... je to živé, nedá sa to ubrzdiť. 

Téma súčasného moderného sveta nie je zaujímavá. V tej sa už nevyzná ani krištáľová guľa. Politici? - nepriatelia 

ľudstva. Odpudzujú. Stačí sa pozrieť na parlament a ... škoda slov. 

Pri stretnutí už sedíme za jedným stolom ako pri Poslednej večeri. Je nás menej ako apoštolov. Rozprávame sa a 

počúvame, ako si kto naplnil svoje životné poslanie. Osobne veľmi rád spomínam na spolužiakov, zážitkov bolo veľa. 

Napríklad, keď sme na turnaji krajského kola vo volejbale reprezentovali  "Našu Jedenástku" a dostali sme sa až do 

finále. Trénerom bol Ďuso Horanský, neskorší lekár a echt Bytčan. Nás, ktorí sme školu reprezentovali, školský odbor 

ONV v Bytči pozval na poďakovanie a dal nám diplomy. Mám ho ešte odložený. Čo bude ďalej, vie len Najvyšší, 

ktorému my, čo Tu ešte ostávame, ďakujeme. 

Čo priať mladším? Zúčastňujte sa stretnutí! Sú to upokojujúce zážitky, ktorých je stále menej. Pri nich sa premietajú 

roky, spomína sa a vďaka Bohu, je na čo. Dr. Otto Gáťa 

Predajňa Farby - Laky v Bytči v ére socializmu 

Dlhoroční pracovníci predajne farby – laky – manželia Kurejovci. 

 

Spracoval: PhDr. Martin Gácik 

  

Pavol Kurej narodený 14.08. 1923 

zomrel 05. 04. 2018 

Emília Kurejová rodená Várošová 

narodená 19. 05. 1932 zomrela 27. 

05. 2000. 
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Ako sa stať filumenistom… 
Po viac ako 50-ich rokov dochádza na Slovensku pomaly ale isto k zániku „archaického“ zberateľského oboru – 

zbieraniu zápalkových nálepiek – filumenistiky. Rozbor zániku by vydal na nový článok, jednou vetou – chýbajú mladí 

zberatelia. Takže ako ďalej? 

V prehistórii filumenistiky išlo o odlepovanie nálepiek priamo zo zápalkových krabiček, nasledovalo sušenie 

pomocou „pijakov“, žehlenie, lisovanie v knihách,  lepenie do albumov pre zápalkové nálepky v duchu „séria bude 

mať asi 10 kusov“. V roku 1969 vzniká Slovenský filumenistický zväz (SFZ), do ktorého vstupujú zberatelia zo 

záujmových krúžkov. Objavujú sa prvé katalógy, časopis Správy SFZ a novinková služba – dodávka zápalkových 

nálepiek a neskôr i prírezov (rozlepených kartónových obalov) priamo zo zápalkárni Smrečina Banská Bystrica. I keď 

Správy SFZ mali v počiatkoch charakter dodacieho listu, bola možnosť kontroly, čo bolo dodané v novinkovej službe 

a čo sa objavilo nakoniec v katalógoch. Smrečina Banská Bystrica bola prvou zápalkárňou v Československu, ktorá 

prešla na výrobu kartónových krabiček, neskôr i Solo Sušice a Solo Lipník. Zrýchlim dej. Rok 1993, rozdelenie 

Československa, postupné privatizácie, pokusy o kapitalizmus, zmeny názvov cez akciovú spoločnosť, spoločnosť 

s ručením obmezením. Na zápalkových krabičkách sa objavuje miesto Banskej Bystrice – zápalkáreň Prešov. (Nechcem 

sa opakovať, prakticky by som opisoval článok z Galza 1/2020 – „Koniec slovenskej filumenistiky alebo posedný zhasne 

svetlo…“). 

Takže ako začať s filumenistikou bez existencie SFZ? Prebehnúť webové stránky a odraziť sa od názvu 

„filumenistika/filuménia“ alebo „zápalkové nálepky“. Sú tu stránky, ktoré ponúkajú k predaju zápalkové nálepky ale i 

celé zápalkové krabičky, príp. originál balíčky s krabičkami.  Existujú ďalšie zberateľské stránky, ktoré ponúkajú tento 

sortiment. (Filatelisti, filokartisti,…). Pokiaľ vládnete (alebo niekto z rodiny) cudzím jazykom, je možné navštíviť i 

tieto stránky. Ide napr. o ebay, po jednoduchej registrácii máte možnosť zakúpiť nálepky alebo krabičky, na rozdiel od 

iných stránok, za rozumné ceny. Výhodou je platba v € bez ďalších bankových poplatkov, nevýhodou je dlhšia dodacia 

doba (cca 4 týždne) a pri zásielkach z Austrálie alebo USA i vyššie poštovné. Čo zbierať? Odporúčam začať zbierať 

určitý motív na zápalkových nálepkách. Výber je široký – zvieratá, kvety, autá, lietadlá, lode, vlajky, vtáci, kone, sloni, 

šport… Pokiaľ chcete zbierať „dlhodobo“, zamerajte sa na „vlajkové lode“ vo filumenistike, s možnosťou nikdy nemať 

kompletnú zbierku, akou je produkcia zo Švédska, Japonska, Belgicka, Indie, atď.    

    
 

    
 Spracoval Vladimír GAJDOŠ  
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Odznak Vojakovi-internacionalistovi 

V povojnových rokoch, predovšetkým v časoch tzv. Studenej vojny 

sa sovietski vojaci zúčastnili mnohých operácií v rôznych regiónoch 

sveta. Za svoje zásluhy boli odmeňovaní štandardnými sovietskymi 

štátnymi vyznamenaniami. Takisto sa, kvôli zvyšujúcemu sa dopytu po 

osobitnej dekorácií objavilo aj niekoľko neoficiálnych, štátom 

nezaložených odznakov, ktoré označovali vojakov, účastníkov 

konfliktov v zahraničí. Táto prax však veľmi nevyhovovala, systém 

nebol jednotný a preto dňa 28. decembra 1988 bol vydaný Dekrét 

prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR č. 9964-XI o zriadení vyznamenania 

pre vojaka-internacionalistu. 

Odznak dostali sovietski vojaci, ktorí sa zúčastnili nasledovných 

zahraničných vojenských konfliktov: v Kórei, Alžírsku, Egypte, 

v Jemenskej arabskej republike, vo Vietname, Sýrií, Angole, 

Mozambiku, Etiópií, Afganistane, Kambodži, Bangladéši, Laose 

a Libanone. Je zaujímavé, že odznak nedostávali príslušníci okupačných 

vojsk v Československu. Odznak dostávali aj pozostalí po padlých 

vojakoch. 

Odznak je vyrobený z mosadze a má tvar päťcípej červenej, bielym 

pásikom lemovanej päťcípej hviezdy. Medzi cípmi hviezdy je pozlátený 

vavrínový veniec. Okrúhly medailón má podobu modrej zemegule, 

v popredí sú dve podávajúce sa ruky. Po obvode je nápis „Vojakovi-

internacionalistovi“ a v dolnej časti štít s písmenami ZSSR.  Na zadnej 

strane hviezdy je značka výrovcu. Hviezda je zavesená na červenej 

obdĺžnikovej stužke. Na rube stužky je skrutka a matica, ktorou sa 

odznak pripevňoval na uniformu. K odznaku dostal vyznamenaný dekrét 

v červenom obale, so zlatým vyobrazením štátneho znaku ZSSR. Odznak sa nosil na pravej strane uniformy. 

Autorom výtvarného návrhu odznaku bol A. B. Žuk. Vyrábať ho začala Leningradská mincovňa dňa 3. marca 1989.  

Vyrobených bolo 505 083 odznakov.  

Odznak je zaujímavou pamiatkou sovietskych vojenských dejín druhej polovice 20. Storočia. Je bežný a cenovo 

dostupný. Spracoval: PhDr. Martin Karásek 

Pamiatka na starého otca 
Dňa 10. júna 1990 v nedeľu zomrel môj starý otec Marian Mahdík. Je tomu 30 rokov. Na jeho spomienku 

uverejňujem fotku z jeho vojenskej prezenčnej služby. Vojenčil v rokoch 1946 – 1947 v kasárňach v Žiline. Z Bytčanov 

okrem iných boli jeho spolubojovníci Svóro Skotnický, Michal Gärtner. Spomínal aj meno mimo bytčianske a to Bortel 

prezývali ho Bordel.  Prísahu skladali do rúk „železného kapitána“ Jána Juraja Staneka. Starý otec si na vojne vystrieľal 

strelecký odznak, ktorý mu zabezpečoval  o hodinu dlhšie vychádzky. Fotka je urobená v čase odovzdávania 

vojenského odevu a odchodu do civilu. Ako si spomínam z rozprávania a je to vidieť na fotke, vojenské uniformy sú 

pomiešané. Nohavice mali po Nemcoch a kabáty po Rusoch a inak pomiešané rovnošaty. 

Spracoval: PhDr. Martin Gácik  
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Šprímy – rýmy a iné drobné veršovizmy 

Milí čitatelia, 

Dnešné časy sú ťažkou skúškou nás všetkých, to čo bolo kedysi normálne, je dnes obmedzené a každá činnosť, ktorú 

vykonávame je zložitejšia a ťažšia. Zostáva nám len dúfať, že to všetko nepotrvá dlho a že to prežijeme v zdraví. 

Buďme trpezliví a viac sa venujme sami sebe a svojim blízkym. Táto doba nám na t dáva viac možností a času ako 

inokedy. 

Postrach menom COVID 19 
Náhle prišiel COVID, 

 Čo budeme robiť, 

Je to čudná – divná pliaga, 

 Všetkých nás to zamestnáva. 

Veľa starostí 

 Je zdá sa pred nami, 

Skončil sa pohodlný život, 

 Všetko je tu hore nohami. 

Spravte prosím ktosi-čosi, 

 Dáku dobrú vec, 

Nech sa z toho vyliečenia 

 Nezbláznime nakoniec. 

Ak sa vráti druhá vlna, 

 čo nám sľubujú, 

tak padneme z dnešných kolien 

 rovno na hubu. 

Ťažké bude potom vstávať,  

 ťažké dvíhať úroveň, 

my sme síce usilovní, pracovití, 

 ale s holou riťou zároveň. 

Jednoduché pravidlo 
 Ak nemáš rúško na „hube“, ľahko ťa kde-kto „dodžube“ 

 a na rukách dezinfekčný prostriedok, nevyhneš sa množstvu otázok, 

 ale keď je všetko v poriadku, môže ti každý nafúkať 

 práškový cukor do zadku. 

 

Vraj nám hrozí plynová kríza? 

Ľudia nemajte strach, nakúpte s fazule, hrachu a šošovice a budeme mať plynu dosť, môžeme ho aj vyvážať. A keď 

ho budú mať Rusi málo, predáme ho aj im. 

 

Myšlienka na záver: „Pamätaj, aj tá najťažšia hodina v živote má len 60 minút.“  Sofokles 

 DOPREČÍTANIA! 

 VL 

 

 



 

Keď navarí chlap... 4. 
 

(odskúšané recepty naše domáce, ale aj recepty našich čitateľov 

a priaznivcov) 

 

Určite ste si všimli, že sme v našom seriáli ešte nepiekli, tak to 

napravím teraz aj keď sa jedná o „slané“ pečenie, ale niekedy 

v budúcnosti uvediem aj niečo „sladké“. Tento recept by som nazval 

„Pizzové slimáky“ – inak veľmi jednoduchý recept, ale zato veľmi 

chutný a úplne nahradí slané tyčinky alebo inú pochutinu z tohto 

repertoáru. (Musím sa priznať, že ja som nepiekol – piekla moja 

manželka Darča – ale, pomáhal som – intenzívne). 

Potrebujeme: lístkové cesto, plátkový syr, šunku, kečup, pizza 

korenie, vajce 

Postup: Rozváľame lístkové cesto asi na hrúbku 2-3mm, potrieme 

kečupom, posypeme pizza korením, poukladáme plátky šunky a na 

šunku poukladáme plátkový syr, (je možné použiť aj strúhaný syr, ale 

mne sa páči viac plátkový). Zrolujeme tak, aby nám vznikla taká ako 

„roláda“. „Roládu“ nakrájame asi na 1-1,5 cm kolieska.  

Na plech vystrieme papier na pečenie na ktorý naukladáme kolieska 

nakrájanej „rolády“ resp.„slimákov.“ Potrieme rozšľahaným vajcom 

a pečieme na 180°C tak 20-25minút.Nakoľko každá „trúba“ pečie 

inak, pečieme do ružovo – červena. Garantujem Vám, že okoštujete 

jeden a skončíte až pokiaľ sa neminú. Dobrú chuť! 

Dlávená kapusta 

Viem, že je trochu zavčasu, ale ďalší diel seriálu bude až v čísle 4 tak 

v trochu v predstihu uvádzam tento recept, ktorý mám od „našich“ 

a pokračujem v ňom aj v Hliníku s manželkou Darčou, vždy máme 

výbornú kyslú kapustu. Dlávime po Všetkých svätých a recept je na 

50kg. (pri menšom množstve kapusty treba samozrejme 

prepočítať hlavne množstvo soli, cibule a jabĺk) 
Na spodok do súdka potrebujeme: krajec čierneho chleba, strapec 

hrozna, rascovú a kôprovú vňať tak po dve, 2-3 cibule, 2-3 

bobkové listy – zakryjeme kapustnými listami. Zmes na posýpanie 

kapusty: 1kg soli, 2 balíčky celého korenia, 1 balíček rasce, 2 kg 

jabĺk, 2 kg veľkej cibule.  

Na prikryté listy v súdku dáme vrstvu narezanej kapusty zasypeme 

zmesou soli, korenia a rasce trochu posypeme narezanou kapustou 

a zadlávime, trochu aby ste nerozmiesili ingrediencie na spodku 

súdka. Potom dáme jablká 4-5 jabĺk a zasypeme kapustou a zmesou.. 

Zadlávime, „čapkáme“ vzniknutú vodu, na zadlávenú kapustu dáme 

na kolieska nakrájanú cibuľu 1 cm hrubé a zasypeme kapustou 

a zmesou, takto opakujeme až do minutia kapusty. Jablká striedame 

s kolieskami cibule. Na vrch zaťažíme kameňom na to určeným. Do 

hodiny začne „žblunkať“ a asi po dvoch týždňoch ju preložíme 

z kuchyne do pivnice. Pripravil – JL - 
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