
 

 

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 X. 

2022 

www.collectorum.eu, www.velkabytca.sk 

Nový pamätník v Bytči 
„V Bytči slávnostne požehnali pamätník venovaný obetiam I. a 

II. Svetovej vojny 

Na mestskom cintoríne v Bytči pri Dome smútku stojí nový 

pamätník venovaný spoluobčanom a rodákom, ktorí zahynuli 

počas prvej a druhej svetovej vojny. 

Pamätník bol slávnostne požehnaný v nedeľu 8. mája 2022 pri 

príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. 

Pietny akt pripravilo mesto Bytča v spolupráci s 5. plukom 

špeciálneho určenia Žilina, s OZ GALZA a s mestským klubom 

muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči. Pamätník vyhotovil 

ako svoje autorské dielo Juraj Gajdošík z Bytče v spolupráci s 

Martinom Bokom z Hliníka nad Váhom. 

Pietny akt začal požehnaním pamätníka 

dekanom farnosti Bytča P. Švecom, pokračoval 

pietnym aktom kladenia vencov a zakončený bol 

príhovormi primátora mesta Miroslava 

Minárčika a podpredsedom Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov Jurajom Drotárom. 

Pietneho aktu sa zúčastnili zástupca 

primátora mesta pán Juraj Babušík, poslanci a 

poslankyne mestského zastupiteľstva : Martin 

Gácik, Ľubomír Hrobárik, Martin Dudoň, Peter 

Svetlošák, Helena Králiková, Ľuboslava 

Rybáriková, dobrovoľný hasičský zbor Bytča a 

miestny obyvatelia. 

Oslobodenie Bytče a okolitých obci sa 

uskutočnilo v rámci útočnej Ostravskej operácie 

4.UF vojskami 18. armády generála Gastiloviča, 

v ktorej boli 17. gardový strelecký zbor genpor. 

Medvedieva a 1. čs. armádny zbor Ludvíka 

Svobodu. 

Po oslobodení Žiliny 30. apríla. Československý vojaci s 3. brigádou plk. Miroslava Selnera a vojskami 38. 

streleckej divízie generála Vasiljeva, pokračovali v prenasledovaní ustupujúcich vojsk. Sovietske vojska 

postupovali po pravom brehu po Bytču a cez Bytčiansko a Kysuce na Moravu. 

Československí vojaci po ľavom brehu prenikli do večera 30. apríla po Považskú Bystricu s cieľom 

prepraviť sa na pravý breh a oslobodiť mesto Veľkú Bytču, mestá a obce na juh od mesta. 

Prechod Československých vojsk na západný breh južne Bytče pripravovali Československí vojaci. V noci 

na 1. máj, pri Veľkej Bytči podarilo sa na západný breh Váhu prepraviť časť jednotiek 3. čs. samostatnej 

brigády plk. Jaroslava Selnera, ktorého mesto Veľká Bytča, ráno 1. mája 1945 oslobodili.“ 

Text a Foto Zdenka Svrčková, mestský úrad Bytča, prevzaté z www.bytca.sk. 
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Z ľava: Juraj Drotár, Ľuboslava Rybáriková, Ľubomír 

Hrobárik, Helena Králiková, Juraj Babušík, Martin Gácik 

Miroslav Minárčik, vdp. Peter Švec a vojaci OSSR zo 

Žiliny. 

http://www.collectorum.eu/
http://www.velkabytca.sk/
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Galza informuje 

Karol 

Hladena, 

sympatizant 

mestského 

klubu Klub 

muzeálnej a 

galerijnej 

spoločnosti 

v Bytči 

narodený 

03. 12. 1944 zomrel 30. 04. 2022 

Česť jeho pamiatke 

  

 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Pribudlo do našej knižnice 

Pribudla pohľadnica Smútime za... 

Pohľadnicu vydalo mesto Bytča v náklade 200 ks pri príležitosti 120.  

výročia  narodenia Stanislava Bíroša (12.11.1901 – 17.9.1983). 

Dňa 13.4.2022 

sme si pripome-

nuli nedožité 30. 

narodeniny nášho 

kamaráta Petra 

Hrabovského z 

obce Hlbokého 

nad Váhom. 

3.9.2019 – dátum 

úmrtia 

Spomíname... 
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Návšteva z Českej republiky vKotešovej a vBytči 
V piatok 3.6.2022 o 14.00 hodine 

navštívil obec Kotešovú a mesto Bytča pán 

Ing. Pavel Filípek pracovník Ministerstva 

obrany Českej republiky a pán Pavol 

Šesták, štatutárny zástupca a správca 

Nadácie M. R. Štefánika. V obci Kotešovej 

boli naposledy v roku 2020 a preberali sme 

pamätník z roku 1998 postavený na 

pamiatku udalostí z decembra 1918.  

Potom sme sa presunuli do mesta Bytča, 

kde si prezreli znovu osadenú pamätnú 

dosku nášmu rodákovu legionárovi 

Jozefovi Adamíkovi. Obaja ma 

informovali o pamätníku v Paríži. 

Zaujímavosťou je, že meno Jozef Adamík 

z Bytče je na prvom mieste v zozname na 

tomto pamätníku.  

Oslava Turíc 
V nedeľu 05. 06. 2022 (50. ty deň po 

Veľkej noci), sme slávili sviatok Ducha 

Svätého. V roku 2022 tento sviatok 

pripadol na túto nedeľu. Tradície treba 

udržiavať. V Bytči si na sviatok Ducha 

Svätého dávajú ľudia za okno alebo za 

bránu lipovú ratolesť. Ako som sa 

dozvedel, ako naši prastarí rodičia a starí 

rodičia, si na tento sviatok piekli koláče 

krémeše.  

V období prvej Československej republiky, samozrejme aj v období 

druhej Československej republiky a počas obdobia prvej Slovenskej 

republiky a vlastne aj po skončení druhej svetovej vojny v tento 

sviatok Ducha Svätého kráčali ľudia, konali sa procesie z okolitých 

obcí od námestia smerom ku kaplnke. Mnoho ľudí prišlo ku kaplnke 

aj deň vopred a prenocovali tu. Na sviatok Ducha Svätého sa tu 

konala púť. V podstate tento sviatok sa neslávil len v meste Bytča, 

no bol populárny po celom Slovensku.  

Gratulujeme k dvom výročiam 55 rokov života 

Zľava: Ivan Kmecík (*11.7.1967), Martin Gácik, Ivan Weber 

(*19.2.1967) Foto je urobené v herni u Maroša Tvrdého na sídlisku 

v Bytči v roku 1996. 

Gratulujeme k 50-ke 

Gratulujeme k 50-ke nášho kamaráta Petra 

Haranta, ktorú oslávil 9.5.2022. Peter je zberateľ 

plechoviek a modelov autíčok.  

Týmto dávame do pozornosti bakalársku prácu 

nášho sympatizanta Martina Urbana z Malej Bytče. 

Martin v nej opisuje potenciál a perspektívu 

Bytčianskeho zámku a práca vznikla v čase 

začiatku rekonštrukcie Bytčianskeho zámku.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1943 

V tomto čísle budeme pokračovať udalosťami, 

ktoré prežili obyvatelia okresu veľkobytčianského v 

roku 1943. Materiál sme získali v Štátnom archíve v 

Žiline na Framborskej ulici. V tejto krabici číslo 32, 

fond prezidiálny, fond Okresný úrad Veľká Bytča sa 

nachádzajú aj dokumenty z roku 1942, ale viažú sa k 

udalostiam z roku 1943. Preto teda začneme tým, čo 

sa udialo v marci 1942. 

V tejto krabici sme našli aj náčrt ten je publikovaný 

v tejto časti. 

Ministerstvo vnútra v Bratislave dňa 23. 03. 1942 

pod číslom 23-3691/1-1942 vo veci Balóny 

neznámeho pôvodu – prelet cez východné Slovensko 

podpísaný za ministra vnútra Dr. Galvánek vlastnou 

rukou. Tento dokument obdržal aj Okresnú úrad vo 

Veľkej Bytči. Z dokumentu citujeme: „Hlásky hlásnej 

služby na východnom Slovensku (Široké. Plaveč nad 

Popradom, Kysak v čase od 17.30 dňa 22. 03. 1942 

zistili väčší počet asi 15 voľne pohybujúcich sa 

balónov. Tieto balóny pri dopade na zem spôsobili 

požiare a to v obci Veľká Poloma a v obci 

Krompachy. Mimo toho v Krompachoch a 

Koterbachoch bolo týmito balónmi pretrhané 

telegrafné vedenie. Behom noci z 22. na 23. 03. 1942 

boli nájdené 4 tieto balóny a to v Kysaku 3 a pri 

Kostoľanoch nad Hornádom 1.  

Popis balónu: Balóny sú gumené 4 metre vysoké, 

pod balónom je umiestnená nádoba s horiacou 

tekutou horľavinou, ktorá ohrieva vzduch balóna, 

ktorý sa v dôsledku toho sám vznáša. Pravdepodobne 

sa jedná o balóny vypustené Sovietskym zväzom alebo Anglickom preto, aby tieto spôsobili požiare a šírili paniku 

medzi civilným obyvateľstvom.  

Ministerstvo vnútra príslušné úrady upozorňuje na túto vec a im nariaďuje venovať balónom zvýšenú pozornosť a 

hneď učiniť vhodné protipožiarne opatrenia.  

Hlavné veliteľstvo žandárstva má hneď vydať obežník rovnakého obsahu všetkým žandárskym staniciam a 

veliteľstvám na Slovensku. Ústredni štátnej bezpečnosti sa tento obežník dáva na vedomie.“ 

Vzdušný úrad a veliteľstvo vzdušných zbraní pod číslom 71. 556/dôverné – V – CPO- 1942, v Bratislave na 17. 04. 

1942 vydal pokyny na zneškodňovanie balónkov. Na konci ja podpísaný šéf CPO plukovník Pech. Ján Imro.  

„V poslednom čase bolo nájdených viac nepriateľských balónkov na území nášho štátu, poťažme pozorovaných za 

preletu nad našim územím. Balónky vo väčšine nesú horľavé látky, čo znamená nebezpečenstvo založenia požiarov, 

najmä, keď nastane suchšie počasie a žatva. So zreteľom na nebezpečenstvo, ktoré tieto balónky môžu znamenať, treba 

sledovať a pozorovať let týchto balónkov a prípadne najdené balónky zneškodňovať.  

Rozoznávať možno najmä tri druhy balónkov:  

1, balónky meteorologické, na skúmanie poveternostných pomerov,  

2, balónky z impregnovaného plátna alebo hodvábu, pravdepodobne na rozširovanie a zhadzovanie letákov,  

3, balónky ocelogumové na roznášanie zápalných hmôt.  

Dňa 20. 05. 1942 vydal Okresný úrad v Žiline telefónogram Ú. Š. B. tohto znenia.  

Telefónogram prepísali na Okresnom úrade vo Veľkej Bytči.  

„Dnes letia zo západu smerom na slovenské územie anglické balóny nového typu. Balóny pri dopadnutí alebo náraze 

explodujú a niektoré nesú propagačný materiál. S balónmi treba zaobchádzať opatrne. Propagačný materiál treba 

zaistiť a poslať Ústredni štátnej bezpečnosti.  

Ak sa tieto blóny vyskytnú vo Vašom obvode, podajte ihneď písomnú správu ÚŠB ku číslu 1696/II/1942 úšb. 

Telefonom odovzdajte žandárskym staniciam, ktoré majú inštrukcie o obrane proti balónom. 

Pokračovanie na budúce. Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Rudolf Michaelli 
Náš spolupracovník Juraj Hikl sa pri potulkách po Národnom cintoríne v 

Martine zastavil pri mene, ktoré mu bolo známe. Meno je Rudolf Michaelli.  

Rudolf Michaelli sa narodil v meste Bytča 26. 07. 1897 a zomrel v meste 

Martin 29. 04 1982.  

Venoval sa divadelníckoochotníckej činnosti, bol hercom a divadelným 

režisérom. V Slovenskom spevokole zastával viaceré funkcie. Angažoval sa aj 

vo verejnej práci, pracoval v obecnom výbore a v roku 1928 ho zvolili za prvého 

zástupcu starostu v meste Martin.  

Tieto informácie sme samozrejme čerpali z internetovej stránky 

www.narodnycintorin.com.  

Teraz si priblížime niečo o bytčianskom rodákovi menom Rudolf Michaelli 

tak ako sme sa to dočítali na webovej stránke www.narodnycintorin.sk a z tejto 

stránky sme prebrali tieto informácie. 

„Michaelli Rudolf, ochotnícky herec a režisér sa narodil 26. 07. 1897 v Bytči 

a zomrel 29. 04. 1982 v Martine. Jeho manželka Anna rodená Olejčeková žila 

v rokoch 1901 – 1987.  

Rudolf Michaelli bol vyučený kominárskym majstrom a v Martine viedol 

obchod s kominárskymi potrebami. V mladosti prešiel viacerými 

zamestnaniami, všade sa však zapájal do divadelníckoochotníckej činnosti. 

Pôsobil v bytčianskej Besede a Sokole, vojenskom zátiší v Trenčíne a najmä v 

Slovenskom spevokole v Martine, kde v rokoch 1922 – 1947 vytvoril vyše 660 čisto realistických postáv, najmä 

komediálnych. Osobitne dbal na charakteristiku postáv, prostredníctvom oblečenia, takže jeho súkromný šatník 

pripomínal šatnicu spolku. Okrem herectva sa venoval aj divadelnej réžii a viackrát sa zúčastnil na celoslovenských 

divadelných súťažiach. V Slovenskom spevokole zastával viaceré funkcie, v rokoch 1924 1927, 1934 a 1937 – 1940 

bol členom divadelného odboru, 1929 – 1939 členom výboru a v roku 1940 podpredsedom. V roku 1947 ho 

vyznamenali zlatým odznakom ÚSOD (Ústredie slovenských ochotníckych divadiel pod protektorátom Matice 

slovenskej v Turčianskom Svätom Martine) a čestným diplomom. Angažoval sa aj vo verejnej práci, pracoval v 

obecnom výbore a v roku 1928 ho zvolili za prvého zástupcu starostu v 

Martine. Pracoval v Slovenskej remeselníckej a obchodníckej jednote, 

v martinskom Priemyselnom spolku a v Okresnom živnostenskom 

spoločenstve, v ktorom do roku 1940 vykonával funkciu predsedu.“  

Rudolf Michaelli s manželkou Annou rodenou Olejčekovou mali 

syna menom Daniel Michaelli. O ňom sme sa dočítali na webe a 

konkrétne sa stránke Wikipédia nasledovné: 

„Daniel Michaelli sa narodil 23. 05. 1929 v Martine a zomrel 07. 11. 

1980 v Martine, bol slovenský herec, režisér a scenárista.“ 

Ďalej sme sa o ňom dočítali: „Daniel Michaelli sa narodil 23. mája 

1929 v Martine v rodine kominárskeho majstra Rudolfa Michaelliho, 

ktorý boj aj aktívnym členom Slovenského spevokolu, kde ako ochotník 

stvárnil vyše 60 postáv a 5 predstavení dokonca režíroval. Matka Anna 

rodená Olejčeková, bola takisto ochotníckou herečkou, pôsobila v 

martinskom Slovenskom spevokole a ako herečka a zboristka a tiež sa 

venovala práci v spolku slovenských žien Živena. Po maturite na 

martinskom gymnáziu vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity 

Komenského dejiny umenia a štúdium ukončil získaním doktorátu. Po 

ukončení štúdia pôsobil na Vysokej škole múzických umení v Bratislave 

spočiatku ako pedagóg, v rokoch 1952 – 1957 bol vedúcim Katedry 

divadelných vied VŠMU. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho 

storočia sa zaslúžil o vznik Katedry filmovej a televíznej tvorby na 

VŠMU a stal sa jej vedúcim v rokoch 1969 – 1973. Medzi jeho študentov parili významní režiséri, scenáristi a 

dramaturgovia a to napríklad Boris Filan, Dežo Ursíny, Jozef Paštéka, Slavo Rosenberg, Milan Ležák.  

V roku 1958 nastúpil ako dramaturg do Československej televízie v Bratislave, neskôr sa stal vedúcim literárno-

dramatickej redakcie a dramaturgicky sa zaslúžil o vznik a vysokú kvalitu tzv. „bratislavských pondelkov“ (televíznych 

inscenácií a dramatizácií známych literárnych diel v podaní najlepších slovenských hercov). 

http://www.narodnycintorin.com/
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Po otcovi zdedil aj herecký talent. Začínal v 

ochotníckych divadlách, neskôr vytvoril množstvo 

postáv v televíznych inscenáciách, seriáloch a filmoch. Od roku 1949 pravidelne 

vystupoval aj v rozhlase. Jeho životnou hereckou úlohou sa stal Louis Pasteur v 

rovnomennom televíznom triptychu z roku 1977.  

Bol jedným zo zakladateľov Divadla mladých v Bratislave a Zväzáckeho akademického divadla.  

Zomrel 7. 11. 1980 v Martine, kde je aj pochovaný na Národnom cintoríne. Od roku 2005 je po tomto významnom 

rodákovi v Martine pomenovaná ulica (Ulica Daniela Michaelliho). 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Štyri sovietske jubilejné vyznamenania 

Faleristika bývalého ZSSR sa na celom svete teší čoraz väčšej pozornosti a záujem o ňu rastie z roka na rok. Popri 

drahých rádoch, ktorých ceny sú astronomické, sa pozornosti tešia aj medaily, hlavne najvzácnejšie-predvojnové, ale 

aj vojnové, za obranu, dobytie a oslobodenie sovietskych a európskych miest.  Najbežnejšie sú povojnové, jubilejné 

medaily, udeľované masovo, v miliónových nákladoch, čomu zodpovedá aj nižšia cena. Ale aj medzi týmito bežnými 

vyznamenaniami sú také, ktoré nie sú celkom bežné a ktoré sa tešia zvýšenému záujmu zberateľov. Sú to 

vyznamenania, vydané v relatívne nízkom počte pre zahraničných veteránov II. svetovej vojny a zahraničným 

účastníkom jubilejných osláv víťazstva ZSSR v II. svetovej vojne. Tieto chcem v krátkosti v tomto článku opísať. 

1. Jubilejná medaila „Tridsať tokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945“ 

Zriadená bola dekrétom Prezídia Najvyššieho sovietu 

ZSSR dňa 25. apríla 1975 a udeľovala sa všetkým vojakom 

a civilistom, ktorí sa zúčastnili bojov vo Veľkej vlasteneckej 

vojne v radoch ozbrojených síl ZSSR ako aj iným osobám, 

vyznamenaným medailou Za víťazstvo nad Nemeckom a Za 

víťazstvo nad Japonskom a tiež domácim frontovým 

pracovníkom, vyznamenaným medailou Za statočnú prácu 

vo Veľkej vlasteneckej vojne. Medaila sa delila na tri 

varianty-  priami účastníci bojov dostali medailu, ktorá mala 

na rube nápis „Účastníkovi vojny“ –túto variantu dostalo asi 

11 miliónov vojnových veteránov. Druhá varianta mala na 

rube nápis „Účastníkovi pracovného frontu“ a túto variantu 

dostalo okolo 3 milióny osôb. Najzriedkavejšia varianta 

medaily nemala na rube nápis, komu bola určená a tento 

najzriedkavejší typ dostalo okolo 5000 osôb. Podobne, ako 

medaily, sú rozdiely aj medzi udeľovacími preukazmi. 

 

2. Jubilejná medaila „Štyridsať rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945“ 

Založená Prezídiom Najvyššieho sovietu ZSSR  dňa 12. apríla 1985. Podmienky udeľovania a varianty medaily a 

preukazov boli zhodné s vyššie opísanou medailou Tridsať rokov víťazstva.  Variantu „Účastníkovi vojny dostalo okolo 

8 miliónov osôb, variantou „Účastníkovi pracovného frontu“ boli vyznamenané približne 3 milióny osôb 

a najzriedkavejšiu variantu, bez nápisu určenia na rube udelili približne 5000 zahraničným osobám. 
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3.  Jubilejná medaila  „Na pamiatku 100. Výročia 

narodenia Vladimíra Iljiča Lenina“ 

Medaila bola založená výnosom Prezídia Najvyššieho 

sovietu ZSSR zo dňa 5. Novembra 1969. Udeľovaná 

bola pri príležitosti 100. Výročia narodenia V. I. 

Lenina. Nebola to len charakterom pamätná, ale aj 

záslužná medaila za vynikajúce výsledky vojenských 

aj civilných osôb. Medaila má, tak ako 

predchádzajúce dve, tri varianty. Pre vojenské osoby 

je na rubovej strane v hornej časti nápis „Za vojenskú 

udatnosť“, pre civilné osoby je nápis „Za hrdinskú 

prácu“, pre cudzincov a členov zahraničných 

delegácií na rube žiadny nápis nebol. Ku každej 

variante patrila príslušná udeľovacia knižka. Za 

pracovné zásluhy bolo udelených okolo 9 000 000 

medailí, za vojenské zásluhy okolo 2 000 000 medailí 

a pre zahraničných občanov okolo 5 000 medailí. 

 

 

4.  Rad Veľkej vlasteneckej vojny, jubilejné vydanie z roku 1985 

Tento rad bol vyrobený v roku 1985, v predvečer osláv 40. Výročia víťazstva vo vojne. Podľa výnosu mali rady I. a II. 

triedy dostať všetci všetci aktívni účastníci vojny, 

vrátane partizánov a ilegálnych pracovníkov.  

Maršáli, generáli a admiráli, nositelia 

akýchkoľvek radov a medailí Za odvahu, Za 

vojenské zásluhy, Ušakovovej medaily, 

Nachimovovej medaily a obidvoch tried medaily 

Partizánovi Vlasteneckej vojny a tiež vojnoví 

invalidi mali dostať rad I. triedy. Účastníci bojov, 

ktorí nespadali do vyššie uvedenej kategórie, 

dostali rad II. triedy.  Toto jubilejné 

vyznamenanie bolo masovo udeľované, čo sa nie 

vždy stretlo s pochopením hlavne u nositeľov 

vojnových radov Vlasteneckej vojny- vojnovou 

verziou radu I. triedy z rokov 1941-1945 bolo 

vyznamenaných približne 344 000 osôb, 

jubilejnú verziu I. triedy z roku 1985 dostalo asi 

2 054 000 osôb. Rad II. triedy dostalo v rokoch 

1941-1945 951 652 nositeľov, jubilejnú variantu 

z roku 1985 dostalo 6 688 497 osôb. Rady z roku 

1985 boli zhotovené zo striebra, ale boli 

jednoduchšie zhotovené. Nemali varianty, ale rady, udelené zahraničným nositeľom mali udeľovaciu knižku 

s pozmeneným textom. 

 

Ešte spomeniem, že pri masovosti jubilejného vydania radu Vlasteneckej vojny a viacerých výrobcoch existuje 

viacero zaujímavých výrobných variánt, ktoré sú predmetom zbierania hlavne ruských faleristov. Jubilejné medaily 

s dokumentami o udelení cudzincom, a pre nás predovšetkým Slovákom, sú vzácnymi a zberateľmi vyhľadávanými 

súbormi. 

Spracoval PhDr. Martin Karásek 
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Po stopách jedného obrazu 

Hľadanie zaujímavostí je niekedy pekným a napínavým, 

ale zložitým dobrodružstvom. Ako napríklad to, ktoré som 

zažil, keď som pátral  po stopách jedného obrazu.  

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi som pri prezeraní 

albumu so starými fotografiami Bytče natrafil na 

zaujímavú čiernobielu fotografiu, zobrazujúcu obraz 

bytčianskeho zámku, namaľovaný koncom  

19. storočia. Pod ňou bol ručne písaný text: „Bytčiansky 

zámok. Obraz maľoval Tadeaz Rybrowski roku 1887. Vľavo 

dymiaci komín bola prvá parná píla v celom Uhorsku.“ 

Obraz ma zaujal, ale vtedy som mu ešte nevenoval 

dostatočnú pozornosť.  

Čiernobiela fotografia obrazu z albumu 

  

Vrátil som sa k nemu po rokoch, keď som písal knihu „Wędrówki doliną Wagu. Miasto Bytča i jego okolica“ 

(Žilina, 2010). Starý album s fotografiami už medzitým trafil do pobočky Štátneho oblastného archívu v Žiline. Tam 

som ho vyhľadal a vyhotovil si fotokópiu strany, na ktorej sa nachádzal. Z fotokópie nepríliš kvalitnej fotografie som 

preskúmal popis obrazu, nachádzajúci sa v jeho pravom dolnom rohu (z pohľadu diváka). Podľa signatúry som zistil, 

že autorom obrazu je s veľkou pravdepodobnosťou Tadeusz Rybkowski, poľský maliar, žijúci v druhej polovici 19. 

storočia a na začiatku 20. storočia. Dospel som k tomuto porovnaním signatúry obrazu s podpisom umelca na jeho 

iných maľbách. V začatom prieskume som ďalej nepokračoval. 

Nedávno však pri triedení rôznych písomností som našiel  známu fotokópiu obrazu s bytčianskym zámkom. Tak po 

rokoch som sa pustil do podrobnejšieho bádania, ktoré ma presvedčilo o správnosti pôvodného odhadu, že autorom 

maľby je skutočne Tadeusz Rybkowski. Vyplýva to z niekoľkonásobného porovnania podpisu umelca na jeho rôznych 

dielach. Najmä obrazy namaľované napr. v r. 1885, 1888 sú signované podpisom, totožným so signatúrou na obraze z 

Bytče (1887).  

Napokon zo životopisu Rybkowského je zrejmé, že v rokoch 1878-1893 pôsobil vo Viedni, kde sa zdokonaľoval v 

maliarskom umení a neskôr mal zriadený vlastný maliarsky ateliér. Odtiaľ uskutočňoval umelecké cesty po západnej a 

južnej Európe, aj po vtedajšom Uhorsku, ktorého súčasťou bolo Slovensko. Výsledkom ciest bolo množstvo diel, 

zachytávajúcich rôzne udalosti, krajinky a obrázky zo života. V tomto čase maľoval tiež na objednávky uhorskej 

šľachty a rakúskej aristokracie., napr. pre rodinu Eszterházy. Je preto dosť pravdepodobné, že obraz bytčianskeho 

zámku vznikol z podnetu Eszterháziovcov, dlhoročných majiteľov zámku alebo podnikateľa Leopolda Poppera, jeho 

nového vlastníka.  

Je zrejmé, že predmetný obraz 

znázorňuje bytčiansky zámok z 

pohľadu na ľavom brehu Petrovičky, 

z miesta dnešného parkoviska v 

križovatke ulíc S. Sakalovej a 

Zámockej, pred prístavbou 

polikliniky. Je označený titulom 

„Nagy Bittse“, t.j. Veľká Bytča. 

Pri ľavom okraji je namaľovaný 

komín a budova prvej parnej píly v 

Uhorsku, zriadenej pri zámku pred 

rokom 1870, podnikateľom 

Leopoldom Popperom. Je teda jasné, 

že obraz vznikol v dobe, keď píla 

existovala, čo potvrdzuje rok, 

uvedený na obraze a v opise pod 

fotografiou v albume - „1887“. 

Farebná úprava obrazu podľa 

MyHeritage™  
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Podľa farebného obrázka, ktorý sa mi podarilo vyhotoviť prostredníctvom internetovej stránky MyHeritage™, obraz 

mohol byť namaľovaný akvarelovými farbami na kartóne. No nie je vylúčené, že ide o olejomaľbu na kartóne alebo 

plátne. Obidve tieto techniky maľby umelec používal často vo svojej tvorbe. Tak, ako veľkosť maľby, o ktorej sa len 

možno z preskúmania podobných diel umelca domnievať, že môže mať rozmer cca 20-40 cm x 30-50 cm. 

Žiaľ bez kvalitnej farebnej fotokópie alebo originálu sa technika, podklad a rozmer maľby, nedá zistiť. 

Kto, kde a kedy vyhotovil fotografiu obrazu nie je mi známe. Tak, ako či sa zachoval originál obrazu a kde sa 

nachádza. O autorovi diela vieme rozhodne viac. 

Tadeusz Rybkowski (1848–1926) 

Narodil sa 26. apríla 1848 v poľskom meste Kielce, kde v rokoch 1857-1865 navštevoval miestne gymnázium. Po 

maturite vyučoval v súkromnom ústave Hermana Hillera v Kielcach, odkiaľ neskôr odišiel do Varšavy. Tam študoval 

na Fyzicko-matematickej fakulte cisárskej Varšavskej univerzity (1869). Súčasne pracoval na magistráte ako aplikant 

inžiniersko-stavebného oddelenia. Pretože bol veľmi nadaný a dosahoval výborné učebné výsledky, získal vládne 

štipendium na štúdium v Akadémii Umenia v Petersburgu. No rozhodol sa pre vytúžené maliarske štúdia na vysokej 

umeleckej škole v Krakove (1872-1875). Štúdium financoval z príjmov stavebno-inžinierskej činnosti, ktorú popri 

škole vykonával. Následne odišiel do Viedne, kde sa vzdelával  na miestnej Akadémii Umenia (1875-1877) a učil u 

známych profesorov a umelcov (C. Wurzinger, F. Laufberger, H. Makart, L. Löffler) 

V roku 1878 si otvoril vo Viedni vlastný maliarsky ateliér, z 

ktorého uskutočňoval umelecké cesty po Európe (Nemecko, 

Francúzsko, Taliansko, Monte Carlo) a Uhorsku. Navštevoval tiež 

Halič a rodné Poľsko.  

Bol obyčajným členom viedenského Künstlerhaus, v ktorom 

niekoľko krát vystavoval a kde získal medailu (1891). 

V tomto období tvoril hlavne žánrové a žánrovo-historické 

maľby. Kresby, akvarely a olejomaľby zo života ľudu: trhy, 

jarmoky, sedliacke svadby, poľovačky, jazdy na saniach a pod. 

Zobrazoval rôzne dedinské typy sedliakov v krojoch, židov, 

obchodníkov. Maľoval na objednávku, reštauroval obrazy, 

kopíroval portréty členov cisárskej rodiny. Jeden z jeho obrazov 

trafil aj do cisárskej umeleckej zbierky.  

 

Tadeusz Adjukiewicz: Tadeusz Rybkowski – portrét (Muzeum 

Narodowe w Warszawie) 

 

V roku 1893 sa stal profesorom štátnej Priemyselnej školy vo 

Ľvove, kde vyučoval kresbu a dekoratívnu maľbu. V meste nového 

pobytu založil a viedol školu kresby a maľby pre ženy. Stál pri 

vzniku miestneho združenia poľských umelcov, ktorého bol predsedom (1920). Angažoval sa v príprave umeleckých 

výstav (napr. Ľvov 1894) a v dekoratívnej tvorbe.   

Okrem žánrových malieb, zobrazujúcich najmä rusínsky folklór, zaoberal sa aj nástennou  dekoratívnou maľbou, 

tvoril obrázky miest, portréty, batalistické maľby. Na niektorých dielach zobrazil obrázky z Tatier. Zverejňoval 

ilustrácie v poľských a zahraničných obrázkových časopisoch. Ilustroval knihy.   

Zúčastnil sa množstva vlastných a kolektívnych umeleckých výstav. Zomrel 16. septembra 1926 vo Ľvove, kde je 

aj pochovaný v rodinnej hrobke. 

 

 Waldemar Ireneusz Oszczęda 

 

 

Materiály: 

https://zeromszczacy.pl/tadeusz-rybkowski-absolwent-z-1865-roku-malarz-id1002.html 

https://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/galeria-jednego-obiektu-rok-1863-tadeusza-rybkowskiego/ 
https://krosno.naszemiasto.pl/muzeum-w-krosnie-pokazalo-kolekcje-naftowych-pejzazy/ar/c13-3676839 
 

Spracoval Waldemar Ireneusz Oszczęda  

https://krosno.naszemiasto.pl/muzeum-w-krosnie-pokazalo-kolekcje-naftowych-pejzazy/ar/c13-3676839
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Bytča a olympijské hry 

Možno ani netušíte Bytčania, ale aj na uplynulej olympiáde v Pekingu (olympijské hry sa konali v roku 2022) sme 

mali zástupcov. Boli to Peter Cehlárik (narodený 02. 08. 1995 v meste Žilina) a Martin Gernát (narodený 11- 04. 1993 

v meste Košice). 

Peter Cehlárik je vnukom pani Helenky Cehlárikovej 

rodenej Sunegovej. Helenka Cehláriková rodená Sunegová 

už žiaľ sníva večný sen na mestskom cintoríne v Bytči pri 

svojich rodičoch.  

Starší Bytčania veľmi dobre poznali prastarých rodičov 

hokejistu Petra Cehlárika pani Karolínu Sunegovú, ktorá 

dlhé roky predávala chlebík a pána Filipa Sunegu 

spoluzakladateľa ovocného sadu v Bytči, ako príležitostný 

fotograf bol tiež veľmi známa osobnosť v Bytči. V 

súčasnosti ide Peter Cehlárik hrať hokej do Švajčiarska, 

nedávno sa oženil, preto nereprezentoval Slovensko na 

Majstrovstvách sveta vo Fínsku v roku 2022.  

Martin Gernát je vnukom Martina Gregora (narodený 

08. 03. 1940 v Žiline, zomrel 29. 03. 2006), hádzanára, 

hrdého reprezentanta Bytče a majstra Československej 

republiky.  

Pre mladších pán Martin Gregor bol vysokoškolský učiteľ v Prešove, kde aj dokončil aktívnu hádzanársku kariéru 

a prežil veľkú časť svojho života. Tu si založil rodinu s manželkou Stanislavou Charvátovou, tiež rodáčkou z Bytče. 

Narodila sa im dcéra Martina a vnuk Martin. Vnuk Martin nešiel v šľapajách svojho otca a starého otca, ale upísal sa 

hokeju. Prastarým otcom hokejistu Martina Gernáta bol Alexander Gregor. Alexander Gregor žil v Bytči a pracoval 

ako správca v sirkovej továrni. Dodnes stojí ich rodinný dom oproti „meštianke“ na začiatku Duklianskej ulice (predtým 

Wilsonova ulica).  

V súčasnosti je Martin Gernát vo Švajčiarsku, kde hrá hokej a žije s manželkou a dcérou.  

Želáme obom našim chlapcom veľa zdravia a úspechov v hokeji a samozrejme aj v osobnom živote. 

 

Peter Cehlárik  Martin Gernát  Martin Gregor, (*8.3.1940 + 29.3.2006) 

Spracovala Anna Lukačková rod. Matiašovičová – najstaršia vnučka starého tatu Ondreja Skotnického. 
 

  

Dom sa nachádza v Bytči na ulici Dukelská, predtým 

Roosveltová z tohto domu pochádza Martin Gregor. 
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Jozef Moravec – československý legionár z Hrabového 

Jozef Moravec  

*14. 08. 1892  

+12. 03. 1959 
 

manželka  

Berta Moravcová  

*06. 07. 1894 

+16. 08. 1981  
 

Jozef Moravec 

pochádzal z Mo-

ravy a pracoval 

ako úradník na že-

lezničnej stanici 

v Bytči, kde aj býval 

v služobnom dome. Jeho 

manželka pochádzala 

z Dolného Hričova. Mali 

deti – syna Vladimíra 

a dcéru Irenu. 

Pani Margita Harantová si 

zaspomínala na svojho 

otca, ktorý tiež pracoval 

na železnici a predával 

lístky. 

1. Salajka Gejza, 2. Gaš-

perec Rudolf, 3. Čmár 

Eugen, 4. Huboňa Imrich, 

5. Hlucháň Jozef, 6. Mo-

ravec, 7. Lyžičiar Frant., 

8. Masaryk, 9. Bielik Jo-

zef, 10. Čmár Jozef 

11. neznámy, 12. je čs. 

leg. v Taliansku Ondrej 

Ondrúšek 

 

Pravnučka československého legionára Jozefa Moravca 

Martina Moravcová (* 16. január 1976, Piešťany) je 

bývalá slovenská plavkyňa a plavecká trénerka. Je 

najlepšou plavkyňou v histórii Slovenska a jednou z 

najúspešnejších plavkýň sveta vo svojej ére. Spolu získala 

67 medailí na vrcholových podujatiach – 2 z olympijských 

hier, 22 z majstrovstiev sveta a 44 z majstrovstiev Európy. 

Počas svojej kariéry prekonala 3 svetové, 16 európskych a 

207 slovenských národných rekordov. Vrcholom jej kariéry 

je zisk dvoch strieborných medailí na Letných 

olympijských hrách v Sydney v roku 2000.  

Slovensko, resp. Česko-Slovensko reprezentovala na 

piatich olympiádach v rade – v Barcelone 1992, Atlante 

1996, Sydney 2000, Aténach 2004 a v Pekingu 2008. Je rekordnou šesťnásobnou víťazkou ankety Športovec roka. 

Námet na tento článok dal Michal Krúpa z Bytče a informácie doplnila Mgr. Margita Harantová z Bytče. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  

1 2 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/16._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1976
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%A1%C5%A5any
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plavky%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry_(modern%C3%A9)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry_(modern%C3%A9)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2000
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2000
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_1992
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_1996
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_1996
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2000
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2004
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2008
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0portovec_roka
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Mechanická éra záznamu a reprodukcie zvuku 

 

Pružinové motorčeky boli lacné a pomerne jednoduché. 

Štandardne sa vyrábali ako jednopružinové, ale pre zosilnenie účinku 

trvania  dĺžky otáčania taniera sa konštruovali aj ako dvoj a viac 

pružinové. Jednoduchý pružinový motor na jedno natiahnutie prehral 

jednu stranu šelakovej platne. Pri vylepšených motoroch na jedno 

natiahnutie vydržal prehratie niekoľkých strán gramoplatní. 

Konštantné otáčky (78 za min.) udržoval v motore tzv. Wattov 

odstredivý regulátor otáčok.  

Zvukovka je druhou základnou časťou a tvorí srdce 

mechanického gramofónu. Do zvukovky sa upevňuje kovová ihla, 

ktorá je pevne spojená s membránou spravidla zo sľudy alebo 

hliníka. Ihla sníma zvukový záznam z drážky média a membrána 

svojím kmitaním vytvára tlakové vlny, ktoré sú ďalej vedené cez 

zvukovod do ozvučnice. Presne opačným spôsobom sa robil samotný 

záznam. Zvukové vlny cez ozvučnicu (trúbu) vedené zvukovodom 

rozkmitali membránu záznamovej zvukovky spojenú s ihlou, ktorá 

zaznamenávala do mäkkého materiálu zvukovú stopu. 

Mechanické gramofóny ovládali trh viac ako pol storočia a patria 

preto neodmysliteľne k veľkým míľnikom vedy a techniky. Mnohí 

z nás už tieto prístroje nepoznajú, no práve oni vnášali častokrát 

aspoň trošku nádeje v lepšie časy, keďže ich najväčší rozmach sa 

zaznamenal hlavne v medzivojnovom období (obr.7 – dobová 

reklama na kufríkový gramofón).   

 

 Spracoval Ing. Michal Tokovský 

Obec Hliník nad Váhom očami Dotazníka v roku 1943. 
Vedúci notár vo Veľkej Bytči dňa 18. 05. 1943 vypracoval Dotazník o budovateľskej činnosti v obci Hliník nad Váhom 

v prvých rokoch Slovenskej republiky. Dotazník mal čiastky: všeobecná čiastka a činnosť budovateľská. V 

budovateľskej činnosti je všetko bez záznamu a sú tam tieto časti: poľnohospodárstvo, obchod, živnosť a priemysel, 

kultúra, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, dopravníctvo, elektrizácia a telefonizácia, rôzne iné stavby. 

V čiastka všeobecné teda je napísané:  

„Obec Hliník nad Váhom leží pri veľkom ohybe Váhu na pravej strane. Zloženie obce dokazuje, že v priestore obce sa 

nachádzalo voľakdajšie koryto rieky Váh.  

Obec leží tesne pri južnom úpätí Javorníkov, preto v blízkosti sú krásne lesné partie. Pred 20-timi rokmi (1923 rok) 

južné svahy boli vysadené kultúrami agátov a červeného smreka. Na rieke Váh od počiatku samostatnosti štátu (rok 

1939) prevádza sa rozsiahla regulácia. Táto regulácia pre obec má veľký význam, lebo sprístupní na komposesorátske 

pasienky, ležiace práve na druhom brehu rieky Váh. Dva potôčky lemujúce chotár obce a oboch strán, zvyšujú krásnu 

rôznorodosť lesných partií v blízkosti obce, ku ktorým obdivovateľa vedie lesná cesta uprostred zeleného trávnika.  

Obec leží iba 900 metrov od okresného mestečka Veľká Bytča. Po stránke národnostnej je obec dôležitá tým, že má 

pálenicu na borovičku a slivovicu a tak umožňuje snadný odpredaj potrebných plodín, ktoré v okrese sa nachádzajú. 

Polia, hoci malé, vo výmere sú úrodné. Urodí sa jačmeň, žito, ovos a zemiaky ba i kukurica a veľmi dobrá zelenina.  

Majetných rodín je málo. Najviac sú tu rodiny chudobné, ba až veľmi sociálne slabé, prisťahované z iných obcí, 

hľadajúc zdroj príjmu v blízkosti okresného mesta Veľká Bytča alebo v zbrojovke v Považskej Bystrici. Po stránke 

zdravotnej by bolo lepšie, keby sa dosiahlo regulácie potoka, idúceho cez dedinu Hliník nad Váhom, ktorý prškami 

nabehuje a zaplavuje nečistotou okolité uličky. Domy nesú pečať starých zemianskych kúrií (mohutné kamenné, 

prízemné stavby), popri hlavnej ceste. No však priľahlé uličky tvoria priamo nebezpečne na seba nalepené malé 

drevenné domčeky, nemajúc najnutnejšieho dvorku.“ Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Memoriál Ivana Kostelného 

Memoriál Ivana Kostelného 1. ročník Memoriál Ivana Kostelného. Dňa 7. 6. 2022 sa uskutočnil na našej škole aj vďaka 

grantovému systému mesta Bytča 1. ročník futbalového turnaja pod názvom Memoriál Ivana Kostelného. Tento turnaj 

vznikol ako spomienka na nášho kolegu učiteľa, kamaráta a trénera. Keďže sám bol futbalistom, rozhodli sme sa práve 

pre tento šport. Turnaja sa zúčastnili prevažne bytčianske školy. Vytvorili sme 2 kategórie. Mladší žiaci 5. - 7. ročník 

a starší žiaci 8. - 9. ročník. V oboch kategóriách sa nám podarilo získať 1. miesto a putovné poháre zostávajú do 

ďalšieho ročníka na našej škole. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať pani riaditeľke Mgr. Kataríne Hroncovej, 

všetkým zúčastneným mužstvám, ich trénerom, všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k usporiadaniu a samotnému 

priebehu turnaja. Vážime si to a ešte raz ďakujeme. Tešíme sa na 2. ročník. 

   

 
Spracoval PhDr. Martin Gácik, text: Mgr. Ján Rabara a Mgr. Ján Ciesarík, foto: Archív ZŠ ul. Mieru v Bytči 

a Mgr. Ján Rabara 
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Školské fotky z Veľkej Bytče 

1. Anna Harnayová, neskôr Harantová, 2. Ačjaková, 3. Kochová, 4. Gežová, 5. Korcová, 6. Blašková, 7. neznáma, 8. 

Korenáková, 9. Martinková, 10. Plačková, 11. Kemková (za vydata Pelíšková), 12. Váleria Čmárová (1925 - 1993), 

13. Čižmáriková, 14. Martinčeková, 15.Edita Odnohová, 16. Gašpercová, 17. Drábiková, 18., 19., 20. neznáme, 21 

Kochová T., 22. Šefúnová, 23. Ráciková, 24. Blašková, 25. Holašová, 26. Ráciková, 27. Kováčiková, 28. Balalová, 

29. Jalovičiarová – Wengrická, 30. neznámy, 31. Blažena Martinická – Vallová, 32., 33., 34. neznámy, 35. 

Skukálková 

5. Janka Čmárová za vydata Langerová (1933 - 2021), 6. Šalátová, 7. Srúžková, 16. Kuchárová, 27. Anna Vallová 
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 poznáme len číslo 6. Hromec, 7. Beníček M., 11. Pius Hološ, 15. Honza Milan, 17. Juranka 

Spracoval PhDr. Martin Gácik za spolupráce s K. Kasagrandovou, A. Harantovou, Mgr. M. Harantovou a B. 
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Československý legionár vo Francúzsku František Lyžičiar 
 

Vážení priaznivci nášho kvartálnika GALZA, 

 

po opísaní životných osudov dvoch predchádzajúcich legionárov, oboznámim vás so 

životným osudom legionára Františka Lyžičiara, môjho starého otca. 

Narodil sa 3.10.1893 v obci Petrovice, okres Veľká Bytča. V mladom veku mu zomrela 

matka a jeho otec len s veľkými ťažkosťami na malom hospodárstve dokázal uživiť 

päťčlennú rodinu. František bol najstarší z detí. Keď mal šestnásť rokov, v rodine sa 

rozhodli aby vycestoval za prácou do Ameriky a tak finančne podporoval rodinu. V 

Amerike sa mu darilo a tak to bolo až do roku 1917. V tom roku v lete prišiel do USA 

Milan Rastislav Štefánik robiť nábor do československého vojska vo Francúzsku. M. R. 

Štefánik na prednáškach svojou víziou na nový štát, po páde monarchie, a najmä svojou 

charizmou natoľko ovplyvnil účastníkov a aj Františka, že opustil dobrú prácu a prihlásil 

sa do čs. vojska. Prihlášku podal 3.11.1917. V tretej výprave amerických Slovákov sa 

preplavil do Francie. Priplávali 

10.12.1917.  Základný výcvik 

prebiehal v Cognacu. Dňa 7.3.1918 

bol zaradený do čs. vojska k 21.pluku ako strelec. Po výcviku a 

odovzdaní plukovného práporu francúzskym prezidentom, bol 

21.pluk dňa 10.6.1918 presunutý do Darney. To bol 

východiskový priestor pre bojové operácie pri obciach Terron a 

Vouziers. Bojové operácie začali 18.10.1918 a trvali do 

31.10.1918. Od júla 1918 do októbra 1918 žili naše pluky iba v 

zákopoch po členky v blate. Prvý útok našich vojakov 21. pluku 

pri Terrone dňa 22.10.1918 zatlačili Nemci yperitovými granátmi 

späť do východzej pozície. Dňa 23.10.1918 veliteľ čs. vojska 

kapitán Otakar Husák zavelil do nového útoku, v ktorom naše 

vojsko vytlačilo Nemcov a dobylo vytýčenú kótu. Tento bojový 

úspech francúzske velenie vysoko hodnotilo. Pri tomto útoku bol 

23.10.1918 legionár František zranený delostreleckým granátom. 

Zranenie bolo devastačné, zasiahnutá bola celá pravá strana tela, 

teda ruka aj noha. Z bojiska bol presunutý do nemocnice Moip 

Cravant, kde bol do 26.11.1918. Následne bol presunutý do 

vojenskej ambulancie, kde bol do 11.12.1918. Od tohto dátumu 

bol znovu presunutý do nemocnice do Ausenie, kde bol do 

17.12.1918. Dňa 6.1.1919 bol vlakom odoslaný do vlasti. 

Ranených čs. legionárov doliečovali v Prahe. Dokedy bol v Prahe 

už záznam z Vojenského historického archívu nehovorí. Pred 

vojnou sa jeho otec s rodinou presťahovali do Bytče do časti 

Obora, terajšia Hlinkova ulica. Tam kúpil pôdu a zriadil 

hospodárstvo. Po preliečení v Prahe sa František vrátil k rodine 

do Bytče. Nová Československá republika sa o vojnových 

invalidov starala a legionárovi Františkovi ponúkla prácu mýtnika na bytčianskom moste. Práca bola 

spojená  celodennou ostrahou mosta a bývaním v mýtnom 

domčeku na moste. Základy mýtnice stoja dodnes vo firme 

Havaria Kalaš. Postupne si našiel v Hornej ulici manželku Máriu 

Zacharovú a s ňou sa im v mýtnom domčeku narodili tri deti. Pred 

rokom 1930 sa mýtnice rušili. Keďže mal úspory z Ameriky, dal 

si postaviť dom s obchodným priestorom na terajšej ulici Sidónie 

Sakalovej. Teraz je v tom dome predajňa Jednota. Tam sa 

presťahoval okolo roku 1930,kde sa im narodilo ešte jedno dieťa. 

Zriadil tam trafiku, ktorá už bola v projekte stavby a dostal na ňu 

licenciu o čom hovorí aj tabuľa na priečelí domu na foto. Lokalita 

bola mimo hlavného ťahu a preto trafika na uživenie rodiny 

nestačila. Z toho dôvodu sa venoval aj poľnohospodárstvu koľko 

mu zdravie dovolilo. V šesťdesiatych rokoch sa rušili aj trafiky a 
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tak sa zamestnal na JRD Bytča. Bol pridelený k pánovi Filipovi Sunegovi do novo 

budovaného ovocného sadu. Ovocný sad vysádzal s pánom Ondrejom Čebekom a 

mladou odborníčkou-ovocinárkou Evou Ďurdíkovou - Pánikovou. Samozrejme ešte 

s ďalšími pracovníkmi, ale ich mená si už nepamätám. Počas minulého režimu sa 

zásluhy legionárov o vznik I. ČSR prehliadali. V roku 1968 sa v Bytči a Predmieri 

konali mítingy. Vtedy organizátori starého otca a ostatných žijúcich legionárov 

nahovorili obliecť si uniformu a vystúpiť pri soche M. R. Štefánika v Predmieri. 

 

Informácie som čerpal z rozprávania starého otca a Vojenského historického 

archívu v Prahe 

 

 

 

Spracoval: Juraj Hajdúch, vnuk legionára   

Budova mýtnice. 

V súčasnosti sa tam 

nachádza odťahová 

služba Kalaš. 
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BYTČA a „JEJ“ ZÁPALKY 
Zápalkových nálepiek s motívom Bytča je pomenej. Prvou je prvorepubliková nálepka s motívom bytčianskeho zámku. 

Existujú dve, líšiace sa jemným a hrubým rastrom, tj. počtom malých bodiek v dúhe na obrázku. 

Krátka povojnová história výroby zápaliek v Bytči, do roku 1954, 

bola poznamenaná značkou B.I. (Iskra Bytča) v krúžku. Zápalky na 

Slovensku sa od roku 1945 vyrábali hlavne v Banskej Bystrici, 

Ružomberku a Bytči, krátko i v Žiline, v krúžkoch sa objavovalo ešte 

BB.I. a R.I. Zberatelia - 

špecialisti zaznamenali i 

prípady, kedy si 

Ružomberok „vypomohol“ 

bytčianskym krúžkom, 

vylomením na matrici 

spodnej časti písmena B a 

vzniklo  ružomberské 

„ostré“ R a „guľaté“ R. Špecialisti ešte rozlišujú niekde veľký a malý krúžok, 

s milimetrovými rozdielmi. Po ukončení výroby zápaliek v Ružomberku 

v roku 1959 pokračovala vo výrobe zápaliek na Slovensku ako ostatná Smrečina Banská Bystrica do roku 2002. 

Najmenšia „reklamná plocha“ s bytčianským motívom sa objavila na zápalkových nálepkách v roku 1960. Prvou bola 

10 kusová séria  „Športové potreby“ – DI závod Súľov, 

Bytča (kat. čísla 734 – 743). Pôvodne Drevoimpregna, 

závod Súľov – Bytča vyrábal hlavne zimné športové 

výrobky. V dobách najväčšej slávy to bolo až 300 párov lyží 

denne. Ešte v roku 1997, už ako Drevoindustria Súľov s.r.o. 

– Bytča, vyexpedovala  90 000 drevených sánok ročne. 

Dnes sa podieľa okrem športových výrobkov i na výrobe 

záhradného nábytku, reziva, atď. Ešte v roku 1960 

nasledovala 9 kusová séria Mechanika Kinex Bytča (kat. 

čísla 770 – 778). Pôvodne Považský železopriemysel 

(zaregistrovaný v roku 1906) už v roku 1893 vyrobil prvú 

mierku na drevo. Názov Kinex sa objavil v roku 1960. Dnes 

existuje ako Kinex Bearings a. s. s prevládajúcou výrobou 

valivých ložísk. 

V klasickom prevedení, tj. 

zápalková krabička so zápalkovou nálepkou, skončili 

zápalky na Slovensku v roku 1970. Poslednou slovenskou 

zápalkovou nálepkou, i keď sa objavila len na balíčkoch so 

zápalkami,  bola Elektrosvit (kat. číslo 1718). Do roku 

2002 nasledovalo obdobie výroby celých kartónových 

krabiček – a objavilo sa nové slovo – prírez. Podobne sa 

experimentovalo v 50-ich rokoch, keď bola chvíľku snaha 

nahradiť zápalky termínom plamene. Čo na záver? 

Filumenisti vymierajú, objavujú sa zberatelia celých 

škatuliek – kumyxafisti. A filumenistika smeruje do oblasti 

zberateľov kuriozít,… 

Spracoval Ing. Vladimír GAJDOŠ 

  

(prvorepubliková, kat. číslo 445a) 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Šprímy – rýmy a iné drobné veršovizmy 

 

Milí čitatelia, 

konečne končí školský rok a prichádzajú prázdniny, čas dovoleniek a zaslúženého odpočinku po dňoch plných stresov 

a napätia spôsobených pandémiou. GALZA PRESS praje všetkým, aby dobre zregenerovali svoje telo a načerpali 

nových síl do zmien a prekvapení, ktoré na nich ešte čakajú. K tomu chceme prispieť novými postrehmi, témami, 

zaujímavosťami a štipkou humoru. 

 

Odborné rady poradcu predmanželskej poradne sexuológa Dr. Aurela Cikuliaka: 

Pre mužov – viete ako si muž v dnešnej dobe zadováži lacnú, spoľahlivú a výkonnú práčku a umývačku riadu? Je to 

jednoduché – ožení sa. 

Pre ženy – snívate o bezstarostnom živote plnom šťastia, radosti a obdivu? Nechajte sa zbaliť naivným a bohatým 

hlupákom a Váš sen sa stane skutočnosťou. 

 

Oznamy: 

*Máš 15 rokov a si „poleno“, poď študovať drevarinu, drevo je materiál budúcnosti, využi svoj vrodený potenciál. 

*Si mladý, nesmelý a skromný? A chceš uspieť vo svete veľkých peňazí? Vstúp do politiky a staň sa veľkým 

zvieraťom, ľudovo povedané „sviňou“. Nemaj strach, že to nezvládneš, veď tu boli aj sprostejší a presadili sa, chce to 

len pevnú vôľu a čas. 

*Reklama nám masíruje mozog deň čo deň, preto často kúpim veci aj čo nepotrebujem. 

*Keby neboli na svete dobrí politici, tak by sme boli všetci asi v ri.. 

 

Novinky z kultúry: 

Pripravuje sa nový celovečerný film režiséra Emila Toporiska „Keď sa naserieme budeme štrajkovať“. Je to úsmevný 

príbeh elity a plebsu našej modernej a demokratickej spoločnosti. 

 

Druhým filmom je kreslená rozprávka režiséra Františka Pagáča, rodáka zo  Zámoria „Záprdek“. Dej sa odohráva na 

slepačej farme, kde sa mladý slepačí pár márne snaží založiť si rodinku. 

 

Novinkou je aj divadelná hra Ignáca Lopatku „Zmrd“ opisujúca príbeh starého, ufrfľaného dôchodcu vyžívajúceho sa 

písaním anonymov. 

 

Miniatúry z Galzackého veršovníka: 

Mlieko     Rozum 
Pijeme ho veľkí, malí,    Mal by ho mať každý v hlave, 

Je to riadna „pecka“,    veď tam predsa patrí, 

chutí z fľaše, z tetrapaku,    bohatý je každý človek, 

aj z maminho cecka.    ak je jeho vlastník. 

 

Cibuľa     Chladnička 

Keď ju krájaš, roníš slzy,    Býva plná rôznych dobrôt, 

z úst ti po nej trochu smrdí,    naše zmysly nimi láka, 

zelenina je to ale veľmi zdravá,   veľa jedla škodí zdraviu, 

akurát sa po nej zle bozkáva.    stúpa po ňom váha. 

 

Myšlienka na záver: „Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.“ 

    M. Schlesinger 
  

 

 DOPREČÍTANIA! 

 VL 

 



 

Šmakocinky od Šperkovcov 
Ahojte!  
Keďže je sezóna sliviek rozhodla som sa, že toto číslo budem venovať slivkám, ktoré mám veľmi rada a ktoré 

vám veľmi rada prestavím.  

 

Prvý veľmi jednoduchý a rýchly recept budú : Pečené slivky.  

 

Potrebujeme: slivky, mleté alebo sekané orechy, hnedý cukor a maslo 

Postup: Slivky si umyjeme, prekrojíme na polovice a odkôstkujeme. 

Poukladáme prekrojeným na vrch na papierom na pečenie vystlaný plech. 

Posypeme hnedým cukrom (podľa chuti) a na to nasypeme mleté alebo sekané 

orechy (podľa chuti). Na slivky nakrájame maslo, aby pokrylo celú plochu 

sliviek. Pečieme vo vyhriatej rúre na  180°C približne 15-20 minút.  

( aby slivky zmäkli, ale aby neboli na kašu). 

Ako ozdobu môžeme použiť čokoládový toping  

a čučoriedky prípadne iné ovocie.  

Typ: viem si takto pripravené slivky predstaviť  

ako prílohu k orechovým šúľancom. 

 

Druhý koláč bude obrátený slivkový koláč (hrnčekový, ale použiť sa dá aj lístkové cesto ) 

Dávnejšie som robila tento koláč s lístkovým cestom, ale táto verzia s hrnčekovým  

koláčom sa mi zdá chutnejšia. 

 

Potrebujeme: slivky, maslo, hnedý cukor, škorica.  

Na cesto: dve šálky polohrubej múky, jedna šálka cukru, jeden prášok do pečiva, dve vajcia, jedna šálka 

mlieka, jedna šálka oleja a štipka soli. 

 

Postup: Slivky umyjeme a vykôstkujeme a poukladáme na papierom vystlaný veľký plech.  Na panvici 

rozpustíme veľkú polievkovú lyžicu masla a prisypeme cca. 3 polievkové lyžice hnedého cukru a 

skaramelizujeme. Keď máme karamel hotový, hmotu vylejeme na poukladané slivky v plechu.  Keď už máme 

pripravený plech so slivkami pustíme sa do cesta. Do misky si nasypeme 2 šálky polohrubej múky jednu šálku 

cukru a pridáme jeden prášok do pečiva a štipku soli. Do druhej misy pridáme dve vajíčka, šálku mlieka, 

šálku oleja a dôkladne premiešame. Takto pripravenú zmes vlejeme do prvej 

misky so sypkými ingredienciami a taktiež dôkladne premiešame. Pripravenú 

zmes prelejeme do plechu so slivkami. Pečieme v rúre vyhriatej na 180°C cca. 

30 minút. Po upečení ešte horúci koláč preklopíme na druhý plech tak, aby 

boli slivky s karamelom na vrchnej strane. Po vychladnutí nakrájame a 

môžeme servírovať.  

Aby som nezabudla verzia s lístkovým cestom je oveľa jednoduchšia. 

Vynecháme prípravu cesta len lístkové cesto dáme na slivky a zvyšok 

 postupu je rovnaký. 
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