
                             

 

Informačný  „kvartálnik“  nie len o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na bytčiansku...                                                                           

 

                                 V elektronickej podobe nás nájdete na: 
 

www.collectorum.eu 
 

Tretia zberateľská výstava  

 

V dňoch 17. 7. 2015 - 9. 8. 2015 sa konala v Sobášnom paláci v Bytči Tretia zberateľská výstava, 

ktorú poriadal Zberateľský klub Hliník nad Váhom, občianske združenie GALZA Bytča, Filatelistický 

klub   KF53-38 Bytča a Klub muzeálno-galerijnej 

spoločnosti v Bytči. 

Na výstave bolo možno zhliadnuť zbierky 

poštových známok, zápalkových nálepiek, mincí, 

papierových platidiel, ale aj pivné etikety, 

minerály, medaile, chladné zbrane, modely 

hasičských a prezidentských automobilov ale aj 

poštové lístky z Nepálu, tranzistory a iný 

zberateľský materiál venovaný legionárom a 

osobnostiam Bytče. 

 

Myslím, že táto akcia bola vydarená nakoľko 

vernisáže sa zúčastnilo asi 300 ľudí. Z pozvaných 

hostí stojí za pozornosť predseda SDKÚ-DS a 

predseda VÚC Bratislava Pavol Frešo, spisovateľ 

PhDr. Milan Vároš - rodák z Bytče, ktorý 

prezentoval svoje knihy.  

 

Pozvanie prijal aj jeden z najväčších zberateľov 

zápalkových krabičiek pán Pavol Mateják z 

Trenčína, pán Ján Gumančík - numizmatik z 

Považskej Bystrice, filateliu reprezentoval Dr. 

Otto Gáťa z Bytče a Milan Revilák zo Žiliny. Na 

vernisáži bolo prítomných  veľa starých Bytčanov. 
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

Predseda SDKÚ-DS a predseda VÚC Bratislava Pavol Frešo  

a primátor mesta Bytča Bc. Miroslav Minarčík 

www.collectorum.eu
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Okienko pre filokartistov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pravidlá bytčianskeho jazyka 
 

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

štangľa – železná páka - palica, ale aj celá saláma 

mrtuľa – matica 

viršľa –  párok 

dach – strecha 

drmľa – starý strunový nástroj, ale aj povoľná žena 

kupleraj –  nevestinec, bordel 

 

Keď sme boli niekedy neposední a vyvádzali sme, rodiča nám vedeli povedať:  „Čo nesedzíš v kľudze, čo máš v rici 

mrle!“ 

 

             Spracoval JL 

Pohľadnica na pokračovanie 
 

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

Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc, 

dnes uvádzame jedenástu „Gazda z Oščadníc“ 

 

 

Ako prezývajú obyvateľov 

Štiavnika  
 

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke 

„Štiavničanov“, nepodarilo sa nám túto informáciu od 

nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov? 
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GALZA informuje... 
 

Čerstvý 80-nik. 
 

Dňa 21. 8. 2015 sa dožil krásneho životného jubilea dlhoročný popredný publicista, 

filatelista a správny chlap  Dr. Otto Gáťa - člen filatelistického klubu KF 53-38 Bytča. Vyše 

tridsať rokov reprezentoval Československo a Slovensko na svetových a medzinárodných 

výstavách. Ako prvý Slovák získal na medzinárodnej výstave v zahraničí roku 1982 Veľkú 

cenu výstavy (Grand Prix) a veľkú zlatú medailu. Od roku 2011 vydáva tlačovinu Bytčianska 

filatelia. Nás teší, že nám pomáhal pri zostavovaní štruktúry GALZAPRESU. Prajeme 

doktorovi Gáťovi do ďalších rokov života pevné zdravie, šťastie, plno elánu a zberateľských 

prírastkov. 

         S úctou Martin, Jozef, Barbora a Peter. 
 

Môže za to internet.. 
 

Vážení čitatelia. Už sa Vám stalo, že Vám niekto niečo daroval? Len tak? Ani Vás 

nepozná.... V dnešnej dobe, v ktorej žijeme, je to až neuveriteľné, že sa Vám také 

niečo stane...  

To vám príde e-mail s krátkym popisom - že po nebohom manželovi, zberateľovi 

zápalkových nálepiek zostala „hromada“ filumenistického materiálu, ktorú by 

niekomu, kto sa tomu venuje rada darovala. Takto nás cez internet oslovila pani 

Zuzana Krušinová (rodená Ševčíková) - rodáčka z Bytče, ktorá navštevovala 

bytčianske gymnázium a ktorej zostala zbierka po nebohom manželovi Ing. 

Rudolfovi Krušinovi. Nuž a potom 

Vám začnú chodiť krabice plné 

filumenistického materiálu.  

A preto som pani Zuzanu na našu vernisáž Tretej zberateľskej 

výstavy pozval a som veľmi rád, že pani Zuzana moje pozvanie 

prijala a prišla na otvorenie výstavy, kde sme sa osobne spoznali. 

Ako povinnosť a aj poďakovanie som sa rozhodol vystaviť 

filumenistický exponát v mene Ing. Rudolfa Krušinu. Som 

presvedčený, že s pani Zuzanou budeme aj naďalej v kontakte... 

Mohli ste nás vidieť na Dvojke 

 

Dňa 26. 6. 2015 ku nám zavítala RTVS z relácie Generácia - zlaté roky života s moderátorkou Oľgou Belešovou aj 

televíznym štábom. Popri medailóne o Bohuslavovi Behríkovi sa televízia rozhodla natočiť aj medailón o 

zberateľstve na Bytčiansku. Tak sme dostali možnosť prezentácie GALZA OZ, ZK Hliník nad Váhom, 

Filatelistického klubu KF 53-38 Bytča, Klub muzeálno-galerijnej spoločnosti Bytča a k prezentácii sa dostali aj 

dobrovoľný hasiči pod vedením veliteľa Jána Gärtnera, nakoľko sa reportáž natáčala v priestoroch Dobrovoľnej 

hasičskej zbrojnice v Bytči. Priestor dostali jednotliví zberatelia so svojimi zbierkami a ikonopisárka. Reportáž bola 

odvysielaná 19. 9. 2015 na Dvojke .  

              Spracoval JL 



4 

 

Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 

 

 

V tomto čísle opíšeme Bytču a bytčiansko v rokoch 1927 a 1928. 
 

Dňa 13.2. 1927 sa konala v Zemianskej Kotešovej schôdza Komunistickej strany a rečnil na nej Juraj Peter.  

Dňa 6. 3. 1927 sa konalo verejné zhromaždenie v Sokolovni usporiadala ho ČS strana sociálnodemokratická vo 

Veľkej Bytči. Rečnil senátor František Zimák. Kritizoval nový zákon o verejnej správe.  

V utorok 6. 3. 1927 o 19.00 sa konal promenádny koncert hasičskej kapely na námestí v Bytči. O 20.00 sa konala  

slávnostná akadémia v telovýchovnej jednote Sokol. Nasledujúci deň v stredu 7. 3.1927 sa konala o 9.00 slávnostná 

omša v rímsko-katolíckom kostole v Bytči. Od 6.3.1927 do 8. 3.1927 boli v školách vyvesené štátne vlajky ČSR. 

Jednalo sa o výročie narodenín prezidenta ČSR. 

Dňa 25. 3. 1927 sa konala v obci Veľké Rovné schôdza Slovenskej ľudovej strany a rečnil na nej poslanec Štefan 

Surovjak a Imrich Mócik. V reči obhajovali vstup Slovenskej ľudovej strany do vlády a vyzvali stranu, aby založili 

miestu organizáciu. Celkovo bolo obyvateľstvo nespokojné, s tým, že v Bytči nepôsobil okresný lekár. Najbližšie sa 

nachádzal v Považskej Bystrici. Obec Veľká Bytča sa s obcou Hliník prepájala výstavbou hatí na pravom brehu 

Váhu. V tomto roku pokračuje výstavba meštianskej školy. Tunajší hostinský Jozef Čmár kúpil na námestí v Bytči 

dom, v ktorom sa dovtedy nachádzala „Budúcnosť“ (dnes Formula)  a začal tam stavať moderný hostinec. 

V Mičurovej ľudovej politike sa pretriasal prípad  Veľkej Bytče. Novozvoleného kaplána Kollára do Veľkej Bytče 

nevpustilo niekoľko žien z HSĽS za prítomnosti miestneho dekana Msg. Jančovica  do tunajšej fary. 

V roku 1927 mali hlinkovci viacero verejných zhromaždení o okrese. Kritizovali mičurovcov a konkrétne Martina 

Mičuru, že sedí na dvoch stoličkách a prišiel robiť politiku na Slovensko za české peniaze.  

Dňa 28. 4. 1927 vydal Župný úrad v Turčianskom sv. Martine požiadavku pre okresných náčelníkov a požadoval 

evidenciu politických strán tuzemských a odborových organizácií. 

Z hlásenia sa dozvedáme o politických stranách a organizáciách v okrese Veľká Bytča.  

V obci Kotešová pôsobila Komunistická strana. Predseda bol Jozef Nehaj a mala 25 až 30 členov.  

Republikánska strana zemědělského a maloroľníckeho ľudu Veľká Bytča. Predsedom bol Jozef Skotnický, 

podpredseda Ignác Rehák, tajomník Jozef Hlucháň, pokladník Štefan Božek, revizor Peter Rehák a Vlachovský. 

Výborníci boli Ferdinand Kamas a Peter Kubička, Ferdinand Martinický, Ladislav Krásný, František Tiso, Anna 

Hromecová. Počet členov nebol známy spracovateľovi hlásenia. 

Slovenská ľudová strana v Petroviciach. Predseda Štefan Komada, podpredseda Jozef Motyčik, jednateľ Ludvik 

Kristinik, pokladníčka Gizella Kristiniková. Počet členov neznámy.  

Obec Kolárovice. Slovenská ľudová strana. Predseda Martin Adamík, podpredseda Peter Tapay, jednateľ Alois 

Hunčík, pokladník Jozef Neburka. Počet členov neznámy.  

Čs. strana sociálnodemokratická v Kotešovej, neuvedené v ktorej. Predseda Františk Várada, náhradník Jandačka, 

zapisovateľ Pavel Lanžo, pokladník Jozef Šimon. Počet členov neznámy.  

Čsl. lidová strana teda mičurová strana, vo Veľkom Rovnom predseda Ondrej Kurucár Čapko, podpredseda Jozef 

Beloň, jednateľ a pokladník Justín Fojtík. Strana mala cca 25 členov. 
 

V obci Predmier.  
 

Slovenská ľudová strana – hlinková. Predseda Vojtech Janský r. k. farár. Podpredseda Pavel Malgot bol roľník 

a zároveň aj starosta. Tajomník Antonín Repa roľník, Justin Šukala pokladník, železničiar, Štefan Slanička 

výborník, roľník, Štefan Dúbravka výborník, roľník, Štefan Bajza výborník, roľník. Členov mali 120. 

Odborová organizácia Sväz slovenských železničiarov v Predmieri. Predseda Jan Daman, podpredseda Justin 

Šukala, Štefan Bačikovský pokladník, Pavel Minarovský tajomník, Šimon Čaniga výborník, Jozef Minarík 

výborník. Členov mali 40.  

Čs. strana sociálnodemokratická mala predsedu Valentína Divoša, železničiara. Tajomník bol Kornel Chladný tiež 

železničiar. Pokladníkom bol stolár Martinkovič a Július Bednár, robotník robil dôverníka. V obci Predmier mali 40 

členov.  
 

Odborová organizácia Republikánskej robotníckej strany sa volala Robotnícka Beseda  pôsobiaca v obci Súľov -  

Hradná jej predseda bol evanjelický farár, Miroslav Križan, podpredseda bol roľník Juraj Ďurajka a zapisovateľ 

roľník Štefan Boško. Pokladníka robil roľník a hostinský Štefan Šefara a výborníka roľník Juraj Bušovský. Ďalšieho 

výborníka robil roľník a hostinský Štefan Boško a Štefan Soliš. Členov bolo 80.  

Slovenská ľudová strana mala svoje skupiny v obci Jablonové, kde mali 60 členov, v obci Maršová-Rašov 35 členov 

a v Hrabovom 70 členov. Pri týchto obciach je v zázname žandárov poznámka o neplatení príspevkov a teda o nie 
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riadnom fungovaní organizácie. Takisto je táto poznámka aj pri obci Predmier, čo sa tejto strany týka. Iné 

zoskupenia a organizácie sú bez poznámky. 

V obci Jablonové boli funkcionári všetko roľníci. Predseda sa volal Pavel Čička, pokladník Jan Černuch – Rosa, 

jednateľ Imrich Staríček, výborníci boli Rudolf Čička, Jan Krajči, Juraj Krajči. Juraj Krajči bol aj starosta obce.  

V obci Maršová – Rašov boli všetci funkcionári takisto roľníci až na výborníka Jana Fojtíka a ten bol kováč. 

Predseda bol Ján Blahovec a bol tiež námestník starostu. Pokladník Jan Kvašňoský Grofík, jednateľ Jozef Kadáček, 

výborníci boli Juraj Kadáček, Štefan Žák, a spomínaný Jan Fojtík.  

V obci Hrabové bol predseda Michal Gajdošík a pokladník Jozef Gaňa, a obaja boli roľníci.  

V obci Dolný Hričov mala Československá strana lidová – Mičurova 70 členov. Predseda bol roľník Rudolf Palíček, 

podpredseda roľník a starosta Jozef Ševčík, tajomník bol študent Kamil Blaško, pokladník železničiar Stanislav 

Hluchý, revízor železničiar Ladislav Ševčík, dôverník železničiar Pavel Kallany, výborník bol roľník a hostinský 

František Hudec a železničiar Šimon Hruboška.  

Z hlásenia sa dozvedáme, v akých pomeroch žila vdova Elena Kratochvílová. Bola úplne nemajetná, zamestnaná 

ako dočasná štátna učiteľka v obci Štiavnik s mesačným platom 898 Kč. Bola matkou dvoch detí a to dcéry Eleny 

narodenej 19. 11. 1923 a syna Jaroslava narodeného 5. 5. 1925.  

Z hlásenia žandárskej stanice Dlhé Pole pre Okresný úrad v Bytči zo dňa 04. 06.1927 sa dozvedáme o existencií 

politickej strany Československej strane lidovej  - Mičurovej. Táto strana tu mala 250 členov a predsedom bol 

slúžny vo výslužbe Rudolf Mičura. Miesto podpredsedu bolo v čase hlásenia neobsadené.  

V Dlhom Poli založil roľník Jozef Deanke, bývajúci v Dlhom Poli s robotníkom Rudolfom Gáborom pracujúcim 

v bani v Moravskej Ostrave a často do Dlhého Poľa chodieval, Komunistickú stranu, ktorá mala asi 20 členov. 

V obci Dlhé Pole už iné politické strany nepôsobili.  

V obci Hvozdnica mala  Slovenská ľudová strana asi 50 členov ale neboli organizovaní. V tomto období tam 

zakladali Čs. stranu lidovú – Mičurovu, ktorá začínala s 18 timi členmi. Zakladateľom bol Jozef Rovňan nájomca 

potravinového družstva v obci Hvozdnica. 

V obci Malá Bytča mala Slovenská ľudová strana asi 60 neorganizovaných členov.  

V obci Veľká Kotešová pôsobila Komunistická strana ČSR a predseda bol murár Karol Čurda z Veľkej Kotešovej. 

Tajomníkom bol Jozef Nehaj mladší z obce Zemianská Kotešová a pokladník bol Štefan Jandačka v obce Veľká 

Kotešová. Členov mali asi 12.  

V obci Veľká Bytča pôsobila Slovenská ľudová strana. Predseda bol Štefan Jančovič a podpredseda Jozef Mahdík, 

obchodník so zmiešaným tovarom vo Veľkej Bytči. Tajomníkom bol Michal Fundárek mladší, kožiar vo Veľkej 

Bytči a vo výbore boli Mikuláš Skotnický obchodník, Jozef Tiso mäsiar, Michal Fundárek starší, kožiar, Jozef 

Pohovej obuvník, Jozef Čebek stolár, Ján Možieš kachliar. Členov mali približne 140.  

Republikánska strana mala predsedu Jozefa Skotnického zvaného Kantas, roľníka. Podpredseda bol Matej Janout 

prednosta poštového úradu, pokladník bol roľník Ján Hromec, organizačný referent Karel Maleček úradník, 

tajomníkom bol trafikant Jozef Hlucháň. Členovia výboru boli roľník Karol Daniš, notár Vladimír Porubský, Jozef 

Arleth, ďalej úradník Ladislav Rus. Členov mali asi 100. 

V obci Veľká Bytča pôsobil Zväz strojníkov a kuričov elektrárenských zamestnancov. Predseda bol strojný 

zámočník Vilém Janeček. Pokladníkom bol zámočník Jozef Kosík, revízorom kurič Štefan Pavlík. Členovia Ignác 

Martinický kurič z Veľkej Bytče, Ignác Michalík robotník zo Pšurnovíc, František Gaňa kurič z obce Hrabové, Jozef 

Hološa strojník z Veľkej Bytče a Gábor Kováč, kotlár z Malej Bytče. 

V obci Veľká Bytča pôsobil Zväz slovenských hostinských a kaviarnikov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. 

Predseda bol hostinský z obce Veľká Bytča Antonín Břežinský, miestopredseda Jano Koza hostinský z Predmiera, 

pokladník Adolf Ganzler hostinský, jednateľ Bohuš Rehák hostinský, obaja z Veľkej Bytče. Vo výbore boli Pavel 

Václavík hostinský, Jozef Čmár hostinský, Eugen Čmár hostinský, všetci z Veľkej Bytče.  

V obci Veľká Bytča pôsobila Československá strana sociálnodemokratická. Predseda bol Karol Barcalík domovník. 

Podpredseda Vilém Janeček strojný zámočník, jednateľ Alexander Jelínek natierač a zapisovateľ robotník Ján 

Kozák. Revízorom bol robotník Arpád Gross, František Šichman zámočník. Vo výbore boli Dr. Oskar Schwartz 

advokát, Jan Porod učiteľ, Jan Kamas robotník, Karol Maňo robotník, Ignác Martinický kurič, Jozef Bělík 

železničný zriadenec, Géza Koch holič, František Valášek obuvník, Jozef Šimák robotník, František Hromec 

obuvník, Jan Tomašovič obuvník, Jozef Kurej strojník, všetci boli z Veľkej Bytče. Členov bolo asi 180.  

V Bytči pôsobil Ústredný sväz dělníctva rôznych živností. Predsedom bol Štefan Piaček, podpredseda Eugen Tiso, 

pokladníkom Ladislav Matoušek, jednateľom Ján Kamas a dôverníci boli Karol Žalud, Jozef Kurej, revízori boli Ján 

Strnád, Ján Valúch. Členovia výboru boli Ján Poslúch, Matej Vojtyla, Regina Kroupová a Rúžena  Strnádová. 

Všetci z obce Veľká Bytča. V obci Predmier pôsobila Únia železničných zamestnancov v Československej 

republike. Predseda Alois Doležal a Valentín Divoš bol tajomník. Obaja boli z obce Predmier.  

V obci Štiavnik pôsobila Slovenská ľudová strana a predseda bol Štefan Čupec. Podpredseda Ján Vároš roľník, 

jednateľ A. Podolan predavač v miestnom Potravinovom družstve, zápisník Jozef Mendel r. k. farár, pokladník 
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Štefan Gežo roľník, kontrolór Jozef Illo roľník, dôverníci boli Jozef Masárik roľník, Štefan Bobrík starší roľník, 

Matej  Hluško kováč a Ondrej Šutara roľník a predseda Štiavnickej urbárskej obce. Členov mali asi 226.  

V obci Malá Bytča mala Slovenská ľudová strana asi 70 členov. Predsedom bol Juraj Šimo a podpredsedom Pavel 

Ševčík, pokladníkom Jozef Staríček, členovia výboru Štefan Blško, Jozef Sakala, Jozef Šušola. 

V obci Hliník mala Slovenská ľudová strana asi 40 členov. Predsedom bol Ludvík Chura, podpredseda Štefan 

Treskoň, pokladníkom Jozef Andrášina, vo výbore boli Pavel Pásnik, Andrej Kremeň, Ondrej Chalúpka, Ján Manda, 

Juraj Hronec a S. Pásnik.  

 

1928 

 

Začiatkom roku 1928 znovu obnovil činnosť spolok Živena.  

Okresný úrad v Bytči hlásil 22. 01. 1928 Veliteľstvu žandárskeho oddelenia v Žiline stav jednotlivých žandárskych 

staníc v okrese.  
 

Veľká Bytča mala jedného práporčíka,  jedného vrchného  strážmajstra a šiestich strážmajstrov. 
 

Veľké Rovné malo jedného vrchného strážmajstra a troch strážmajstrov. 
 

Predmier - jeden vrchný strážmajster a traja strážmajstri. 
 

Štiavnik - jeden vrchný strážmajster a traja strážmajstri. 
 

Dlhé Pole - jeden vrchný strážmajster a traja strážmajstri. 
 

Veliteľ žiadal o premiestnenie mimo okres strážmajstrov 

Jozefa Lénka, Františka Srstku, Františka Lójina, Jozefa  

Nováka, Jana Hanáka. Strážmajstra Karola Weisera 

z Veľkého Rovného do Veľkej Bytče a strážmajstra Jozefa 

Klabana z Veľkého Rovného do Štiavnika.  

Daňovú komisiu pre roky 1928 až 1930 tvorili riadni 

členovia a náhradníci. Riadni členovia boli z Bytče Ferdinand 

Adamík, Antonín Brežinský, Jozef Skotnický Kantas 

a z Považskej Bystrice to boli Václav Kosár, Karol Vicari. 

Náhradníci boli z Bytče Armin Reich  a Štefan Ďurný, z obce 

Brvnište Štefan Chmulik, z Považskej Bystrice to boli Ľudvík 

Lapunik a Ján Fábry. 

Z hlásenia sa dozvedáme o rozvoji stavebného ruchu. 

Nezamestnanosť bola nepatrná. Ľudia sa zamestnali pri 

stavebnom ruchu, oprave ciest, regulácií potoka. Od jesene 1928 obnovili prevádzku sirkárne Reich a Steiner. 

V tomto roku zaviedli z Bytče do Dlhého Poľa, Kotešovej a Veľkého Rovného telefonické spojenie. Uvažovalo sa 

o prepojení telefonického spojenia notárov Petrovice, Kolárovice a Štiavnik. Zaviedli autobusovú linku 

z bytčianskeho nádražia cez Bytču do obce Štiavnik. Autobus šiel do Štiavnika cez Malú Bytču a Hvozdnicu. 

Vzrastal počet automobilov a v Bytči začala pôsobiť Roľnícka vzájomná pokladnica. Cena dreva bola dobrá tak 

vzrástol záujem o ťažbu dreva. V tomto roku dokončili výstavbu štátnej meštianky. Zahájili vyučovanie. V novej 

budove bola aj pokračovacia živnostenská škola a kurzy Živeny.  

V Bytči sa konali jubilejné oslavy 10-tého výročia vzniku republiky. 

Oslavy prebehli v každej obci dôstojne.  

Dňa 25. 11. 1928 v nedeľu sa konalo verejné zhromaždenie Slovenskej 

ľudovej strany. Túto akciu oznámil rečník a vodca strany Andrej Hlinka. 

Akcia prebiehala za asistencie žandárov z okresu Bytča a to 12 žandárov 

a z mimo okresu 15  až 20 žandárov. Očakávali sa provokácie vzhľadom 

na to, že predseda strany Čs. strany  lidovej bol Bytčan Dr. Martin 

Mičura.  

 

Dňa 8. 12. 1928 bolo odhalený pomník v obci Kotešová. Na počesť bitky bytčianskych gardistov s maďarskou 

hordou.  

V roku 1928 okresný náčelník vypracoval návrh na menovanie odborníkov do okresného zastupiteľstva vo Veľkej 

Bytči.  
 

Rok 1928 - 10. výročie vzniku ČSR - oslava na námestí 

10 Kč z roku 1928 - 10. výročie ČSR 
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Odbor dopravný: 
 

Ján Hrbek, prednosta stanice, bydlisko vo Veľkej Bytči, člen Čs. strany ľudovej, národnosť česká,  
 

Ján Balala, strojný zámočník, bydlisko Veľká Bytča, bezpartajný, národnosť slovenská, 
 

Matej Janout, prednosta pošty, bydlisko Veľká Bytča, člen Republikánskej strany zemědělského 

a maloroľníckeho ľudu, národnosť česká,  
 

Edmund Honza, povozník, bydlisko Veľká Bytča, bezpartajný, národnosť slovenská,  
 

Obor hospodársky: 
 

Jozef Žilinčár, roľník, ovocinár, bydlisko Zemianska Kotešová, člen Republikánskej strany zemědělskej a 

maloroľníckeho ľudu, národnosť slovenská, doporučila ho Zemědělská rada pre Slovensko, nakoľko bol členom 

obecného zastupiteľstva, tak sa musel vzdať členstva v ňom,  
 

Jozef Skotnický, pokladník  Tatra banke, bydlisko Veľká Bytča, člen Čs. strany ľudovej, národnosť slovenská,  
 

Ján Matúšek, roľník, bydlisko Veľká Bytča, člen Slovenská ľudová strana, národnosť slovenská, 
 

Alois Arleth, úradník vo výslužbe a roľník, bydlisko Veľká Bytča, člen Republikánska strana zem. 

a maloroľníckeho ľud, národnosť slovenská,  
 

Viktor Michálek, roľník, bydlisko Pšurnovice, člen Čs. sociálno-demokratickej strany, národnosť slovenská,  
 

Odbor humanitný, sociálny a zdravotný: 
 

Dr. Dezider Holzmann, lekár, bydlisko Veľká Bytča, bezpartajný 
 

Alois Palman, r. k. farár, bydlisko Súľov – Hradná, člen Slovenskej ľudovej strany, národnosť slovenská, 

menovaný na návrh Slovenskej ľudovej strany, bol aj členom obecného zastupiteľstva,  
 

František Valášek, podpredseda vojnou poškodených, bydlisko Veľká Bytča, člen Čs. strana ľudová, národnosť 

slovenská,  
 

Dr. Otakar Červenka, obvodný lekár, bydlisko Veľká Bytča, bezpartajný, národnosť česká, na návrh Ústrednej 

jednoty československých lekárov v Bratislave,  
 

Dr. A. Štefan Skotnický, obvodný lekár, bydlisko Veľká Bytča, člen Čs. strana ľudová, bydlisko slovenská, na 

návrh Divízie Československého červeného kríža,  
 

Odbor kultúrny: 
 

Jozef Miks, správca školy, bydlisko Veľká Bytča, člen Čs. strana ľudová, národnosť česká,  
 

Ján Pátek, správca školy, bydlisko Veľká Bytča, člen Čs. strana sociálnodemokratická, národnosť česká,  
 

Štefan Nejšl, školský inšpektor, bydlisko Hrabové, člen Slovenská ľudová strana, národnosť slovenská, na 

návrh Združenia Slovenských odborových organizácií v Žiline,  
 

Viktor Balla, organ. učiteľ vo výslužbe, bydlisko Zemianska Kotešová, národnosť slovenská, bol v tom čase 

členom obecného zastupiteľstva.  
 

Z návrhu vypracovaného 17. 12. 1928 s dozvedáme tiež o menovaní odborníkov do okresného zastupiteľstva vo 

Veľkej Bytči.  
 

Štefan Janišík, Ninik, roľník, bydlisko Dlhé Pole, člen Slovenskej ľudovej strany, národnosť slovenská,  
 

Štefan Fundárek ml. Ištok, roľník, bydlisko Veľká Bytča, člen Slovenská ľudová strana, národnosť slovenská,  
 

Oldrich Hanuš, dirigent Roľníckej vzájomnej pokladnice, bydlisko Veľká Bytča, člen Republikánska strana 

zemědělská a maloroľníckeho ľudu, národnosť česká, navrhla ho Zemědělská rada pre Slovensko,  
 

Adam Huserik, súkromník, bydlisko Veľká Bytča, člen Slovenskej ľudovej strany, národnosť slovenská.  
 

Dňa 28. 11. 1928 Ústredné sdruženie slovenského priemyslu navrhlo Dr. Leopolda Deutscha, spolumajiteľa firmy 

Ignác Deutsch,  a F. Horna továrnika z Veľkej Bytče. Sdruženie Slovenských odborových organizácií v Žiline 

navrhlo Štefana Neuschela a Jána Huja výhybkára z Predmiera. Slovenská ľudová strana Hlinková navrhovala 

okrem už spomínaných aj Františka Vozaríka, roľníka z Hrabového.  

           Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Detstvo, mladosť a štúdia Dr. 

Martina Mičuru (1. časť) 
 

 

Martin Mičura na narodil dňa 17. septembra 1883 v obci Dlhé Pole, v časti 

Košariská, v okrese Veľká Bytča, v súčasnosti okres Žilina. 

Jeho rodičia, Imrich a Mária, boli gazdovia. Jeho otec patril k národne uvedomelým 

Slovákom, a vynikol aj ako dobrý obchodník a po čase si v dedine otvoril hostinec a 

obchod. Dlhé Pole bola dedina, kde žilo zväčša roľnícke katolícke obyvateľstvo. Aj 

Martin Mičura pochádzal z rímskokatolíckej roľníckej rodiny. Z rodiny, ktorá dala 

národu niekoľko kňazov a vlastencov. Mičurovci totiž od 19. storočia v Bytči a okolí 

hrali dôležitú úlohu vo veciach národných. 

Martin Mičura vyrastal len so sestrou Františkou, pretože rodičia už viac deti nemali. 

Mal však mnoho bratancov, s ktorými udržiavali živé kontakty. Ako dieťa bol bystrý 

a múdry a túžil po vzdelaní. Rád doma počúval, keď sa čítali noviny alebo sa viedli debaty s jeho strýkom Jurajom 

Mičurom. Tu sa dozvedel o problémoch slovenského národa. Rád chodil k strýkovi do Veľkej Bytče, ktorý mu 

rozprával o útlaku Slovákov a o ich histórii. Martin Mičura mal ťažké detstvo. Narodil sa a štúdiá absolvoval v 

časoch silnej maďarizácie, keď etnická príslušnosť znamenala aj sociálne zaradenie.  

Toto nacionálne a sociálne podceňovanie sa 

odrazilo v jeho neskoršej verejnej činnosti, ktorou 

chcel chrániť svoju národnú dôstojnosť a svoj 

ľud. Už v detstve sa líšil od svojich vrstovníkov. 

Všimli si to aj farár a učiteľ ľudovej školy, a tak 

ho otec dal do škôl. V rodnej dedine navštevoval 

v rokoch 1889-1892 tri triedy miestnej ľudovej 

školy a pokračoval štvrtou triedou v neďalekej 

dedinke Hliník, kde sa vyučoval nemecký jazyk v 

rokoch 1892-1893. V roku 1893 navštevoval 

školu v Tešíne. Po skončení základnej školy 

pokračoval v štúdiách na gymnáziách v Žiline, 

Trenčíne a Rimavskej Sobote. Ako gymnaziálny 

študent sa ďalej hlásil k svojmu slovenskému 

pôvodu. Učil sa hrať na organ a sprevádzal pri 

bohoslužbách hrou, skladal básne a piesne a 

spieval. Napriek tomu, že nepokračoval v 

roľníckych šľapajach svojho otca, často 

zdôrazňoval, že je hrdý na svoj pôvod a na rodnú 

dedinu, ktorú miloval a často sa tam vracal. 

Po skončení gymnaziálnych štúdií pokračoval 

Martin Mičura v štúdiu na univerzite. Ako 

vysokoškolák študoval právo na Právnickej 

akadémii v Bratislave, na Právnickej fakulte v 

Budapešti, v Kluži a v Berlíne. 

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia veľká časť slovenských vysokoškolákov odchádzala študovať namiesto starej 

univerzity v Peští do Sedmohradska, na mladú univerzitu v Kluži. Zatiaľ čo v Pešti študujúca mládež sa mohla 

zúčastňovať slovenského spoločenského života v spolkoch a rodinách, mládež v Kluži bola odkázaná sama na seba. 

Preto sa tu ukázala ako nutná potreba vytvorenia vlastného spolku s celým jeho zriadením, ktoré by fungovalo ako 

spoločnosť na spôsob salaša, bez stanov. Preto sa tento spolok aj nazýval Salaš. Cieľom študentov bolo na spôsob 

zábavného zriadenia sa združiť a konať prácu, aká sa v tých časoch od študentov v národnom živote slovenskom 

očakávala. 

Prvým bačom na salaši bol Martin Mičura. Na tento post ho predurčovala už jeho postava. Ale nielen telesná 

konštrukcia rozhodovala, ale i jeho spoločenské vystupovanie, schopnosť združovať ľudí a priateľský prístup zohrali 

dôležitú úlohu pri jeho voľbe. Mal zásluhu i v tom, že utiahnutých a zabudnutých študentov dokázal vyhľadať a 

priviesť do Salaša. 

Kostol v Dlhom Poli, ktorým sa Dr. M. Mičura zavďačil svojim rodákom 

     Dr. Martin Mičura 
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Spolok mal aj vlastnú pečiatku. Oválna obruba znázorňovala 

podobu oštiepka, v obidvoch koncoch ovčia hlava so 

zvoncom a v strede nápis "Kľužský salaš", pod nim rok 

založenia 1902 alebo 1905. 

Schôdze spolku sa konali v byte niektorého z členov každé 

dva týždne. Účastníci prebrali všetky aktuálne otázky 

národné a politické na Slovensku. V čase vážnej udalosti 

alebo jubilea významného národovca sa činnosť spolku 

prejavila listom a peňažným príspevkom. Spolok tak prispel 

na Slovenskú muzeálnu spoločnosť, na Živenu, na všeobecné 

národné ciele uverejňované v Národných novinách atď. 

Peniaze spolok získaval hlavne z vlastných zdrojov, a to 

napríklad: kto zložil základnú skúšku, platil dve koruny, za 

rigoróznu skúšku desať korún a za promóciu desať korún na 

Salaš. Spolok poskytoval aj pôžičky, a to aj dosť vysoké, bez 

nároku na úrok (ak spolok niekomu vypomohol pôžičkou na 

týždeň alebo až na mesiac 10 - 20 korunami, dlžník im 

vďačne ponechal 50 halierov alebo korunu ako úrok). 

V týždni, keď sa nekonala schôdza spolku, členovia sa 

schádzali na zábavné posedenia, z ktorých výnosy boli 

odvádzané do spolkovej pokladne. 

Roku 1907 Martin Mičura získal na univerzite v Kluži titul 

doktora politických vied. O rok neskôr bol promovaný za 

doktora všetkých práv JUDr., tiež v Kluži. 

Advokátsku prax nadobúdal v advokátskej kancelárii svojho strýka Juraja Mičuru vo Veľkej Bytči. Po zložení 

advokátskej skúšky sa 8. júna 1911 v Staškove oženil s Kamilou Fridrichovskou, ktorej rodina patrila k 

významným, národne orientovaným rodinám vo Veľkej Bytči. Kamila Fridrichovská však zomrela v deň menovania 

Martina Mičuru za Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska v roku 1920. Viackrát sa už neoženil a zostal 

bezdetný. 

Vo Veľkej Bytči nepracoval len na poli 

svojho povolania, ale podieľal sa i na 

kultúrno-spoločenskom živote v meste. Bol 

iniciátorom prednášok, divadelných a 

umeleckých večierkov, na ktorých sa snažil 

posilniť ľudí v slovenskom národnom cítení. 

V tomto období (do roku 1918), bol i členom 

zastupiteľstva Trenčianskej župy. Do 

politiky vstúpil až ako 35- ročný pri vzniku 

Československej republiky. Angažoval sa 

spočiatku v Slovenskej Národnej Strane. 

Roku 1918 sa stal členom Slovenskej 

Národnej Rady a spolu s Andrejom Hlinkom 

sa zúčastňoval na jej podujatiach. Ako člen 

SNR chodil po obciach župy a nabádal k 

národnému prebudeniu. 

Zúčastnil sa porád SNR v Turčianskom Sv. Martine spolu so strýkom Jurajom, ktorý bol i signatárom Deklarácie 

Slovenského Národa prijatej 30. októbra 1918. A práve tu je ďalší rozpor v prameňoch, pretože niektorí autori 

uvádzajú ako jedného zo signatárov práve Martina Mičuru. 

Po rozpustení deklaračného zhromaždenia zakladal miestne odbory SNR a organizoval Slovenskú Národnú Gardu v 

Bytči a okolí na základe Ohlasu SNR z 8. novembra 1918. 

 

Po smrti svojho strýka 22. marca 1919 prevzal jeho kanceláriu a ako advokát začal samostatne pracovať. 

 

Pokračovanie nabudúce.           

 

          Spracovala Mgr. Gabriela Papánková 

Dlhopoľský kostol 

Vila Dr. Martina v Bytči. V minulosti tu boli okrem iného aj detské jasle. 
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Rozhovor s... Ing. Karolom Petrusom, 
zberateľom gramofónových platní 

 
Prezradíte nám niečo o sebe? 

Študoval som v Bratislave na vtedajšej Vysokej škole Ekonomickej, teraz je to 

Ekonomická Univerzita. Promoval som v roku 1982 a odvtedy som sa z Bytče 

nepohol. Momentálne pracujem u tretieho zamestnávateľa, najskôr som pracoval 

v Kinexe neskôr na okresnom úrade a v súčasnosti na úrade práce. 
 

Kedy a ako ste sa dostali k svojej zberateľskej vášni? 

Mňa to chytilo už dávno. Rodičia mali veľmi radi muziku, takže malé platničky sa 

u nás motkali stále. Akonáhle bol na obzore nejaký nový šláger, samozrejme u nás 

nemohol chýbať. Seriózne som sa muzike začal venovať, keď som mal 16 rokov. 

Vtedy som našiel svojich idolov, to bola skupina Sweet, boli to štyria mladíci 

a mali krásne melodické veci. V súčasnosti žijú už len dvaja z nich a každý má 

svoju skupinu Sweet, to je zaujímavé.. Obaja vystupujú a zhodou okolností majú 

obaja aktuálne turné v Čechách. Takže táto skupina ma dostala k rockovej muzike, 

neskôr to boli Slade, no a až neskôr Beatles, ktorý som vtedy ešte nepoznal, no 

neskôr som sa k nim prebojoval.  
 

Ktorá je Vaša obľúbená kapela? 

To je veľmi ťažko povedať, pretože každá kapela je výnimočná niečím iným a niečo iné dosiahla a niečo iné aj hrá. 

Samozrejme mám pár obľúbencov ako Jethro Tull, Sweet, Slade, Nazaret, Led Zeppelin, Deep Purple. V obľube 

mám kapelu Iron Maiden na ktorých som bol 3x naživo, keď sú blízko idem na koncert takmer vždy. Ďalej medzi 

obľúbenými kapelami nemôžem vynechať Judas Priest na ktorých som bol taktiež viackrát naživo. Okrem 

spomínaných mám taktiež rád východonemecké kapely Karat a Puhdys, ktoré doporučujem. Ďalej Hammerfall 

a Nightwish. 

 

Môžete nám priblížiť Vašu zbierku? 

Venujem sa zbieraniu veľkých LP platní, ktorých vlastním v súčasnosti približne 2200 až 2300 kusov. Mám 

v zbierke aj singel platne SP, ktorých mám asi 300 kusov. Samozrejme nájdete v mojej zbierke aj CD nosiče. 

Bola alebo je možnosť sa so spomínanou hudbou stretnúť na podujatiach v okolí Bytče? 

Od roku 2007 až 2012 sme s oboma bratmi a kamarátom v Bytči na futbalovom štadióne organizovali 6 ročníkov 

rockového festivalu, kde sme mali celú slovenskú a českú špičku od Tublatanky až po Luciu Bílu s Arakainom. 

Samozrejme sme chceli ľuďom predviesť naše predstavy o muzike a podarilo sa, keďže mám mnoho kamarátov 

muzikantov od ktorých sa vždy dozviem niečo nové. 
 

Kde všade ste čerpali materiál v minulosti a dnes? 

Pamätám si ešte v Bratislave sme počúvali rádio Devín, kde v tej dobe vysielali v piatok a v sobotu reláciu 3 x 60, 

v ktorej vysielali minimálne 60 minút rockovej muziky. Samozrejme existovalo aj české rádio Vltava z ktorého som 

„Rocker“ Ing. Karol Petrus 
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si ešte na klasické kotúčové pásky nahrával celý program aj so sprievodným slovom a mám ich dodnes. Taktiež 

mám preštudovaných more časopisov, ktorých odoberanie som pred nedávnom zredukoval na dva, jeden slovenský 

a jeden český.  
 

Kde všade sa v súčasnosti platne dajú zohnať? 

Originál platne súčasných kapiel a ich aktuálnych noviniek sa dajú zohnať, ale vychádzajú len v minimálnych 

nákladoch a iba niektoré. Napríklad Iron Maiden vydalo naposledy sadu klasických CD, sadu DVD a vydali aj LP 

platne a obrazové LP platne. Zohnať sa dajú na rôznych burzách, ktoré som žiaľ už dlho nenavštívil. Naposledy to 

bola zberateľská burza v Ostrave. Okrem burzy študujem inzeráty v spomínaných časopisoch, ktoré pravidelne 

odoberám. Touto cesto som získal priateľa v Novej Dubnici, ktorého časom polovica zbierky putovala ku mne. 

 

Na čom sa tieto platne dajú prehrať? 

Platne sa dajú prehrať na gramofónoch. Gramofóny vlastním 3, z toho 2 klasické s ramienkom a jeden Technics, 

ktorý má prenosku na vrchnáku. Osobne dávam prednosť klasike, ktorú treba občas prečistiť, prefúkať a hrá ako 

nový. Prvý som si kúpil v roku 1981 za peniaze, ktoré som zarobil n dvojmesačnej brigáde. Samozrejme mal som 

rôzne gramorádia a prenosné, ale to neprežilo. 

 

            Spracovala Barča 
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Auto-moto 
F1 - 3.časť 

 

V rozprávaní z diania v F1 na poštových známkach nemôžeme vynechať muža č. 1. 

Vo Formule 1 je to Bernie Ecclestone. Sám sa v začiatkoch pokúšal jazdiť, no 

neuspel. Postupne od jazdenia, ale aj majiteľa stajne F1 Brabham zakotvil v komercii 

a koncom v 70 rokov predáva televízne práva a všetky komerčné záležitosti Veľkých 

cien F1 - známy je hlavne tým, že obchody uzatvára bez dokumentov, e-mailov - len 

podaním ruky.  Je aj spolumajiteľom futbalového klubu Queens Park Rangers.    

 

Rád by som spomenul zopár jazdcov, ktorí sa nedožili a zomreli pri pretekaní v závodoch F1. 
 

Wolfgang von Trips - zahynul na VC Talianska v roku 1961, kde  

mu k titulu majstra sveta stačilo hocijaké umiestnenie na stupni 

víťazov. V závode získal svoju prvú, no zároveň aj poslednú pole 

position v živote. Po havárií jeho Ferrari s Lotusom Jima Clarka 

narazil do bočnej bariéry - zomrelo 15 divákov. Závod nakoniec 

vyhral jeho stajňový kolega Phil Hill, ktorý tak získal svoj prvý a 

zároveň aj posledný titul majstra sveta.  
    

Jim Clark - vynikajúci škótsky jazdec, ktorý začal 

závodiť po ukončení školy s pár týždňovým 

„vodičákom“. Jeho rodina bola proti závodeniu. 

Majster sveta v rokoch 1963 a 1965. Bol mu udelený 

titul „Rád britského impéria“. Zabil sa 7. 4. 1968 vo 

svojom najobľúbenejšom aute Lotus 48 v Hockenhaime 

v bezvýznamných pretekoch F2 pri rýchlosti 240km/h a 

príčina jeho nehody je doteraz neznáma. Sezóny v F1 1960 - 1968. 
 

Ronnie Peterson - lietajúci Švéd. Havaroval 10. 9. 1978 na Veľkej cene Talianska v 

Monze na monoposte Lotus. Pri chybne odštartovanom závode narazil do zvodidiel, 

ďalší jazdec Vitorio Brambilla narazil do jeho Lotusu v miestach, kde bola palivová 

nádrž, ktorá sa vznietila. Petersonovi pribehol na pomoc britský jazdec James Hunt a 

vytiahol ho z horiaceho vraku. Ronnie Peterson skonal deň po závode, keď mu lekári 

v Miláne počas osem hodinovej operácii zabudli okysličovať krv - to viedlo k tukovej 

zrazenine, ktorá sa dostala do mozgu a spôsobila smrť. Z jeho smrti obviňovali jazdca 

Riccarda Patreseho, ale aj riaditeľa závodov za predčasný štart.   
 

Gilles Villeneuve - Kanaďan, ktorý začínal na snežnom skútri sa zabil na Veľkej 

cene Belgicka v roku 1982. U fanúšikov bol veľmi populárny. Od útleho veku mal 

rád rýchlu jazdu. Do F1 sa dostal v roku 1977, kedy sa ho ujal tým McLaren vďaka 

odporúčaniam Jamesa Hunta, ktorého Gilles porazil v závode F-Atlantic v Tres 

Riviéres. Niekoľko slov od Nikiho Laudu: „Miloval som na tom chlapíkovi doslova 

všetko. Niekedy síce až moc riskoval, ale bol to jednoducho ten najbláznivejší čert, 

ktorého som v F1 stretol. Jedno bolo isté - mal z nás všetkých najviac talentu!“  

Jeho syn Jacques Villeneuve sa stal majstrom sveta F1 v roku 1997 a to ako jediný Kanaďan, ktorý vyhral titul.  
 

James Hunt  - zomrel v roku 1993 vo veku 45 

rokov na infarkt. Majster sveta F1 v roku 1976. 

Pretekársku kariéru zavesil na klinec v roku 1979 

a stal sa komentátorom. V roku 2013 bol 

natočení životopisný film s názvom Rush - 

Náhlenie,  ktorý vypráva životný príbeh dvoch 

pilotov F1 Jamsa Hunta a Nikiho Laudu.  

 

        V Českej republike vyšiel film pod názvom "Rivalové". 



13 

 

Doteraz najväčšia tragédia v histórií motoristického športu sa 

paradoxne neudiala na pretekoch Formuly 1, ale na 24-hodinových 

automobilových pretekoch okruhu v Le 

Mans 11. 6. 1955. Pri tejto nehode 

zahynulo 86 divákov a jazdec Pierre 

Levegh, ktorý s Mercedesom 300 SLR  

vletel v rýchlosti 240km/h medzi 

divákov, zranených bolo 120 divákov. 
Viac o 24. hodinovke Le Mans v budúcom 

čísle GALZAPRESSu .   

 

 

Poštové známky venované súčasným pilotom F1 + Michael Schumacher 
 

 

Veľkosť poštových známok, ktoré boli v článku použité bola upravená! 
 

Fotografia z roku 1976 pri „revolučnej škole“ v 

motokáre s číslom 30 sedí za volantom Milan 

Hvorecký - vtedy 14 ročný, ktorý hovorí: „Bol 

to môj prvý závod, nemal som ešte „vodičák“, 

tak som jazdil „na čierno“, - vtedy sa to dalo - 

skončil som 6-ty - bol to môj prvý ročník, ďalšie 

závody boli v Žiline, tam som skončil 3-tí a v 

Lučenci 2-hý. Na fotografii je Marian Hvorecký, 

Tibor Pánik, Marián Bubla a aj môj brat Ivan, 

ktorý mi motokáru postavil podľa plánov - 

bratov Kalašovcov. Jazdil som kategóriu dorast 

a obsah motora bol 50 cm
3
. Dostával som 

koruny za štartovné, aj diéty a peniaze sme 

použili na benzín a na servis. 

Vo svojej kategórii som dosiahol celkom dobré 

úspechy, v roku 1978 som skončil celkovo 

druhý. Jazdil som od 14-tich do 17-tich, potom 

som presedlal na Motocross. Motorky 125-ky a  

250-ky. Jazdil som za Súľov.“   

 

            Spracoval JL 

Pohľadnica venovaná tragédií v Le Mans v 1955 
Mercedes 300 SLR na poštovej 

známke Grenady 



14 

 

 

 

        (Záver) 
 

Povereník dopravy Karol Bacílek dostal 

zväčšený odliatok účastníckeho odznaku, 

pripevnený na doske so štítkom a textom: 

„Na pamäť otvorenia Trate mládeže venujú 

brigádnici- 30. X. 1949“. Traja nemenovaní 

zahraniční hostia dostali plaketu „Robotník“ 

z patinovaného bronzu od sochára Čejku 

a odliatky odznaku Hrdina TM.  

 

Tieto plakety mali na štítkoch nápisy: „Na pamäť otvorenia Trate 

mládeže venuje československá mládež- 30. X. 1949“. Pre ďalších 

desiatich  hostí boli určené odliatky odznaku Hrdina TM 

s patinovaného bronzu a rozmermi 15 x 13 x 1,2 cm. Boli pripevnené 

na drevených podložkách so štítkami: „Na pamäť otvorenia Trate 

mládeže- 30. X. 1949“. Mincovňa Kremnica zhotovila a dodala ešte 

tri plakety- pozlátenú, postriebrenú a bronzovú v podobe Odznaku 

zdatnosti TM. Nepodarilo sa mi však zistiť, pre koho boli určené. 

Plakety pre čestných hostí a odznaky Hrdina TM  objednal 

v kremnickej Štátnej mincovni Hlavný štáb brigád TM 

prostredníctvom Dr. Moravca.  Autorom výtvarného návrhu všetkých 

odznakov budovateľov TM bol Ferdinand Devečka z Liptovského 

Mikuláša, ktorý pracoval ako výtvarník v oddelení propagácie 

a agitácie SÚV ZSM. Takmer rovnaké účastnícke odznaky sa 

používali aj o rok neskôr, na výstavbe Trate družby.  

 

 

Trať mládeže bola ikonou bývalého režimu, 

ktorý na nej demonštroval hrdinské pracovné 

nasadenie budovateľskej mladej generácie. 

V nasledujúcich rokoch bolo pri okrúhlych 

a polookrúhlych výročiach TM vydaných 

niekoľko pamätných odznakov (dva z nich na 

obrázku 7) a plakiet (obrázok 8). Pravidelne od 

roku 1981 sa konal aj beh Trate mládeže, tri 

účastnícke plakety sú na (obrázok 9).  

 
 

Minulý režim napriek svojmu charakteru patrí do našich spoločných československých dejín a zo zberateľského 

hľadiska ponúka na prebádanie ešte veľa bielych miest. Ja som sa jedno z nich týmto príspevkom pokúsil poodhaliť. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

      

        Spracoval PhDr. Martin Karásek 

Obrázok 7 

Obrázok 9 

Obrázok 8 
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Zápas Krakov (Poľsko) - Lokomotíva Bytča v roku 1963 

od rozhodcu vpravo 1. Reháková, 2. Súčanská, 3. Vallová 

Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
„Pingpong“  verzus hádzaná 
 

V dnešnej galérii by som Vám rád predstavil pani Vieru Rehákovú 

(rodená Slaninková) rodáčku z Bytče, ktorá dosiahla významné úspechy v 

športe, v stolnom tenise a hádzanej. No už málo obyvateľov Bytče vie, že 

v 50-60 rokoch bola v stolnom tenise na Slovensku na 4. mieste a v 

Československu na 24. mieste. V hádzanej reprezentovala 

Československo ako jediná z Bytče. Navštívil som pani Vierku Rehákovú 

u nej doma a tu je časť jej rozhovoru... 

Stolný tenis som začala hrať už na mešťanke, ale závodne som začala 

hrať až na obchodnej akadémii v Trenčíne, keď som sa v roku 1951 

vrátila do Bytče, začala som hrať za Bytču. Všimli si ma také osobnosti 

ako páni Vyhnanovský, Prais, Tokár, ktorí ma pozvali na zápasy za Žilinu 

aj Považskú Bystricu (liga).  

Hrala som aj zmiešanú štvorhru s 

majstrom sveta p. Váňom, no stolný tenis 

mi zaberal strašne veľa času - tréningy, 

cestovanie. A keďže som sa vydala, 

nemohla som hrať oba športy, tak som 

stolný tenis nechala a začala som hrať len 

hádzanú.  

V hádzanej, ktorá sa hrávala vonku - nie ako 

dnes v hale som popri zlomenom nose, ruke a 

iných úrazoch tiež dosiahla výsledky. 

Reprezentovala som republiku ako jediná z 

Bytče v medzinárodnom zápase. Bola som 

známa najmä strelou z otočky „zadovkou“ - tak 

som strieľala „sedmičky“ aj v hre. Väčšinou 

som bola úspešná, ale niekedy to nevyšlo. 

Dodáva s úsmevom pani Vierka a pokračuje: 

„Raz som sedela na striedačke - bola som v 

„šiestom mesiaci“, tréner ma nechcel pustiť, ale 

ušla som a keď som dala gól, vrátila som sa na 

lavičku.  

 

 

Dnes pokiaľ môžem, idem sa pozrieť na zápasy v Bytči ale aj v Predmieri 

a pokiaľ sa dá, pozriem aj v TV. Zmenu vidím v dnešnej hádzanej hlavne 

v lopte - dnešná je menšia, ľahšia, menej drsná - chytíte ju do jednej ruky. 

Preto  výsledok zápasu 27:25 bol za nás len sen, toľko nastrieľaných 

gólov za jeden zápas určite nebol.  Za nás bol výsledok 8:2 alebo 7:3.“ 

Dnes môžete pani Vierku stretnúť v kancelárii na bytčianskom urbariáte 

alebo len tak po Bytči na bicykli.   
Pri príležitosti osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bytča v roku 

2014 bola pani Viere Rehákovej udelená pamätná plaketa.         
                                                         Spracoval JL 
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Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči 

(1. časť) 

 

 

Počiatky požiarnej ochrany ako organizovanej formy boja proti 

požiarom majú korene v starovekom Egypte a Grécku, kým prvé 

historicky doložené požiarno-bezpečnostné opatrenia sú z antického 

Ríma. V 2 storočí nášho letopočtu ,najmä za cisára Trajána, vznikli  

združenia, tzv. collegia, ktoré možno považovať za predchodcov 

požiarnych útvarov. Ich úlohou bola činnosť zameraná na 

predchádzanie vzniku požiarov a záchranu života a majetku. Najstaršie 

stopy organizovaného boja proti požiarom a opisy hasenia požiarov 

možno nájsť u všetkých kultúrnych národov v stredoveku. Práve 

k stredovekému Grécku sa viaže vynález prvej striekačky, ktorú 

skonštruoval matematik Ktésibios. 

V stredoveku sa požiarna ochrana rozvíjala veľmi pomaly a feudáli 

sa o ňu veľmi nestarali. Zachraňovacie práce  vykonávali remeselnícke 

cechy, ktoré mali k dispozícii vlastné náradie. Významnejšia úloha pri 

likvidácii požiarov pripadla kominárom, tesárom a kováčom, ale aj 

obecným zriadencom. Cechy mali stanovené  konkrétne  povinnosti pri 

vypuknutí požiaru. Remeselníci v Bytči sa spomínajú už v 14.-15. 

Storočí, a to mäsiari, ševci, krajčíri a súkenníci. Väčší význam však 

remeslo začalo nadobúdať až v 17.storočí. Základným dokladom o tom 

sú cechové štatúty. Prvý písomne doložený cech tu vznikol roku 1614, 

druhý o dva roky neskoršie, v roku 1673 bolo v mestečku vyše 90 remeselníckych dielní. Do roku 1718 vzniklo 

sedem ďalších cechov, ktoré zohrávali významnú úlohu v požiarnej ochrane až do 70-tych rokov 19. Storočia. 

Hospodársky život sa sústreďoval na námestí, podobne ako vo väčšine mestečiek. V Bytči bol nedostatok stavebnej 

plochy, mnohé domy boli drevené, a tu najčastejšie zúrili požiare. V tomto období základným krokom pri likvidácii 

požiaru bolo zbúranie susedných stavieb, ktoré ešte neboli zachvátené  živlom. Pri hasení sa používali trhacie háky, 

sekery, rebríky, sudy a rozličné nádoby a už v 15.storočí  sa uplatnila ručná striekačka. 

Situácia sa zlepšila v druhej polovici 18.storočia. 

Svedčia o tom tereziánske požiarno-policajne 

nariadenia a predpisy. Ešte k výraznejšiemu zlepšeniu 

organizácie požiarnej ochrany mali prispieť 

nariadenia a reformy Jozefa II. Archívny materiál 

dosvedčuje, že mnohé domy aj koncom 18. Storočia 

boli v mestečkách drevené, preto sa oheň rýchlo šíril. 

Príčiny požiarov boli rozličné. Veľa z nich bolo 

spôsobených bleskom. Požiare však zapríčiňovala aj 

neopatrná manipulácia s ohňom. Protipožiarnymi 

opatreniami sa začala zaoberať aj vrchnosť, najmä 

preto, že pohorelci neboli schopní platiť dane 

a ukracovali tak na príjmoch zemepána, stolicu a štát. 

Z organizačných pokynov, ktoré protipožiarny 

poriadok z roku 1788 obsahuje, hodno spomenúť 

konkrétne opatrenia na likvidáciu požiaru. Obyvatelia 

boli rozdelení na skupiny(desiatky)podľa výzbroje(háky, sekery, krhly),ktorým velili desiatnici(inšpektori). Úlohou 

ostaných bola záchrana ľudí, dobytku a iného majetku. 

O požiarnej službe a prevencii v Bytči sú zmienky v archívnom materiáli z prvej polovice 19.storočia. Roku 1825 

obecnú samosprávu predstavovali okrem richtára a vedúcich činiteľov aj dvaja policajti (custodes), dvaja noční 

strážnici (nocturni vigiles) a ich dvaja pomocníci ( juniores), ktorí mali povinnosti s požiarnou ochranou. Počet 

obecných zamestnancov sa v priebehu prvej polovice 19.storočia v Bytči menil, v rokoch 1846-1847 malo mesto 

šesť nočných strážnikov. 
  

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

Zakladateľ Dobrovoľného hasičského spolku  
v Bytči Ladislav Tombor 

Stará hasičská zbrojnica 
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História a súčasnosť hádzanej v Bytči (1.časť) 

        
Môj prvý kontakt s bytčianskou hádzanou sa datuje do roku 1959, kde som ako žiak začal trénovať a hrať. 

Hádzaná sa stala súčasťou môjho života. 

Bytčianska hádzaná dosiahla také úspechy, že by mala mať nepochybne svoje miesto v histórii mesta Bytča. 

História hádzanej v Bytči nie je podobne spracovaná, neexistuje totiž žiadna kronika. Dosiahnuté úspechy sú známe 

len z fotografií a rozprávania trénerov a bývalých hráčov Bytče. Mojim cieľom bolo skompletizovať históriu 

hádzanej v Bytči, zozbierať fakty a fotografie o vývoji a úspechoch tak vytvoriť kroniku bytčianskej hádzanej, ktorá 

bude slúžiť i ďalším generáciam. 

Pri hľadaní a zhromažďovaní materiálov som narazil na viaceré problémy. Jedným z nich bolo i malé množstvo 

dostupného materiálu, preto som musel prevažnú časť získavať vlastným skúmaním a vyhľadávaním osôb, ktoré 

mali v minulosti alebo v súčasnosti s hádzanou niečo spoločné.  

Týmto by som sa chcel poďakovať predovšetkým manželom Rehákovcom, pánom M. Takáčovi, M. Ballayovi a 

P. Mičiníkovi, ktorí mi pomohli pri zhromažďovaní cenných materiálov a objasňovaní neznámych miest v histórií 

bytčianskej hádzanej. 
 

Vznik ženskej hádzanej v Bytči 
 

Šport má v meste Bytča bohatú tradíciu. Už v rokoch 1907/1908 sa začali rozvíjať športy: futbal, cyklistika, 

lyžovanie a turistika. V 30-tych rokoch sa dokončilo budovanie ďalších športovísk a to podporilo rozvoj volejbalu, 

basketbalu, tenisu a hokeja, neskôr sa začal hrať i šach a vybudovanie plavárne umožnilo vznik družstva plavcov. 

Neskôr vzniká i družstvo zápasníkov a stolnotenisový oddiel. Niektoré z týchto športov dosiahli veľké úspechy, no 

najväčšie úspechy v dejinách bytčianskeho športu dosiahli hádzanári. 

V blízkej Považskej Bystrici a Dubnici sa hádzaná hrávala už niekoľko rokov a i to sa stalo podnetom pre vznik 

hádzanej v Bytči. Prvé počiatky v roku 1952 nezačínali žiadnym organizovaným výberom. Začalo sa schádzať 

niekoľko dievčat vo vekovom priemere 19 rokov a tak sa začalo prvé oboznamovanie sa s touto hrou. 

V roku 1953 prichádza do Bytče bývalý hráč Považskej Bystrice Vítoslavský a na výročnej schôdzi sa zakladá 

oddiel hádzanej "Spartak Bytča". 
 

Vývoj ženskej hádzanej 
 

Organizovaný oddiel hádzanej pod názvom Spartak 

Bytča vznikol v roku 1953. Pri zrode družstva žien 

stáli: E. Gjabel, E. Maňo, G. Ganzler, J. Hromec, S. 

Slaninka. 

Spartak Bytča je pod dozorom závodu Mechanika 

Bytča, ktorý ho financuje a pomáha i po organizačnej 

stránke. Už v tom istom roku sa zapája do krajskej 

súťaže. Súpermi boli družstvá Dubnice, Púchova, 

Považskej Bystrice a Lednických Rovní. V rokoch 

1954, 1955 oddiel hráva pod dozorom Pivovaru ako 

Slavoj Bytča. Krajskú súťaž v roku 1954 vyhráva a 

postupuje do oblastnej súťaže. I túto na prekvapenie 

v roku 1955 vyhráva pred Obnovou a Sokolom 

Vlčany a postupuje do MR 1956. Tréningy boli zamerané na dobrú kondíciu, aby všetky hráčky vedeli brániť, útočiť 

podľa daných fyzických možností v celom kolektíve. Málo sa hovorilo o taktike, loptovej technike, systémy a 

signály sa nepoznali skoro vôbec. Základný káder v tom čase tvorili hráčky: Slaninková, Plechárska, Tonková, 

Kolárová, Čudeková, Slimáková, Čunderlíková, Harciníková. Postup do I. ligy bol obrovským úspechom pre Bytču, 

ale i pre Slovensko, lebo v nej hrali len 2 slovenské družstvá. V súťaži hrali: Slavoj Praha, Slovan Plzeň, Spartak 

Stalingrad Praha, Spartak Královo Pole, Spartak Bytča, Dynamo Praha, Lokomotíva Bratislava, Spartak Praha ČKD, 

Slavoj Olomouc. Bytčianske obyvateľstvo, ale i okolie bolo hádzanou nadšené. Účasť na stretnutiach sa pohybovala 

okolo 500-700 divákov. Všetka pozornosť sa sústreďovala na špičku a zabúdalo sa na základňu.  

Oddielu veľmi pomohlo, že v roku 1956 sa trénovania ujíma MUDr. Dimitrij Pick. Jeho kvalifikácia a 

svedomitosť sa odzrkadlila na kvalite hráčok a vzostupe výkonnosti. Trénovalo sa 3x do týždňa, no i napriek 

pravidelnému a kvalitnému tréningu sa Spartak Bytča v I. lige neudržal a v roku 1957/1958 hrá II. ligu. 

 

Pokračovanie nabudúce.  
          Spracoval Mgr. František Garabík 

1954 družstvo žien - Gjabel E., Gabrišová, Čunderlíková, Macková, 

Mlynárová, Dr. Pick, dolu Slimáková, Plechárska, Slaninková 
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Budova vodného mlyna v Bytči 
 

Bytča je známa Bytčianskym zámkom a Sobášnym 

palácom. No nedávno sa podarilo v Bytči objaviť ešte 

budovu, ktorá podľa archívnych písomností a podľa 

vykonaného prieskumu v teréne, by mala byť z 

rovnakého obdobia ako uvedené stavby a slúžiť v 

minulosti ako panský vodný mlyn na mletie obilia.    

  

Budova sa nachádza na severnom okraji mesta za 

kanálom k hydroelektrárni, medzi cestou I. triedy 18 a riekou 

Petrovička (v areáli sirkovej). Je zachovaná v pomerne 

dobrom stave vzhľadom na jej vek, okrem strechy, ktorá už 

nie je pôvodná. Obvodové múry sú vymurované z kameňa. V 

pôvodnom stave zostala najlepšie zachovaná ťažšie prístupná 

vonkajšia južná stena zarastená vegetáciou, vzhľad má ako 

pred mnohými storočiami. Uvedená stena je čiastočne zasypaná sutinou, ale aj tak je vidieť rôzne otvory a kamenné 

klenby, ktoré potvrdzujú historický pôvod objektu. Na kameňoch tiež vidieť kruhový obrys, ktorý tam zostal zrejme 

od mlynského kolesa. V strede kruhového obrysu kolesa je zamurovaný otvor, ktorý mohol slúžiť pre hriadeľ 

mlynského kolesa. Na východnej strane budovy sa nachádza zachovaný prívodný kanál (náhon), dlhý asi tridsať 

metrov, zhotovený z kameňa, ktorý pravdepodobne slúžil na dopravu vody pre pohon mlynského kolesa.  

Existenciu mlyna v danej lokalite potvrdzujú urbáre 

Panstva Bytča a taktiež je zakreslený na mape z 18. storočia. 

(Bohuš Klein: Významné mesta Slovenska na tajných mapách 

18. storočia - 1. vojenské mapovanie). Podľa urbára z roku 

1592 bola na bytčianskom panstve v tom čase šesť mlynov a 

priamo v Bytči boli tri mlyny. Urbár z roku 1626 upresňuje, 

že jeden z nich bol nad mestom, druhý niže rybníka, tretí na 

Váhu. Urbár z roku 1801 uvádza, že mlyn pri Kolárovickom 

potoku (terajší názov rieka Petrovička) bol od Bytče 

vzdialený na štvrť a od Hliníka na pol hodiny cesty čo 

zodpovedá uvedenej budove. Na mape z 18. storočia 

zhotovenej v rámci prvého vojenského mapovania územia 

Slovenska je zakreslený v uvedenej lokalite kamenný mlyn s 

vodným náhonom dlhým až niekoľko sto metrov, ktorým 

bola voda dopravovaná k mlynskému kolesu. Do náhonu bola 

voda privádzaná z rieky Petrovička v miestach terajšej Kolárovskej ulice, kade aj náhon prechádzal. 

Vodný mlyn bol pánsky mlyn a slúžil na mletie obilia 

pre panstvo, neskôr bol panstvom prenajímaný obyčajne na 

tri roky. Pracoval za panstva Thurzovcov (1563-1626) a 

neskôr za panstva Esterházyovcov (1626-1868), ktorí boli v 

uvedenom čase vlastníci zámku v Bytči a súčasne vlastníci 

bytčianskeho panstva. Panský vodný mlyn slúžil svojmu 

účelu do druhej polovice 19. storočia. Potom na pozemkoch 

mlyna bola postavená továreň na zápalky, neskôr iné 

priemyselné objekty. Budova zostala stáť a bola využívaná 

na rôzne účely podľa potreby majiteľov a je využívaná aj v 

súčasnosti. Vďaka tomu zostala zachovaná až do dnešných 

časov, ale zabudlo sa na čo v minulosti slúžila.  

Uvedená budova je historický objekt postavený pred 

mnohými storočiami. Je potrebné vykonať rozsiahlejší a 

podrobnejší výskum objektu Pamiatkovým úradom SR. Po 

vykonaní výskumu a prípadnej obnove by mohla budova slúžiť v spojitosti s Bytčianskym zámkom a mestom Bytča 

ako cenná historická pamiatka a spomienka na život a prácu našich predkov.     

           Spracoval Ing. Ladislav Keblúšek 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Verše nerania... 

 

Milí čitatelia, v dnešnom čísle by som si rád pripomenul ľudí, ktorých sme po rodičoch mali asi najradšej - našich 

starých rodičov. Boli to ľudia, na ktorých sa nedá zabudnúť pre ich láskavosť, múdrosť a dobré slovo. Niektorí s 

nich ešte žijú, ale väčšina je už na pravde božej. Často sme k ním chodievali na prázdniny, na víkendy, cez voľný 

čas, proste vždy keď naši rodičia potrebovali, aby sme nezostali po bytčiansky povedané: "na verím boha sami." 

Niekedy nám boli aj bližší ako rodičia, pretože sme u nich mali voľnosť a mohli sme si robiť veci, ktoré sme doma 

mali často zakázané. Boli to krásne a nezabudnuteľné chvíle, ktoré si často pripomíname hlavne počas sviatkov. 

Škoda len, že dnešné deti sú o takéto zážitky ochudobnené, pretože väčšina dnešných , moderných starých rodičov 

nahrádza staré praktické a výchovné metódy našich babiek a dedkov len a len peniazmi. Vzťahy medzi nimi a 

vnúčatami sú potom dobré len dovtedy kým "dávajú", keď prestanú, láska a náklonnosť je preč, ba často sa mení na 

odpor až nenávisť. Dúfam, že takýchto negatívnych príkladov je čo najmenej a každý si toho svojho dedka a babku 

váži a má rád aspoň tak ako Ja. To som sa snažil vyjadriť v básni: "Nikdy na Teba nezabudnem babka!"    
 

Chcel by som vzdať hold, 

jednej obyčajnej, prostej žene, 

otcovej mame - mojej babke, 

na všetko to pekné v živote prežité 

          a v srdci uložené, 

zostane to vo mne navždy 

        ako niečo vzácne cenné 

a nezmení to ani čas, 

           ani večné odlúčenie. 

Mal som ťa úprimne rád, 

za to ako si sa o mňa starávala, 

svedomito, prísne, ale s láskou, 

         tak ako moja dobrá mama. 

A keď si spomeniem,  

na Tvoje lokše a vianočné koláče, 

až mi srdce úzkosťou zaplače, 

ich vôňu cítim ešte i teraz, 

je to stále rovnako živé, 

akoby to všetko bolo iba včera. 

Prečo je ten čas taký neúprosný 

    a stále kamsi uteká? 

Ešte včera sme boli malé deti 

a dnes tu už vidno dospelého človeka. 

Prečo je to tak, 

že do večnosti odchádzajú všetci tí, 

ktorých sme mali nadovšetko radi, 

rodičia, príbuzní, kamaráti? 

Prečo s nami nemôžu byť navždy - nekonečne? 

Je to kruté zistenie viem, 

ale ľudský život je na to krátky, 

   aby sme to pochopili, 

preto sa radšej tešme na to čo príde potom, 

to už bude naveky a večne! 

 

 

 

 

 

A ešte jedna myšlienka na záver: "Tak ako sa Ty budeš správať k svojim rodičom, tak sa potom budú správať tvoje 

deti k Tebe!"   Doprečítania...                           
            

Dve nové poštové známky z emisie Krásy našej vlasti týkajúce sa 

bytčianskeho chotára 
 

 

 

 

Výtvarný návrh: akad. mal. Marián Čapka 

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik 

Inaugurácia: 18. septembra 2015, Dom kultúry v Považskej Teplej 

Tlač: Poštovní tiskárna cenín Praha, a.s., Česká republika 

Spôsob tlače: Rotačná oceľotlač - WIFAG 

Náklady známky: 1 000 000 ks 
 

Výtvarný návrh: akad. mal. Karol Felix 

Rytina známky: doc. Martin Činocský, akad. mal., ArtD. 

Tlač: Poštovní tiskárna cenín Praha, a.s., Česká republika 

Spôsob tlače: Rotačná oceľotlač - WIFAG 

Náklady známky: 1 000 000 ks   

          Spracoval JL 



Recepty z tekvice 
 

Tekvicové placky 
 

Potrebujeme: 1 stredne veľkú tekvicu, šálku ovsených vločiek, 2 PL 

sójovej múky, 3 vajcia, strúhanku, celozrnnú múku, cesnak, mleté 

čierne korenie, majorán, olej a strúhaný syr 

Postup: Tekvicu ošúpeme a najemno nastrúhame, pridáme ovsené 

vločky, sójovú múku, vajcia. Všetko zmiešame a podľa potreby 

pridáme strúhanku. Ochutíme prelisovaným cesnakom, korením 

a majoránom. Na vymastený plech poukladáme vytvarované placky, 

ktoré posypeme strúhaným syrom. Dáme piecť do vyhriatej trúby. 

Môžeme podávať s cesnakovým dresingom. 
 

Tekvicový koláč 
 

Potrebujeme: 1 strednú tekvicu, 4 vajcia, 2 PL hustej kyslej smotany, 5 PL cukrového sirupu, 

postrúhanú citrónovú kôru, štipku mletej škorice a klinčekov, 200 g hladkej múky, 1 PL cukru, 125 g 

masla, štipka soli  

Postup: Tekvicu očistíme a nakrájanú poukladáme na plech zapliesť na 40 minút do mäkka. Z múky, 

cukru, masla, soli a 1 až 2 lyžíc studenej vody vypracujeme hladké cesto. Vytvarujeme ho do gule a 

odložíme do chladničky.  

Cesto po 1/2 hodine vyberieme a rozvaľkáme na okrúhlu placku. Koláčovú formu vystelieme 

rozvaľkaným cestom, pričom vytvarujeme asi 3 cm okraj. Cesto vo forme vložíme asi na hodinu do 

chladničky. Upečenú tekvicu necháme trošku vychladnúť. Dužinu roztlačíme na jemné pyré. Vajcia 

vyšľaháme s tekvicovým pyré, kyslou smotanou, cukrovým sirupom, citrónovou kôrou a pridáme škoricu 

a klinčeky podľa chuti. Tekvicovú plnku rovnomerne rozotrieme na cesto. Pečieme asi 50 minút, kým 

plnka nestuhne a nezhnedne. Podávame teplé a ozdobené hustou smotanou. 
 

Krémová tekvicová polievka 
 

Potrebujeme: 3 mrkvy, 1 petržlen, 1 cibuľa, 1 kávová lyžička karí korenia, 1/4 kávovej lyžičky mletého 

zázvoru, soľ, štipka mletého korenia, maslo, 2 dcl sladkej smotany, olej, opečený chlebík alebo toast a 

podľa chuti šťava z citróna 

Postup: Na oleji opražíme cibuľku, pridáme postupne nakrájanú mrkvu, petržlen, a očistenú nakrájanú 

tekvicu. Ochutíme, popražíme a zalejeme vodou. 

Keď je všetko mäkké, rozmixujeme ponorným mixérom, vlejeme smotanu, prevaríme a zjemníme 

maslom. Kto má rád kyslejšie chuti, môže pridať šťavu z citróna. Podávame s opečeným chlebom alebo 

toastom. Veľmi chutná jednoduchá a lahodná polievka. 
 

Zapekaná tekvica 
 

Potrebujeme: 800g tekvice, soľ, 200 g hladká múka, 3 ks vajce, 2 dl mlieko, olej, 100 g strúhaný syr,1 dl 

kyslej smotany 

Postup: Tekvice umyjeme, ošúpeme a pokrájame na plátky. Osolíme ich a necháme chvíľu odležať. 

Múku vyšľaháme s vajíčkami, mliekom, olejom a soľou. Do pripraveného cesta namáčame osušené 

plátky tekvíc a vyprážame ich na horúcom oleji. Vypražené tekvice poukladáme do pekáča, posypeme 

postrúhaným syrom, zalejeme smotanou a v rúre zapečieme. 
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