
                             

 

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na Bytčiansku...                                                                           

 

                                 V elektronickej podobe nás nájdete na:
 

www.collectorum.eu 
 

Rata bytčania, rata, ve studni na zámku je zas to dračisko, ratuj sa kdo možeš !!! 

 - asi takto kričali „starí bytčania“ v dávnej 

povesti o bytčianskom drakovi... v inom čase 

a v inom storočí. Ale keď že máme rok 2017 tak my 

môžeme kričať  – Hurááá, hurááá ... v zámku 

v studni je zas náš drak !!! 
Vďaka nápadu Ing. Jozefa Janiša  a zásluhou 

šikovného kováčskeho majstra Mareka Pružinu 

a OZ Galza.  

Oranžové sklenené oči (ručne vyfúkané) 

sklárskym majstrom Petrom Dolinajom z Valaskej 

Belej. Oceľová kostra váži 170 kg  a je opláštená 

prekovávaným plechom. Je nasvietená LED 

svetlami a napojená na verejne osvetlenie, takže 

návštevníci si môžu pozrieť draka aj večer 

respektíve počas tmy. 

Osadenie hlavy draka do studne prebehlo 

v sobotu 30.09. 2017 v zámockom parku v Bytči, 

umeleckým kováčom Marekom Pružinom  spolu 

s otcom,  za asistencie Jozefa Janiša. 

Odhaľovanie bytčianskeho draka v zámockom 

parku v Bytči sa konalo vo štvrtok 5. 10. 2017 

o 10.00 hodine. Zúčastnil sa ho primátor mesta 

Bytča Miroslav Minárčík, ktorý ho otvoril svojim 

príhovorom, ďalej príhovormi predsedu OZ GALZA  

Martina Gácika, autora plastiky draka Mareka 

Pružinu a autora myšlienky Jozefa Janiša. Akcie 

sa zúčastnilo cca  do 200 ľudí. Akcia sa konala za 

podpory Mesta Bytča a Žilinského samosprávneho 

kraja. Počas akcie boli rozdávané odznaky OZ GALZA spolu s certifikátmi. 

Spracoval – JL –  
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

www.collectorum.eu
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Galza informuje... 
 

Neskoro, ale predsa 
  

28. 3. 2017 oslávil šesťdesiate narodeniny rímskokatolícky kňaz, predseda Spoločenstva 

Sv. Gabriel – (ktoré založil pred 25-timi rokmi) a vynikajúci filatelista, rodák z Bytče – 

mons. Ján Vallo. Prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných úspechov ale aj filatelistických 

prírastkov do zbierky - Jozef, Maťo, Barča, Peter. 
 

Pokračujeme... 
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 21. 9. 2017 dotáciu 3530 eur pre OZ GALZA na účel: Na 

reštaurovanie a rekonštrukciu schodiskových stupňov a spodného podstavca kamenného stĺpca 

pod sochu sv. Jána Nepomuckého v zámockom parku v Bytči dotáciu 810 eur. Na výrobu anjela 

- kovaná plastika vytvorená ako pilotná figúra postavy svätej rodiny, vianočného betlehemu pre 

zámocký park v Bytči dotáciu 210 eur. Na výrobu odznakov ako upomienkových predmetov pri 

príležitosti odhaľovania bytčianskeho draka v areáli bytčianského zámockého parku. Na všetky 

projekty je viazané spolufinancovanie OZ GALZA v sume 10 percent.  
 

Štvrtý 
 

Pri príležitosti osadenia dračej hlavy v zámockej studni v Bytči sme vydali v poradí už štvrtý 

odznak – tentoraz v povrchovej úprave „medený lesklý“ v počte 200 kusov. Odznaky sú 

vyrobené Mincovňou Kremnica a vydané za pomoci mesta Bytča. 
 

 Aj naši dopisovatelia sa zabávajú 
 

Jednota dôchodcov  na Slovensku, Okresná organizácia 

v Bytči usporiadala dňa 15. 6. 2017 na ihrisku v Malej 

Bytči športové hry, ktoré slávnostne otvoril primátor 

mesta Bytča Bc. Miroslav Minárčik a Ing. Alžbeta 

Kramarová.    

Súťaže sa zúčastnili dôchodcovia Bytče, Hliníka n. V., 

Predmiera, Rašova, Malej Bytče, Kolárovic a Pšurnovic. 

Pri spoločnej zábave sa súťažilo vo  štvorboji:  3x kop 

na bránku futbalovou loptou, 3x hod  do basketbalového 

koša, 3x hod granátom do terča a 3x  tenisovou 

loptičkou a hokejkou trafiť hokejovú bránku. Všetci 

prítomní museli súťažiť. Výnimka sa nepripúšťala. 

Súťaže sa zúčastnilo 92 dôchodcov.    

Naša dopisovateľka Katarína Kasagrandová skončila na 

čestnom 2. miesta. Gratulujeme! 

Po uzávierke 
 

Žiaľ musíme prinášať aj smutné správy - dňa 10. 10. 2017 nás navždy opustil vo veku 

86 rokov Mgr. Milan Badík.  

Mgr. Milan Badik bol na bytčiansku známy ako regionálny historik a zakladateľ Klubu 

muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči. V tomto mestskom klube pôsobil aj ako jeho 

predseda. Je autorom brožúrky s názvom Pohľady, ktoré začal vydávať v hojnom počte. 

Milan Badík prispel svojou činnosťou k obohateniu mesta o kultúru. Profesijne bol 

známy ako dlhoročný riaditeľ Považského múzea. 
 

                                                                       Spracovali -JL- a PhDr. Martin Gácik 



 

3 

 

Ako prezývajú obyvateľov  
 

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke 

„Dlhopolcov“, nepodarilo sa nám túto informáciu od 

nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov? 
 

 
 

 
 

 

Okienko pre filokartistov a 

filumenistov 
 

Zápalkové nálepky z éry 

socializmu  
(seriál na pokračovanie) 

 

Hračky – alebo aj baviačky – nie také aké sú dnes 

(mobily, tablety, iphony) ale napríklad – človeče 

nezlob se, klobúčik hop, ... dodnes sú pod knižnicou 

na rodičovskej chalupe funkčné! 

A to preto lebo nás rodičia cepovali a stále nabádali, 

aby sme si veci „šanuvali“ – sú takí aj dnešní mladí?  

 

 
 
 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
 

 

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

Chachar – trhan, šupák 

Šinter – beťár, ale aj lovec psov 

Kunčaft – zákazník 

Cárek – úložný priestor napr. na zemiaky 

Šibrinkuvac – mávať niečím (popred oči) 

Dokorian – úplne otvorené okno alebo dvere 

  

Keď nám rodičia niečo prikázali, my sme sa vyhovárali a odporúčali sme niekoho druhého – vedeli nám rodičia 

povedať: „ Najednoduchšie je chytac jedovatých hadov z cudzími rukami.“     

   

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

 

V tomto čísle Vám opíšeme život Bytčanov v roku 

1936. Čerpáme z materiálov Štátneho archívu v Žiline, 

fond prezidiálne, krabica číslo 18,  hlásenia  Okresného 

náčelníka.  

V úvode pre orientáciu čitateľov opíšeme svetové 

udalosti a celoštátne udalosti v Československej 

republike v roku 1936. 

Od 6. 2. 1936 až do 16. 2. 1936 sa konali Zimné 

olympijské hry v Garmisch – Partenkirchen 

v Nemecku.  

7. 3. 1936 Nemecko vypovedalo Locarnské dohody 

a obsadilo demilitarizované Porýnie.  

9. 3. 1936 Taliansko anektovalo Habeš a obsadilo 

hlavné mesto Addis Abeb. 

Pre  vysvetlenie Etiopské cisárstvo bolo známe aj pod 

menom Habeš. Bol to africký štát rozkladajúci sa na 

území  dnešnej Etiopie a Eritrreje.  Hlavné mesto Addis 

Abeba.  

 

17.6. 1936 začiatok španielskej občianskej vojny. 

Občianska vojna začala povstaním v španielskom 

Maroku.  

1.8. 1936 až 16.8. 1936 sa konali Letné olympijské hry 

v Berlíne v Nemecku. 

Prvý krát v Československu zachytili televízny signál a to profesor Färber na Dečínskom Sněžníku. Bol to prenos 

z Letných olympijských hier. 

5. 10. 1936 sa v Prahe narodil československý   prezident Václav 

Havel. 

25. 10. 1936 vznikla Os Berlín – Rím. 

5. 12. 1936 v Sovietskom zväze prijali tzv. Stalinskú ústavu, na svoju 

dobu veľmi pokrokovú ústavu, no nikto ju v Sovietskom zväze 

nedodržiaval.  

V januári 1936 Okresný úrad vo Veľkej Bytči nepovolil 

Komunistickej strane akciu tábor ľudu, z hľadiska bezpečnosti. Voči 

tomuto rozhodnutiu sa odvolali.  

Z hlásenia Četníckej stanice vo Veľkej Bytči, spísanej veliteľom 

stanice Okresnému úradu vo Veľkej Bytči zo dňa 25. 2. 1936 sa 

dozvedáme.  Členovia Komunistickej strany plánovali demonštráciu 

nezamestnaných na deň 10. 2. 1936 pred okresný úrad. Úrady usúdili, 

že bude narušený verejný poriadok. Usporiadatelia akcie mali 

pripravené na stroji písané letáky, v ktorých sa písalo, o mimoriadnej 

zimnej pomoci dokopy žiadali po vláde 54 miliónov Kč. Pre 

nezamestnaného to bolo 20 Kč, dva chleby do týždňa, pol litra mlieka 

pre každé dieťa, 1 kg masti, 2,5 kg múky, cukor, jačmenná káva, 

zemiaky každý mesiac. Slobodný nezamestnaný mal dostať polovicu 

zo spomínaného.  Komunisti získali pre podpisovú akciu dosť 

nezamestnaných, čo bolo pochopiteľné a títo nezamestnaní došli 

skutočne 10.2. 1936 pred budovu okresného úradu vo Veľkej Bytči.  

Usporiadateľov, pôvodcov akcie zaistili na žandárskej stanici a boli to: Bedřich Šefčík, Ivan Ivanka, František Galo 

z Veľkej Bytče, Karel Čurda a Rudolf Matejek z Kotešovej, Antonín kalný a Vavřinec Čižmár z Hvozdnice, 

František Korček z Hliníka nad Váhom, Vavřinec Rezáček a Štefan Ačko v Malej Bytče. Bolo na nich podané 

trestné oznámenie pre priestupok .  
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V roku 1936 ustanovili MUDr. Vojtecha Laimdorfera z Veľkej  Bytče sekundárnym lekárom v nemocnici Tomáša 

Garigue Masaryka v Čáslavi.  

Dňa 19. 1. 1936 sa konala v obci Veľká  Bytča valná hromada Československej obce lagionárskej vo Veľkej Bytči.  

Boli zvolení: 

Starosta:  Jozef Bielik, železničiar , miestostarosta: Gejza Salajka, jednateľ: Karel Čech,  strážmajster, 

miestojednateľ: Jozef Moucha, štábny strážmajster, pokladník:  Jozef Masaryk, penzista, do výboru Jozef Hlava.  

Dňa 2. 2. 1936 sa konalo valné zhromaždenie v miestnosti telovýchovnej jednoty Sokol vo  Veľkej Bytči. Zvolení 

boli títo bratia a sestry:  

Predsedníctvo: predseda  Ferdinand Adamík, miestopredseda: J. Hromec, vydelovateľ: Sedlák, náčelníčka: M. 

Kohoušková, náčelník: prenechaní výboru.  

Členovia výboru: Viktor Arleth, meno nečitateľné  a priezvysko Arleth,  J. Štefánik, R. Schlesinger, L. Tiso. L. 

Plandor, L. Horák, B. Rehák, H. Arlethová, H. Zámečníková. Náhradníci výboru: J. Kroupa, R. Hološa, P. 

Dubnicay, L. Russ, J Behrík, P. Rehák. 

Na výborovej schôdzi konanej dňa 7. 2. 1936 boli podelené jednotlivé funkcie:  

Jednateľ: L. Horák, matrikár: B. Rehák, pokladník  Arleth, zapisovateľ M. Kohoušková, gazdovia: L. Tiso, J, 

Hromec  a náčelníkom: J. Behrík.  

Cenník jedál a nápojov v Turistickom dome v Súľove pre rok 1936.  

Polievka 1,50 Kčs, Pečienka  s kompótom alebo šalátom 6Kčs, smažené vajcia 4 Kčs, pivo ležiak svetlé 2,50 Kčs, 

víno Limbach staré, 2 dcl cena 4 Kčs, limonáda citrónová, láhev 1,50 Kčs, káva  biela prima 2,50 Kčs, káva čierna 

1,50 Kčs, čaj s rumom 2,50 Kčs, pivo čierne obyčajné 2 Kčs, sóda čistá 1 Kčs, chlieb s maslom 1Kčs. 

Dňa 5. 4. 1936 sa konala verejná schôdza okresného výboru Československej sociálnodemokratickej strany 

robotníckej vo Veľkej Bytči, v obci Kolárovice. Úrad na nej zastupoval vedúci notár Alfréd Zwach z Kolárovíc. 

Program bol politická a hospodárska situácia. Rečníci boli Karol Barcalík z Veľkej Bytče a Karol Vodopivec zo 

Žiliny. Hovorili o hrozbe vojny. „Môže sa stať, že jedno ráno keď sa zobudíme budú nad nami lietať nepriateľské 

aeroplány a budú na nás shadzovať bomby s roznýmy horlavinamy a otravnýmy plynmi.“ Hovorili o diktatúre 

v Nemecku, Taliansku a v Rusku. Akcie sa zúčastnilo asi 70 ľudí.  

Dňa 24. 4. 1936 píše predseda a tajomník Ústredného výboru Masarykovho dňa československého zahraničia na 

Slovensku v Bratislave okresnému náčelníkovi vo Veľkej Bytči.  

Správa sa týkala konania akcie Masarykovho dňa československého zahraničia v obciach okresu Veľká Bytča. Za 

okres vybrali 1516,85 Kč. Okrem toho poskytol Dobrovoľný hasičský sbor v Hornom Hlbokom sumu 24 Kč. Spolu 

teda za okres vybrali sumu 1540,35 Kč.  

Dňa 3. 5. 1936 sa konala verejná schôdza národného sjednotenia  na námestí vo Veľkej Bytči. Okresný úrad na akcií 

zastupoval Oldřich Beneš. Predsedníctvo tvorili Jozef Novotný a rečník Juraj Flos zemský tajomník národného 

sjednotenia z Bratislavy.  Jozef Novotný bol vo Veľkej Bytči  predsedom Československého národného sjednotenia. 

Akcie sa zúčastnilo 420 občanov.  Rečník v príhovore poukázal na jednanie Adolfa Hitlera, ktorý vtrhol do 

demilitarizovanej zóny v Poríni  a Benita Mousoliniho, ktorý vtrhol do Habeša, dnešná Etiópia.  Rečnil v prospech 

národnej jednoty v Československej republike.  
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V nedeľu 3. 5. 1936 Okresný osvetový sbor vo Veľkej Bytči  

usporiadal pietnu oslavu pri príležitosti 17tého výročia smrti 

generála Milána Rastislava Štefánika. O 20.00 hodine sa konala 

slávnostná akadémia v budove Besedy. Na akcií sa tiež podieľal 

miestny kultúrny spolok Beseda.  Rečníkom bol spisovateľ Tido 

Jozef Gašpar. Na akcií vyberali dobrovoľný príspevok na prvý 

Štúrov pomník a miestny Štefánikov fond. V rámci osláv 

premietalo kino Sokol 30. 4. 1936 a 1. 5. 1936 prvý slovenský 

národný veľkofilm M. R. Štefánik. 

Dňa 28. 5. 1936 sa v okrese Veľká Bytča konali oslavy narodením 

prezidenta Dr. Edvarda Beneša, jeho vek 52 rokov.  Večer 

predtým, v stredu 27. 5. 1936 bol zraz o 19.30 pred Štátnou 

meštianskou školou.  

Program bol následovný:  

1, sprievod mestom na Masarykovo námestie 

2, Štátna hymna. 

3, Slávnostný prejav. 

4, Recitácia.  

Akciu usporiadal Okresný osvetový sbor vo Veľkej Bytči.  

Dňa 28. 5. 1936 žiadalo Ústredie Sväzu priateľov SSSR v Prahe, 

zakladajúca odbočka vo Veľkej Bytči povolenie na deň 6. 6. 1936 

usporiadať ustanovujúcu valnú hromadu vo Veľkej Bytči 

v miestnosti Robotníckej telocvičnej jednoty. Referenti boli Dr. 

Ivan Hálek, primár nemocnice v Bytčici a odborný učiteľ Neved.  

Predsedom Sväzu priateľov SSSR bol pán prezident Dr. Edvard 

Beneš.  

Dňa 15. 8. 1936 sa konala verejná schôdza Hlinkovej slovenskej 

ľudovej strany v obci Štiavnik. Úrad zastupoval kancelársky oficiant Dominik Hudec. Zúčastnených bolo 450 

občanov. Rečníci boli Anton Hancko, senátor a pán Kianička zo Žiliny. Pán Kianička bol mladý organizátor 

študujúcej mládeže v Žiline. Schôdzu otvoril miestny r. k. administrátor Horváth. Rečnil o jednote Čechov 

a Slovákov, o kresťanskej jednote. Poukázal kriticky na pomery v Španielsku, v Rusku. Hovoril o význame 

sociálneho poistenia robotníkov. Na záver volali na slávu prezidentovi dr. Edvardovi Benešovi a zaspievali pieseň 

Hej Slováci.  

Dňa 11. 10. 1936 sa konala verejná schôdza Komunistickej strany vo Veľkej Bytči. Úrad zastupoval Karol Foltýn. 

Programom bola hospodárska situácia a obrana republiky a mieru proti fašizmu. Predsedníctvo tvoril 

miestopredseda komunistickej strany vo Veľkej Bytči Jozef Šamánek.  Rečnil tiež poslanec za Komunistickú stranu 

Jozef Vallo. Zúčastnilo sa 10 občanov.  

Zástupca bernej správy v hlásení z 2. 11. 1936  pre Okresný úrad vo Veľkej Bytči píše.  Správu napísal pre 

zasadnutie okresnej sociálnej komisie. Komisia potrebovala uzatvoriť lístky štátnej stravovacej akcie na obdobie od 

16. 11. 1936 na dobu 5 týždňov.  

Sociálna komisia preskúmala výkazy nezamestnaných a zistila ženatých 119 a slobodných 50. Komisia vylúčila 32 

ženatých a 17 slobodných. Spolu zostalo 87 ženatých uchádzačov a 32 slobodných uchádzačov. Pre ženatých 

uchádzačov vydali 870 lístkov v hodnote 8700 Kčs a pre slobodných uchádzačov 165 lístkov v hodnote 1650 Kčs.  

Za obec Zemianska Kotešová ženatých uchádzačov bolo 5 a vo Veľkej Kotešovej bolo 14. Vo veľkej Kotešovej to 

bola suma na 5 týždňov 1400 Kčs a v Zemianskej Kotešovej suma 600 Kčs. Slobodných uchádzačov bolo vo Veľkej 

Kotešovej 8 a v zemianskej Kotešovej 3 uchádzači. Vo Veľkej Kotešovej dostali sumu 400 Kčs a Zemianskej 

Kotešovej dostali sumu 150 Kč.  

V obci Hliník to bolo ženatých uchádzačov 7 a slobodní 3. V obci Malá Bytča ženatých uchádzačov 7 a slobodný 1.  

Dňa 9. 12. 1936 píše veliteľ stanice vrchná strážmajster Slezáček okresnému úradu vo Veľkej Bytči vo veci 

Najímania československých príslušníkov pre španielsku armádu. 

Veliteľ stanice oznamuje, že elektromonter Vojtech Grunbaum, posledne bytom Bytča, Masarykovo námestie číslo 

popisné 153 odcestoval údajne 28.12. 1936 do Španielska.  Vojtech Grunbaum , syn Ignáca a Hermíny rodenej 

Policzer, bol zamestnaný ako elektromontér v elektrárni v Žiline s platom 500 Kč mesačne.  Cestovný pas mu úrady 

vydali 24. 12. 1936 s platnosťou do 31.7. 1936 do všetkých štátov Európy. Podľa jeho brata Ladislava Grunbauma 

s ktorým bývali spoločne Vojtech Grunbaum odišiel ráno 28. 12. 1936 z Veľkej Bytče za hranice a nepovedal kam. 

Dňa 30. 12. 1936 zaslal poštou pozdrav z Viedne. Keďže bol  prívrženec komunistickej strany tak  veliteľ stanice 

predpokladal že odišiel do Španielska.  
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Žandárska stanica v obci Dlhé Pole, dňa 10. 12. 1936 píše, veliteľ bol na dovolenke a hlásenie spísal štábny 

strážmajster  Antonín Formánek.  

Dňa 9. 12. 1936 o 16.00 hodine bol doručený poštou statkárovi Jánovi Malobickému z Dlhého Poľa číslo popisné 95 

iredentistický leták s názvom „Blízky koniec Československej republiky“.  Páchateľ zostal neznámy. Toto bol 

jediný leták v obci.  

Dňa 10. 12. 1936 Žiada Sväz kovorobotníkov skupina Považská Bystrica o povolenie verejnej schôdze. Program: 

Voľby do robotníckeho závodného výboru v Zbrojovke v Považskej Bystrici. Verejnú schôdzu plánovali usporiadať 

vo štvrtok 17. 12. 1936 o 18.00 hodine v hostinci pána Eugena Čmára. Za predsedu žiadosť podpísal Jozef 

Macháček, predseda.  

Četnícka stanica vo Veľkej Bytči odpovedá 14. 1. 1937 na požiadavku jej adresovanú 31. 12. 1936 Okresnému 

úradu vo Veľkej Bytči.  Od Četníckej stanice v Žiline prišla odpoveď 7.1. 1937, že Vojtech Grunbaum odišiel zo 

zamestnania v Elektrárni v Žiline bez výpovede pred Vianočnými sviatkami v roku 1936 a vyžiadal si u správy 

podniku pol dňa dovolenky za účelom cesty do Čadce a už sa nevrátil.  

Po Vianočných sviatkoch v roku 1936 písal niektorým zamestnancom z Bratislavy, Benátok, Janova. Poslednú 

správu dostali jeho kolegovia z Marseille. Četníci usúdili, že je v Španielsku.  

Správa podniku by bola Vojtechovi Grunbaumovi výpoveď tak či tak, kvôli jeho nespoľahlivosti v práci. Podľa 

vyšetrovania četníkov zo Žiliny, Vojtechovi Grunbamumovi  cestu do Španielska sprostredkoval sekretariát 

Komunistickej strany v Bratislave kde sa zdržal 2 dni. 
          

          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
 

Kronikári 
 

Podľa vládneho nariadenia z roku 1932 bola každá obec povinná viesť pamätnú 

knihu alebo kroniku. Prvá kronikárka podľa tohto nariadenia bola mestskými 

orgánmi zvolená bytčianska rodáčka, spisovateľka pre deti Sidónia Sakalová. 

Ako kronikárka pôsobila do roku 1940 a zápisy odovzdala na strojom písaných 

A4 papieroch. Sú uložené v archíve v Žiline. Sidóniu Sakalovú vystriedal 

organista, učiteľ, riaditeľ ľudovej školy Štefan Jánošík. Funkciu kronikára 

vykonával do marca 1946. Mestské orgány poverili touto funkciou nového 

kronikára a bol to Ľudovít Meliš – Čuga. Táto kronika končí rokom 1948. 

Takisto je uložená v archíve v Žiline.  

Pre obec Malá Bytča je vypracovaná Pamätná kniha a začali ju písať 13. 9. 

1933 a písal ju Bohumil Novák ktorého vystriedal František Vallo. František 

Valo písal Pamätnú knihu  od 6. 10. 1935 do 18. 6. 1939. Od 2. 8. 1939 píše 

Pamätnú knihu  v Malej Bytči Jozefa Buntová rodená Palmanová, učiteľka 

miestnej dvojtriednej ľudovej školy. Jej zápis končí dňom 3. 2. 1945. Z tejto 

Pamätnej knihy chýbajú strany 69, 70 a strany 73 až 76 sú dosť poškodené. 

Strany sú vytrhnuté. Okrem Pamätnej knihy písala Jozefa Buntová kroniku od roku 1944 do roku 1956.  

Od júla 1958 Emil Tiso, učiteľ Jedenásť ročnej 

strednej školy písal kroniku až do roku 1960.  

Okrem Pamätnej knihy a kroník existuje ešte 

fotodokumentácia s písomným sprievodným 

textom.  Vypracoval ju Filip Sunega. Tento 

materiál zachytáva obdobie od roku 1943 do 

roku 1983.  

Ďalej sa dochovala zápisnica Miestneho 

národného výboru obce Bytča z rokov 1946 až 

1947 a je písaná strojom.  

Kronika mesta Bytča sa v rokoch 1989 až 1990 

stratila. Zápisy po roku 1990 sa vykonávali len 

sporadicky a aj tie sa niektoré stratili.  

Mestské zastupiteľstvo 11. 2. 2000 schválilo 

uznesenie a novým kronikárom sa stala Mgr. 

Gabriela Uhliariková, povolaním učiteľka.  
 

S

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Frantíšek Vallo 

Kronikár Malá Bytča, František Vallo, manželka Blažena rod. 

Martinická deti Rastislav a Katarína 
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HISTÓRIA A VÝZNAM RODINY GETTINGOVCOV 

Z BYTČE  

 

Naposledy sme ukončili naše rozprávanie o rodine Gettingovcoch pri asi najslávnejšom členovi Dr. Ivanovi 

Gettingovi - vynálezcovi GPS zariadenia, už narodeného a žijúceho v USA. Teraz by sme sa v našom rozprávaní 

vrátili späť do Bytče.  

Ako som uviedol v predchádzajúcich článkoch, zo všetkých 6 detí bytčianskeho obuvníka Ondreja Gettinga 

(1838) ostal na Slovensku len jediný syn Cyril (1881-1962) - môj pradedo, tiež vyučený obuvník. Ostatní piati 

súrodenci postupne emigrovali do USA v rámci veľkej vysťahovaleckej krízy zač. 20. storočia. Nechýbalo veľa a aj 

tento jediný syn by bol skončil v USA. Ale korene k domovu boli pevné a zabránili mu v odchode. Tak veľmi 

miloval Slovensko, hlavne Bytču a krásnu okolitú prírodu, že ju skrátka nedokázal opustiť. Situácia bola taká jasná, 

že Cyrilovi zakúpil jeho brat Milan - národný buditeľ a veľký vlastenec, o ktorom sme si hovorili v 

predchádzajúcom čísle, kufor a aj tzv. „šífkartu“ (lodný lístok). Cyrila sa mu ale nepodarilo presvedčiť. Táto situácia 

sa zopakovala ešte dokonca dvakrát! Pri treťom pokuse, keď sa teda rozhodol, že predsa pôjde do tej Ameriky, sa 

išiel ešte poslednýkrát prejsť po bytčianskom chotári so svojimi kamarátmi. Lenže keď sa vrátil, predniesol doma 

pamätnú vetu: „Čo by som ja v tej Amerike robil, veď tam nemajú ani Ostrý vrch (jeho obľúbené miesto prechádzok 

v bytčianskom chotári)… A bolo po cestovaní.  

Milan, ktorý ho všestranne podporoval, kupoval mu lodné lístky, dokonca mu v Amerike aj vybavil 

„varštak“ (obuvnícku dielňu) s učňom, bol z brata veľmi sklamaný. Na dlho vzťahy ochladli a rodina sa izolovala. 

Napriek tomu stále rodine zasielali lieky pre švagrinú Annu. Neskôr po 2. sv. vojne sa opäť nadviazalo spojenie 

medzi nimi, ale možnosť vycestovania už pohasla. V neskorších listoch to “strýko Milan” vedel vyčítavo 

pripomenúť. Vo svojom liste z júla 1948 píše synovcovi Milanovi o jeho otcovi nasledovne: „Tvoje listy boly 

jediným prameňom informácie. Ale do dnes neviem ani kde to bývaš so svojou rodinkou; čím sa zamestnávaš 

a vobec jako sa vám vodí. Ty si jediný z rodiny, ktorý si sa ozval ku nám do Ameriky. Z celej otcovej rodiny ani 

jeden nenapísal ani slovička a ja otcove listy neberiem vážne; nemožem v sebe premocť a sa preniesť ponad jeho 

neúprimnosť. Toto mi prichodí veľmi ťažko napísať synovi o otcovi, ale snáď to vykryštalizuje obzor a vysvetlí ti 

moju sdržanlivosť...“. 

Takže brat Cyril nakoniec ostal doma. Oženil sa s 

Annou Ďudiakovou z Považského Podhradia, s ktorou mali 

spolu 6 detí: Janu (1910-1991), Imricha (1912-1978), 

Cyrila (1914-1991), Milana (1917-1989), môjho dedka 

Radoslava (1919-2001) a Darinu (1927-2000). Cyril st. bol 

veľkým milovníkom života, prírody a hlavne zábavy s 

početnými kamarátmi. Prevádzkoval kolkáreň pri Váhu, 

kde bol asi zároveň najlepším hosťom a tiež hostinec 

(krčmu) v Bytči pri zámku. Mal veľký maliarsky talent a 

vytvoril veľa obrazov prírody, ako aj niekoľko 

Betlehemov. Pred smrťou žil oddelene od svojej manželky 

a posledné roky strávil v budove pri zámku, v priestoroch 

dnešnej ĽŠU (nad bývalou reštauráciou).  

Z jeho detí by sme bližšie spomenuli syna Cyrila a 

pristavili by sme sa tiež pri mojom dedkovi Radoslavovi.  

Syn Cyril ml. sa vyučil za kuchára v Sliači pri 

Zvolene, kde potom pôsobil vo vychýrených 

reštauráciách. Tam sa zoznámil aj so svojou budúcou 

manželkou Annou (rod. Midriakovou), ktorá bola 

vyučená servírka so špecializáciou “príprava kávy”. Počas 

tzv. Slovenského štátu, ešte stále v Sliači, ho často budili 

po nociach, kedy musel pripravovať minútky pre štátnych 

pohlavárov (Alexandra Macha a pod.). V rokoch 1942-

1948 prevádzkoval prenajatú reštauráciu pri zámku v 

Bytči, kde o. i. zamestnával ako čašníka aj svojho brata 

Imricha (podľa viacerých tvrdení zároveň najlepšieho 

hosťa :-) a tiež brata Radoslava, ktorý hrával počas 

sobotných tancovačiek s kapelou na gitare – skrátka rodinný podnik. Po znárodnení bola Cyrilovi ponúknutá pozícia 

Zľava pred krčmou: Milan, Jana, Radoslav, Darina, 

Cyril st. a Anna 

 

Cyril v spoločnosti kuchárok v kuchyni podniku Kinex 
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čašníka vo svojom vlastnom podniku. Keďže túto „ponuku“ odmietol, bol nútene zamestnaný na drvičke kameňa v 

Hrabovom. Po roku si ho však vrchnosť vyžiadala (ako známeho a vychýreného kuchára) pracovať do kuchyne spol. 

Kovas (dnešný Kinex), kde pôsobil až do svojho dôchodku.  

Zbytok života prežil v malom byte v bytčianskom zámku spolu so svojou manželkou, kde pôsobil ako kastelán – 

hospodár objektu. Mal dvoch synov: Ivana a Vladimíra. 

Môj dedko Radoslav sa vyučil ako kníhviazač, ale v tomto obore nikdy nepracoval. V mladosti  pôsobil ako 

predajca v bytčianskej firme Marčiš – Kefy a štetce. Za 1. ČSR vstúpil do KSČ a bol v nej aktívny až do jej 

rozpustenia v r. 1938. Neskôr bol členom ilegálnych spolkov (napr. Revolučná mládež Slovenska a iné), následkom 

čoho bol zatknutý a väznený. Radoslav bol klasický idealistický predvojnový ľavičiar, ktorý po prevrate v 1948 

vytriezvel. Tejto kapitole jeho života ako aj života iných Bytčanov sa budeme podrobnejšie venovať v nasledovnom, 

záverečnom rozprávaní z histórie Gettingovcov. 

 Počas SNP sa zúčastnil bojov pri Banskej Bystrici. Pridelili ho ku skupine partizánov, s ktorou plnil rozkazy 

v okolitých horách. Domáci zradca ich však raz priviedol priamo pod nemecké mínomety. Skupina bola rozprášená. 

Dedko, ktorý s kamarátom niesol ľahký guľomet, stratil rovnováhu a zrútil sa z kopca do údolia Hrona, pričom sa 

veľmi vážne doudieral. Spomínaný pád mu pravdepodobne zachránil život. Po potlačení povstania ho matka Anna 

(volali ju aj Jana) skrývala v pivničných priestoroch ich domu pri bytčianskom zámku. Neskôr sa osobne zúčastnil aj 

vyznamenávania nemeckých vojakov Dr. Tisom po potlačení povstania v Banskej Bystrici.  

Po vojne sa v roku 1947 oženil s Jozefínou 

Jalovičiarovou, kde mu bol za svedka podnikateľ z Moravy 

Emil Bojda, ktorý v tom čase začínal stavať fabriku na 

výrobu malých automobilov s názvom Súľov v Hrabovom. 

Jeho myšlienka sa samozrejme po 1948 rozplynula... 

Radoslav bol, tak ako jeho otec, veľký milovník bytčianskej 

prírody. Často chodieval po okolitých horách s partiou 

kamarátov, kde prespávali len tak “pod širákom”, max. v 

improvizovaných prístreškoch.  

 

Neskôr si v roku 1958 s  kamarátom Viktorom 

Gajdošom postavil, po dohode s majiteľmi pozemku p. 

Štefanom Mahdíkom a Františkom Fundárkom, drevenú 

chatu na Ostrom vrchu (obľúbenom mieste svojho otca), 

kde sa konávalo nespočetné množstvo obľúbených guláš-

partií. Samozrejme, Radoslav vždy rád varil guláš 

a pripravoval tzv. „zbojnícku“ a to dokonca aj v čase, keď 

ostatní museli poslušne pochodovať v prvomájovom 

sprievode. Jeho absencia bola vždy ticho tolerovaná. 

Vedel totiž veľa na konkrétnych predstaviteľov lokálnej 

moci. 

Dlhé roky pracoval v Kinexe Bytča v oddelení zásobovania, kde na automobile značky Garant so svojim 

šoférom vozil materiál z okolitých fabrík. Nikdy už viac nevstúpil do KSČ, ktorej konanie ho po 2. sv. vojne veľmi 

sklamalo. Taktiež nikdy nevystupoval ako veterán SNP už zo spomínaného dôvodu a s nikým o týchto udalostiach 

ani nechcel hovoriť. Dcéra Katarína si spomína na úsmevnú príhodu, keď pri príležitosti 20. výročia SNP prišli za 

Radoslavom dvaja páni s oznamom, že mu pri tejto významnej udalosti bude udelená medaila. Avšak páni veľmi 

s udeľovaním nepochodili. Doslova boli z bytu vyhnaní s odkazom: „Za toto som ja nebojoval. Choďte s tým do 

rici!“  

Po páde komunizmu v 1989 sa veľmi radoval z novej politickej situácie a fandil jej. 

Vtedy sa opäť nadviazali pretrhnuté kontakty s rodinou v USA, kedy skupina Gettingovcov 

zavítala (a to hneď viackrát) na Slovensko a do Bytče, kde sa stretli s rodinou.  

Okrem lásky k prírode, bol srdcom veľký športovec, hral na gitare, spieval a mal 

rád knihy. S manželkou Jozefínou vychoval 3 deti: Katarínu, Jána a Martu. Zomrel v roku 

2001 vo veku 81 rokov. 

                       

     Pokračovanie nabudúce...   Spracoval Michal Synák 

Na jednom z výletov v Súľove (Radoslav úplne vľavo) 

Na chate na Ostrom vrchu na jednom z mnohých gulášov 
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Stretli sme sa v jeho kancelárii, tak som rád, že aj napriek veľkému pracovnému zaťaženiu si na mňa urobil čas. 

Advokát, konateľ lesného spoločenstva v Bytči, Bytčan – narodený priamo v Bytči, (načo je veľmi hrdý)  filatelista, 

športovec telom aj duchom, ale aj čerstvý dedko.(v čase rozhovoru sa totiž to jeho synovi Milošovi a neveste 

Kataríne - narodili dvojčatá) 

Pri vstupe do kancelárie mi neušli pozornosti dve veci – nástenné hodiny a album známok, ktorý mal už nachystaný 

– po jeho zhliadnutí, som si uvedomil, že Miloš je vo filatelii „trochu iný level“... 

 

Rozhovor s JUDr. Milošom 

Gerom 

 

Miloš aké boli Tvoje začiatky s filateliou? 

Začínal som ako každý malý chlapec, kupovaním 

balíčkov – „taká všehochuť.“ 

Priznám sa, keď som chodieval na filatelistický 

krúžok, tak som Ťa tam nevídaval... 

Moc som tam nechodieval, nebol som organizovaný 

skôr taký samotár. Zbierali sme známky spolu s Janom 

Vallom a jeho bratom Štefanom. Chodili sme za 

Františkom Puškárom rodákom z Bytče, kupovali sme 

známy od neho, jeho sestra žila v Bytči a on ju chodil 

navštevovať. Bol starý mládenec, pracoval na pošte 

v Bratislave takže mal prístup k známkam.  

Takže to bol Tvoj zdroj na známky?   

Áno, to som chodil už na výšku do Bratislavy a v tej 

dobe predával v pasáži kina Mier v balíčkoch známky 

po 7,-  10,- Kčs. Kupoval známky po zomrelých ľuďoch 

a triedil ich – čo mu pasovalo doplnil do zbierky 

a ostatné predával. Nikdy nezabudnem ako som 

chodieval k nemu domov - mal som to blízko internátu - na Donerovu 22 – kde sme fajčievali, popíjali borovičku, 

pozerali futbal a známky. Raz sme mali tak nafajčené, že nebolo vidieť na televízor.(smiech) 

Takže – zdroj, ale aj vzor? 

Bol pre mňa vtedy najväčší filatelista, všetko čo zbieral mal 

štvormo. Známky nedával do albumu, ale lepil do písanok  - 

filatelistickými nálepkami – čo sa mne moc nepáčilo – 

známky sa tým vlastne „znehodnocovali“. Bol šetrný, ale 

mal to perfektne „vyfrankovné“ – každú stranu – krásne 

písal, to bolo niečo úžasné. A vždy mi hovorieval „ Miloš, 

kúp si vždy kompletnú sériu, nekupuj si známky jednotlivo 

– sú to „sračky“ Doslova tak to nazval – sračky. A mal 

pravdu! 

Kedysi dávnejšie som ťa videl v Žiline na burze a zháňal 

si nemecké kolónie, čo vlastne zbieraš? 

Nemecké kolónie mám zozbierané asi tak na trištvrte, ale 

nepokračujem v tom. Mám kompletné Československo 

1918 – 1992 vlastne do rozdelenia, Slovenský štát 1939 – 

1945  - všetko čo sa vydalo, v čistom s lepom a bez stopy 

nálepky. Mám aj nejaké falzá asi desať, ale tie ostatné sú 

poriadne drahé – nemám na to peniaze. S Československom 

mi veľa pomohol Jano Vallo ešte keď „slúžil“ v Tepličke 

nad Váhom, chodieval som tam na faru za ním. Všetko to 

mám v havidkách na listoch a zalaminované – chodieval 

som s tým do Žiliny – stálo ma to hromadu peňazí, ale je to 

kvalitne opatrené. 

A ešte zbieram anglické kolónie – to je moja srdcovka, tak 

isto kompletné s lepom a bez stopy nálepky. 
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(podáva mi album ktorý doniesol – listujem – pozerám a žasnem, niektoré série som takto „naživo“ ešte 

nedržal v ruke, kompletné som ich videl len v katalógu – naozaj super zbierka – lepšie povedané časť zbierky 

– potmehúdsky sa usmieva) 

No, tak toto je pre filatelistu balzam na oči – zbierajú známky aj Tvoje deti? 

Nie, v rodine sa venujem filatelii len ja, mal som obdobie 

– asi päť rokov, keď som to musel odložiť – dcéra stavala 

chalupu – pomáhal som jej a takisto teraz aj synovi. 

Počkaj teraz bude celá hodina (11.oo) dívaj sa na tie 

hodiny... 

 

( hodiny značky SEIKO na stene začali hrať melódiu 

– neviem to presne nazvať – asi najskôr – taký malý 

orloj – pri ktorom sa rozdelil ciferník na tri časti 

a začal rotovať, blikať a neviem čo ešte...) 
To mám pamiatku z Ras al Khajmy – hrajú šesť skladieb 

sú tam Svarovského kryštály. Jeden list ciferníka mi 

odpadol (pri preprave) tak som ich doniesol do Žiliny do 

hodinárstva a ten hodinár volal aj ženu aby sa išla pozrieť 

– nič také ešte nevideli.(smiech) 

Miloš, zbieraš okrem známok ešte niečo iné 

respektíve venuješ sa niečomu inému ako filatelia? 

(chvíľu rozmýšľa) ani nie, vlastne rád plávam – bol som 

napríklad v Dubaji – Abú Dhabí - denne som tam plával 

2 kilometre a bol som sa pozrieť aj na najvyššej budove 

sveta Burj Khalifa alebo Burj Al Arab (hotel plachetnica) 

výhľad odtiaľ – to je niečo úžasné. Ale chodievam, keď 

mám chuť do Rajeckých Teplíc tak na 2 x 500 metrov, 

plus sauna ... No, a mám rád futbal – mojím obľúbeným 

„mančaftom“ je Manchester City, nuž  keď je čas, tak, tri 

- štyri krát do roka sa idem na nich na ostrovy pozrieť... 
 

Ešte pred rozhovorom sme sa rozprávali o tom výročnom table u hasičov (1875 – 1925) kde máme obaja 

pradedov, ale viem, že Ty si sa narodil priamo v Bytči ( ja v nemocnici v „Považskej“) – ako je to možné? 

(smiech)  Mama ušla z pôrodnice v Žiline a tak som sa narodil na „rodičovskom“... 

 

Miloš, ďakujem za rozhovor a za čas...          

            Spracoval -JL-  

Ukážka zo zbierky Anglických kolónii - korunovácia 
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(Krátko pred začiatkom časti – v seriály som sa rozhodol, že budem upravovať ukážky známok na 

„preskačku“ to znamená raz bude uvedené o starších a raz o novších známkach) 

V dnešnej časti „známečky“, by som Vám rád predstavil známky francúzskych kolónií, ako druhú najrozsiahlejšiu 

koloniálnu ríšu po britskom impériu. Taktiež zberateľsky zaujímavú a finančne dostupnejšiu ako britské kolónie. 

Patria tu koloniálne územia Afriky, Ameriky, Ázie, Oceánie a Anktartídy. V sedemdesiatych rokoch, keď som začal 

zbierať známky znamenali pre mňa a mojich rovesníkov – začínajúcich filatelistov známky Madagaskaru, 

Francúzskj Guayany, Guadeloupe či Saint – Pierre Miquelonu vôňu exotiky a kus obrovskej diaľky. ( aby človek 

pochopil – musí to zažiť )  

 

Po skončení 2. svetovej vojny nastáva rozpad koloniálnej sústavy (dekolonizácia) táto likvidácia koloniálneho 

systému trvá do konca 80–tých rokov a samozrejme postihuje aj Francúzsko. Vznikajú nové – nezávislé štáty ktoré 

sa nazývajú – krajinami tretieho sveta. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Dnešný „kotrmelec“ na známke je z dielne Monackej poštovej správy. 

Z literatúry a dostupných zdrojov som sa dozvedel, že bývalý americký 

prezident Franklin Delano Roosevelt bol vášnivým filatelistom – ale, že 

mal na ľavej ruke šesť prstov – to som nevedel. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 

Filip Tonka  (*1921 – 1993 ) – rodák z Nemčičian (Zlaté Moravce) neskôr 

presťahovaný do Krupiny, z ktorej  prišiel do Bytče pracovať na Daňový úrad (kedysi 

Berný úrad) neskôr pracoval ako účtovník v Kinexe. Filatelista, ,ktorý žil a zbieral 

poštové známky v pôvodnej budove "Starej pošty" v Bytči na zámku. Asi  inak 

neskutočný filatelistický sen, robiť svojho koníčka v tak originálnom prostredí. 

V mladosti sa venoval gymnastike, ktorú cvičil aj na Sokole v Bytči – obľúbená 

disciplína „kruhy“ a druhá záľuba bola filatelia. Bol pri zakladaní filatelistického 

spolku v Bytči roku 1944, vedúcim technického odboru pri celoštátnej výstave 

poštových známok Bytča 1977 v sedemdesiatych rokoch vo funkcii tajomníka klubu 

a tak si ho pamätám aj ja ako chalan z klubových schôdzok ktoré sa konali 

v pionierskom dome a neskôr v KaSSe.  

Veľkosť použitého zberateľského materiálu v článku, bola upravená! 

                 Spracoval - JL - 



13 

 

           Oral history 
 

„Žabiarska sága.“  

 
 

Akác utca – agátová cesta – aj tak sa hovorilo kedysi o Hliníku, pretože popri ceste boli nasadené samé agáty 

a spievala sa o nich v Hliníku aj pesnička. Spomína Róbert Martinický: „Kedysi hu spieval moj tatko, bola hádam aj 

120 rokov stará, spievala sa po maďarsky aj po slovensky.“  

Bývalo tu veselo od „pochovávania basy“ až po zábavy a veselice ktoré 

sa konali v Papánkovej záhrade, kde bolo šesť gaštanov, filagória 

(neskôr aj malá tribúna) a kolkáreň, a že, vraj to boli najlepšie zábavy 

na okolí – začali ráno a končili skoro ráno, ale aj „na kolečku“ na vrch 

háji a k zábave patrí vždy dobrá muzika a v Hliníku bolo veľa dobrých 

muzikantov a aj dobrá kapela, tá prvá sa volala Tempo Hliník, časom 

sa zostavy samozrejme menili, ale vždy bol pri tom - riaditeľ školy - 

Viliam Fašang ( *1922 – 1981). Človek ktorý založil v Hliníku - 

včelársky klub, bábkové divadlo (vyrezával aj bábky) a samozrejme 

muziku a vychoval aj veľa muzikantov.  
Jeden z muzikantov  ktorý hral s Viliamom Fašangom bol 

Slavomír Gácik – trubkár – takto spomína: Zavrel nás 

do triedy ve škole a tam sme museli hrac, bol to 

nekonečne dobrý chlap a muzikant, vychoval tu hodne 

muzikantov, zato mu patrí obrovská vďaka, jeho to 

ohromne bavelo – noty písal jako keby tlačiareň 

tlačela. Jeho obľúbený nástroj boli husle, kedz cvičelo 

nejaké dzievča - tak - tak poznal tú huslovú školu, že 

príklad – keď sa pomýlela, bez teho aby sa pozeral hej 

povedal - cvičenie 35, trecí riadek, druhý takt. Hral na 

všetky nástroje okrem trúbky – chýbali mu niekeré 

zuby – a vravieval keby som zlomel aj tie ostatné keré 

mi ostali nemal by som na čem jesc. 

Druhý z muzikantov ktorý s Viliamom Fašangom hral je 

Jozef Plačko ml. – bubeník a haromonikár – spomína: 

„Najlepší muzikant, jaký tu v Hliníku kedy bol - 

ovládal všecko - husle, saxafón, klavír – proste všecko, 

z muziku sme hrávali svadby aj zábavy hrali sme 

moderné aj ľudovky, trénuvali sme ve škole tri razy do 

týždňa, kedz sme hrali nejakú novú pesničku 

opakuvali sme hu aj 50 rázy až kým to nebolo tip top – 

kelo rázy ma s teho až hlava bolela. 

 

Pokračovanie nabudúce... 
(V článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej).        Spracoval -JL- 

      Viliam Fašang 

Agátov rád, povedľa cesty z oboch strán, 

Keď tade idem na Teba spomínam, 

Krásny večer bol, vtáčkovia spievali 

Cestou blúdil jeden cigán starý 

Postoj cigán prichádzaš práve v vhodný čas 

Najkrajšia zo žien, kde býva či to znáš, 

Tam dolu tam, za posledným agátom, 

Zastaň si tam, pred jej biely  dom 

Zastaň si tam pod okienkom  

zahraj pieseň by zaplakalo dievča v ňom, 

hraj pieseň, ktorá preniká srdcom dievčiny, 

len tíško hraj by nepočul iný... 

 

Zľava: Peter Leuko st., Viliam Fašang, Vladimír Lulák 

(môj tato), Jozef Ryček, Stanislav Martinický, Jozef 

Plačko st., a v predklone bubeník Ondrej Škorvan 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
Rozhovor s Gabikou prebehol v reštaurácií Royal v Hliníku nad 

Váhom. Pri fotografovaní nám asistoval Miloš Beňo.  

 

Mgr. Gabriela Uhliariková  

je rodáčka z Nitry, odkiaľ pochádzala jej mama a vyrastala na 

maďarských hraniciach v meste Šahy. Strednú školu ukončila 

maturitou v Čadci a v Trnave absolvovala Vysokú školu 

pedagogickú.  Ukončila ju v roku 1970 a odvtedy pôsobí v našom 

meste Bytča. Jej pôsobisko bola až do odchodu na dôchodok 

Základná škola na ulici Mieru. V krátkej dobe pôsobila aj na 

Gymnáziu v Bytči. V Bytči je známa ako učiteľka výtvarnej 

výchovy no okrem nej vyučovala ešte geografiu a slovenský jazyk.  

Výtvarná činnosť:  

Gabika od detstva rada maľovala. Počas vysokoškolského štúdia sa zúčastňovala fakultných súťaží, a bola úspešná, 

získavala ocenenia. Maľuje technikou grafika, tematika strom, stromy. Na fakulte to boli aj figurálne maľby. Počas 

štúdia  v roku 1968 prepadli  Československú socialistickú republiku vojská vojenského paktu Varšavská zmluva 

vedené sovietskymi vojskami. Táto udalosť sa odrazila na jej tvorbe. Z jej diel bolo badať pochmúrnosť.  

Svoje diela prezentuje na výstavách mestských klubov a to Klub muzeálno-galerijnej spoločnosti v Bytči 

a výstavách ktoré usporadúva Občianske združenie GALZA.  

Kronikárska činnosť:  

Impulz ku kronikárstvu dostala počas pôsobenia v bytčianskom Zväze žien. Bolo to také, „či by si to nerobila“. 

Oficiálne sa stala kronikárkou rozhodnutím mestských orgánov dňom 1.3. 2000. Kroniku píše doteraz.  

V úvode mestskej kroniky vymenováva svojich predchodcov.  

Kronika obsahuje 18 kapitol je to napríklad politika, šport, počasie a podobne. Originál kroniky je napísaný rukou 

a je uložený pod „zámkom“ na Mestskom úrade v Bytči. Spolu s kronikou je uložená aj sprievodná dokumentácia. 

Dokumentáciu tvoria fotografie, listiny, správy, štatistiky, plagáty, letáky.  V Mestskej knižnici je sa nachádzajú 

výpisy z kroník a takisto na stránke www.collecotrum.eu a www.bytča.sk.  

Ako spomína Gabika, kronika je písaná rukou preto, lebo nosiče idú dopredu a môže sa stať, že ju jednoducho 

nebudú vedieť prečítať. Kniha je len kniha podotýka Gabika.  

Kronika je to práca na celý rok. Ide hlavne o zber podkladov, 

ktoré nie každý ochotne poskytne. Ten kto podklady neposkytne, 

tak sa tam jednoducho neobjaví. Nebude pre budúcnosť zachytená 

jeho činnosť.  

V závere rozhovoru si Gabika pochvaľuje spoluprácu s Mestským 

úradom v Bytči. Poskytuje jej techniku, tlačoviny, podklady. 

Taktiež jej pomáha v zabezpečovaní podkladom pani Katarína 

Kasagrandová, ktorá je jej vždy nápomocná.  
 

    Spracoval PhDr. Martin Gácik 

http://www.collecotrum.eu/
http://www.bytča.sk/
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30. výročie pobočky Martin, Onód 1707 – 2017. – 310. výročie 

 
         Rok 2017 je pre numizmatickú Pobočku Martin  Slovenskej 

numizmatickej spoločnosti v znamení 30. výročia jej bohatej činnosti. 

K tomuto  významnému jubileu a  pri tejto príležitosti  Pobočka Martin vydala  

dvoj – uncovú (63,8g) striebornú pamätnú medailu, rýdzosti 925/1000, 

priemeru 50 mm. Medaila bola vyhotovená v náklade 40 ks.  

         Averzná  strana  je  stvárnená   štylizovanou  podobou  martinského  

mestského erbu -  sv. Martin na koni  deliaci sa o svoj plášť nad  skrčenou  

postavou  prosebníka.  Rozprestretý plášť  je  symbolicky posiaty  množstvom 

rôznych mincí,  predstavujúcimi  numizmatický materiál, ako hlavnú  náplň 

činnosti Pobočky. V ploche pod plasticky znázorneným obrazom mestského 

erbu je signatúra NOVOTNÝ 2017 a puncovanie. Kruhopis tvorí názov: „ 

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV POBOČKA 

MARTIN“. 

          Na reverznú stranu  si  členovia  Pobočky  vybrali  historický námet  

tragických udalostí  na Onódskom sneme v júni  r. 1707.  Na rok  2017 pripadá  

310.  výročie,  tejto  pre verejnosť  málo  známej  udalosti. Ústredným   

motívom   reverznej   strany sú  postavy  dvoch  turčianskych   zástupcov na  

sneme v Onóde,  podžupana Krištofa  Okoličániho  a jeho  námestníka  

Melchiora  Rakovského.  Ruky  vzpínajúce  postavy  dvoch  martýrov   

sústredene  čelia  proti  napriahnutým  ozbrojeným  rukám šiestich   

neviditeľných  útočníkov. Uprostred šabľami ozbrojených rúk je spodobnená 

busta Františka II. Rákociho, v spodnej časti predelená šerpou s nápisom „ 

ONÓDSKY SNEM JÚN 1707“. Postavy martýrov sú  symbolicky  prekryté  

erbom Turčianskej  stolice s postrannými kruhopismi „ MELICHAR 

RAKOVSKÝ a KRIŠTOF OKOLIČÁNI“. Hlavný kruhopis tvorí nápis: „ 

MEMORIALIS TURČIANSKEJ STOLICE“. 

            Hoci  tieto tragické  udalosti  zapadli  do zabudnutia,  v hodnotení  súčasných  historikov  sú  interpretované  

ako zlomové,  pre  najväčšie  stavovské povstanie v prvom  decéniu  18. Storočia. Preto  si  určite  zaslúžia  čestnú  

pripomienku  a bližší  výklad. 

 

Spoločensko-politická  situácia a Onód. 
 

            Na  sklonku  17.  Storočia  Uhorsko  prežívalo  neblahé   následky  takmer  storočného  obdobia vojen 

s Osmanskou ríšou,   stavovských  nepokojov  a povstaní,  násilnej  rekatolizácie   a náboženskej   neslobody. 

            Následkom   nepriaznivého  dejinného  vývoja  na prahu  18. storočia  vyvrcholila  mohutná  nespokojnosť   

všetkých  vrstiev  uhorskej  spoločnosti  proti  takmer  neobmedzenej  absolutistickej  vláde Leopolda  I.  

Nespokojnosť  so   stavom   spoločnosti  spojila  privilegované ,  meštianske  i ľudové – poddanské  vrstvy  do  

jednotnej  proti   habsburskej  opozície.  No  každý  stav  mál predovšetkým  na zreteli,  okrem  spoločného  odporu  

i hájenie  vlastných   záujmov,  čo  sa    v konečnom dôsledku   stane   v budúcnosti  hlavným  deštrukčným   

činiteľom   povstania. 

            Najväčšie   proti habsburské  stavovské  povstanie  prebiehalo  v rokoch  1703   až  1711   pod  vedením 

sedmohradského   kniežaťa   Františka II. Rákociho.    

Vhodný  okamih  pre ozbrojené  vystúpenie  nastal už na samom  začiatku  18.  storočia,  po  vypuknutí  vojny  

o španielske  dedičstvo   medzi  habsburskou  monarchiou  a Francúzskom.   Ľudovít  XIV.  sa  stal  i najväčším  

podporovateľom  Rákociho povstania.  Prvé  menšie nepokoje  sa  začali  prejavovať  v Uhorsku  už  v priebehu  

roku  1702   a to najmä  na   východe krajiny.   Dynamický sa  povstanie  začalo  vyvíjať  už  od  jari  1703,  keď sa 

do  čela  postavil  popredný  uhorský  magnát   František II. Rákoci.   Spočiatku  malo  povstanie   ľudový  

charakter,  ale  postupne  sa k nemu  začali  pripájať  mestské  stavy,  stredná  i vyššia   šľachta.  Vytvorilo   sa  

početné  vojsko,  čo  do  zloženia  veľmi  rôznorodé.  Podstatnú  časť  vzbúrencov  tvorili  poddanské a kurucké   

oddiely,  len  menšiu  časť  dopĺňali  profesionálni  žoldnieri  najatí  za francúzske  peniaze.   V prvých  dvoch  

rokoch  povstalci  obsadili  väčšinu  územia   niekdajšieho  Kráľovského  Uhorska.   Uhorsko   bolo  vyhlásené  za 

konfederáciu  uhor.  stavov,  ktoré  si vytvorili  vlastnú  politicko   -  mocenskú   nezávislú  štruktúru.  

 Najdôležitejším  zákonodarným  a výkonným orgánom konfederácie sa  stal  jej  prvý snem   v Sečanoch    
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roku  1705.  Po  počiatočných  úspechoch  a vzostupe  povstania  sa  na prelome  rokov  1706  -  1707    začala   

prejavovať  jeho  postupná  stagnácia  a úpadok   do hlbokej  krízy.   

           Podstatných   príčin  úpadku  bolo viacero,  ale  hádam  najväčšia  bola   katastrofálna  hospodárska   situácia  

podporovaná  obehom  inflačných  medených  peňazí.  Ďalším  rozhodujúcim  faktorom  boli  nestabilné  postoje  

stoličnej   šľachty  prejavujúcej   hlboký  odpor  voči  všeobecnému  zdaneniu.  Zo  šľachty  sa  utvorila  opozícia  

koketujúca  s myšlienkou  zrady   ideálov  povstania   a pridaním   sa na   stranu   cisárskej   Viedne.  Pamätný   spis   

Memorialis  a obežník  Turčianskej  stolice  zapadá   do   konceptu  tohto odporu.    Hoci  sa  spis  odvolával  na   

biedu,     krivdy    a obrovskú   materiálnu   záťaž  najchudobnejších  vrstiev  obyvateľstva,  no  riešenie  na  

poukazované   problémy  neprinášal.  V skutočnosti v  plnej   miere   hájil  stavovské   zaujmi   stoličnej   šľachty  

odmietajúcej  sa vzdania   svojich  stáročných   privilégií.  Stoličná  šľachta  videla  jediné  správne  východisko  

v mierových  rokovaniach s cisárskym  dvorom  a v ukončení  bojov,  ktoré   nadmerne  vyčerpávali  celú  krajinu.   

V tom  čase   to bolo naozaj  správne a  reálne  východisko,  no  v očiach  vodcov  povstania  bolo  neprípustné   a  

zradcovské.  

            Na začiatku  roku  1707  sa  krajina   pripravovala  na  nový  povstalecký  snem,  ktorý  sa konal  od  31. 

mája  do  22.  júna  v Onóde   neďaleko  Miškolca  v Bordošskej  stolici.  Vodcovia  povstania  očakávali  od  snemu  

vyriešenie  viacerých  zásadných  problémov.   Bolo  to  predovšetkým   všeobecné  zdanenie a pokračovanie   vo 

vojne,  devalvácia  nehodnotnej  medenej  mince,   presadenie  zbavenia  nároku  Habsburgovcov  na   uhorskú  

korunu  a ich   detronizácia  a  napokon  potlačenie  odporu  šľachtickej  opozície.   

            V čase  príprav   Onódskeho snemu  vznikala  v Turčianskej  stolici  na  stoličných  kongregáciách  

koncepcia  Memorialisu.  O jeho  zostavenie  sa  pravdepodobne  zaslúžil  podžupan  Krištof  Okoločáni  

a evidentne    prispel  i jeho  námestník  Melchior  Rakovský.  Za  jeho  formuláciou  a obsahom  pravdepodobne  

stál  i Pavol  Okoličáni,  otec  Krištofa,  v tom  čase  popredný  uhorský  vzdelanec,  vynikajúci  právnik  i obranca  

protestantizmu  v Uhorsku.   Memorialis  bol  odosielaný  v rámci  hornouhorských  stolíc.  Dostal  sa  do   rúk  i  

Františka  Rákociho  a ostatných  vodcov  povstania. 

            Z  Turca  v polovici  mája  1707  odišlo   na   snemové  rokovania  58  delegátov  pod vedením  podžupana  

Krištofa  Okoličániho  a Melchiora  Rakovského.  Župan  František  Révai  sa  nezúčastnil, no  v delegácii bolo   

viacero  aj  pre   dnešok  povedomých   turčianskych  mien   ako  Gašpar  Revai,  vícenotar  Pavol  Zorkovský,   

slúžny  Imrich  Benický,   prísažní  Pavol  Záborský  a František  Dávid,  stoličný  fiškál  František  Plathy.  Okrem  

nich  to  bolo ďalších  14  zemanov  a 36  kurialistov. 

Požiadavky a záležitosti  Turčianskej  stolice prišli  na program  už  6.  júna   Za  Turčanov  vystúpil  K. Okoličáni  

a M.  Rakovský.  Príslušné  listiny  a Memoriális  prečítal  tajomník  Krajinskej  rady   Štefan  Krucsaj.  Vznikla  

pomerne  búrlivá  odozva  za  aj  proti  návrhu,   samotný  Rákoci v plnej  miere  odmietal  obsah  Memorialisu.   

Turčania  sa  obhajovali  a stáli  si za  svojim  názorom  čo  vyznelo  ako otvorený  nepriateľský postoj  proti  

konfederácii.  Bola  požadovaná   satisfakcia  a Rákoci  vo  svojom  teatrálnom vystúpení ponúkal  svoje  

odstúpenie.   

             Nasledoval  sled  udalostí,  ktoré  sa vymkli  spod  kontroly  zúčastnených.   Vrchný  veliteľ   Rákociho  

vojska  Mikuláš  Berčéni  udrel  prvý taseným  mečom do  Rakovského pleca,  za  ním  nasledoval  ďalší úder  meča 

v rukách  generála  Alexandra  Karólyiho  priamo  do hlavy . Rakovský  zaliaty  krvou  padol  na zem.  Ďalšími  

útočníkmi  boli  bratia   Valentín  a Imrich  Ilosvayovci.  Nakoniec rozzúrený  Berčéni   uštedril  umierajúcemu  

Rakovskému  mečom  priamy  úder  do  hrude. 

Ďalšie  údery  zranili  i Okoličániho,  ktorí  sa  snažil  uniknúť,  no  bol  zajatý  a uväznený  vo   vlastnom  stane.  Pri  

exekúcii  v snemových  priestoroch   nastal  chaos  a panika   zo  strachu,  že  odporcovia  zabili samotného  

Rakociho.  Uväznený  boli   aj  všetci  členovia  Turčianskej  delegácie.  Neskôr  bol  zatknutý  aj  samotný  župan  

František  Revai,  ktorý  nakoniec  i vo  väzení  zomrel. 

             Ďalší  deň  7.6.  bola  ustanovená  vyšetrovacia  komisia,  podžupan  K.  Okoličáni  bol  vypočúvaný  

i s použitím  útrpného  práva.  Vypočúvaní boli  i ostatní  zatknutí  Turčania.  Zároveň  v ten  deň  bola   z hlavného  

stanu  zvesená  turčianska  stoličná  zástava   a so  stoličným  typáriom  rozlomená   nad  Rakovského  telom.  

Podžupan  Krištof  Okoličáni  bol  odsúdený na  trest  sťatím  a územie  stolice  malo byť na  rozdelené  medzi  

susedov  a navždy  vymazané  z mapy  Uhorska.  

             9. 6.  bol  Krištof   Okoličáni  popravený  sťatím.  V predvečer popravy,  keďže  Krištof  nemohol  kvôli   

zraneniam  písať,  nadiktoval  list   na   rozlúčku  pre  rodičov  a manželku  do  Slovenského  Pravna.  Obvinení  

v plnom  rozsahu  boli  i  ďalší  poprední  predstavitelia  stolice  župan  František  Revai, hlavný  slúžny  Imrich  

Lehotský,  Okoličániho   otec  Pavol, Gabriel  Benický,  Jozef  Husár,   Juraj  Koštiaľ, Vojtech  Zeman  a ďalších  9  

osôb.  Boli uväznení  na  dlhší  čas  na  Jágerskom  hrade,  majetnejší  boli prepustení  na  peňažnú  kauciu  koncom 

júna  1708.  V súpise  šľachty  Turčianskej  stolice  sa  ešte  v roku  1709  spomína na  niekoľko šľachticov  z Turca,  

ako  na  väzňov   v Jágri.  Represie  sa  neskôr   zmiernili,  stolici  bola  navrátená  pečať   i stoličná  vlajka  a bolo  

jej  priznané   aj    pôvodné   postavenie. 
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            Po  drastickom   zastrašení  opozície  prebiehali  rokovania   pre   vodcov  povstania  bez  prieťahov  

a ďalších   diskusií.  13.  6.  bol   taktiež  podpísaný  detronizačný  akt  cisára  a kráľa  Jozefa I.  Vzhľadom  na  

účasť  vojska   na   sneme   v  úlohe  štvrtého  stavu   bolo   jednoznačne  rozhodnuté   v ďalšom   pokračovaní  

vojny. 

            Turčianski  delegáti boli  ako  vyslanci  na  sneme  v Onóde  osoby   slobodné  a  v podstate    nedotknuteľné 

( vota   libera   habentes).  Krvavá  a  násilná   perzekúcia  voči  vyslancom  vyvolala  veľký  ohlas  a pobúrenie  

i mimo  hraníc   konfederácie.   Násilným   aktom  potlačenia  opozície  snem  v  Onóde   vytvoril  cestu  morálneho   

úpadku  a straty  dôveryhodnosti  vo  vodcov a idei  povstania,   čo   sa   naplno  prejavilo o  rok  neskôr  23.  

augusta  1708  katastrofálnou  porážkou  povstalcov   pri  Trenčíne. 

 

Stručná biografia M. Rakovkého a K. Okoličániho. 

Melchior (Melichar) Rakovský ,   narodil  sa   približne  okolo roku  1660,  šľachtický  rod  Rakovských   v Turci  

mal  stredoveké  korene.   Priama  vetva  Rakovských   vymrela   v priebehu  15.  stor.  Línia  rodu  pokračovala 

v príbuzenskej   previazanosti   s ďalšími   turčianskymi   rodmi,  najmä rodom  Jesenských,  ktorí   používali  

naďalej   priezvisko  i  v tvare  Rakovský.   Melchior   sa  pravdepodobne  narodil   v Rakove  rodičom  Petrovi  

Rakovskému  a Kataríne   Rakovskej   rod.  Kubíniovej.  Mal  2  bratov  a 2  sestry.   Získal   nám   bližšie  neznáme   

vzdelanie, pravdepodobne  v rodisku,  neskôr   ako  katolík  absolvoval niektoré  jezuitské  gymnázium.  Ovládal  

latinčinu,    maďarčinu   a nepochybne   i slovenčinu.  Pred  rokom  1700  pôsobil   ako  vyšší  stoličný  úradník  

neskôr  ako  podžupan  na  Orave   u župana  Juraja  II.  Erdödiho.  Oženil  sa  s Klárou   Husárovou,    mal  5   

potomkov.  Po  roku   1700  pôsobil  v Turčianskej  stolici.   V rámci  stoličnej  šľachty   mal  veľmi  dobré  

postavenie,  patril  k majetným  šľachticom.  K povstaniu  sa pridal  roku   1704 ,  bol  poverený   reštitúciou  

kostolov  v rámci   zrovnoprávnených   konfesií.  V osudnom   roku  1707  bol   stoličným   notárom,  prísažným   

prísediacim  a pravdepodobne  zástupcom  podžupana  Krištofa  Okoličániho,   s ktorým  mal  dobré  vzťahy.  

Krištof   Okoličáni,   narodil  sa   okolo  rokov  1680 – 1685.   Okoličániovci  pochádzali  zo  starého  stredovekého  

rodu   z Liptova. Krištofov  otec  Pavol   sa  oženil     so  Zuzanou   Rakšanskou  a usadil  sa  na   rakšanských   

majetkoch   v Mošovciach.  Tu   sa   pravdepodobne  narodil  i Krištof,   mal  viacero  nám  neznámych  súrodencov.  

V 90  rokoch 17. st.  otec  Pavol  získal  majetky  po  Ostrožičovcoch  a Dóciovcoch   v Slov. Pravne.  Tu vyrastal 

mladý  Krištof,  vzdelanie  pravdepodobne  získal u otca v Pravne  a tu pôsobiacich ev. kňazov. Neskôr  

pravdepodobne  absolvoval gymnaziálne vzdelanie.  Stihol sa oženiť, potomkov nemal. K Rákociho povstaniu sa 

pridal na jar roku 1704.  V roku 1706 získal v mladom veku post podžupana a pôsobil v ňom až do osudného roku 

1707.  V roku 1709 jeho otec Pavol presadil u panovníka  vylepšenie stoličného erbu o erb rodu  Okoličáni na 

pamiatku popraveného syna. 
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Nedokončený pamätník v parku v Bytči 

 

V tomto článku Vám priblížime započaté, no 

neuskutočnené dielo.   

Miestny národný výbor v Bytči svojím uznesením 

číslo 52/2657/1949 zo dňa 7. 5. 1948 poveril 

sochára Stanislava Bíroša, aby vyhotovil pomník 

M. R.  Štefánika v parku pred meštianskou 

školou. Dominantou pomníka mala byť busta 

v nadživotnej veľkosti. Busta bola odliata 

z bronzu. Účet vytavil Jozef Haszpra, umelecká 

slévarna v Brandýse nad Labem 30. 9. 1948. 

Mesto Bytča vyplatilo zálohu 20 000 Kčs 

a doplatilo znovu 20 000 Kčs ako dorovnanie po 

dodaní busty. Bustu zaslali do Bytče 11. 1. 1949. 

Spolu teda 40000 Kčs.  

Zo zápisnice pléna Mestského národného výboru 

z 15. 8. 1949  sa dozvedáme.  

Referent Jozef Hromec predniesol nutnosť 

previesť v roku 1948 stavbu pamätníka padlým 

v 1. a 2. svetovej vojne a v odboji a k tomu 

priradiť už odliatu bustu. Celkový náklad 

odhadovali na sumu 250 000 Kčs. Do sumy 

zarátali celkový náklad na úpravu parku a 

podstavca pod bustu.  Na financovanie plánovali 

využiť zostatok z rozpočtu  roku  1948. 

Celú prácu prerušil zákrok vtedajšej 

politickej moci a zo zámeru výstavby Mestský 

národný výbor upustil. Bustu ukryli v archíve.  
 

V roku 1968 Miestny odbor Matice Slovenskej 

obnovil myšlienku postavenia pomníka a po 

dohode s Miestnym národným výborom začali 

akciu. Financovať ju mali z rozpočtov všetkých 

miestnych hospodárskych a rozpočtových 

organizácií.  

Začiatkom roka 1969 predseda Mestského 

národného výboru zvolal poradu hospodárskych 

a rozpočtových organizácií. Základy poníka 

mali zhotoviť členovia Matice slovenskej 

brigádnicky. V tomto období vyhotovili 

príslušnú dokumentáciu a rozpočet. Členovia 

Matice slovenskej základy pomníka zhotovili.   

V tomto období prebiehala v Československej 

socialistickej republike po vpáde vojsk 

Varšavskej zmluvy  normalizácia. Výstavbu 

zastavili.  

Po 17. 11. 1989, po páde totalitného režimu  táto 

myšlienka  znovu ožíva. Iniciatívy sa ujal 

obnovený Miestny odbor Matice Slovenskej 

v Bytči, Mestský národný výbor.  

Kultúrna komisia na svojom zasadnutí  3. 9. 1990 rozhodla o výstavbe pamätníka ako o požiadavke občanov Mesta 

Bytča. Dňa 11. 9. 1990 podpredseda Mestského národného výboru Jozef Kováč  žiada Okresný národný výbor 

v Žiline  o pridelenie financií na obnovu zámeru výstavby.  Zo Žiliny dostáva zamietavé stanovisko.   

  

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Šprímy-rýmy a iné drobné veršovizmy 

 
 

Milí čitatelia, 

dnes nebudem písať o žiadnej špeciálnej téme, veď u nás je aj tak stále o čom písať i bez toho, že sa na niečo 

špeciálne zameriam. S trochou humoru a nadsádzky poukážem na to čo nás stále obklopuje a čoho sme neustále 

súčasťou. Je veľa starostí a problémov, ktoré sa stávajú menšími a ľahšími, keď sa na ne pozeráme s úsmevom. 

Často krát je lepšie sa pousmiať aj keď nám je do plaču, pretože veselý človek skôr nájde východisko z ťažkej 

situácie a skôr objaví v sebe stratené sebavedomie, ktoré je tak dôležité a potrebné v jeho ďalšom napredovaní. 

Humor a smiech liečia dušu a to je v dnešnom peniazmi skazenom svete na nezaplatenie. Preto sa často smejme, 

buďme vtipní a berme všetko s humorom, budeme sa potom cítiť zdravšie a hlavne spokojnejšie a to je to, čo nám 

dnes najviac chýba. 
 

Inzercia: 

Mladá a pohľadná žena s bohatými životnými skúsenosťami si hľadá muža, najradšej dementného, alebo na 

invalidnom vozíčku, ktorý nevie čo s peniazmi. zn.: obaja dosiahneme svoj vrchol 
 

Čistotný alkoholik s papiermi si hľadá prácu najlepšie vo svojom obore. zn.: dajte mi šancu a ja Vás nesklamem 
 

Dám do prenájmu, alebo darujem svokru v dobrom technickom a zdravotnom stave. Je nevyspytateľná, arogantná 

a fyzicky dobre stavaná, vhodná ako trenažér pre budúce manželské páry. 

zn.: lepšie 1x vidieť ako 100x počuť 
 

Dobre situovaná žena v rokoch si hľadá mladého, atraktívneho spoločníka jeseňou života. zn.: keď do pekla, tak na 

mladom koni 
 

Zháňam sviňu, takú do 120 kg, do zimy pochovám a potom zabijem. Prosím Vás, už za mnou neposielajte 

policajtov, politikov, manželky, svokry a im podobné indivíduá, lebo potom mám problém s vysvetľovaním, 

ďakujem. zn.: sviňu nekupujem pre zábavu, ale na mäso. 
 

Motto niektorých žien:     Jasličkársky sen: 

Radšej budem rodiť stále,    Vypiť môžem koľko chcem, 

ako štátu platiť dane,     do plienok sa vyondiem, 

je to síce malý príjem,     je to takto ľahšie – viem, 

nezbohatnem, ale žijem.    nočníček už nepotrebujem. 
 

Odkaz z urologického odd.:    Je to ešte ľudské mláďa, 

Ak máš v sebe hocijaký kameň,    čo má dobrú postavu. 

začni sa pomaly modliť,    jedných klame, druhých zvádza 

lebo je už s Tebou amen.    a robí to z rozmaru. 
 

Čo sme komu urobili,     Celé je to riadne svinstvo,   

aby sme tu tatko žili?     Liečenie, aj zdravotníctvo, 

Bez peňazí, bez Boha,     všetky choroby a obtiaže 

je to všetko čísi zámer a či náhoda. Vyrieši až smrť, ona jediná to 100%-tne dokáže. 
 

V dnešnou svete to tak býva, Ľudia, čo myslíte? 

Mladý žije, starý sníva, Prečo máte stále holé rite? 

Jeden robí, druhý spí, Lebo ste závislí na tamtých „hore“. 

Buď si v niečom prvý, druhý .... Je vám to jedno?! 

alebo až stý. Tak potom nefrflite. 
 

Myšlienka na záver: Všetko sa raz dobre skonči a keď to nie je dobré, tak potom to ešte nie je koniec. 
 

DOPREČÍTANIA! 

VL  



V tomto jesennom období, v čase vyorávania zemiakov, zberu ovocia a zeleniny a začiatku školského 

roku si môžeme pripomenúť  recepty, podľa ktorých varievali naše staré mamy a mamy.  

 

Orechové rezy 
 

Suroviny: 4 vajcia, 10 dkg mletých orechov, 15 dkg práškového cukru, 5 dkg jemnej strúhanky alebo 

pomletých piškót, oplátku na plech.  

Krém: 25 dkg masla, 1 žĺtok, 20 dkg práškového cukru, rum, trošku vanilínového cukru.  Všetko 

vymiešať do peny a postupne pridať ½ dcl silnej čiernej kávy.  

Postup: Z bielkov ušľahať tuhý sneh. Do neho zašľahať 3 žĺtka, cukor, orechy a piškótové omrvinky. 

Zľahka zamiešať a rozotrieť na oplátku, ktorú sme dali na plech a potreli marhuľovým džemom. Pomaly 

pečieme 30 až 40 minút. Vychladnutý plech potrieme krémom a posypeme sekanými orechmi 

s čokoládou. Krájame na štvorce.  

 

Syrový závin 

 

Suroviny: 400 g syra eidam, 1 mikroténové vrecko, 2 smotanové syry, 1/8 masla, 100 g šunky, 150 g 

liptovskej salámy, 2 vajcia, 1 lahôdková cibuľa, soľ, pažítka alebo petržlenová vňať, paradajky a čerstvé 

uhorky na obloženie.  

Postup: Syr eidam v celku vložíme do mikroténového vrecúška, ktoré uzavrieme nitkou.  Vložíme ho do 

vriacej vody asi na 20 minút, až kým syr nezmäkne. Vláčny syr z vrecka vyberieme a na doske ho 

rozvaľkáme do obdĺžnika. Smotanový syr vymiešame s maslom a pokrájanou šunkou, liptovskou salámou 

a uvarenými vajíčkami na tvrdo a pokrájanými  na kocky. Pridáme pokrájanú cibuľku, osolíme, a na 

koniec primiešame nadrobno pokrájanú pažítku alebo petržlenovú vňať. Pripravenú plnku natrieme na 

vychladnutý vyvaľkaný syr eidam a zavinieme do závinu.  

Závin zabalíme do alobalu a uložíme ho do chladničky. Dobre vychladený závin bez alobalu pokrájame 

na plátky a podávame s pečivom.  

 

Hovädzie na divoko 

 

Suroviny: 60 dkg sviečkovej, 5 dkg údenej slaninky, 10 dkg cibule, 2 dcl červeného vína, 18 zrniek 

čierneho korenia, 3 zrnká nového korenia, 4 borievky ( jalovec ), bobkový list, 3 polievkové lyžice masti, 

1 polievková lyžica oleja, soľ.  

Postup: Sviečkovú zbavíme tuku a odblaníme. Mäso prešpikujeme údenou slaninkou, osolíme ho 

a potrieme olejom. Necháme ho odležať asi 4 hodiny na chladnom mieste.  Mäso po odležaní opečieme 

na všetkých stranách na rozpálenom tuku. Po opečení ho vyberieme na tanier. Vo výpeku urestujeme na 

drobno pokrájanú cibuľu a podlejeme červeným vínom. Pridáme čierne korenie, borievky a bobkový list, 

mäso vložíme do rajnice  a prikryté ho dusíme do zmäknutia. Podľa potreby dolievame vínom. Mäso 

ostrým nožom rozkrájame na porcie. Ako prílohu podávame knedle, alebo ryžu, zavárané brusnice alebo 

ríbezle. Zapíjame zvyškom červeného vína. 

 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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