
                             

 

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 
 

 

Už pri zrode kvartálniku sme si povedali, že v ňom nebudeme „politikárčiť“ a tak dúfam, že nám čitatelia 

prepáčia titulku s naším bilboardom, veď predsa komunálna politika je trochu o niečom inom ako tá 

„ozajstná“ parlamentná.  

A preto milí čitatelia a „fandovia“ berte to ako prezentáciu dvoch „Galzákov“ kandidátov, ktorí by radi 

spolu pokračovali v projektoch ako bol bytčiansky drak, pamätné tabule a iné...... 

Ale aj v ostatnej činnosti ktorú robíme doteraz. A tak budeme radi, ak nás 10.11. 2018 podporíte svojím 

krúžkom či Martina v Bytči alebo Jozefa v Hliníku nad Váhom.  

Ako kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva Vám môžeme dať prísľub, že sa budeme 

po prípadnom volebnom úspechu snažiť z pozície poslancov o záchranu kultúrneho dedičstva bytčianska, 

mesta Bytča a jeho mestských častí. Ako spomína veľmi často Jozef citát od Henryho Forda: „Zmeň, čo 

zmeniť môžeš, ostatné nechaj tak.“ Doteraz sa nám podarilo realizovať projekt ako osadenie draka do 

zámockého parku, rekonštrukcia a osadenie kamenného podstavca pod sochu sv. Jána Nepomuckého, 

znovuosadenie pamätnej dosky na námestí Slovenskej republiky profesorovi Františkovi Švecovi, 

osadenie kovanej plastiky v zámockom parku. Po komunálnych voľbách na konci novembra 2018 

prebehne osadenie kovanej plastiky svätej rodiny do zámockého parku. Na plastike v súčasnosti pracuje 

umelecký kováč Marek Pružina. Z Bytče miznú umelecké hodnoty ako bronzová busta generála M. R. 

Štefánika, socha svätého Jána Nepomuckého aj s ružicou, medená plastika ktorá bola pri vchode do 

zámku ako bola kedysi knižnica. Plastika bola od umelca vytvorená v mierke, teda umelecké dielo 

v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur, stratená renesančná kamenná posteľ zo zámku.  

Generácie Bytčanov vymierajú rodia sa ďalší Bytčania a veci idú do zabudnutia. Pre niekoho výhoda no 

pre Bytču škoda.  

           Jozef a Martin 
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Veselo i vážne, všetkým dobre padne včera, zajtra, dnes čítať GALZAPRESS. 

 

www.collectorum.eu
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Galza informuje... 
 

Magale 2018 
 
V nedeľu 26. augusta 2018 sa konali v osade Magale, obec 

Petrovice, okres Bytča  oslavy 74. výročia Slovenského 

národného povstania. Oslavy usporiadala obec Petrovice, 

starosta Ing. Anton Pláňavský.  

Na foto Ján Tabaček, Vladimír Dančík, Miroslav Minárčik a 

Martin Gácik. 

 

 

Edícia 10 x 15 lamino 
 

Už v januári 2018 sme vybrali objekty pre nafotenie okolitých častí mesta Bytča, ktoré nám vo februári nafotil 

profesionálny fotograf Ján Rabara. K vydaniu pohľadníc sa dostávame až teraz na konci roka, nakoľko mestské 

zastupiteľstvo v dvoch hlasovaniach zamietlo a neodobrilo náš návrh finančne, preto vydávame pohľadnice 

z vlastných finančných zdrojov. Z pôvodných 500 kusov na mestskú časť vydáme len 200 kusovú EDÍCIU 10 x 15 

LAMINO.  

 

Brožúra Ladislav Viktor Grnáč 
 

Zberateľský klub Hliník nad Váhom v spolupráci s Klubom muzeálnej 

a galeríjnej spoločnosti vydal v októbri 2018 v poradí už tretiu tohoročnú 

brožúru s názvom Akademický maliar Ladislav Viktor Grnáč. Autorky MUDr. 

Mária Zuzana Fehérová rod. Grnáčová, Katarína Kasagrandová, PhDr. Martin 

Gácik (na fotografii vnučka PharmDr. Zuzana Grnáčová s pani Katarínou 

Kasagrandovou). 

 

 

     Spracovali PhDr. Martin Gácik a  - JL - 
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Ak sa rozhodnete zbierať...  

Leopold Gansel – Trenčín 

(pohľadnice na pokračovanie) 

 

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň 

a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku 

1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice  

prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“ 

s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918 

s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti 

(1905) pokračujú jeho potomkovia. 
 

 
 

 
 
 

 

Okienko pre filokartistov a 

filumenistov 
 

Zápalkové nálepky z éry 

socializmu  
(seriál na pokračovanie) 

 

Časť zo série zápalkových nálepiek venovaná 

dopravným značkám a dopravným predpisom. Tí 

ktorí jazdili v „bývalej  dobe“ a jazdia aj teraz 

určite vedia porovnať, ako sa jazdilo kedysi a ako 

sa jazdí dnes. Dnes je doba veľmi rýchla, každý sa 

ponáhľa, ohľaduplnosť a tolerancia je ta tam... 

niekomu chýbajú pri šoférovaní - základy slušného 

správania. Dokonca si myslím, že poniektorí šoféri 

by mali mať v povinnej výbave aj drevený kríž – 

ktorý by bol hneď po ruke, keď sa stane búračka... 

Preto je dobré sa držať starej dobrej rady – radšej 

o šiestej doma, ako o piatej na pitevni.   
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
 

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

 

pimprlík – malý chlapec 

majča  – kvas do pálenice 

škarnicla  – plechovka, nádoba  

 

hamuvac – brzdiť 

loger – zostatok po káve  

škribica – druh trávy alebo 

obilniny najvhodnejšia do 

strožľoku  

  
 

Keď sme pri niečom kumštovali a stále niečo obracali, nenechali na pokoji  - vedeli nám rodičia povedať – 

„nepichaj do teho furt, jako žebrák do hovna.“ 

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

 

V tomto čísle sa prenesieme do roku 1939 a opíšeme udalosti, ktoré sa odohrali v okrese Veľká Bytča. Materiál 

čerpáme z Archívu v Žiline, krabica číslo 25, prezidiálne. Tento rok je posledným rokom Druhej Česko – 

Slovenskej republiky, ktorá skončila 14. 3. 1939, keď Snem Slovenskej krajiny vyhlásil Slovenský štát. Slovenská 

republika  existovala  do 8. 5. 1945. Dňa 8. 5. 1945 formálne kapitulovala slovenská vláda, no už 3. 5. 1945 bolo 

územie oslobodené.  O deň neskôr 15. 3. 1939 vznikol nemecký Protektorát Čechy a Morava. V dňoch 23. 3. 1939 

až 4. 4. 1939 prebehol ozbrojený konflikt medzi Slovenským štátom a susedným Maďarskom. Konflikt sa nazýva 

Malá vojna. Dňa 21. 7. 1939 bola prijatá Ústava, ktorá zmenila názov štátu. Starý názov bol Slovenský štát a nový 

názov podľa ústavy bol Slovenská republika. Dňa 23. 8. 1939 uzatvoril Sovietsky  zväz a Nemecko pakt 

o neútočení. Dňa 1. 9. 1939 vypukla druhá svetová vojna, Nemecko zaútočilo na susedné Poľsko a 17. 9. 1939 

zaútočil Sovietsky zväz takisto na susedné Poľsko.   

Začiatkom roku 1939 bol veliteľom četníckej stanice vrchný strážmajster Slezáček.  

Dňa 28. 2. 1939 Prezídium krajinského úradu v Bratislave vydalo príkaz stupeň utajenia „Dôverné“. Text: „Vláda 

Slovenskej krajiny pripravuje vládne nariadenie o slúčení všetkých odborových organizácií na Slovensku v jednu 

odborovú organizáciu a síce Sdruženie slovenských kresťanských odborových organizácií. Bol daný príkaz 

prednostovi úradu, aby majetok odborov zabezpečili  a zaistili. Nariadenie opierali o paragraf 8 zákona  číslo 

300/1920 v znení zákona číslo 125/1933 Sb.z.  podľa ktorého štátne úrady môžu podrobiť spolky úradnému dozoru. 

V okrese Veľká Bytča sa to týkalo týchto organizácií.  

V obci Dlhé Pole Sväz lučebneho robotníctva v ČSR, v obci Veľká Bytča Sväz kovorobotníkov v ČSR, v obci 

Veľká Bytča, zástupca Jozef Paprčkár, Sväz lučebného robotníctva v ČSR, v obci Veľká Bytča Okresná odborová 

rada, skupina platobných zväzov, v obci Predmier  Únia železničných zamestnancov. Miestne odborové organizácie 

s názvom Jednota republikánskych zamestnancov v obciach okresu Veľká Bytča, tu vypíšeme jednotlivo obec  

a meno predsedu. Obec Kolárovice, Vendel Klunda, obec Veľké Rovne Pavel Chudík, Paština Závada Emil 

Hvizdák, Zarieč  Keblov Ján Kolibík, Súľov – Hradná Ján Piroš, Zemianská Kotešová Jozef Staník, Dolný Hričov 

Benedikt Horečný, Malá Bytča Juraj Štefún, Dlhé Pole Pavel Hrubaník, Veľká Bytča Alojz Tichý, Jablonové Pavel 

Baláž, Rašov Jozef Jakubek, Horný Hričov Cyril Mikuš. Predseda okresnej odborovej organizácie Jednoty 

republikánskych zamestnancov bol Ladislav Prítel.  

V obci Veľké Rovné vyvíjal činnosť spolok Národné združenie odborových organizácií v Prahe, predseda bol Ján 

Pšenica.  

Dňa 6. 4. 1939 Četnícka veliteľská stanica, veliteľ stanice neustanovený, podpísaný strážmajster Keresteš, píše 

v hlásení pre Okresný úrad Veľká Bytča. Oznamuje, že dňa 5. 4. 1939 výmer o zaistení majetku odborových 

organizácií odovzdali do rúk Ladislava Prítela, predseda okresnej organizácie odborovej Jednoty republikánskych 

zamestnancov, a Alojzovi Tichému predsedovi miestnej organizácie odborovej Jednoty republikánskych 

zamestnancov. Výmer bol vydaný 27. 3. 1939.  

Dňa 9. 3. 1939 oznamuje štábny strážmajster Keresteš, nakoľko veliteľ stanice bol chorý Okresnému úradu vo 

Veľkej Bytči, že Zväz kovorobotníkov v ČSR, Zväz učebného robotníctva v ČSR, okresná odborová rada vo obci 

Veľká Bytča boli združené v politickej organizácií Sociálno demokratickej strany vo Veľkej Bytči . Od 1. 1. 1939 

následkom rozpustenia tejto politickej strany likvidovali všetok písomný a iný majetok , odoslali ho na ústredie do 

Prahy. Okresnému úradu to oznámili. Okresná odborová rada v obci Veľká Bytča mala ako súkromný majetok 

knihovňu a knihovníkom bol železničiar Jozef Bielik z Veľkej Bytče . Knihovňa bola umiestnená v hostinci Eugena 

Čmára z Veľkej Bytče. V hostinci sa straníci pred rozpustením strany aj schádzali.  

Majetok Sväzu lučebného robotníctva v ČSR, skupina Dlhé Pole bol u jej predsedu Štefana  Strelčíka a majetok 

zaistili 9. 3. 1939.  

Podľa rozkazu krajinského veliteľa v Bratislave zo dňa 17. 3. 1939 odovzdal výstroj odzbrojený okresný veliteľ  

četníckej stanice v obci Veľká Bytča, národnosti českej Evžen Berka. Ďalej to boli: vrchný strážmajster František 

Slezáček, štábni strážmajstri Jozef Mocha, Václav Jurda, Karol Čech a strážmajstri Karol Zeman a František Valeta. 

Zoznam nesie dátum 20. 3. 1939.  

Dňa 8. 4. 1939 Prezídium krajinského úradu v Bratislave vydalo výnos číslo 23.888/1939 prezidiálne, kde 

s okamžitou platnosťou odvoláva zákaz rozširovania Ľudových novín na Slovensku, zákaz bol v platnosti od 21. 3. 

1939. Bol teda povolený ich dovoz na Slovensko. Zákaz dovozu novín České slovo, Polední, nedelní list a Večerní 

České slovo bolo naďalej zakázané. Podľa nariadenia číslo 9 zo dňa 16. 3. 1939 bolo zakázané rozširovanie časopisu 

A – Zet a to jeho pražské vydanie a aj slovenské vydanie.  

Z hlásenia Okresného četníckeho veliteľstva Veľká Bytča Krajinskému veliteľstvu četníctva v Bratislave sa 

dozvedáme o úteku židov do susedného Poľska.  
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Asi v apríli 1939 po utvorení Slovenského štátu ilegálnou cestou odišiel do Poľska Ernest Horn a odtiaľ údajne do 

Anglicka  podľa hlásenia sa v tomto čase mal nachádzať v Austrálii. Ernest Horn odišiel s manželkou a dvomi 

deťmi. Pred odchodom sa Ernest Horn na Okresnom úrade domáhal cestovného pasu, no nevyhoveli mu. Pre 

odchod do Poľska si údajne vybavil povolenie od oblastného veliteľa Hlinkovej gardy v Žiline. Ernest Horn bol 

spolumajiteľom továrne a výrobu surových koží a spolumajiteľom bol tiež jeho brat  Ondrej Horn. Ernest Horn 

podľa hlásenia bol komunistickým činiteľom a finančne tiež podporoval komunistickú stranu.  

Dňa 21. 3. 1939 podľa hlásenia ušli do Poľska bratia Karol Leimdorfer a Pavel Leimdorfer. Karol Leimdorfer bol 

obchodným príručím u veľkoobchodníka Zigmunda Rohna vo Veľkej Bytči a Pavel Leimdorfer  bol úradníkov vo 

firme Kov  a spol., výroba železného ohýbaného nábytku vo Veľkej Bytči.  

Asi v máji 1939 podľa hlásenia ušiel do Poľska Arnold Schlesinger, jeho otec  mal menší priemyselný podnik na 

výrobu kartáčov vo Veľkej Bytči.  

Asi v máji 1939 odišiel Otto Weinberger, technický úradník.  

Do Poľska ešte odišli Ladislav Grunbaum, Ignác Kuhn, Bernard Drucker. Ignác Kuhn a Bernard Drucker 

prevádzkovali krajčírsku živnosť. Boli tiež členmi komunistickej strany. Ladislav Grunbaum bol vedúcim 

komunistickým činiteľom vo Veľkej Bytči.  

Dňa 22. 5.  1939 do Poľska ešte odišli Ján Zápalka, robotník z Veľkej Bytče. Podľa vtedajšieho hlásenia a v tom sa 

píše, že podľa doposluchu židia, bytčania Grunbaum Kuhn, Drucker a Zápalka vstúpili do cudzineckej légie 

v Poľsku. Bratia Lemdorferovci, Schlesinger, Weinberker sa cez Poľsko dostali až do Anglicka. Nikto 

z menovaných nevlastnil cestovný pas, okrem Jána Zápalu. Všetci boli národnosti židovskej.  V hlásení sa ešte píše: 

„Pri zatknutí vedúceho činiteľa okresu Veľká Bytča, tajomníka komunistickej organizácie Róberta Marčiša bol 

nájdený list z New Yorku, list bol určený Júliusovi Shlesingerovi. Pisateľ píše, že je rád, že sa tí chlapci dostali do 

Anglicka.  

Z hlásenia zo dňa 6. 7. 1939 kde hlási Okresné četnícke veliteľstvo vo Veľkej Bytči Krajskému veliteľstvu četníctva 

v Bratislave.   

Ján Zápalka, ktorý prekročil hranicu do Poľska cez Čadcu sa 29. 6. 1939 vrátil do Veľkej Bytče. S Jánom Zápalkom 

cestoval Jozef Dražina z Veľkej Bytče. Takisto  sa Jozef Dražina vrátil do Veľkej Bytče. Ján Zápalka bol vo väzení 

v Poľsku a po návrate do Veľkej Bytče ho dali do väzby Okresného súdu vo Veľkej Bytči.  

Dňa 10. 7. 1939  ešte stále neboj ustanovený veliteľ žandárskej stanice vo Veľkej Bytči.  

Četnícka stanica vo Veľkej Bytči oznamuje Okresnému úradu vo Veľkej Bytči  pod číslom 175/39 kategória 

Dôverné „Oznamujem, že po dohode s miestnym  veliteľom Hlinkovej gardy vo Veľkej Bytči, navrhujem osoby, 

ktoré by mali byť postavené pod policajný dozor. Boli to:  

Ján Zápalka, natierač, Veľká Bytča, Horná ulica 291, organizovaný v rozpustenej komunistickej strane, Alexander 

Jelínek, natierač, Veľká Bytča, Sládkovičova 102,  bol organizovaný v Československej strane 

sociálnodemokratickej, Dr. Leopold Deutsch, továrnik, Veľká Bytča, Masarykovo námestie, organizovaný 

v rozpustenej Židovskej strane, Šalamon Zletner, drevoobchodník, Veľká Bytča, Hlinková 24, organizovaný 

v Židovskej strane, Dr. Aladár Schön, lekár, Veľká Bytča, Masarykovo námestie, organizovaný v Československej 

sociálnodemokratickej strane, Imrich Lorský, obchodník, Veľká Bytča, Tomašikova, organizovaný v Židovskej 

strane, Mikulaš Kalmar, obchodník, Veľká Bytča, Hurbanova, organizovaný v Židovskej strane, Rudolf Trojan 

(Trostler), obchodník, Veľká Bytča, Masarykovo námestie, organizovaný v Židovskej strane, Július Schlezinger, 

továrnik, Veľká Bytča, Hlinkova ulica, bol organizovaný v Židovskej strane, Andrej Horn, továrnik, Veľká Bytča, 

Mičurová ulica, nebol nikde organizovaný, Jozef Skotnický, roľník, Veľká Bytča, Ján Strúžka, murár, Veľká Bytča, 

Legionárka ulica.  

Okresný  úrad vo Veľkej Bytči  9. 8. 1939 hlási Prezídiu krajinského úradu v Žiline o príchode ríšskonemeckého 

vojska do niektorých obcí okresu Veľká Bytča. Boli to obce: Dlhé Pole, Veľké Rovné, Veľká Bytča, Kolárovice, 

Štiavnik, Hliník nad Váhom, Malá Bytča , Mikšová. Vojsko ubytovali po rodinných domoch a školách. 

Opevňovacie práce sa konali len v katastri obce Dlhé Pole. Ako sa dozvedáme z hlásenia u ľudí vzrástla nervozita 

z prítomnosti vojska, no vojaci sa správali  k obyvateľom korektne. Nenastali  ani  poruchy v zásobovaní. Nastal na 

trhu nedostatok masla a vajíčok, čo teda zapríčinilo vojsko.  Inak v zásobovaní poruchy neboli . 

Okresné četnícke veliteľstvo Veľká Bytča hlasí 14.8. 1939 veliteľstvu do Žiliny.  

„Dňa 5. 8. 1939 prišli do obce Dlhé Pole 4 čaty nemeckého vojska a protilietadlové delá. Ubytovali sa v rímsko- 

katolíckej ľudovej škole. K tomuto vojsku pridali Nemci 8 mužov motocyklistov a títo udržiavali spojenie 

s hlavným veliteľstvom vo Veľkej Bytči.  

Dňa 6. 8. 1939 prišlo do Veľkej Bytče asi 1000 nemeckých vojakov. Hlavné veliteľstvo sa ubytovalo v meštianskej 

škole, potom ľudových školách a rodinných domoch. Pri meštianskej škole stálo asi 20 nákladných aut a asi 80 

motocyklov. Pri železnom moste cez rieku Váh stálo asi 120 nákladných aut. Hlavný proviantný sklad sa nachádzal 

vo Veľkej Bytči  v priestore dobytčieho trhu. Dnes je tam budova bývalej škôlky a priestor sa volá Rajčula.  
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V obci Hliník nad Váhom a v obci Veľká Kotešová a v obci Zemianska Kotešová je asi 1000 nemeckých vojakov. 

Sú to vojaci protileteckého a protitankového delostrelectva. V obci Zemianska Kotešová sa na pravom brehu rieky 

Váh nachádza asi 300 koní, je tam ubytované jazdecké vojsko. Je tu aj 50 nákladných aut s muníciou a každé auto 

má protitankové delo.  

Dňa 8. 8. 1939 prišlo do obce Veľké Rovné asi 1500 nemeckých vojakov. Je to motorizovaná jednotka s ľahkými 

kanónmi a protilietadlovými kanónmi. V obci Veľké Rovné vedľa cesty smerujúcej do obce Turzovka sa nachádzajú 

na každom voľnom priestranstve na každom  strnisku obrnené automobily a motocykle.  

Dňa 10. 8. 1939 dopravila nemecká armáda asi10 pontónov do osady Mikšová za obcou Malá Bytča. Bolo tu asi 300 

ženistov.  To pre prípad zničenia mostu cez rieku Váh.“ 

Dňa 28. 8. 1939 pod číslom 11.198/1939 prezidiálne, vydáva Prezídium ministerstva vnútra v Bratislave 

mimoriadne opatrenie.  

1, Zaistenie aut pre Hlinkovú gardu prevedú na návrh Hlinkovej gardy okresné alebo štátne policajné úrady.  

2, Nespoľahlivým osobám ihneď  odobrať rádioaparát.  

3, Zákaz dovozu, rozširovania  všetkých periodických časopisov vydávaných v Protektoráte Čechy a Morava, 

Poľsku, Maďarsku.  

4, Na všetkých okresných úradoch a štátnych policajných úradoch bude permanentná služba.  

Na základe tohto nariadenia vypracoval Okresný úrad vo Veľkej Bytči pokyny pre četnícke stanice v celom okrese 

Veľká Bytča. Číslo nariadenie: 761/1939, prezidiálne.  

Na základe nariadenia Četnícka stanica Veľká Bytča hlási Okresnému úradu. Dňa 30. 8. 1939 bol na základe 

príkazu zaistený časopis „Telegraf“ a to u osoby Pavol Dubnicay 70 kusov, Jozefa Hlucháň 31 kusov, František 

Prítel 19 kusov, Ján Kováčik 16 kusov. Časopisy zaistili a odovzdali Okresnému úradu.  

Na základe tohto nariadenia Četnícka stanica Predmier  hlási Okresnému úradu.  Dňa 2. 9. 1939 tunajší četníci po 

dohode s miestnym veliteľom Hlinkovej Gardy Martinom Porubcom zhabali nespoľahlivým občanom 

rádioprijímače Ľudevít Rosenzveig, Armín Roenzveig, Artúr Rosenzveig, Tibor Neuman, František Vítek, Valer 

Diviš.  Všetci o obce Predmier. Ráioprijímače uskladnili v budove notárskeho úradu a jeden používali na četníckej 

stanici v Predmieri . 

Prezídium Krajinského úradu v Bratislave, dňa 3. 9. 1939 pod číslom 11.511/1939 prezidiálne vydalo nariadenie pre 

okresných náčelníkov, policajnému riaditeľovi v Bratislave, Žiline, Prešove, prednostovi štátneho policajného úradu 

v Nitre, Kežmarku, Michalovciach,  Vyšnom Svidníku.  V tomto nariadené ukladá všetkým podriadeným úradom , 

aby na základe článku 3. Odstavec 1, zákona číslo 125/1927 Sb. Z. vyhláškami nariadili židovským majiteľom 

obchodov a živnostenských podnikov, aby svoje obchody a miestnosti označili nápisom „Židovský obchod“ alebo 

„Židovský podnik“. O tom koho treba považovať za Žida je vo vládnom nariadení číslo 63/1939 Sb. z. Jednotnú 

úpravu nápisu „Židovský podnik“ alebo „Židovský  obchod“ je potrebné dojednať so starostom obce, okresným 

veliteľom Hlinkovej gardy a vo vyhláške presne uvádzať.  Nariadenie podpísal krajinský prezident Dr. Koso.  

Okresný úrad vo Veľkej Bytči vydal  11. 9. 1939 pod číslom 821/1939 prezidiálne Vyhlášku. Vyhlášku podpísal 

okresný náčelník Dr. Trnka.  

Vyhláškou sa skracuje záverečná hodina v hostinských a výčapníckych živnostiach.  

V obci Veľká Bytča Hliník nad Váhom, Veľké Rovné, Dlhé Pole, v robotných dňoch do 22.00 hodiny . V sobotu, 

nedeľu a vo sviatky do 23.00 hodiny. 

V ostatných obciach okresu Veľká Bytča v robotných dňoch do 21.00 hodiny a v sobotu, nedeľu, sviatok do 23.00 

hodiny.  

Platí zákaz tanečných a podnikových zábav.  

Pokuta bola od 10 KS do 5000 Ks alebo zatvorením previnilca od 12 hodín do 14 dní.  Ks = Koruna slovenská.  

Obecný notariát Kolárovice dňa 12. 9. 1939 ustanovil 5 súpisových komisárov a to pre vnútornú obec:  

Štefan Kalužný, výpomocný učiteľ štátnej školy, Jozef Bachratý, dočasný učiteľ štátnej školy, Pavol Podkrivacký, 

kancelársky pomocník notárskeho úradu. Pre vrchy Helena Pastorková, dočasná učiteľka štátnej školy, Mária 

Abrahamová štátne učiteľka.  

Obvodné notárstvo Veľká Bytča malo týchto súpisných komisárov.  

1. obvod Ján Minaroviech pre ulicu Štefánikovú číslo domu 1 až 72 

2. obvod Jozef Čebek pre ulicu Radlinského, Sládkovičovu, číslo domu 73 až 128 

3. obvod Jozef Skotnický pre Námestie číslo domu 129 až 209 

4. obvod Štefan Mahdík pre ulicu Rázusovú číslo domu  210 až 255 

5. obvod Štefan Božek pre ulicu Hlinkovu, číslo domu 256 až 339 

6. obvod Štefan Adamík pre ulicu Kollárovú, Toašikovú, Mičurovú, číslo domu 340 až 400 

7. obvod Jozef Intribus, pre ulicu Hviezdoslavovú, Hurbanovú, Koloniu  číslo domu 401 až 470 

8. obvod Rudolf Hološa pre kolóniu za zámkom a vonkajšie domy 
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obec Malá Bytča 1 obvod Štefan Blažko 2 obvod Juraj Šimo, 3 obvod Štefan Ďuriš 

obec  Hliník nad Váhom, 1 obvod Jozef Paulík,  2 obvod Ľudovít Sauermann, 3 obvod  Justin  Gašperec. 

V obci Petrovice súpisoví komisári boli: Alfonz Elischer, Anna Hortulányiová, Margita Rybáriková, Štefan Hrtánek,  

Irena Buntová. 

V obci Setechov to bola Jaroslava Pavelková.  

V obci Pšurnovice Viliam Szonaka, Magda Bambúchová.  

V obci Veľké Rovné četníci odobrali v zmysle opatrenia rádioaparáty týmto osobám.  

Jaroslav Zátopek z Veľkého Rovného, značka Telefonken, odobrali mu ho 17. 9. 1939. Jozef Gábor z Veľkého 

Rovného , značka Telefinken, a odobrali mu ho 17. 9. 1939.  

Vznik novej meny. 

Nový štátny útvar, od marca 1939 do júna 1939 pod názvom Slovenský štát , potom Slovenská republika prebral 

princípy riadenia peňažného obehu z Československej republiky. V apríli 1939 po uzatvorení ochrannej zmluvy 

s Nemeckom vznikla koruna slovenská, Ks. Pomer k československej korune bol 1 : 1, všetky československé 

platidlá zostali v platnosti. Kurz koruny slovenskej voči ríšskej marke bol 10 Ks za 1 RM, po rokovaniach 

v Salzburgu 28. 7. 1940 bol kurz stanovený 11,62 Ks za 1  RM. Reálny kurz bol však  6 Ks až 9 Ks za 1 RM. 

Nemecko neuznalo požiadavku Slovenskej národnej banky na pomernú časť zlatého pokladu Národnej banky 

československej, tak Slovenská národná banka budovala zlatý poklad. Poslúžila k tomu aj verejná zbierka na Fond  

hospodárskej samostatnosti , známa aj ako zbierka na slovenský zlatý poklad. V roku 1945 sa v depozite nachádzalo 

viac ako 7 ton zlata.  

Zoznam darcov na zlatý poklad Slovenskej republiky za obec  Veľká Bytča. V tejto časti uvedieme len menný 

zoznam darcov, zoznam obsahuje 175 mien. Predmety uvádzať menovite nebudeme. Pre  prehľad jednalo sa 

o peniaze, zlaté prstene, zlaté a strieborné úlomky, rakúske drobné mince,  hodinky a podobne.  

Rudolf Trojan, Dr. Leopold Deutsch, Michal Fundárek mladší, vdova Irma Šandriková, Genovéva a Alexander 

Goldstein, Eugen Weinberger, Karol Nemček, Ján Mičúch, Pavl Gabriš, Štefan Pagáčik, Salamun Lippa, František 

Bunta, Mária a Štefan Jánošík, Emil Grunbaum, Eduard Ulmer, Františka Hochenbergová, Mária a Pavel Vaclavík, 

Jozef Čajka, Mária Čajková, Mária Kosoňová, Johana a Štefan Mahdík, Štefánia a Žigo Božek, vdova Barbora 

Majtánová, Hugo Malina, Bello Klein, Moric Leimdorfer, Anna a Rudolf Hološa, Anna a Peter Rehák, Hermína 

a Nándor Lipscher, Gizela a Mikuláš Fundárek, Rudolf Matiašovič, Štefan Ďurný, Jolana Brunnerová, Dr. Dezider 

Holzmann, Šalamon Zlatner, Jozef Kemény, Jozef Dubnicay, B.F. Eichenbaum, Alžbeta a Žigmund Kohn, Ružena 

a Mikuláš Kalmár, vdova Hermína Tomborová, Ondrej Zinner, Mária Papánková Hliník nad Váhom, Ján Chudý, 

Hliník nad Váhom, Oľga a Eduard Deutsch, Ján Minaroviech, Jozef Plechársky, Viliam Komarek, Hliník nad 

Váhom, Jozef Dokupil, vdova Lesatína Groszová, Ladislav Klein, Dr. Jozef Trnka, František Čáp, Platon Pauliny 

Toth, Štefan Korman, Jozef Kocian, Jakub Klein, Jozef Krista, Júlia a Ondrej Černay, Štefan Manda, vdova Johana 

Weinbergerová, Frida Leimdorferová, Veľkonákupné družstvo zápalková továreň, Ľudevít Pollák, Zelma Kugelová, 

Štefan Bíroš, Gejza Ganslerr, Arpad Ganslerr, Ružena Ganslerrová, Roza Scherhauferová, Mária Plešová, Mária 

Kukučková, Ján Balala, František Marčiš, Štefan Kurej, Štefan Fundárek, Jozef Muller, Dr. Ľudevít Horanský, 

Justína Možiešová, Melania Hubschová, Vojtech Lang, vdova Mária Schleingerová, Hliník nad Váhom, vdova 

Aranka Šalgová, Hliník nad Váhom, Irena a Dr. Dušan Pokorný, Ján Tomašovič, Irena Placková, Dávid Gero, 

Salamun Neumann, Ján Fundárek, Eugen a Július Schleinger, Sidónia Halmayová, Ján Tichý, Ján Treskoň, Pavlína 

Pohovejová, Anna Schonová, Helena a Ondrej Zajasenský, Pavel Ladirš,Anna Mikušová, František Chmulík, Mária 

a Dr. Jozef Gross, Pavel Kratochvil, Jozef Fundárek starší, Elmér Leimdorfer, vdova Žofia Epsteinová, Ing. Ladislav 

Grun, vdova Ružena Ganslerová Vojtech Neumann, Hliník nad Váhom, Štefan Fundárek, Anna Smolková, Ida 

Kúhnovská, Dr. Konstantin Fábry, Edmund Honza, Oldřich Beneš, Ján Chorvát, Dr. Pavel Šurlák, Moric 

Neubauerm, Ján Pilko, Pavel Rehák, Valer Huljak, vdova Mária Kamasová, Eugen Čmár, Štefan Ďurana, Imrich 

Lorsky, Olivia a Dr. Františk Lacko, Julius Grunberger, Rudolf Pohovej, Sidonia Sakalová, Mária Skotnická, Štefan 

Kemka, Dr. Otto Červenka, Sabin HIrschbein, Jozef Kohoušek, Anton Školek, Dezider Bahmer, Rudolf Ďurdík, 

Pavel Mičušík, Štefan Pavlus, Anna  Jozef Čmár, Ján Kvček, Veronika Filipková, Mária Keblúšková, Dr. Oskar 

Schvarz a manželka Anna, vdova Katica Holzmanová, Karol Barcalík, Mária a Stanislav Dzurian, Dr. Viktor 

Madovčík, Emilia Keresztešová, Sidónia Petrovská, Jozef Neumann, Juraj Šimo, Jozef Klaban, Jozef Šimo, Jozefína 

Buntová, Eduard Singer, Rudolf Majzel, František Prítel, Jozef Kalaš, Martin Spiegel, Helena a Ľudovít Turzo, 

Karol Kríž, Alois Králik, Leo Schling, Janka Bundtová, Móric Mandl, Jožko Matiašovič, Gizela Szarvassy, Belo 

Szarvassy, Jozef Skotnický, Angela Ťapajov, posledné meno je nečitateľné. 

 

 

          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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VEĽKO-BYTČIANSKE ZVYKY A OBYČAJE V ČASE OD 

SYLVESTRA DO VEĽKEJ NOCI KEDYSI 
 

 

Dokončenie rozprávania o Veľkej noci 
 

Čaško im bolo bežac, lebo kaje sa len pohnúli, tam sa im stavaly pred oči vysoké múry a hrádze. Pre nim a za nimi 

bola hustá cma jako v rohu. Ništ nevedzeli, kaje kerý chodzí. 

 Poblúdzeli po horách. Až vtedy sa im preblesklo, kec počili dzesi v Rovném kohúta zakikiríkac. 

 Sklamaní a na smrc zmorení dostali sa až zas podvečer domov. 

 O tem pokladze sa hovorí, že ho len ten dostane, kemu je obecaný, a to budze ten, gdo vychová od bielej 

kravy dvoch čiernych býkov, dvojčence, čo nebudú mac ani najmenšej škvrnečky inej farby, a gdo, kec ich po prvý 

raz zapriahne, nebudze musec pluh do zeme hlboko púščac, na prvé škrabnutie vyhodí poklad zo zeme!“ 

 Pobožní ľudia chodia v noci zo Zeleného štvrtku na piatok „po krížoch“. Spoločne navštevujú kríže 

v chotári: idúc po uliciach a cestách, spievajú pôstne sväté piesne. 

 Stávalo sa to kedysi i u nás, že gazdiné, ktoré maly rady, aby im kravy dobre dojily, nasnášaly v túto noc 

z deviatich studienok chotára vody, ktorou potom každý nov (keď nastane nový mesiac) poumývaly kravám cecky. 

Pri tejto robote odriekaly: 

 

     „Berem požitek, 

     ale nie všetek.“ 

 

Tú vodu (špinavú) vylialy potom do svojej studne. 

 Iné zas vyše kolien vyhrnuté bežaly s prázdnou „dzbenkou“ do rieky. Bežaly s ňou hore prúdom bosé, aby 

voda pozmývala s nich i so statku všetky choroby, „ochraky“. 

 Vo Veľ. Bytči sa však podobné už dávno nestalo. Niet pamätníka, čo by o tomto vedelbližšie svedčiť, stáva 

sa to však ešte po okolitých dedinách. 

 Na Veľkú sobotu, keď zvony rozväzujú a prvý hlahol zaznie, vybehúvajú starí-mladí na rieku nabrať vody 

alebo sa tam poumývajú, aby si na celý rok zabezpečili dobré zdravie a telu i duši čerstvosti, naberú vody z potoka, 

a vzkropia ňou dom, dvor, záhradu. Počas hlaholu zvonov strasú ovocné stromy, aby hojne rodily. 

 Veľký týždeň je čas čistenia chalúp a celého dvora. Vtedy sa otvoria obloky ešte i tam, kde ich celú zimu 

mali zatvorené. Hja, Veľká noc ako by bola vrátami jari. 

 Nie je tomu ešte dávno, keď gazdiné pekávaly v peciach „bábovniciach“ veľké okrúhle „baby“ z múky 

a vajec a baby krúpne so slaninou a oškvarkami. Do krúpnej baby pridávaly i uvarené, na drobno posekané pľúcka. 

 Pekávaly „krúžky“ natrepané vajcami, a piekly i nadievanú teľacinu. Len v najbiednejšom dome chybovala 

teľacia štvrtka (zadná štvrť teľaťa) a jahniatko. Varievaly a varia ešte poniektoré huspeninu z „chriapov“. Šunky 

a inú údeninu a slanú baraninu. 

 

    „Na Velikú noc, 

    najieme sa moc; 

    vedz, kedz prídze Ducha, 

    budze do pol brucha!“ 

 

Na Veľkú nedeľu popoludní písaly dievky, ale i matere, čerstvým surovým voskom, kolečká, hviezdy, kvety 

a mená na „Kražlice“. Tieto farbily potom v odvare z brezule, cibule. 

Mládenci chodievali na prútky až hore „Na záhradky“, lebo tam rástly tenké, ohyblé. Naplietli z nich v 

„osmero“ korbáčov, a lenže sa polnoc bola prehla, hrnuli sa do domov, kde boly dievčence, „na šibáky“. Do domov, 

kde by ich neboli chceli dvermi pustiť, dostali sa štítom na povalu, odtiaľ schodmi do pitvora, a tam sa im bolo 

ľahko dostať do izby. Pooblievali dievky, ba i vyniesli pod studňu alebo až do rieky. 

Za šibanie a oblievačku dostali odmenu. Ponúkali ich mäsom, babami, „trúnkom“ a napokon každý dostal kraslicu. 

 

Končíme s rozprávaním o Veľkej noci, budeme pokračovať v rozprávaní o tom, ako kedysi 

prebiehali Vianoce vo Veľkej Bytči. 
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VIANOCE VO VEĽKEJ BYTČI KEDYSI 

 
 V dobe, keď ešte pospolitý ľud „módy“ a jej pochopu nepoznal, ctil si v národe vžité staré zvyky a podrobil 

sa im. Ctil v nich minulosť svojich predkov. 

 Dnes zakopávajú zvyky a s nimi zakopávajú, žiaľbohu i mravy. Móda zavládla svetom. U nás, Slovákov, 

púšťa tiež hlboké korene nielen v mestách, ale i v najmenších odľahlých dedinách. Po zvykoch ostáva nám len slabá 

pamiatka. Vo Veľkej Bytči, od posledného poltisícročia priemyselne prekvitajúcom mestečku, býval oddávna ľud 

tichý a hlboko nábožensky nadchnutý. Tešil sa piatku, robotnému dňu, a tešil sa i sviatku. Výročité sviatky svätil 

s bázňou pred všemohúcim Tvorcom neba i zeme, nezabúdajúc na zvyky, prevzaté od praotcov. 

 Výročitý sviatok „Vianoce“, „Božie narodenie“, bol najradostnejším sviatkom. Čo všetko očakávali od 

tohoto svätého dňa! Od počiatku „Adventa“ chodili zavčas rána do kostola na „roráty“. „Z teplého lúžka huš do 

kožúška“, s modliacou knižkou pod pazuchou, pod druhou s „voščenou“ sviecou, čo sa otáčala, aby v kostole počas 

modlitby v laviciach svietila. Tieto sviece donášali žilinskí prenikári do Veľkej Bytče na jarmok. Svieca svietila celý 

Advent v kostole, ale na Štedrý večer počas večere a utierne i v dome na stole. 

 Od Lucie do Božieho narodenia robili mládenci stole bez klinov. Keď sa ktorému podarilo doniesť takýto 

stolec na utiereň do kostola a keď si mohol, alebo mohla, naň sadnúť počas omše pred oltárom (niektorí sa 

uspokojili, keď ho len do lavice mohli doniesť a čo na chvíľočku si na ňom posedieť), videl zpoza oltára vychodiť 

v rade miestne „bosorky“, ako by boly išly na oferu. 

 V deň Adama a Evyzachovali tichý pôst. Ani malé deti neboly postenia sprostené. Aby v pôste vytrvaly, 

sľubovali im rodičia, že na Štedrý večer uvidia „zlatú krokvu“. 

 Keď gazdiná chystala doma všetky prípravy na pečenie koláčov, pagáčov a chleba, ako i na iné varené 

a pečené jedlá, svobodné dievky (dcéry, služobné) doma rozhryzly v zuboch vlaské orechy. Z pol škrupiny vybraly 

jadierko. Pol škrupinka slúžila za korýtko. Do tej vložily zo všetkého, čo sa malo piecť a variť po „byľke“. Staly si 

na pitvorný prah a miešaly to trieštičkou, volajúc; 

 

     „Rozčínam, rozčínam, 

     ale dreva nemám. 

     Jak si bohatý, dovez mi, 

     Jak si chudobný, dones mi.“ 

 

 Túto škrupinku strčila potom deva za ňádra, a keď sa obliekala na utiereň, vložila ho do onučky pravej nohy. 

Z kostola musela však vyjsť ešte pred požehnaním, ináč mohlo by sa jej pridať nešťastie. Po utierni položila 

škrupinu pod hlavnicu, na ktorej spala. Vo sne videla potom svojho „osúdenca“. Keď bol v čiapke a huni (kabáte), 

bude mládenec, a keď holohlavý, bude vdovec. 

 Gazdiná upiekla okrúhly koláč z bielej muky pre „polazníka“ a peceň chleba pre „špitálnikov“ (v 

chudobínci). 

 Keď sa chýlilo k večeru, dali do poriadku statok v stajni. Nasnášali krmu na celé sviatky a stajňu vyčistili. 

Gazdiná zatiaľ prestrela čistej slamy na stôl, na každý roh položila po pecníku a obsypala ich zbožím. Na stred sola 

položila a zažala „adventnú sviecu“, okrúhly koláč a nakrájaných koláčov, chleba a ovocia. Potom vyšla za gazdom 

a čeľaďou, aby sa poumývali a do sviatočného preobliekli. Po tomto obstala čeľaď stôl. Gazda a gazdiná vyšli z izby 

a vrátili sa: Gazdiná so svätenou vodou a medom, gazda so stromčekom (chvojkou), pri čom kropil celé „stánie“ 

a spieval: „Narodil sa Kristus Pán, radujme sa...“ Potom zavinšoval: 

 „Vinšujem vám na toto Božie narodenie, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného požehnania; 

v dietkach požehnania, duše spasenia, po smrti kráľovstvo nebeské a do gazdovstva, čo si od Boha žiadate!“ 

Gazda chytil potom okrúhly koláč a chlieb a zatočil nimi za gazdinou. Keď sa koláč a chlieb zatočil pod stôl, 

kričali všetci: „Sláva Bohu, budeme mať hojný rok!“ Tento koláč dostal ráno prvý polazník, chlieb však poslali do 

„špitáľa“. 

 Po tomto pristúpili všetci k stolu večerať. Gazda vyzval všetkých pomodliť sa, čo vykonali stojačky 

spoločne. Gazda, otec, potrel medom čelá čeliadky, želajúc im sladkého nažívania. Potom bral po oblátke s medom 

a podával každému z prítomných. Títo zasa núkajúc jeden druhého, ulamujú si oblátky navzájom, na znamenie, aby 

sa v nebezpečenstve rozpamätali na mená tých patronov, s ktorými si lámali oblátky na Štedrý večer. Patron bude 

mu v nešťastí na pomoci. Prv, ako by začali jesť, gazdiná odložila pre statok z každého jedla, oblátku, hovädzieho 

mäsa, trnky, šípky, česnak a živú rybku, aby „statča“ bolo celý rok čerstvé ako ryba vo vode. 
 

Pokračovanie nabudúce ... 
          Spracovala Sidónia Sakalová, prevzaté z časopisu Muzeálnej slovenskej spoločnosť  
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Už naši starí rodičia boli kamaráti (Marian Mahdík – vyučený obchodník,  roľník s koňom ktorý mu bol zároveň aj 

koníčkom Ján Lulák – kováč) a naše mamy chodili o piatej z obchodu, jedna z „drogérky“ (Mária Gáciková, 

rodená Mahdíková) druhá z „galantérky“ (Sidónia Luláková). My v tejto tradícií pokračujeme, asi preto, že sme 

jedna „krvná skupina“ – v zberateľstve, v názoroch, Bytčani...Nuž a keď sa stretnú aspoň dvaja takto „postihnutí“ 

tak potom vznikne občianske združenie Galza v ktorom vydávame odznaky, pohľadnice, kvartálnik Galzapress... 

mimochodom už šesť rokov. A pokiaľ bude zdravie slúžiť tak by sme radi pokračovali aj do budúcna, ... uvidíme 

dokedy... Prečo sme nezostali len pri klubovej činnosti? Martin Gácik je predseda mestského klubu s názvom Klub 

muzeálno-galerijnej spoločnosti v Bytči a Jozef Lulák je predseda mestského klubu Zberateľský klub Hliník nad 

Váhom a podpredsedom mestského klubu Klub Filatelie 53 – 38 Bytča. Určite preto – lebo, ak sa chcete pustiť do 

„väčších“ projektov potrebujete právnu subjektivitu, byť „len“ v mestských kluboch nestačí... 

  „Prestrelka“ medzi PhDr. Martinom Gácikom 

a Jozefom Lulákom. Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia s názvom Gacik 

Lulák Záhumenská. 
 

Maťko poznáme sa už nejaký ten piatok a vieš, že poriadne neviem ako a 

kedy si začal? 

Začal som od malého chalana, bolo to ešte ako predškolák, keď naši niečo 

vyhodili (starý vypínač alebo iné staré rárohy) ja na to: Jéj, môžem si toto 

nechať. Na to mi moji starí rodičia vedeli povedať: Čo to zbieraš a opatruješ jako 

Hana Ščúrka. (pani ktorá mala nálepku, že všetko zbierala a opatruvala, keď 

zomrela vyvážali to všetko haraburdzie na konských vozoch, žila v dome 

v Hornej ulici). Na základnej škole som zbieral známky, odznaky, staré peniaze 

proste všetko čo sa vtedy zbieralo. Mali sme doma starú šopu a v nej som mal 

ukrytý starý vojenský kufor, ktorý mal starý otec na vojne, kde som si tieto moje 

veci odkladal (kamene, céčka, staré papiere). Vyrábal som si aj staré pohľadnice, 

tak že som si kúpil v „Čadovej búdke“ (stánok Poštovej novinovej služby - PNS) 

bytčiansku pohľadnicu a na ňu som nalepil vystrihnutý obrázok z novín – 

čiernobiely – takto vznikla pohľadnica vojakov z 1938 roku (smiech) ale zbieral 

som aj výstrižky z novín vtedajších športovcov, spoločenských udalostí.  

Boli to roky 1987 až 1989. V júni 1989 som končil 

Základnú školu. Počas strednej školy som mal pauzu, no 

na jeseň 1989 som si odkladal pravidelne noviny, 

plagáty, odznaky z vtedajších udalostí. Toto trvalo do 

leta 1990 keďže to boli roky na udalosti bohaté, no 

potom prišla zberateľstvu načas pauza. Až na „výške“ 

som začal zbierať uniformy, prilby, zbrane ale nechal 

som to, pretože to vyžadovalo veľa miesta a aj financií – 

napríklad nemecká uniforma stála vtedy 50.000,- korún. 

Zo zbraní som mal vojenskú pušku, rôzne samopaly, 

ľahký guľomet, ale najvzácnejší bol ruský bubienkáč – 

Špagin.  
 

Jožino Ty si starší o desať rokov - ako si začínal Ty?  

Začal som asi ako osemročný aj s bratom Vladom, „najsamprv“ sme zbierali 

známky – to sme mali jeden veľký album a každý z nás mal menší na výmenu, 

keď sme vymenili poprípade niekoho „oškopeli“(veľmi výhodná výmena) tak 

sme vždy tie vymenené ukladali do veľkého albumu a ten sme mali vždy len 

doma. Filatelistické schôdzky bývali v dome Pionierov a neskôr v starom KaSSe 

(kulturák) vždy v nedeľu o desiatej čo bol pre nás dvoch problém pretože sme 

museli chodiť do kostola na „veľkú“ omšu – mama chodievala ráno na siedmu 

hodinu a tak nás vždy skúšala o čom bola kázeň. Tak sme losovali kto pôjde do 

kostola a kto na filateliu – väčšinou som musel chodiť ja, bol som mladší... 

myslím do kostola. Faktom je, že na krúžok chodilo vyše 20 chalanov 

a v podstate známky zbierali všetci chalani z ulice. Takže výmeny bývali 

intenzívne. Známky sme odlepovali z listov a obálok a tie sme vymieňali.  

PhDr. Martin Gácik 

Jozef Lulák 
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Raz som vymenil 50 halierového Ludvíka Svobodu za takú peknú poľskú rybku – mám ju doteraz, chcelo to len kus 

výrečnosti a „obkecávania“ to sme nazývali „očminenie“ alebo „oškopenie“. Toto dnešní mladí určite nezažijú... Ale 

zbierali sme aj odznaky, staré peniaze, servítky dokonca sme zbierali aj morské mušle. Za čo nás „naši“ cepovali, že 

furt skáčeme a pri ničom poriadne nevydržíme. 

 

Maťko čomu sa venuješ alebo lepšie povedané čo zbieraš v súčasnosti?  

V súčasnosti sa venujem zberaniu všetkého čo je naviazané na Bytču a bytčiansko. A popri tom zbieram papierové 

platidlá, ktoré platili na území Československej republiky po roku 1918  až do roku 1992.  

 

Jožko čo zbieraš okrem známok Ty? 

Všetko... (smiech) určite všetko čo sa týka Bytče – od odznakov, sirkových nálepiek, pivných etikiet, pivných tácok 

až po fľaše s liatym nápisom a samozrejme pohľadnice, ale už len niektoré – hlavne okolité obce – dobre vieš, že 

ceny za pohľadnice astronomicky stúpajú ( Bytča a okolie je „vychytená“ lokalita, nedá sa porovnať napr. Piešťany, 

Trenčín,...) a poniektorí kšeftári nevedia čo by za ne pýtali a to ma odrádza. Ale mám aj suprové sirkové nálepky 

(hlavne zahraničné) celé série aj s „aršíkmi“ skoro ako známky – škoda, že nám zatrhli výstavy v sobášnom paláci – 

ľudia by mali čo pozerať. No a toť som si vydražil zopár „angličákov“ len tak z recesie, tak uvažujem, že sa dám aj 

na tie autíčka, ale len jednu značku napr. Mercedes.  

 

No, Maťko a máš v zbierke aj svojho nejakého 

„Modrého Maurícia“? 

Za unikát považujem spomienky starých bytčanov na 

roky minulé a z predmetov je to krígel z roku 1943, 

december, a dal ho vyrobiť Pivovar Bytča pri príležitosti 

uvarenia 75000 hl piva. Krígel je z pozostalosti ministra 

financií vojnovej Slovenskej republiky JUDr. Mikuláša 

Pružinského. V súčasnosti rekonštruujem roľnícke 

náradie ako pluhy, brány, sečkovica a iné a pracujem na 

mini skanzene, ktorý plánujem umiestniť do záhrady pri 

dome.  

 

A Ty Jožino čo si v zbierke najviac považuješ? 

Nemám nejaké extra vzácnosti, mám pekné známky, zopár 

albumov - občas keď manželka Darča „napodjarí“ aby 

som niečo ukázal, tak vyberiem nejaký album s témou 

napr. zvieratká  a vtedy pri prezeraní nesmie ani dýchať, 

kašlať...aby sa nezlepili (smiech) pri pozeraní 32 listových 

albumov kompletných sérií je to pre ňu zážitok a pre mňa 

obrovský relax. Ale veľmi si považujem fľaše s liatym 

nápisom súkromných sódovkární  v Bytči – tie mám asi 

všetky (biele aj zelené) – sódovku volali krachelka a vraj 

bola taká „silná“, že keď si si nedal pozor a vbehlo ti do 

nosa – vyletel Ti sopeľ až na bradu...  

 

 

Ozaj Maťko Ty to asi nepamätáš, ale kedysi, keď sme 

s Mišom Rybárikom končili ZDŠ – ku tak sme ťa chytili 

na vašej ulici a naťahovali sme ťa za uši a robili 

zle...pribehol Tvoj dedo a vyšľahal nás bičom až tak sme 

nadskakuvali čomu si sa Ty hrozne smial...(obojstranný 

smiech) 

 

    Spracovali Jozef a Martin 
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Španielska koloniálna ríša ktorej je venovaná dnešná časť seriálu o filatelii, je jedna z najstarších koloniálnych ríši 

v histórii, siaha až do 15. storočia. Najväčší rozmach a rozkvet začína v 16.- 17. storočí ktoré sa nazýva aj 

španielska zlatá doba (siglo de oro) – storočie zlata. Španieli dominovali na svetových moriach európskych, 

ázijských a hlavne amerických odrazom toho je aj rozšírenie španielčiny ako materinského jazyka a taktiež 

rímskokatolíckej viery, väčšiny obyvateľstva Južnej a Strednej Ameriky. Mimochodom vďaka Španielom máme 

v Európe – zemiaky, kukuricu, paradajky, ale aj arašidy a tabak. Nás však zaujíma obdobie na prelome 19. – 20. 

storočia, teda známková tvorba území v Afrike kde patria – Španielske Maroko, Španielska západná Afrika, Rio de 

Oro, La Aguera, Cabo Jubi, Elobey, Annobon a Corisco, Španielska Sahara, Španielska Guinea, Rio Muni, Ifni. 

Hlavne posledné štyri menované územia sa venovali vydávaniu obrázkových známok po ktorých sme „bažili“ aj my 

ako deti, veď IFNI alebo RIO MUNI nemal v albume hocikto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyba na známke 

Tentoraz sa omyl na známke podaril poštovej správe Luxembursko, na prvý pohľad by 

sa zdalo, že všetko je ako má byť, ale keď sa pozornejšie pozriete vidíte – muž v 

redakcii pozerá noviny ktoré majú titulnú stranu na zadnej strane a nie na 

prvej...zadná strana patrí skoro vždy športu. 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 

Začneme tak trochu od lesa... myslíte si, že poštový doručovateľ a maratónsky beh 

k sebe nepatria? Omyl. Zainteresovaní (filatelisti) vedia, že opak je pravdou. 

Z histórie je známa legenda o gréckom vojakovi (Feidippid), ktorý bežal z mesta 

Maratón do Atén, aby oznámil víťazstvo Peržanov v bitke pri Maratóne. Vzdialenosť 

42,195 kilometrov ubehol bez zastavenia a nakoniec od vyčerpania skonal. Preto sa aj 

maratónsky beh behá na takú istú vzdialenosť. A aj napriek tomu, že to bol vlastne 

posol dalo by sa povedať, že to bol prvý „poštár“ v histórii.  

Na fotografii vidíte pani Máriu Kalužovú s vnučkou, dlhoročnú poštovú 

doručovateľku v Bytči. (civilné foto) Tí skôr narodení si ju určite pamätajú, keď 

chodievala s veľkou koženou poštárskou taškou na remeni. 

Veľkosť známok v článku, bola upravená!                Spracoval - JL - 
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           Oral history 
 

„Žabiarska sága.“  

 
 

 

 

Už v minulom čísle ste sa dozvedeli, že Hlinícke divadlo pôsobiace v 60-tych rokoch zastrešovala Osvetová 

beseda, odtiaľ si zapožičiavali aj rekvizity. Všetky divadelné hry začínali čítacími skúškami, posadali si dookola 

a prečítavali hru tak, ako by ju mali hrať na javisku... Pokračuje vo svojich spomienkach pani Lýdia Višňovská: 

„Spomínam si na hru - Po krivých chodníkoch – (hra mala aj výchovný charakter - proti podpaľačstvu) v hre 

podpálil niekto stoh slamy – podpaľača hral Fero Chudý – bol veliteľ hasičov – čo bola sranda. Ale najväčšia sranda 

bola s Jožom Drábikom, on si totiž nevedel zapamätať text (preto mu dávali také role, aby čo najmenej 

rozprával, napr. v Škriatkovi – kradnúl, niekde mu zasa dali vypiť a tak) inak bol ohromný – vedel aj dobre 

zahrať, ale povedal si to vždy podľa svojho, trochu ho krotila jeho žena Mariška Drábiková ktorá tiež hrávala. Pán 

Haranta bol šedivý, ale s neho ošedivel nadobro. V hre – Krutohlavci -  hral Jožo Drábik ťažko chorého alebo 

zomierajúceho, už si to presne nepamätám – ležal na posteli, Mariška nad ním lamentuvala, my ako deti sme tiež 

bedákali okolo postele a v jednom momente, keď bola situácia najviac vypätá – Jožo Drábik nahlas prdnúl – no, my 

sme sa pučeli od smiechu, Mariška ho aj vybuchnátovala – bola to ohromná sranda. 

Druhá hra ktorá mi utkvela v pamäti, kde sme sa dosmiali a aj diváci v javisku sa volala Klbko. Napísal ju nejaký 

juhoslovanský autor bola to komédia a s nami ju režíroval Janko Sulík. Robil THP pracovníka na Váhostave 

v Hornom Hričove, vždy nám vybavil aj autobus čomu sme boli veľmi radi. Tak sme išli aj za ten autobus ale aj 

zato, že sa nám venoval odohrať hru Klbko do Horného Hričova „váhostavákom“. Bola tam obrovská sála a plná  

ľudí. Musím v krátkosti vysvetliť o čo v tej hre šlo – hlavná postava bola krčmárka Róža ktorú opustil muž s ktorým 

mala dcéru, on odišiel do Ameriky a tam sa oženil. Po čase sa svojej rodine ohlásil, že príde na návštevu z Ameriky 

a tým sa všetko začína - tunajší sa medzi sebou povymieňali a povymieňali sa aj Amerikáni, no bolo to domotané, 

možno preto aj ten názov Klbko. Za Róžou chodili chlapi a vždy ich vypratala von oknom a na dvore boli dva veľké 

drevené sudy do ktorých sa frajeri schovávali. Čo čert nechcel jeden sud spadol z pódia aj zo Stanom Klobúckym – 

sud napravo, Stano naľavo sa váľal medzi divákmi, šťastie, že pódium nebolo tak vysoké asi meter. No to bola 

sranda, taký zmätok – trvalo dlho pokiaľ sa to upokojilo aby sme mohli pokračovať – my sme potom nevedeli, kde 

sme skončili kde máme pokračovať – no toľko smiechu na scéne aj v hľadisku na to sa nedá zabudnúť. 

A ja na záver dodám, že aj pri zaznamenávaní na diktafón sme sa s pani Lydkou obaja dosmiali, škoda len že si 

to v novinách nemôžete vypočuť, ale len prečítať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra – Po krivých chodníkoch – obsadenie – horný rad zľava : Ludvík Martinický, Imrich Stejskal, František 

Chudý, Boris Pavlík, stredný rad zľava: Marta Martinická, Janko Drábik, Jozef Drábik v širáku, Mária Drábiková, 

Ladislav Majtán, Lýdia Martinická, úplne dole: šepkárka - Viktória Martinická, režisér – Štefan Haranta 

 

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

            Spracoval -JL- 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
 

Mgr. Peter Olas 
 

 

V tomto čísle Vám predstavíme nášho pána kaplána, ktorý síce nie je rodák 

v mesta Bytča, no v Bytči urobil významný čin. Pán kaplán Mgr. Peter Olas 

je rodák z mesta Martin. Bytčianska farnosť, kde pôsobí od roku 2016 je 

jeho prvá. Pán kaplán v tomto roku oslávil vek 28 rokov, ročník 1990. 

Vyštudoval teológiu z časti na Slovensku 4 roky a v meste Rím 2 roky. 

V Ríme to bola univerzita Gregoriana. Štúdium ukončil v roku 2016. Od 

septembra 2018 je prijatý na biblické štúdia do mesta Jeruzalem. Štúdium 

bude trvať niekoľko rokov , po jeho skončení sa vráti pravdepodobne na 

Slovensko, no do Bytče už zrejme nie.  

Rozhovor sa uskutočnil v stredu 1. augusta 2018 dopoludnia v KL Racing 

Café na námestí Slovenskej republiky v Bytči . Pán kaplán nám porozprával 

o relikviách.  

Ako hovorí, relikvie boli v Cirkvi prítomné stále, Izraeliti nosili so sebou kosti patriarchu Jakuba. Ježišovo telo po 

smrti uctili, nabalzamovali, a to je asi najvýznamnejší dôkaz úcty k telu po smrti.  

Nad hrobmi mučeníkov boli slúžené sväté omše. Od toho pochádza prax, že do oltárov 

sa vkladajú kosti ako relikvie svätých. Relikvie majú tri stupne:  

 Tretí stupeň, sú tie, ktorých sa svätec dotýkal, sú to predmety, ktoré svätec používal.   

 Druhý stupeň sú predmety, ktoré pochádzajú z rúcha svätca, časti  jeho oblečenia. 

 Prvý stupeň relikvií pochádza z tela svätca, prípadne jeho krvi. Úlomky kostí sa často 

odoberajú z kosti píšťala.   

Človek je podľa kresťanského vnímania jednotou tela a duše, duša svätca je oslávená 

a k telu je vzdaná úcta formou relikvie. Postupne sme prešli k svätcovi Jánovi 

Nepomuckému.  

Ján Nepomucký pochádzal z obce Pomuk, obec sa nachádza pri meste Plzeň v Českej 

republike. Meno Nepomucký vzniklo chybou pri čítaní mena De Pomuk. Obec sa 

v súčasnosti  volá už Nepomuk.  

Sv. Ján Nepomucký sa narodil okolo roku 1345. Vyštudoval u cisterciánov a stal sa 

notárom arcibiskupského úradu. Keď nastúpil na kráľovský trón Václav IV. zatúžil po 

majetku Cirkvi a keď mu bol odmietnutý, znenávidel Cirkev v Čechách. Kráľ Václav IV. 

začal prenasledovať kňazov počas tohto prenasledovania zabili a hodili do rieky Vltava 

aj Jána Nepomuckého. Ján Nepomnucký bol spovedníkom manželky kráľa Václava IV. 

Kráľ, ktorý svoju manželku podvádzal, sa chcel dozvedieť od spovedníka Jána 

Nepomuckého či má jeho manželka milencov. Ján Nepomucký kráľovi Václavovi IV. 

nevyzradil spovedné tajomstvo a tak ho kráľ nechal mučiť, zabiť a hodiť do rieky 

Vltava.  

Sv. Ján Nepomucký je preto považovaný za patróna kňazov, spovedníkov. Jeho jazyk 

zostal po smrti neporušený. Ako ďalej rozpráva Peter Olas, po Druhom vatikánskom koncile, ktorý sa konal 

v rokoch 1962 až 1965 sa začali relikvie z kostolov dávať preč, nakoľko sa im veriaci začali viacej klaňať ako 

Ježišovi v Eucharistii. Relikvie končili na farách a v bočných miestnostiach kostolov.  

Peter Olas chcel vrátiť relikvii Jána Nepomuckého náležitú úctu a to sa mu aj úspešne podarilo. Dňa 29.6. 2018 na 

večernej svätej omši k úcte apoštolov sv. Petra a Pavla o 18.00 hodine osadili relikviu sv. Jána Nepomuckého na 

ľavý bočný oltár v kostole Všetkých svätých v Bytči. Na ľavom bočnom oltári preto, aby bola odlíšená úcta k tejto 

relikvii a nebola to hlavná úcta v chráme.  

K relikvii bol vyhotovený dodatočný certifikát pravosti v USA, podpísal ho páter Carlos Martins, cc. Prvý certifikát 

pravosti sa stratil, tak preto po dôkladnom preskúmaní relikviára vyhotovili dodatočný. Relikviár, v ktorom je 

uložená relikvia, je pôvodný. Relikviu tvorí časť kosti z tela Jána Nepomuckého.  

Po skončení rozprávania sme sa šli pozrieť do kostola na relikviu  a potom do Zámockej záhrady, kde prebieha 

reštaurácia podstavca pod sochu sv. Jána Nepomuckého. Zreštaurovaný podstavec bude osadený v tomto roku.  

Na záver článku, by sme radi pánovi  kaplanovi  popriali úspešné štúdium vo svete a nech mu zostanú na mesto 

Bytča pekné spomienky.  

             Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Filumenistika 2018 
 

      V ostatných, tohtoročných číslach GALZAPRESSu som sa venoval histórii výroby zápaliek, teraz sa budem 

venovať podrobnejšie roku 2018. V ČR sa objavili zatiaľ 3 čísla časopisu Filuménie, na Slovensku v marci Správy 

SFZ č. 228. V roku 2018 si filumenisti pripomenuli 50. výročie založenia Slovenského filumenistického zväzu 

(SFZ) a Českého filumenistického svazu (ČFS). Spomínam si (asi na rok 2000), kedy sme s kolegom filumenistom 

P. Kožíškom riešili, či ponechať skratku SFZ alebo sa premenovať. Pod skratkou SFZ po roku 1993 začali fungovať 

Slovenský futbalový zväz a Slovenský filharmonický zbor. Skratku sme ponechali,… 

      

 

 

Rok 2018 bol v Čechách bohatý na výstavy zápalkových nálepiek (Plzeň, Horní Slavkov, Rokycany). Skončila 

tradícia búrz (výmenných stretnutí) filumenistov v Sušici a nástupcom sa stali Pardubice. Ďalšia jesenná burza sa tu 

v reštaurácii Pivovarka uskuteční za rok, 14. 9. 2019. Pretrváva problém asi všetkých zberateľských oborov – 

filumenisti stárnu a vymierajú. Ďalším problémom je nekončiaca snaha o nové (a drahšie) katalógy zápalkových 

nálepiek (už katalogizovaných) s novým prečíslovaním. Ďalšie aktuálne informácie nájdete na www.filumenie.com 

     A čo Slovensko? Informácií je pomenej. Časopis Správy SFZ sa mení na prehľad noviniek 

– zápalkových škatuliek a obalov, zakúpených po trafikách, získaných na recepciách hotelov, 

v baroch, atď. Prehľad noviniek však nenahrádza katalógy, chýbajúce hlavne slovenským 

filumenistom asi od roku 2012. Na katalógy je potom naviazané i vydávanie výlepných listov 

(albumov). Zväzová stránka SFZ s novými informáciami - www.sfz.szm.sk „zamrzla“ 6. 5. 

2015. Filumenistom nepraje ani obmedzený zákaz fajčenia v reštauráciach a vo verejných 

priestranstvách. Filumenisti, pokiaľ sa neúčastnia búrz v ČR sú odkázaní na doplňovanie 

zbierok internetovým nákupom zápalkových nálepiek na aukro.cz  

     I napriek dosť negatívnemu hodnoteniu pridám pár kladov. Priebežne sa pokúšam doplniť 

a spresniť údaje o starých slovenských zápalkárniach. Spresnil som údaje o zápalkárniach vo 

Švedlári, Tvrdošíne, potvrdil, že zápalkáreň v Lučenci neexistovala. Snáď sa potvrdí 

existencia zápalkárne v Trenčíne (in Trenčan – Trenčanom o Trenčíne), na Podkarpatskej Rusi 

zápalkárne v Užhorode (Ungvár). Predpokladám, že slovenská filumenistka prežije i rok 2019. 

                                                                

          Spracoval Ing. Vladimír Gajdoš      
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Maratónsky beh v Bytči 

 

  

 Dňa 6. 5. 2018 doobeda sa konal v meste Bytča v priestore 

Na kaplnke prvý krát v okrese Bytča maratónsky beh s názvom 

"Bytčiansky hamburg". Trať certifikoval Marian Kalabus. 

Certifikácia trate sa konala z iniciatívy Jozefa Kemku, ktorý túto 

akciu celú zorganizoval. Pri prípravách maratónu významne 

pomáhal Jozefovi jeho syn Matej.  

  

Na maratóne sa zúčastnil ako nebežec maratónsky prezident zo 

Žiliny Šimon Šaňo, predseda OZ GALZA  PhDr. Martin Gácik. 

Bežci Jozef Kemka, Matej Kemka, MIroslav Ščirban zo Žiliny. 

Jozef Kemka skončil s časom 3:40:47. Jozef Kemka zvíťazil.  

 

Ďaľší bytčiansky hamburg maratón sa konal 13.5.2018. 

 

MAPA A OSVEDČENIE TRATE BYTČIANSKEHO  

HAMBURGU V LOKALITE KAPLNKA 

 

 
 

Maratón: Beží sa 42 195 m, t. j. 67 kôl + 360,2 m v protismere 

pohybu hodinových ručičiek.  

Polmaratón: Od štartu sa beží 33 kôl + 492,3 m v protismere 

pohybu hodinových ručičiek.  

5 km: Od štartu sa beží 8 kôl + 4,8 m (po značku 5 km) v 

protismere pohybu hodinových ručičiek.  

10 km: Od štartu sa beží 16 kôl + 9,6 m (po značku 10 km) v 

protismere pohybu hodinových ručičiek.  

15 km: Od štartu sa beží 24 kôl + 14,4 m (po značku 15 km) v 

protismere pohybu hodinových ručičiek.  

20 km: Od štartu sa beží 32 kôl + 19,2 m (po značku 20 km) v 

protismere pohybu hodinových ručičiek.  

25 km: Od štartu sa beží 40 kôl + 24 m (po značku 25 km) v 

protismere pohybu hodinových ručičiek.  

30 km: Od štartu sa beží 48 kôl + 28,8 m (po značku 30 km) v 

protismere pohybu hodinových ručičiek. 

 

 Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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ODZNAK MÁLO ZNÁMEHO PARTIZÁNSKEHO  ODDIELU 

 

 Pred rokmi som získal do svojej zbierky odznakov SNP zaujímavý odznak. Pán V. Měřička ho vo svojom 

súpise uvádza pod číslom 115 ako „Pamätný odznak Ú.S.N.O.D“ . Tento popis sa mi veľmi nezdal, ale nemal som 

ani potuchy, ako odznak identifikovať, nakoľko okrem písmen SNP absentuje akýkoľvek ďalší nápis resp. opis. 

Veľmi mi pomohol popredný znalec a zberateľ, pán Klabník, ktorý tento odznak vlastní. 

Odznak zaradil k partizánskemu oddielu Blesk -Signál  a dokonca sa osobne poznal aj 

s jeho niekdajším veliteľom. Oddiel vznikol a pôsobil počas SNP na Orave. Čo je 

najzaujímavejšie, nikde som nemohol nájsť ani zmienku o tomto oddieli, ani o jeho 

veliteľovi. Nepomohla mi  početná, ale ideologicky podfarbená literatúra, 

v Encyklopédia SNP a nevedel mi pomôcť ani človek, ktorý sa Povstaním dlhé roky 

profesionálne zaoberá. Oddiel, resp. niektorí jeho príslušníci sa zrejme z nejakého 

dôvodu netešili prílišnej obľube bývalého režimu. Aj výtvarné prevedenie odznaku, 

kombinácia slovenského znaku a päťcípej hviezdy je nezvyčajná, takýto odznak mohli 

vydať len v období „oteplenia“, v druhej polovici 60. rokov. Tento predpoklad sa mi potvrdil, keď som videl dekrét 

k odznaku, datovaný 24. augustom 1969.  

 Pri pátraní po partizánskom oddieli sa mi dostali do ruky odbojárske noviny Partizán z roku 1946, v ktorých 

som z článku „Vynálezca Žuffa- hrdinský partizán“ zistil nasledovné: 

 Poručík Alojz Žuffa zorganizoval na Orave skupinu dobrovoľníkov, väčšinou 

vysokoškolákov, s ktorou sa po začatí SNP pridal k vzbúrenej dolnokubínskej posádke. 

Tam bol jeho oddiel v počte 74 mužov vyzbrojený. Na rozkaz veliteľa dolnokubínskej 

posádky kapitána Červenku odišla Žuffova jednotka obsadiť Námestovo. O niekoľko dní 

jednotka spolu s dolnokubínskou posádkou zvádzala boje s nemeckými jednotkami, 

ktoré prekročili slovenské hranice pri Oravskej Polhore a Rabči. Neskôr bojovala 

s postupujúcim nepriateľom pri Zubrohlave, Trstenej, Krásnej Hôrke a Dlhej. Keď 

nemecká presila obsadila Dolný Kubín, Žuffov oddiel sa stiahol do hôr a zo zálohy 

prepadával nemecké oddiely.  

Veliteľ sa neskôr rozhodol prejsť so svojou jednotkou do centra SNP, Banskej Bystrice. Po bojoch o prechod 

Nemcami obsadeného mostu cez Váh v liptovskej obci Vlašky prišiel oddiel do partizánskej základne Železné 

v Nízkych Tatrách, odkiaľ po krátkom odpočinku pokračoval do Banskej Bystrice. Tu  sa veliteľ hlásil v štábe I. čs. 

armády. Na rozkaz štábu oddiel odišiel do Šalkovej, kde si dal názov „Blesková úderka“. Následne ho odvelili do 

bojovej línie Králiky- Tri kríže, ktorej velil generál Markus. Po potlačení SNP a prechode na partizánsky spôsob 

boja Žuffa zorganizoval roztratených povstalcov, jedna časť sa pripojila k partizánskej brigáde J. Nálepku. Druhá 

ostala so svojím veliteľom a počas partizánskej vojny v zime 1944 - 45 prepadávala nemecké jednotky. Po priblížení 

frontu sa pri obci Modrý Kameň oddiel pripojil k Červenej armáde. Jej tamojší veliteľ Žuffu poveril zorganizovaním 

milície v okrese. 

 Pamätný odznak má tvar hviezdy a priemer 45 mm, hrúbku 3 mm. Výtvarné 

prevedenie je zrejmé z fotografií. Na rube je matričné číslo, ale chýba značka výrobcu. 

Miniatúra má priemer 17 mm, a ani ona nie je značená. Predpokladám, že počet 

vyrobených a udelených hviezd je malý, možno viac informácií prinesie archív Štátnej 

mincovne Kremnica.   

 K pamätným odznakom patrili dekréty, čo je zaujímavé, zhotovené z atypického 

materiálu, plastu.  V hornej časti je nápis „Oddiel Slovenského národného povstania 

Blesk-Signál“. Pod týmto nápisom je výlisok v tvare hviezdy s dvomi otvormi, cez ktoré 

sa hviezda pripína. V strednej časti dekrétu je trojriadkový nápis „Udeľuje/pri príležitosti 

25. výročia Slovenského národného povstania/pamätnú červenú hviezdu. Pod posledným 

riadkom sú v plaste vylisované veľké písmená „SNP“,  pod nimi je červený riadok na 

meno vyznamenaného. 

 V dolnej časti dekrétu, v strede je dátum „24. augusta 1969“, pod dátumom sú faksimile podpisu  A. Žuffu 

na červenom riadku, pod riadkom je napísané „veliteľ partizánskeho oddielu“. Vľavo od podpisu veliteľa je modrá 

pečiatka oddielu- v kruhu vyobrazený pamätný odznak, medzi spodnými cípmi hviezdy sú písmená SNP. Po obvode 

je opis „Dobrovoľný oddiel Blesk-Signál. Zberatelia si niekedy mýlia oddiel Blesk Signál s oddielom Signál. To bol 

diverzný partizánsky oddiel s podobným názvom, ktorý mal svoj vlastný pamätný odznak, bojoval počas SNP na 

Orave a v Liptove a jeho veliteľom bol plk. A. Šarapov-Šarov.  

 Odznak je zaujímavou a zberateľsky pomerne vzácnou pamiatkou na bojovú činnosť  partizánskeho oddielu 

Blesk-Signál v ťažkých časoch protifašistického povstania. 

Spracoval PhDr. Martin Karásek 
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O hasičstve úsmevne i vážne 
 
 Výstava o "Hasičstve úsmevne i vážne", bola slávnostne 

otvorená vo štvrtok 20.9.2018 v Restaurant Gallery v Bytči. Výstavu 

zorganizoval DHZ Bytča v úzkej spolupráci s Restaurant Gallery a 

mestom Bytča. Na výstave sa predstavili vystavovatelia p. Sergius 

Igor Laborecký z Lipian okres Sabinov - prezentuje veľmi peknú 

zbierku hasičského humoru ako aj kolekciu poštových známok s 

hasičskou tematikou. Jozef Málik z DHZ Turzovka - vystavuje časť 

zbierky hasičských prilieb, Ján Gärtner z DHZ Bytča - predstavuje 

modely hasičských autičiek, nášivky na rukávy a rôzne hasičské 

artefakty, Peter Svetloššak DHZ Bytča - taktiež predstavuje modely 

hasičských autičiek, a Ján Talač z Bytče - vystavuje časť svojej 

zbierky pamätných plakiet - zameral sa na blížiace výročie 100 rokov 

vzniku ČSR.  

 

Úvodné slovo patrilo primátorovi Bytče Ing. 

Minarčíkovi, no a potom sa slova ujal p. Ján 

Gärtner predseda DHZ Bytča, ktorý privítal 

vystavovateľov, ako aj vzácnych hostí z 

českej republiky a to starostu OSHČMS v 

Pardubiciach p. Bohuslav Cerman s námest-

kom p. Jirkom Bolehovským, starostku SDH 

Brehy u Prelouče p. Helenu Kupčíkovou a 

členmi Monikou Novákovou a Marcelem 

Novákem.  

Poslední menovaní prišli do Bytče, aby spoločne s 

DHZ Bytča podpísali medzinárodnú dohodu o vzájom-

nej spolupráci oboch zborov. Za DHZ Bytča dohodu 

podpísal predseda vrchný inšpektor Ján Gärtner a za 

SDH Brehy u Prelouče starostka p. Helena Kupčíková. 

Tak ako uviedli obaja zástupcovia zborov, chcú 

presadzovať spoluprácu na všetkých úsekoch 

dobrovoľnej činnosti zborov.  

 

Verím, že výstava sa bude tešiť záujmu verejnosti a hlavne 

mládeže. Na záver by som chcel poďakovať všetkým 

zainteresovaným, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto 

výstavy, najmä personálu Restaurant Gallery.  

 

S úctou vrchný inšpektor Ján Gärtner - DHZ Bytča 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania... 

 
 

Milí čitatelia, 

strach je jedným z najúčinnejších spôsobov ako ovládať a manipulovať človeka. Ten kto sa bojí, plní všetko oveľa 

rýchlejšie a bez reptania, poháňa ho totiž niečo, čo je silnejšie ako „on“ sám. 

Strach môže mať rôzne podoby: napr. malý strach môže aj vychovávať a to tak, že nás učí dávať si väčší pozor 

a mať rešpekt z určitých vecí a osôb. Naopak, veľký až panický strach v nás zanecháva vážne stopy, ktoré sa musia 

liečiť a len málokedy to býva úspešné. O jednej podobe strachu sa zmieňujem aj vo svojej básničke „Tajomný radca 

strach“. 

 

 Tajomný radca strach 

 

 Čo všetko sa v tvojich očkách skrýva 

    synček môj zlatý. 

 Koľko otázok a aké odpovede? 

 Čo možno vyčítať z tvojej detskej tváre? 

    Keď mlčky stojíš pri mne, 

 azda len ten divný strach 

    a kopec beznádeje. 

 Prečo má strach v tvojich očiach 

    takú strašnú silu? 

 Kam siaha jeho tajuplná moc? 

 Prečo sa bojíš aj keď si so mnou, 

    žiadať ma o pomoc? 

 Kde sú tie krásne chvíle, 

    plné nevinnosti, 

 keď pravda bola viac než lož. 

 Kde sú tie šťastné okamihy, 

    ktoré sme spolu žili? 

 Náhle sa kamsi vytratili, 

    zostal len smútok v duši, 

    spomienka na radosť. 

 A tie tvoje oči, 

   stále smutne hľadia do prázdna, 

 akoby tam kdesi, 

   chceli nájsť na všetko odpoveď, 

 máš to ťažké synček,  

   kázať ústam vravte „áno“, 

 keď strach im velí klamať 

    a hovoriť „nie“. 

 

 

 Myšlienka na záver: 

 

 „Je lepšie zlo znášať, než byť jeho strojcom a radšej sa občas nechať oklamať, než  

 nikdy nikomu neveriť.“       

          S. Johnson 

 

 
 

                                      DOPREČÍTANIA! 

                                                                                                                           VL 



V tomto jesennom čase sme pre Vás pripravili recepty, ktoré 

nám pripomenú mladosť a staré dobré časy.  Je to čas vyorávania 

zemiakov, zberania úrody. Na poliach si ľudia piekli zemiaky 

v pahrebách z usušených zemiakových vňatí. Neskôr, to boli 

ošúpané pečené zemiaky v rúre potreté maslom a osolené.   
 

Fazuľové lečo 
  

Suroviny: 1 kg suchej uvarenej fazule, 1 kg cibule, 1 kg papriky, 

1 kg paradajok, 1 dcl oleja, klobáska.  

Nálev: 2,5 dcl octu, 250 g kryštálového cukru, 1 kus Deko.  
 

Žemle plnené tvarohom 
 

Suroviny: 8 kusov žemlí, 2 dcl mlieka, 10 dkg cukru, 

vanilínový cukor, 2 dkg masla, 2 žĺtky, 1 celé vajce, 2 

dkg hrozienok, citrónová kôra, 50 dkg mäkkého 

tvarohu, 2 dkg masla na plech, 2 dkg vanilínového 

cukru na posypanie.  

Postup: Zo žemlí odkrojíme vrchy a pomocou lyžičky 

vyškrabeme striedku. Do mlieka pridáme vajce, tretinu 

cukru, rozpustíme maslo a všetko dobre rozmiešame. 

Do tohto pripraveného mlieka namáčame spodky 

a vrchy žemlí. Dáme ich na vymastený pekáč, plech, 

naplníme tvarohovou plnkou a prikryjeme vrchmi. 

Pekáč prikryjeme a pečieme asi 25 až 30 minút.  

Plnka: tvaroh, vanilínový cukor, mletý cukor, žĺtok, citrónová kôra, hrozienka.  
 

Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou  
 

Suroviny: 600 g zemiakov 150 g anglickej slaniny, 50 

g masla, soľ, mleté čierne korenie, 6 kúskov tymianu.  

Postup: Zemiaky v šupke umyjeme a povaríme asi 10 

minút v mierne osolenej vode. Po uvarení ich 

vyberieme a osušíme. Zvrchu zemiaky narežeme, aby 

vznikli  plátky, ktoré nedokrájame dokonca.  

Slaninu a syr nakrájame na menšie plátky a zasunieme 

do zárezov zemiaka. Naplnené zemiaky rozložíme na 

plech s papierom na pečenie. Pokladáme plátky masla, 

osolíme, okoreníme a vložíme do rúry kde je teplota 

180 stupňov. Pečieme to 10 až 15 minút.  

Tymian umyjeme sušíme a lístky otrháme. Krátko 

pred koncom pečenia zemiaky posypeme tymianom 

a dopečieme. Doba trvania prípravy je asi 35 minút.  

             

          Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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