
 

 

 

 

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

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov na 

Bytčiansku... 

 

V elektronickej podobe nás nájdete na: 

Ročník VII. 

2019 

www.collectorum.eu 

V mesiaci september 2019 sme podpísali „Zmluvu o poskytnutí dotácie číslo V4/2019/HP/10 so Žilinským 

samosprávnym krajom, predsedníčkou Ing. Erikou Jurinovou.  

Naše občianske združenie bolo úspešné v žiadosti o dotáciu v rámci participačného rozpočtu č. 4/2019. Dotácia 

bola v sume 3100 Eur  a spolufinancovanie občianskym združením je vo výške 10%. Názov projektu „Kaplnka 

svätej Anny Bytča – dosadba zelene“  Akciu po architektonickej stránke pripravil záhradný architekt Ing. Jozef 

Janiš. O priebehu akcie Vás poinformujeme v čísle 4/2019. 

 

Pátranie po soche sv. Jána Nepomuckého pokračuje... 

V mesiaci jún sme zahájili pátranie po soche sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádzala v Zámockom parku 

v Bytči. Socha dokonca prežila socializmus. No neprežila našu éru. Oficiálne teda neexistuje. Neoficiálne sa 

možno niekde nachádza. Preto ju chceme nahradiť replikou. 

 Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Galza informuje... 
Smutná správa Dve nové brožúry 

Mestský klub Muzeálnej a galerijnej 

spoločnosti v Bytči v spolupráci s Občianskym združením GALZA vydali brožúry v 

sérií Pohľady a to „Spomienky“ a „Dezider Hromec“. Brožúru s názvom „Dezider Hromec“ spracovala pani Lýdia 

Hromcová. Pani Lýdiu Hromcovú poznáme my stredne narodení ako tajomníčku na Základnej škole na ulici Mieru. 

Brožúru s názvom „Spomienky“ spracovala pani Katarína Kasagrandová. Obidve brožúry sa nachádzajú na 

www.collectorum.eu a samozrejme v Mestskej knižnici v Bytči a v Krajskej knižnici v Žiline.  

Ukradnutá barónová váza... 
Táto fotka (vľavo) 

vznikla v roku 

1945. Nevieme či 

pred koncom vojny 

alebo už po vojne. 

Fotku nám poskytol 

za účelom 

publikovania Ing. 

Jozef Janiš a takisto 

aj ďalšie dve fotky  

zo záhrady baróna 

Poppera. Váza 

v neskoršom 

období zmizla. 

Posledne sme po nej 

pátrali na Silvestra 

31.12. 2018. No 

neúspešne. Na fotke 

sú v dolnom rade 

zľava Erina Dvorská 

a vedľa nej zprava 

Mária Andrejsková a za vydata Tonková. V hornom rade zľava 

Vlasta Andrejsková  to je mama pána Ing,. Jozefa Janiša, a úplne 

v pravo je pani Hanka Pelíšková. Tie dve slečny v strede nevieme 

kto sú. Pani Hanka Pelíšková dlhé roky pracovala v predajni 

Drogéria  a v predajni Farby –Laky na námestí  Bytči.   

 Spracovali PhDr. Martin Gácik a a Jozef Lulák 
 

 
Pani Lýdia Hromcová" my ju poznáme ako 

tajomníčku na Základnej škole ulica Mieru 

 
Dňa 18.5..2019 nás navždy opustil 

dlhoročný zberateľ – numizmatik, 

filatelista, filokartista a fanúšik 

Galzapressu - Ján Gumančík - 

rodák z Veľkého Rovného vo 

veku 84 rokov. Česť jeho 

pamiatke.  

Ing. Pavol Martinický, Katarína Kasagrandová, Mgr. 

Gabriel Martinický 
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Okienko pre filokartistov a 

filumenistov 
Zápalkové nálepky z éry socializmu 

(seriál na pokračovanie) 

Dnešná časť seriálu o zápalkových nálepkách z éry 

socializmu bude venovaná fotoaparátom a pomohol som 

si nálepkami našich niekdajších „bratov“ - Sovietov. Tieto 

klasické „foťáky“ a fotenie s nimi poznajú tí skôr narodení 

– vloženie filmu, expozimeter (nastavenie clony a času) 

vyvolanie filmu, vývojka, ustaľovač, sušenie a žehlenie 

fotografie je už len spomienka. Dnes vďaka mobilom 

vlastne fotí každý. Myslím, ale že čaro klasickej fotografie 

ktorú chytíte do ruky a založíte do albumu má inú 

výpovednú hodnotu ako konštatovanie – však to mám 

v počítači alebo na karte. 

A keď sme pri „foťákoch“ musím ešte spomenúť švédsky 

aparát HASSELBLAD (háznblad) ktorým Američania  

fotili na Mesiaci - bol vodotesný, nárazuvzdorný, 

prachotesný, a neviem čo ešte... za bývalého režimu „stál“ 

vyše 200.000,- Kčs. 

 

   
 

    

Ak sa rozhodnete zbierať...  

Leopold Gansel – Trenčín 

(pohľadnice na pokračovanie) 

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň 

a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku 

1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice  

prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“ 

s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918 

s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti 

(1905) pokračujú jeho potomkovia. 

 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
gebuľa – hlava 

dranatý – nahý 

kofa  – predavačka na trhu 

befel – správa 

hegluvac – natriasať sa  

fáč – obväz

Keď sme napríklad jedli niečo ľahké alebo diétne napríklad zeleninu alebo samotný rožok vedeli nám rodičia povedať- 

„No, z teho budzeš riedko srac.“ Spracoval JL 
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1940 až 1945 
V tomto čísle sa budeme venovať ešte roku 1940. Materiál sme získali v Štátnom archíve v Žiline, fond prezidiálne, 

rok 1940. Krabica číslo 27.  

Prezídium ministerstva vnútra, Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave vydalo pod číslom 19326/3a – 1940. ÚŠB 

to dňa 13.9. 1940 v predmete veci „Odobratie vodičských preukazov, listov a príslušných preukazov k motorovým 

vozidlám židom.“ Prípis rozoslali z ministerstva všetkým okresným náčelníkom okrem iných.  

Taktiež týmto prípisom zakázali dňom 14.9. 1940 riadenie motorových vozidiel židom. Vodičské preukazy 

odoberali príslušné žandárske stanice a štáte policajné útvary a odovzdajú ich svojim nadriadeným orgánom. Toto 

nariadenia na odobratie preukazov sa nevzťahuje nevzťahovalo len na lekárov – židov, ktorí mali povolenie prevádzať 

lekársku prax. Pojem žid bol vyznačený vo vládnom nariadení číslo 63/1930 Sl.z.  

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 823/1940 prezidiálne dňa 17.9. 1940 nariadil Okresnému žandárskemu 

veliteľstvu a všetkým žandárskym staniciam v okrese odobratie vodičských preukazov.  

Zoznam vydaných vodičských preukazov Okresným úradom vo Veľkej Bytči bol následovný:  

Ferdinand Lipscher Veľká Bytča číslo preukazu 9, Bartolomej Klein Veľká Bytča číslo preukazu 15, Emil Šalgo 

Hliník nad Váhom číslo preukazu 22, Vojtech Grunbaum, Veľká Bytča číslo preukazu 26, Móric Spitzer Veľká Bytča 

číslo 28, Bernát Drucker Veľká Bytča číslo 41, Eduard Ulmer Veľká Bytča číslo 44, Jolana Vítková Predmier číslo 

preukazu 46, Alexander Goldstein Veľká Bytča číslo 48, Andrej Horn Veľká Bytča číslo 59, Martin Spiegel Veľká 

Bytča číslo 62, Vilém Salner Veľká Bytča číslo 65, Imrich Kemény Veľká Bytča číslo 70, Móric Novák Hliník nad 

Váhom číslo 75, Juraj Salgo Hliník nad Váhom číslo 89, Ernest Horn Veľká Bytča číslo 99, Imrich Lorský Veľká Bytča 

číslo 100, Dr. Artúr Berghofen Veľká Bytča číslo preukazu 103, Tibor Neumann Predmier číslo preukazu 109, Karol 

Schlesinger Hričovské Podhradie číslo preukazu 144, Elemir Leimderfer Veľká Bytča číslo 153, Ľudevít Weis Veľká 

Bytča číslo preukazu 135, Tibor Hrenebin Veľká Bytča číslo preukazu 189 (v tomto prizvysku je nečitateľný preklep 

tak priezvysko nemusí byť správne napisané, ospravedlňujeme sa), Martin Kuhn Veľká Bytča, číslo preukazu 150, 

Eugen Weiberger Veľká Bytča, číslo preukazu 165, Rudolf Lowenbeim Veľké Rovné číslo preukazu 212.  

Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave dňa 18.9. 1940 pod číslom 19451/3a – 1940 ÚŠB vydala prípis vo veci 

„Soznam politických utečencov po 6.10. 1938 do cudziny. Prípis odoslali všetkým okresným úradom okrem iných. 

Dňa 30.9. 1940 okresný náčelník Dr. Trnka pod číslom 860/1940 prezidiálne predkladá Ústredni štátnej bezpečnosti 

v Bratislave odpoveď.  

V okrese Veľká Bytča bol len jeden prípad v predmete veci a to v obci Štiavnik, pán Rudolf Mišutka. Spis bol 

pripojený k odpovedi. Okresný náčelník píše ešte následovne: „Onamujem, že príbuzní utečenca Rudolfa Mišutku, 

pokiaľ sa dalo zistiť, si nedopisujú s menovaným a tiež ich pošta nebola doposiaľ cenzurovaná. Na týchto nebol dosiaľ 

nariadený policajný dozor, ani pozorovanie. V Štiavniku býva matka Rudolfa Mišutku Magdalena, ako aj jeho brat 

Ondrej Mišutka, ale títo nič o Rudolfovi Mišutkovi nevedia“ . Toľko citát .  

Dňa 21.9. 1940 pod číslom 835/1940 pezidálne Okresný náčelník hlási Ministerstvu vnútra odobratie preukazov 

v okrese Veľká Bytča.  

Dňa 20.9. 1940 vydalo Ministerstvo vnútra pod číslom 154205/Va – 1940 prípis v predmete veci: „Židovskí lekári 

, zákaz praxe – likvidácia ordinácií“ 

„Nariaďujem, aby v pondelok dňa 23.9. 1940 ráno o 10.00 hodine prevedené bolo zaistenie všetkých lekárskych 

prístrojov, nástrojov, lekárskych pomôcok a zariadení židovských lekárov vylúčených z výkonu praxe podľa vládneho 

nariadenia číslo 184/1930 Sl.z.“ 

Za ministra je podpísaný Dr. Humburský.  

Dňa 23.9. 1940 došlo k zaisteniu lekárskych prístrojov u MUDr. Aladara Schöna, lekára vo Veľkej Bytči. Za 

Okresný úrad boli prítomní MUDr. Konstantín Fábry ako hlavný zdravotný komisár, Dominik Hudec ako kancelársky 

oficiál a zapisovateľ. Citujeme zo zápisnice: “Komisia dostavila sa o 10 hodine dopoludnia do domu.  Dr. Aladar 

Schön z bytu, kde ordinoval sa pred tromi mesiacmi vysťahoval a jeho lekárske predmety  má uskladnené u svojho 

svokra Jozefa Milcha, debnár penzista z Veľkej Bytče. Jozef Milch ma prenajaté priestory obytného domu od Sidónie 

Mičurovej z Veľkej Bytče.“  

Dňa 9.10. 1940 Ústredňa Štátnej bezpečnosti pod číslom 20897/1940 – ÚŠB zakázala vydávať a rozširovať židovské 

tlačivá. Odvolávali sa na vládne nariadenie zo dňa 26.9. 1940 pod číslom 234 Sl. z. ktorým boli rozpustené všetky 

židovské spolky a organizácie okrem židovských náboženských obcí na Slovensku.  

Dňa 30.10. 1940 Okresný úrad vo Veľkej Bytči vypracoval „Soznam osôb, ktoré bývajú v okrese  veľkobytčianskom 

a sú známe, že sa zaoberali alebo zaoberajú komunistickou – socialistickou činnosťou. V zozname je 20 občanov spolu 

za okres.  

Z obce Veľká Bytča sú to: Rudolf Trojan obchodník, Leopold Deutsch výrobca likérov, Róbert Marčiš kefár, 

Radoslav Getting robotník, Jozef Pastorek strojný zámočník, Jozef Šimoník holičský pomocník, Rudolf Šamánek 
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murár, Bedrich Ševčík obuvník, MUDr. Aladár Schön, Ing. Ladislav Grun, MUDr. Vojtech Leimdorfer, Ondrej Horn 

úradnik v továrni na výrobu kože, Ferdinand Lipscher obchodník s drevom, Martin Spiegel riaditeľ pivovaru.  

Z obce Hliník nad Váhom Bohumil Ondrušek robotník. Z obce Kotešová Karol Čurda murár. Z obce Malá Bytča 

Jozef Ačjak robotník, František Vallo zámočník. Z obce Maršová – Rašov Ignác Dorník. Z obce Dolný Hričov Jozef 

Nehaj.  

Dňa 30.10. 1940 Ústredňa štátnej bezpečnosti pod číslom 2382/4/40 ÚŠB 

vydala zákaz „Zákaz piesne od Pelikána – opatrenie. „Nariaďujem ihneď zhabať 

vo všetkých obchodoch a verejných miestnostiach sa nachádzajúcu pieseň 

„Chceme nazad Košice, Levice“ od Pelikána a gramofonové dosky s touto 

piesňou. Súčasne učiňte vhodné opatrenia, aby spomenutá pieseň vo verejných 

miestnostiach a pri verejných príležitostiach nebola hraná.“ 

Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave dňa 2.11. 1940 pod číslom 24.041/4 

– 1940 ÚŠB vydala „Časopis „Kocúr“, vydávaný v Turčianskom svätom Martine  

- zákaz kolportáže a dopravy.“ Odvolávali sa na §10 zákona zo dňa 10.7. 1933 

číslo 125 Sb.z.a.n. §4b  v znení zákona číslo 140/34 Sb.z.a.n. a vládneho 

nariadenia číslo 241/1939 Sl.z., nariaďujem okamžité zhabanie časopisu „Kocúr“ 

a to ročník XVIII číslo 9.“ 

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči, veliteľ stanice Keresteš pod číslom 360 

dôv/40  oznamuje: „ Časopis Kocúr číslo 9 ročník XVIII bol vo Veľkej Bytči 

shabaný na ústny príkaz okresného náčelníka a to 1 kus v kaviarni Cyrila 

Gettinga vo Veĺkej Bytči a 4 kusy v nádražnej predajni na nádraží vo Veľkej Bytči u Demetera Kuchara z Hrabového, 

tieto 4 kusy nemal ešte rozpredané. Ako u tunajších obchodníkov bolo zistené, bolo do Veľkej Bytče dopravených 32 

kusov časopiseu „Kocúr“ a to Jozef Hlucháň 20 kusov, Jozef Kemeny 8 kusov, a v hlavnej trafike Fundarka 4 kusy. 

Všetci títo obchodníci však už mali tento časopis rozpredaný. 4 kusy časopusu zabavené u Demetera Kuchára 

v Hrabovom a 1 kus zabavený v kaviarni Cyrila Gettinga spolu 5 kusov časopisu „Kocúr“ sa predkladá s hlásením.“ 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči dňa 15.11. 1940 pod číslom 1016/1940 prezidiálne vydal Výmer vo veci Šamánek 

Rudolf z Veľkej Bytče, vypovedanie z územia Slovenskej republiky.  

Rudolfa Šamánka vypovedali do Protektorátu Čechy a Morava. Dôvody boli uvedené nasledovné: „Rudolf  Šamánek 

je príslušníkom Protektorátu Čechy a Morava, teda cudzím štátnym občanom, zdržuje sa tu bez cestovného pasu 

a povolenia k pobytu. Okrem toho na Rudolfa Šamánka bolo podané žandárskou stanicou vo Veľkej Bytči trestné 

oznámenie pre sdružovanie štátu nepriateľské, takže jeho pobytom je ohrožený verejný pokoj.“ 

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči pod číslom 999/1940 prezidiálne dňa 15.11. 1940 hlási vo veci Zákazu piesne od 

Pelikána pre Ústredňu štátnej bezpečnosti nasledovné: „tunajšie žandárstvo zhabalo u obchodníka Elméra Leimdorfera 

vo Veľkej Bytči 6 kusov gramofónových dosák s piesňami na jednej strane „Chceme nazad Košice“ a na druhej strane 

„Slováci stojte na chotári“  číslo 9215.“   

Veliteľ žandárskej stanice Kerestéš vo veci „Židovské tlačivá, zákaz vydávania a rozširovania.“  Pod číslo, 911/40 

prezidiálne uvádza: „Oznamujem, že u Františka Weisa vo Veľkej Bytči žandári zhabali 8 kusov rôznych zápisníkov  

a tlačív, ktoré Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. František Weis nemohol byť o pôvode týchto spisov vypočutý  odkiaľ 

ich má, nakoľko sa zdržuje toho času v Bratislave.“ Na hlásení sa nachádza ceruzkou napísaná poznámka, „tlačivá boli 

zničené“. 

Okresné žandárske veliteľstvo vo Veľkej Bytči zástupca veliteľa stanice Keresteš vo veci Rozširovania 

komunistických letákov hlási Okresnému úradu vo Veľkej Bytči pdo číslom 344/40 dôverné násldovné: „ ....použilo 

žandárstvo ku spolupráci dňa 5.10. 1940 14 členov Hlinkovej gardy, dňa 6.10. 1940 14 členov Hlinkovej gardy v obci 

Veľká Bytča. V týchto dňoch použilo žandárstvo v obci Malá Bytča 8 členov Hlinkovej gardy, v obci Hvozdnica 6 členov 

Hlinkovej gardy, v obci Petrovice 8 členov Hlinkovej gardy, v obci Kolárovice 8 členov Hlinkovej gardy, v obci Veľká 

Kotešová 12 členov Hlinkovej gardy. 

Dňa 9.11. 1940 použilo žandárstvo vo Veľkej Bytči 4 členov Hlinkovej gardy.  

Dňa 20.11. 1940 použilo žandárstvo ku spolupráci pri výkone domových prehliadok 3 členov Hlinkovej gardy. Pri 

prhliadkah domu u osôb v sozname uvedených jako činní členovia komunistickej strany, nebolo však nič závadné 

najdené.“ 

Žandárska stanica Predmier, okres Veľká Bytča, vo veci Lukáč Uríček z Predmiera, podryvná činnosť proti štátu, 

pod číslom 292/1940 dôverné píše následovné: „ Oznamujem, že Lukáča Uríčka z Predmiera, robotníka, zamestnaného 

v továrni na výrobu papierového tovaru, farieb a chemického tovaru firma Linksa a nást. Vladimír Štefánik v Predmieri 

riešili tunajší žandári urobené udanie pre podrvyčskú činnosť proti štátu, tým, že 21. 11. 1940 v dielni uvedenej továrne 

prehlásil, že „Prv boly noviny z lepšieho papieru , ako sú teraz naše peniaze. Ste stále zaslepení a počúvate len 

Bratislavu.““ 
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Dňa 2.12. 1940 Okresný náčelník zadal úlohu okresnému žandárskemu veliteľovi vypracovať zoznam dôležitých 

podnikov pre obranu štátu.  Žandárska stanica zoznam vypracovala pod číslom 354 dôverné/1940. Zoznam vypracovali 

11.12. 1940. 

Pivovar a sladovňa účastinná spoločnosť, vyrábali pivo 10, 12, 16 stupňov, mali 8 úradníkov a 60 až 70 robotníkov, 

ku dňu 1.12. 1940 mali 8 úradníkov a 50 robotníkov, pracovali výlučne pre domáci trh. 

Zápalkáreň veľkonákupná spol. družstiev vyrábala zápalky. Zamestnávali 2 úradníkov, 68 robotníkov, robotníci 

pracovali 3 až 4 mesiace v roku a ku dňu 1.12. 1940 bolo zamestnaných 2 úradníci a 5 robotníkov, vyrábali pre domáci 

trh a zahraničie. 

Tatra banka filialka, Veľká Bytča, zamestnaných 6 úradníkov a 1 zriadenec a ten istý stav bol aj k 1.12. 1940.  

Huserík a spol autobusová doprava osôb, zamestnaní boli 3 šoféri a 2 výberčí, ten istý stav bol k 1.12. 1940.  

Bratia Hornovci akciová spoločnosť – výroba kože, zamestnaní boli 3 úradníci a 30 robotníkov, k 1.12. 1940 bol 

stav ten istý. Vyrábali len pre  domáci trh.  

 

Na záver článku Vás poinformujeme o akcii „Akcia zimnej pomoci“  ako dopadla táto akcia v okrese Veľká Bytča. 

Hlásenia podávali za obvod notariátu Predmier obvodný notár a za okresný úrad okresný náčelník Dr. Trnka. 

 

Obvod notariátu Predmier:  v Dolnom Hlbokom vybrali 103,55 korún slovenských, v Jablonovom 330,95 korún 

slovenských, v Hrabovom 390,05 korún slovenských, v Maršovej 615,60 korún slovenských. Tieto sumy boli 

odovzdané pokladníkom miestnych organizácií Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.  

Zoznam zamestnancov Okresného úradu vo Veľkej Bytči ktorí prispeli na akciu zimnej pomoci v roku 1940. 

Dr. Jozef Trnka okresný náčelník, suma 100 Ks, Štefan Komár, komisár verejnej správy suma 50 Ks, Dominik 

Hudec, kancelársky oficiál suma 10 Ks, Oldřich Beneš hlavný kancelársky oficiál suma 50 Ks, Alžbeta Skotnická 

hlavná kancelárska oficiantka 10 Ks, Mária Kocinecová kancelárska pomocníčka sumu 10 Ks, Jozef Michal Možješ 

pomocný zriadenec sumu 5 Ks, Ján Hmíro kancelársky pomocník sumu 5 Ks, spolu to bolo 240 Ks. Táto suma bola 

odovzdaná miestnej organizácií Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo Veľkej Bytči.  

Okresný náčelník Dr. Trnka ďalej uvádza, že veterinárnemu referentovi Dr. Viktorovi Madovi dal súhlas, aby mu 

bolo z jeho osobných pôžitkov zrazené za 5 mesiacov  100 Ks a lesný referent Ing. Galvánek sumu 75 Ks pre akciu 

zimnej pomoci.  

Týmto by sme uzatvorili rok 1940 tak ako prebehol v okrese Veľká Bytča.  

   

Schutzzone 

V tejto časti opíšeme časť územia Slovenského štátu a potom Slovenskej republiky, západnú časť, ktorá bola pod 

ochranou Nemeckej ríše.  Informácie čerpáme od autorky Janky Tulkisovej a jej príspevku „Činnosť Nemeckej 

vojenskej komisie na Slovensku a ohraničenie ochranného pásma ako aj z webu s názvom: „Ochranná zóna bola 

nemeckou základňou na Slovensku – info č. 87b. a tiež Wikipédia Slovenská republika (1939 – 1945) 

Od 14. marca 1939 do 21. júla 1939 bol oficiálny názov Slovenský štát. Od 21. júla 1939 do zániku  8. mája  1945 

bol oficiálny názov Slovenská republika. Skrátený názov používali Slovensko. Toľko na ujasnenie si názvu republiky.  

Dňa 8. mája 1945 formálne kapitulovala slovenská vláda. Už od 3. mája 1945 bolo oslobodené všetky obce na území 

Slovenska, čím sa stali súčasťou obnovenej Československej republiky.  

Na vysvetlenie uvedieme, že dňa 21. júla 1939 bola prijatá Ústava.  

Suverenita Slovenského štátu a teda následne Slovenskej republiky bola od začiatku oklieštená ochrannou zmluvou 

s Nemeckom zo dňa 23.3. 1939. Slovenský štát sa tu zaviazal viesť zahraničnú politiku v súlade so záujmami Nemecka, 

Tu bola kaviareň Cyrila Gettinga 

Cyril Getting pred podnikom cca 1935 
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ktoré mu garantovalo politickú nezávislosť a integritu avšak v oklieštenej podobe. V zmysle ochrannej zmluvy bola 

vytvorená na západnom Slovensku tzv. ochranná zóna, kde mala hlavné slovo nemecká branná moc.  

Bližšie postavenie špecifikovala Zmluva o ochrannom pásme zo dňa 12.8. 1939 vrátane jej dodatku, ktorá určovala 

rozsiahle právomoci nemeckej armáde a určovala aj jej územie.  Územie je znázornené na mapke. Nemci získali aj 

právo na používanie niektorých komunikácií a miest mimo zónu na pravej strane rieky Váh.  Na ochrannú zmluvu 

naviazala Zmluva o demontáži a odvoze zariadení a na výrobu a skladovanie bojových látok a aj Dohoda o budovaní 

slovenskej brannej moci.  

Slovenská armáda sa začala formovať v zhode s nemeckou brannou mocou. Na Slovensku sa etablovali poradné 

orgány na čele s nemeckou vojenskou komisiou. V októbri 1939 komisiu vystriedala Nemecká vojenská misia 

a Nemecká letecká misia. Nemci ovládli Škodove závody v Plzni a Československú zbrojovku v Brne. Ovládli aj závod 

Škodovky v Dubnici nad Váhom a závod Zbrojovky v Považskej Bystrici. Teda dva najväčšie zbrojárske závody na 

Slovensku. Nemci ovládli tiež aj iné slovenské podniky. Toto sa dialo na základe zmluvy: Zmluva o vojnovom 

hospodárstve z 30. 1. 1940, podľa nej získali Nemci 25 podnikov, neskôr k tomuto počtu pribudli ďalšie.  Ochranná 

zóna mala aj názov Schutzzone. Konečná dohoda o ochrannom pásme na západnom Slovensku bola podpísaná 12.8. 

1939. Nemecká strana bola označovaná aj názvom Schutzvertrag. Počas podpisu ochrannej dohody a aj po jej podpise 

sa pokúšal  nemecký minister  zahraničných vecí Joachim von Ribbentrop o spoluprácu s Poľskom a Slovensko bola 

návnada od Nemcov pre Poliakov. Poľská vláda ponuku od Nemcov odmietla 26.3. 1939.  

 
Postupne ako sa zhoršovali vzťahy medzi Nemcami a Poliakmi, tak o to viacej Nemci uvažovali o význam 

ochranného pásma ako strategického nástupiska proti Poľsku. Nemecká armáda začala uvažovať o využití Schutzzone 

ako priestoru na sústredenie vojenskej sily pri útoku na Poľsko. Slovenská vláda sa bránila rozširovaniu Schutzzone 

smerom na východ od hranice s Protektorátom Čechy a Morava. Zmluva o ochrannom pásme bola podpísaná 12.8. 

1939. Západná hranica Schutzzone bola teda hranica Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Dohodlo 

sa, že východná hranica nebude v teréne nijako označená a bude zakreslená na mape, ktorá tvorí prílohu Zmluvy 

o ochrannom pásme. Berlín urobil ústupok slovenskej vláde tým, že k Schutzzone nepripojili Nové Mesto nad Váhom, 

neobsadili Trenčín a Žilinu. Dohodlo sa tiež špeciálne používanie železnice Wehrmachtom na železnici Bratislava, 

Piešťany, Žilina, Čadca. Cesty Bratislava, Trenčín a Bratislava Čadca, z Trenčína do Čadce aj na východnom brehu 

rieky Váh a Kysuce. Medzi Bratislavou a Čadcou sa Wehrmacht mohol v čase vojnového nebezpečenstva ubytovať 

v ktoromkoľvek meste pri uvedených cestách.  Veľká Bytča bola teda v tejto oblasti.  

  

 Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Kaplnka na Poklutci 
Tento článok čerpáme  z materiálu Pamätná kniha obce Bytča.  

Kaplnka sa nachádzala pri ceste do Pšurnovíc v mieste zvanom Poklutec, ale dočítame sa aj Podklutci. Vyvierala 

tam studnička a jej  vode pripisovali liečivú moc, hojila vraj očné choroby a otvorené rany. Bolo to miesto kde sa 

chodievali ľudia modliť. Rástli 

tu košaté lipy a ich tieň využívali 

na prechádzky zámocké panie, 

ktoré sa sem chodievali 

pomodliť. Na tomto mieste sa 

konali púte a to do roka 4. 

Svätodušná, na Petra a Pavla, na Narodenie Panny Márie a na sviatok Všetkých svätých. 

Miesto obkolesovali panské a farské polia.  

V roku 1811dala obce Veľká Bytča postaviť nad studničkou malú štvorhrannú kaplnku do nej 

umiestnili obraz Panny Márie.  Časom sa púte zväčšovali a Bytčania z milodarov pútnikov 

a vlastnou prácou postavili menšie kaplnky. V roku 1845 postavili ďalšiu väčšiu kaplnku 

okrúhleho pôdorysu. Farárom v tomto čase bol Štefan Tvrdý. Kaplnka mala kamennú terasu. Kaplnka mala  tiež 

vežičku a v nej bol umiestnený zvon. Z dobových účtov sa dozvedáme, že kaplnka stála 323 zlatých.  Kaplnka mala 

vpredu oltárik so soškou Panny Márie. Podľa záznamov sem chodilo až do 5000 pútnikov.  

Na tomto mieste postavili v roku 1886 tretiu kaplnku ktorá bola vyvýšenine nad oboma kaplnkami. V tejto kaplnke 

sa nachádzala socha Lurdskej Panny Márie a vedľa stál dubový kríž, ktorý tu umiestnili v roku 1896 na pamiatku misie.  

Slávnosť sv. Huberta 
V tejto časti čitateľovi priblížime aj udalosť súvisiacu s legendou svätého Huberta. Článok sme upravili z pôvodného 

článku z webovej stránky 

www.bytca.sk autorka Zdenka 

Svrčková a takisto je autorka 

aj fotiek. Dňa 2.9. 2019 sa 

konala na kaplnke v Bytči 

svätá omša na počesť osláv 

svätého Huberta. Oslavy 

sprevádzala dychová hudba 

Hrabovanka. Omšu celebroval 

kaplán plukovník Juraj Križan 

a koncelebroval mu dekan 

farnosti Bytča Anton Duník. Na bohoslužbe sa zúčastnilo viac ako 400 

občanov z Bytče a okolia.  Príhovor mal primátor mesta Bytča Ing. Miroslav 

Mináčík a medzi zúčastnenými boli zástupca primátora Ing,. Juraj Babušík, Ing. Jozef Mrena, Štefan Pavlík, Daniel 

Cigánik, Peter Bočko, bývalý poslanec za mestskú časť Pšurnovice pán Peter Sakala. Pri omši čítal Boris 

Sakala. Spracoval PhDr. Martin Gácik 

 
Kríž niesol poslanec mestského 

zastupiteľstva JUDr. Martin Kulíšek z 

Bytče 

 
Socha sa nachádza pri 

vchode na chórus na 

prízemí, socha svätej 

Anny 

Pôvodný kameň 

http://www.bytca.sk/
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Bývalý spojár – telefonista ...ale aj „starý“ filatelista, tento rok sa dožíva významného životného jubilea - oslavuje 70–

te  narodeniny. Člen zberateľského klubu Hliník nad Váhom a tajomník filatelistického klubu v Bytči. Keby som ho 

mal charakterizovať pár slovami – tak určite „chodiaca kronika alebo encyklopédia Bytče“ totiž to, ak píšem dajaký 

článok a chýba mi nejaký detail – zavolám jemu. Ešte sa nestalo, aby mi povedal  - neviem. Je jeden zo skalných, ktorý 

chodí pravidelne na klubové schôdzky, ale aj na ostatné zberateľské podujatia, ako sú výročné schôdze alebo stretávky 

sv. Gabriela. Na začiatok snáď už len, že je „origoš“ Bytčan - narodený v hornej ulici „u starého otca – tam čo sa kachle 

robeli“. A pretože sa poznáme už zopár „piatkov“ – tykáme si. 

Rozhovor  s Michalom Krúpom 
(čerstvým sedemdesiatnikom) 

Miško ty si „originál“ Bytčan a priznám sa, že keď sa povie v Bytči – 

Krúpa - každému sa vybaví kachliar a výroba kachieľ – aj Tvoj tata 

bol kachliar? 

Môj tata, Michal Krúpa, bol syn kachliarskeho majstra Štefana Krúpu 

a bolo ich päť súrodencov – štyria bratia a jedna sestra, tata bol najstarší. 

(Ladislav, Štefan, Ján, Michal – Mariška Hlucháňová) Všetci boli 

kachliari len môj tata bol vyučený sedlár – vyučený u sedlárskeho majstra 

- Františka Tisa (otec učiteľov Emila a Bohuša) Po vojne napríklad šil 

ručne kožené obaly na pásma, ktoré sa vyrábali v Mechanike (teraz 

KINEX). 

Miško takže to ste museli mať aj nejakú prezývku, či? 

Tak volali nás kachliari, ale starého otca brat, Michal  – vyučený krajčír, 

inak námorník (za vojny slúžil na lodi) toho prezývali „firnajz“, ale 

neviem prečo. (firnajz – riedidlo do farby) 

Miško, odkedy zbieraš známky alebo kedy si začal so zbieraním? 

Známky zbieram od chasňa od prvej triedy, ale ako prvé som začal zbierať 

sirkové nálepky aj preto, že „hore“ nad nami bola sirková a tam sme 

chodili na nálepky, bol tam vlastne voľný prístup, nálepky som potom 

povymieňal za známky - zbieral som až do konca základnej školy.  

Po zhliadnutí zopár albumov vidím, že máš široký záber a pomerne 

veľa materiálu, Miško povedz čo zbieraš, myslím vo filatelii? 

Zbieram Slovensko – komplet, Česko – komplet, aj Československo som 

zbieral po ročníkoch, ale nie všetko, napríklad tie „červené“ – zjazdy a tie 

kosáky a kladivá som moc nemusel a tak som si vyberal. Ďalej zbieram 

Vatikán od roku 1929 – mám asi 35 ročníkov, postupne to doplňujem 

a dokupujem podľa toho čo zoženiem,  napríklad mi chýba hárček č.1... 

To je tá pravá filatelia Miško, nie to kúpiť an block, ale postupne to 

doplňovať, tak zbieram aj ja...niekto kúpi všetko naraz a hotovo už 

má „vymaľované“. 

Ja volám takých – investori – dnes je to hlavne o peniazoch. Ešte zbieram 

Vianočné a Veľkonočné známky celého sveta. Napríklad Československo 

Vianočné ani Veľkonočné známky nevydávalo. Z týchto mám kompletné 

Rakúsko, ktoré začalo známky so spomínanou  tematikou vydávať po 

vojne, tiež mám kompletný Západný Berlín 1968 – 1990 do spojenia 

Nemecka. No a plus ešte zbieram hasičské automobily a nejaké letecké 

známky napríklad vzducholode. Mám aj korešpondenčné lístky – tie 

zbieram, ak sú adresované do Bytče alebo z Bytče, to hlavne skrz pečiatky 

pretože aj to je obor ktorý ma zaujíma a ktorému sa venujem. No a na 

záver by som ešte dodal, že si fotím vláčiky, ale aj veteránov a tiež si fotografie ukladám do albumu. Mám asi 99% 

kníh o železnici ktoré boli vydané na Slovensku. 

Miško okrem iného - drvivá väčšina ľudí ťa pozná ako dlhoročného spojára – resp. telefonistu, čo by si mi 

povedal vlastne z tohto „súdka“? 

Po skončení základnej školy som začal chodiť do Belušských Slatín – odbor spojový montér. Boli sme traja z Bytče 

(Ja, Peter Pradeniak a Peter Lulák) a boli sme posledný ročník – škola bola v objektoch rekreačného strediska 

a presťahovala sa do Banskej Bystrice, tam už chodili žiaci z celého Československa od Košíc až po Aš. V rámci praxe 

som sa pohyboval po poštách, aj keď na známky vtedy nebol čas, ale prišiel som do styku zo všeličím pretože som bol 
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priamo pri tom. Napríklad doteraz banujem, že som si nezadovážil 

pečiatku Hvozdnice – keď sa rušila pošta v Mikšovej, kde bolo „pár“ ľudí, 

premiestňovala sa pošta do Hvozdnice a tam na pošte používali pečiatku 

s označením – Pošta Bytča 3 a to sa nedá už teraz nikde zohnať, dal by 

som za ňu neviem čo. Ale vzácna je aj pečiatka Hlinik ešte pred rakúsko – 

uhorskom teda Vagagyagosom. (ja len dodám, že jednu takú mám - na 

pohľadnici, ale neber to ako provokáciu) 
Členom filatelistického klubu som sa stal tuším v roku 1980, ale s pánom 

Gondžárom sme boli v styku skoro stále teda pokiaľ robil. Nikdy 

nezabudnem keď vybral taký notesík a povedal – Miško v úseku od 

Horného Hričova až po Milochov v roku 1931 bolo v Považskej Bystrici 

21 telefónov a v Bytči 29. 

(inak musím dodať že, pán Gondžár Ladislav viedol filatelistický 

krúžok dlhé roky, keď som ho navštevovali aj s bratom Vladom, ako 

školáci a každého chalana volal Miško). Miško čitateľov by určite 

zaujímalo aj niečo s tvojej profesie ktorú si vykonával dlhé roky, čo 

by si mi k tomu povedal. 

Po skončení školy a po vojenčine (1968 – 1970) som s malými „obkľukami“ ktoré trvali asi sedem rokov som skončil 

v Bytči na údržbe, kde som vlastne robil až do dôchodku. Boli sme dvaja ja a Karol Sakala, ale Karol mal na starosti 

ústredňu. Ja som mal rajón Bytču potom aj Malú Bytču, 

Hrabové až po meniareň – sklady Drogérie, Prefu – ďalej 

chata Melocík, Elektráreň Mikšovú, letisko Hričov, kasárne 

Rašov + všetky obce na okolí a na starosti som mal všetky 

telefóny, ale aj vedenie, účastnícke rozvody, prenajaté 

okruhy, diaľnopisy,  sirény...dva roky som to robil sám. Keď 

to potom na vedení 

kalkulovali 

a prerátavali prišli 

na to, že to mali 

robiť traja ľudia. 

Ešte by som ťa 

poprosil nejakú 

príhodu, za tie roky ich muselo byť neúrekom... 

(s úsmevom dodáva) Tých bolo fúra, ale napríklad nebezpečné boli za búrky 

blesky. Keď udrel guľový blesk na JRD v Predmieri, tak zhorel vedľa budovy 

zelený strom, alebo v Rašove predsedovi JRD pánovi Blahovcovi, býval 

v prvej chalupe vedľa stožiarov,  udrel guľový blesk do chalupy a všetko čo 

bolo na elektriku bolo spečené a roztavené, keď bol s dcérami v kuchyni, tak 

im tá „guľa“ lietala okolo hláv...inak tam vtedy v Rašove zhorelo aj 1300 

metrov kábla. 

Nemáš niečo v zbierke aj v spojitosti s tvojou profesiou? 

Mám napríklad pásku z Morseho prístroja z obdobia, keď sa na pošte, ale aj na 

železničnej stanici používal telegraf  a na železnici ho musel vedieť používať 

prednosta stanice ale aj výpravca. Odložil som si asi zo dvadsať telefónnych 

aparátov z tridsiatych rokov. Už dlhé roky mi do aparátov nepribudlo nič, ale 

napríklad už dávnejšie sa mi naskytlo kúpiť v Rožnove pod Radhoštem  - MB telefón, drevený – nemecký aparát z prvej 

svetovej vojny. Pýtali zaň 2.000,- korún českých zdalo sa mi to vtedy dosť, tak som ho nezobral. O dva týždne som 

tam išiel zasa a už bol fuč... Po burzách moc nechodievam a poniektorí predajcovia už nevedia čo by za to pýtali a to 

nehovorím len o telefónoch, ale aj o filatelii a kartofilii.  

Tak, ale keby bola nejaká pekná pohľadnica alebo dopis tak by si si urobil radosť – nie? 

To hej, ale spomínam si keď sme už pri tých dopisoch (celistvosť) ako som sa vedel hnevať na nebohú sestru Marišku, 

keď otvárala dopis tak, že ho roztrhla na boku alebo na vrchu. Vravím jej - „to musíš pekne s nožíkom rozrezať, aby si 

tú obálku neporušila... lebo ak nie, potom to už môžeš bozac v ric...“ 

 

 

Miško ďakujem za čas aj rozhovor.   Spracoval JL  
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Dnešná časť seriálu „Známečky“ bude venovaná talianskym kolóniám a talianskym územiam. Ak sa niekto z čitateľov 

rozhodne zbierať alebo venovať práve tomuto oboru musí si pripraviť dosť hrubú peňaženku a venovať aj dosť času 

pretože talianske kolónie sú pomerne drahá záležitosť a taktiež sa vyskytujú nie až tak hojne – ale, skôr zriedkavo. 

Drahé sú už len „kusovky“ nehovoriac o kompletných sériách. Z histórie len krátko – Talianske kráľovstvo – REGNO 

D‘ ITALIA - tal. Vzniklo v roku 1861 na území dnešného Talianska za vlády Savojovcov. Talianske impérium (impéro 

Italiano) alebo Nová Rímska ríša (Nuovo impero Romano) bolo takto označované za vlády Národnej fašistickej strany 

pod vedením Benita Mussoliniho, avšak tieto názvy boli neoficiálne – oficiálne sa označovalo ako fašistické Taliansko. 

Nás ale, zaujíma označenie na talianskych známkach s pretlačou Colonie Italiane alebo Poste Coloniali Italiane. 

(Talianska pošta v zahraničí existovala na talianskych známkach s pretlačou – ESTERO.) 

Najznámejšie z talianskych kolónií a území je Talianska východná Afrika pozostávajúcich z (Eritrea, Etiópia, 

Somaliland)  a v Afrike ešte Líbia, ale aj napríklad Aegean Islands, Castelrosso, Cyrenaica, Oltre Giuba, Saseno, 

Tripolitánia,...a iné. 

    

 
   
Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 

Fotografiu ktorú som zaradil do seriálu filatelie spojenej s 

Bytčou som „vyňúral“ z hasičského tabla v Bytči. Je na 

nej Janko Fundárek a aj keď býva už dlhší čas v Žiline do 

seriálu právom patrí pretože aj z bratom Mariánom ich 

stretnete na každej burze alebo filatelistickom podujatí. A 

samozrejme sme ako chalani vymieňali známky na 

Rajčuli. Narodil sa v roku 1956 a toho času je už na 

dôchodku. Prezradím na neho, že začínal ako 10 ročný 

chalan žuvačkovými a čokoládovými obalmi ale aj sirkovými nálepkami, momentálne zbiera známky Nového Zélandu, 

prvý začal zbierať pohľadnice Bytče - ktoré aj vystavoval v Bytči. No, jeho „špecialitka“ je ZSSR do rozdelenia a 

vlastní pravdepodobne jednu z najväčších zbierok na okolí (Stredné Slovensko) Keď mám pravdu povedať, Janko s 

bratom Majom boli vždy niečo „extra“, čiže nezbierali tuctové veci čím sa vlastne od nás odlišovali a pravdu povediac 

aj vedomostí o filatelii majú nadostač. Ešte jedna zaujímavosť o Jančim – zbiera známku, mincu, bankovku a dopis 

(celistvosť) po jednej z celého sveta. (dopis najlepšie adresovaný na neho) Nuž to je naozaj beh na dlhú trať.  

Veľkosť známok v článku, bola upravená! Spracoval JL  

Chyba na známke  

Možno by sa zdalo že všetko je 

v poriadku, avšak nie je to 

pravda... Rybári ktorí 

harpúnujú veľrybu zabudli 

pripevniť na harpúnu lano. 

Resp. na to zabudla poštová 

správa Nového Zélandu.  
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 Oral history 
 

„Žabiarska sága“   

 

 

V dnešnej kapitole seriálu na pokračovanie, pokračujeme v spomienkach jedeného z najstarších žijúcich členov – 

staršieho technika - Júliusa Višňovského (nar. 1945). Použité fotky sú zo stavby požiarnej zbrojnice. 

Keď som sa vrátil z „vojenčiny“ – nič a nikto. Tak som sa rohodol, že ten hasičský zbor „naštartujem“. Založil som 

partiu – Milan Gašperec, Filip Gácik, Jano Kišo, 

Jaroslav Chrenko, Jozef Chrenko, Stanislav 

Malík,... 12 „chasňov“ – čo boli ochotní „behať“. 

To bolo ešte v zbrojnici č. 3 - pred starú pálenicu. 

Jedno obdobie som robil predsedu, tajomníka, 

veliteľa proste všetky funkcie ktoré existovali. 

V roku 1970 som sa stal poslancom za Hliník 

a bol som ním tri volebné obdobia – čiže 15 

rokov. Vtedy bolo poslanecké obdobie na 5 

rokov. V tomto roku sme sa pustili aj zo Štefanom 

Kováčikom do stavby novej požiarnej zbrojnice 

v poradí štvrtej ktorá vlastne slúži doteraz. Robilo 

sa to v akcii “Z“ takže sme si pomáhali ako sa 

dalo a kto ako mohol. Bolo treba veľa 

remeselníkov – napr. môj tatko bol tesár , mal 

svoju partiu – (učil sa u neho Jano Rapšík, Matúš 

Pozlátka) . Štefan Kováčik bol majster odborného 

výcviku. Pri 55. výročí vzniku hasičského zboru 

v Hliníku (1976) bola hasičská zbrojnica, ale a obchod Jednota 

s pohostinstvom postavená. (ešte musím dodať, že nedorobil sa dom 

smútku – iniciátorom bol Ladislav Majtán, ja som presadzoval kostol 

a dorábala sa škôlka – tieto akcie neboli v akcii “Z“) Do novej 

zbrojnice sa zohnala Tatra 805 s plachtou a mašinu sme mali PPS – 8, 

ktorú sme si vedeli sami rozobrať a aj zložiť. Založil som prvý výbor – Milan Gašperec, Filip Gácik, Jano Kišo a ja 

a priberali sme mladých. Robili sa prehliadky, zábavy, cvičelo sa, behalo sa, ale napríklad držali sa hliadky pri 

žatvách – denné aj nočné. Kedysi keď horela hora (ZADKY) hasili hasiči aj celý Hliník. 

Pokračovanie nabudúce... 
(v článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej) spracoval - JL -   

 
Zľava – Jozef Chalúpka, Karol Litera, Jozef Balaj, Martin Kubík, 

Stanislav Gašperec, Karol Glazel. 

Zľava – Július Višňovský, Jozef Holáň, Filip 

Gácik 

Hrubá stavba požiarnej zbrojnice 



13 

 

Zápalkárne v Bytči 
Schválne používam množné číslo, pretože išlo o dve zápalkárne oddelené Pšurnovickou cestou. Aby to nebolo úplne 

jednoduché, tak zápalkárne menili majiteľov a dnes je dosť ťažké, vyznať sa v majetkovo právnych a nástupníckych 

vzťahoch. V reči jasnej, či to, čo bolo v papieroch existovalo i v skutočnosti. V nájomných zmluvách figurujú 

drevobaróni - Popperovci - Leopold (1821-1886) a neskôr najmladší syn Armin (1860-1924). Takže v krátkosti na 

osvieženie pamäti. Začiatky výroby zápaliek sú spojené s menom Ignác FRIEDLER (1839 – 1891). Existuje i 

pohľadnica  zápalkárne z Nagybiccse, asi z roku 1891. Nejasnosti vznikli nesprávnym označením  v aukčnom katalógu 

Darabanthu, kde bola dražená pohľadnica kat. číslo 21396 v marci 2013 označená ako „Friedler Ignác és Kohn Mór 

Gyufagyár“. Popis na pohľadnici je potom: „Nagybiccse, Föter, Vár utca, Gyufagyár, Friedler Ignác és Kohn Mór 

üzlete“. Teda Friedler a Kohn obchod! A pokiaľ vezmeme nápis na boku zápalkárne – „Kohn Mór – kiadása“, ide o to, 

že pohľadnicu (asi) vydal Kohn Mór. Vyvolávacia cena bola 5000 HUF, ktovie, kde a za koľko nakoniec skončila. 

Zápalkáreň (I.) vznikla z pôvodnej pálenice asi v roku 1871/72. Neskôr (1878?) sa spojil s Jurajom REITTEROM 

(1851 – 1921). Po Friedlerovej smrti žiada J. Reitter Armina Poppera o povolenie stavby zápalkárne II., ktorú postavil 

v roku 1896. V starej zápalkárni (I.) zahajuje výrobu Július FISCHER (1853 – 1921) a asi v roku 1903 sa pri 

Fischerovi objavuje ďalší výrobca Samuel WITTENBERG (1862 – 1929). Fischer a Wittenberg papierovo fungujú 

do roku 1913, Wittenberg sa pokúša neúspešne rozbehnúť výrobu zápaliek v Banskej 

Štiavnici – Piargu (Štiavnické Bane), aby sa vrátil do Bytče a  v roku 1915 začal 

s výrobou zápaliek v Žiline. V roku 1913 zahajuje výrobu zápaliek v Bytči Armin 

REICH a Viliam STEINER. Podobne, ako kedysi Friedler, vlastnili ešte v roku 

1937 liehovar v Kotešovej. Takže v krátkosti takéto boli začiatky výroby zápaliek 

v Bytči, ktoré dnes zaujmú hŕstku filumenistov a historikov. Zápalkárniam v Bytči (i 

Žiline) som sa v minulosti venoval hlavne na stránkách časopisu Filumenie a Správy 

SFZ. Dosť informácii o zápalkárni sa objavilo v Galzapresse (2/2013) a v roku 2016 

i vo Filumenii. V článkoch „Záhadná fotografia z Bytče“, sme sa spoločne s Jozefom 

Lulákom a Pavlom Králom (čestný občan Bytče, 1925 - 2018) snažili identifikovať 

osoby na fotografii zo zápalkárne. Hlavne v počiatkoch publikačnej činnosti  v rokoch 

2000-2003 som sa zákonito nevyhol niektorým omylom hlavne v rokoch a  údajoch 

po generácii predchádzajúcich filumenistických autorov.  V minulosti sa zápalkárni 

v Bytči venoval štúdiami a článkami ex predseda ČFS (Český filumenistický svaz) a 

redaktor časopisu Filumenie Jiří Šperk (1929 – 2014). V poslednom období 

(Filumenie 3,4/2020) sa Bytči „hĺbkovo“ venuje nový redaktor časopisu Filumenie 

František Neubauer. Takže čím dnes doplním bytčianske vedomosti o zápalkárniach? 

Vyberte si z dvojice Reitterov – otec Juraj (1822 – 1892), syn Juraj (1851 – 1935), či 

skutočne obaja vyrábali zápalky a či skratka „syn“ alebo „mladší“ sa zakladá na 

pravde. Synovi Jurajovi sa narodila len dcéra Sidónia (1896 – 1966), ktorá sa vydala 

za Rudolfa Halmaya (1881 – 1930) a výrobu v Reitterovej zápalkárni riadil Alexander 

Goldstein (1904 – 1969). Len krátky odskok, počas I. Slovenskej republiky 1939 – 

1945 si osoby židovského pôvodu „poslovenčovali“ mená. Goldstein = Gregor, 

vyreklamovala ho u Tisovej matky Sidónia Halmayová ako nenahraditeľného pre 

chod zápalkárne. (Zápalkáreň Reich a Steiner ukončila v Bytči činnosť v roku 1937). Pomohlo mu i manželstvo 

s kresťankou Genovou rod. Habdasovou. Wittenberg = Martin, z koncentračného tábora sa vrátil jediný z rodiny. Reich 

= Rohan, zahynul s manželkou a najmladším synom Ottom v konc. tábore, prežili dvaja synovia Pavel – VŠ profesor 

– lekár, Karol – inžinier vodohospodár. Takže pokiaľ som vás moc neunavil údajmi, doplňte si ešte, že založenie výroby 

zápaliek v Bytči sa datuje rokom 1872 a v Ružomberku 1890. V prílohe lakované zápalkové nálepky 52x32 mm – 

ochranné značky Jurajom Reitterom registrované 29. 1. 1907 vo farbách maďarskej trikolóry, tlačiareň Gebrüder 

Légrady v Budapešti. Existujú i väčšie balíčkové (paklíkové) nálepky 80x62 mm. Voľný preklad textu „Nyelvében él 

nemzet“ = „Národ žije jazykom“. Zápalková nálepka „bernardín“ je známa i s textom „Hazai ipar – nemzet jólét“ = 

Domáci priemysel – prosperita národa. Najznámejšou ochrannou známkou J. Reittera bola labuť.  – labuť (296), 

žaludné eso (297), bernardín (298).  Ing. Vladimír GAJDOŠ 
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Magale 2019 

Dňa 25.8. 2019 sa v obci Petrovice, osada Magale uskutočnili oslavy k 75 výročiu SNP.  Počasie oslavám prialo a tým 

aj ovplyvnilo ich hojnú účasť. Bola to posledná augustová nedeľa. Na oslavách prehovoril starosta obce Ing. Anton 

Pláňavský.  Na oslavách sa zúčastnilo aj občianske združenie GALZA. 

 

Zber zemiakov 

  

Je jeseň a to je čas vyorávania zemiakov. V tomto čísle uverejňujem 

fotky z roku 1987, a to z Bytče 

Dňa 7.9. 1924 sa narodil môj starý otec Marián Mahdík. Týmto si 

pripomíname jeho nedožité 95. narodeniny. Zomrel v Bytči dňa 10.6. 

1990 

 Spracoval PhDr. Martin Gácik  

Na fotke sú:  Ing. Ján Tabaček, PhDr. Martin 

Gácik, Ing. Miroslav Minárčik, Vladimír Dančík, 

Ing. Juraj Babušík, Jozef Kolkus 

 
Člen Mestského klubu Zberateľský klub 

Hliník nad Váhom a člen mestského klubu 

Klub Filatelistov 53 - 38 študent Patrik 

Dzurec s mamou Miriam 

 
Fotka je z vojenskej 

prezenčnej služby, rok 

1946 

Marián Mahdík s koňom kamaráta J. 

Chalúpku 

Pán Ján alebo Jozef Chalúpek z Hliníka so svojím 

koňom 
 

Jozef Adamík  a Miroslav Výcha 

Jozef Adamík  a Miroslav Výcha 

 
Starý otec Mahdík  na 

fotke z hasičského tabla  

z roku 1950 
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Zemská hasičská jednota na Slovensku a dobrovoľné hasičské zbory na 

Bytčiansku 

Vážení priatelia, opätovne som bol požiadaný mojimi priateľmi, o nejaký ten príspevok do Kvartálnika. Keďže 

o našom hasičskom zbore som už toho popísal dosť, tak som sa rozhodol priblížiť Vám aj Zemskú hasičskú jednotu na 

Slovensku, ktorá bude mať v roku 2024 už storočnicu. Samozrejme že sa budem snažiť priblížiť aj ostatné hasičské 

zbory v našom okrese, ktoré vznikali s patričným pričinením vzniku Zemskej hasičskej jednoty a následne aj Okresnej 

hasičskej jednoty vo Veľkej Bytči, ktorá mala poradové číslo 26. Je mi nesmierne ľúto, že sa mi nepodarilo zozbierať 

všetky materiáli o zboroch. Chýbajú mi Mikšová, Štiavnik, Kolárovice – centrum, Hvozdnica. Verím že do vydania 

ďalšieho čísla sa mi to podarí vypátrať v Oblastnom archíve v Bytči. 

Medzníkom v dejinách hasičstva na Slovensku bol rok 1922.Pod Trenčianskym hradom hŕstka nadšencov založila 

6.augusta 1922 Zemskú hasičskú jednotu na Slovensku. Rodiskom ZHJ je síce Trenčín, ale jej kolískou sa dlhé roky 

stal Turčiansky sv. Martin. Za veliteľa zvolili Vojtecha Nemáka, funkciu jeho zástupcu vykonával Miloslav Schmidt. 

Jedným zo zakladateľov ZHJ, bol aj bytčiansky rodák Imrich Bolčík. Vzápätí minister s plnou mocou pre správu 

Slovenska schválil prvé stanovy, a to 10.októbra 1922 pod číslom 14655. Najnižším organizačným článkom boli 

hasičské zbory, ktoré podliehali hasičským okresným jednotám. Rok1923 sa niesol v znamení organizačných prác 

a v zakladaní okresných jednôt. Už 25. Januára 1923 vyšlo prvé číslo Hasičských listov, ktoré redigoval Dušan Šulc. 

Periodikum zohralo významnú úlohu vo vývoji hasičstva na Slovensku. Kým do 3.júla 1923 boli založené tri jednoty, 

do 10.júna 1924 v župnom dome v Martine, bilancovalo činnosť od založenia organizácie, keďže v roku 1923 sa 

nezišlo. Delegáti zo 16 hasičských jednôt zastupovali 303 hasičských zborov s celkovým počtom 10 672 členov. Valné 

zhromaždenie zmenilo stanovy a ustanovilo organizačnú a technickú komisiu a zvolilo 24 členný výbor. 

Zakladajúce valné zhromaždenie Hasičskej okresnej jednoty č.26 v Bytči sa uskutočnilo 26.februára 1924 za účasti 

hasičských zborov z Bytče, Hliníka, Petrovíc, Dlhého Poľa, Kolárovíc, Dolného Hričova a z Predmiera. Do okresu 

patrilo 26 obcí, stálo tu 5335 domov a celkovo tu žilo 26 986 obyvateľov. Do roku 1934 boli založené hasičské zbory 

takmer v každej obci. Členskú základňu tvorilo 343 činných, 7 prispievajúcich 5 zakladajúcich členov, ako aj 27 

samaritánov a 3 čestní členovia, spolu 385 členov. Hasičská okresná jednota mala k dispozícii 33 dvojkolesové 

motorové striekačky, 1 štvorkolesovú motorovú striekačku, 10 ručných dvojkolesových, a 71štvorkoelsových 

striekačiek, 2 kárové, 1 barlovku, 3 vodovodné výpustky,2659 m. hadíc,167 m. savíc, 28 vedier, 1 autodopravný voz,1 

voz pre členov,6 dvojkolesových navijákov, 1 mechanický a 1   posúvací rebrík, 33 iných rebríkov, 4 lekárničky, 15 

sanitných torieb, a 5 hasičských  zástav. Cena majetku presahovala sumu 552 tisíc korún. Hasičskú okresnú jednotu 

viedol v roku 1934 Štefan Ďurný, Kazimír Treskoň a František Kamas boli zástupcami veliteľa. Funkciu tajomníka 

vykonával Štefan Jánošík, pokladníka Ladislav Prítel, okresného dozorcu Ľudovít Sauerman, obvodným dozorcom 

Ondrej  Skotnický, Ján Malobický, Jozef Pauch a Alexander Goldstein,Ondrej Hern bol okresným samaritánitánskym 

dozorcom, revizormi boli Ferdinand Dubnicaj a Artur Rosenzweig. Hasičské zbory na Bytčiansku vznikali postupne, 

po nadobudnutí základných hasičských odborných vedomostí. Materiálnu a finančnú pomoc poskytovali obce a okres. 

Rád by som v krátkosti spomenul hasičské zbory, ktoré vtedy patrili pod okresnú hasičskú jednotu. 

D L H É   P O L E 

Blahodárna  činnosť Dr. Martina Mičuru sa prejavila i založení dabrovoľneho hasičského zboru v Dlhom Poli. Práci 

v hasičstve venoval veľa času a najmä jeho pričinením tu organizácia vznikla už v roku 1924.Medzi zakladajúcich 

členov patrili Rudolf Mičura, Filip Šutarík, Jozef Oravčík, Štefan Krcho, Vincent Bublík, Ján Halák, Štefan Ozánik, 

František Blaško, Imrich Valienčík, Martin Valienčík, Ján Šibík, Albín Kukašík, Jozef  Kovaček, a Valent Mičura. 

Zbor od začiatku činnosti slúžil verejnému blahu. Zameral sa hlavne na činnosť zásahovú, Prevencii sa v minulosti 

nevenovala veľká pozornosť. Žiaľ, pre hlbšie osvetlenie účinkovania hasičstva v Dlhom Poli chýbajú archívne 

materiály. 
D O L N Ý   H R I Č O V 

V obci bola prvá ručná striekačka už v roku 1867. V roku 1920 po veľkom požiari došlom k založeniu dobrovoľného 

hasičského zboru. Zbor si zakúpil novú ručnú striekačku za 10 500 korún. Prvým veliteľom sa stal Pavol Kalány. Toho 

neskôr vystriedal František Dobroň, ktorý spolu s Antonom Rovňaníkom kúpili v roku 1945 novú motorovú striekačku 

za 74 000 korún. V tom čase bola ešte stará hasičská zbrojnica pod Hôrkou, kde sa usporiadali mnohé akcie hasičov. 

V r. 1956 sa zbor kúpil nové hasičské auto Tatra 805, ktoré neskôr prevzali do Hlbokého. Zbor mal od r.1928 vlastnú 

zástavu s obrazom sv. Floriána, ktorá sa zachovala dodnes. Hasiči sa zúčastnili mnohých pretekov v rámci okresu, 

pričom družstvo dievčat obsadilo v celoštátnej súťaži v roku 1974 druhé miesto. Hasiči usporiadali i súťaže v rámci 

obce od roku 1981 o Putovnú hasičskú sekeru, nočné súťaže a súťaž o Vianočného kapra, ktorá sa koná pred 

Vianocami. 

Pokračovanie nabudúce Ján Gärtner  
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Medaila k 100. výročiu Martinskej deklarácie 
Mgr. Miroslav Kurpel 

(pokračovanie) 

Predstavitelia ČNR v aktivizácii hnutia za nezávislosť pôsobili počas rokov 1915 - 1918 na mnohých miestach v 

zahraničí. Stretávali sa a jednali s poprednými politickými osobnosťami svojej doby v Anglicku, Francúzku, Rusku, 

Taliansku a USA. Svojou usilovnou prácou posilňovali postavenie a legitimitu budúcej spoločnej štátnosti 

Československa. Zložitou výzvou sa ukázalo najmä prepojenie zahraničného a domáceho odboja do jednotného 

ideového celku. To sa podarilo až od leta roku 1918. Okolnosti konca prvej svetovej vojny znamenali aj definitívny 

zánik pre Rakúsko - Uhorskú monarchiu a nový životný priestor pre nástupnické štáty. 

Česi potrebovali Slovákov pre dôstojné a legitímne postavenie spoločného štátu. Slováci potrebovali Čechov aby sa 

vôbec dostali z storočných nerovných väzieb s Uhorskom a zaradili sa medzi moderné národy strednej Európy. 

Numizmatici z Pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Martine pristupili  k pripomienke výročia 

Deklarácie Slovenského národa s veľkou úctou a pokorou. V rámci svojich spoločenských aktivít sa rozhodli vydať 

pamätnú medailu k 100. výročiu Martinskej deklarácie. Svojou činnosťou  nadviazali na 

vydanie podobne motivovanej medaily z roku 1988 k 70. výročiu Martinskej deklarácie. 

Martinský krúžok dlhodobo pracuje na zachovaní spoločensko - historických tradícií v 

regióne Turca. Venuje sa pripomienke  historických udalostí a kultúrno - politických 

osobností na ktoré je región mimoriadne bohatý v rámci celého Slovenska. 

Návrh a realizácia medaily bola veľmi náročná  a  časovo zdĺhavá práca. Snahou bolo 

vydať medailu k aktuálnemu dátumu osláv výročia. Technické  problémy spôsobili, že 

vydanie medaily bolo realizované až v marci 2019. Oneskorená realizácia vydania medaily 

napriek tomu neubrala na význame tohoto ušľachtilého zámeru. Zhmotnenie pamätnej 

udalosti Martinskej deklarácie do precízne vypracovanej drobnej plastiky ju zaraďuje do rady dôležitých  historických 

dokumentov doby. 

Medaila štvorcovým tvarom 50 x 50 mm pripomína skôr plaketu. Je razená v striebre a medi. Strieborné exempláre 

sú v limitovanom číslovanom náklade 40 kusov, akosť 999/1000, hmotnosť 92,56g. Medené exempláre boli vydané v 

náklade 50 kusov o hmotnosti 87,46g na kus. Autorom je Branislav Ronai. 

Averzná plocha je rámovaná vkusným secesným vzorom 3 až 4 mm od okraja. Ústredným motívom plochy je silueta 

mapy prvej Československej republiky preložená dvojriadkovým nápisom : “SPOLOČNÝ ŠTÁT ČECHOV A 

SLOVÁKOV”.  Pod mapkou ČSR dominujú dva základne štátne znaky, vľavo gotický štít s heraldickým českým 

levom, vpravo empírový štít s trojvrším a slovenským dvojkrížom. Štíty symbolicky  oddeľujú 3 lipové ratolesti. 

Koncepciu štátnych znakov v spodnej časti dopĺňa línia 6 zemských znakov.  Zľava do prava je to znak Moravy, 

Tešínska, Opavska, Ratibořska, Sliezska a Podkarpatskej Rusi. Plochu dopĺňa opis po stranách: “DEKLARÁCIA 

SLOVENSKÉHO NÁRODA” a v spodnej časti drobným písmom: “30. OKTÓBER 1918 TURČIANSKY Sv. 

MARTIN”. 

Reverzná strana medaily je rovnako rámovaná zhodným secesným vzorom averzu. V ploche dominuje historická 

budova Tatrabanky v Martine, kde prebiehalo v pamätné zhromaždenie. Budova bola postavená v roku 1913 podľa 

projektu významného slovenského architekta Milana Michala Harminca (1869-1964). Budova je plasticky zobrazená 

z jej severného priečelia s hlavným vchodom. Fasáda priečelia je prekrytá  11 riadkovým nápisom s menami 

najvýznamnejších signatárov deklarácie z 106 účastníkov. 

Sú to predseda SNS Matúš Dula (1846-1926), ev. kňaz Samuel Zoch (1882-1928), rk. kňaz Andrej Hlinka (1864-

1938), právnik Milan Hodža(1878-1944), advokát Emil Stodola (1862-1945), lekár Vavro Šrobár (1867-1950), rk. kňaz 

Ferdinand Juriga (1874-1950), rk. kňaz  Karol Anton Medvecký (1875-1937), remeselník Emanuel Lehocký (1876-

1930) a advokát Ivan Dérer (1884-1973). Celú kompozíciu dopĺňa postranný opis: “100. ROKOV 1918 - 2018 

MARTINSKÁ DEKLARÁCIA, ktorý je ukončený v spodnej časti martinským mestským erbom. 

Hrana je z 1/4 vrchnej časti zdobená razeným nápisom: “SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ 

POBOČKA MARTIN“.  

Martinským numizmatikom sa podarilo svojou iniciatívou vydať vynikajúcu a hodnotnú medailérsku pamiatku. Jej 

vysoká umelecká úroveň bude určite patriť k osobitým zberateľským kúskom.  
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 

JUDr. Lýdia Ďurjanová 
V tomto čísle budeme pokračovať v rozhovore s pani JUDr. Lýdiou Ďurjanovou 

a nadviažeme na Galzapress číslo 4/2018, strana 14.  

Rozhovor sme robili dna 5.2. 2019 u pani Lýdie doma na Dukelskej ulici.  

Pani Lýdia spomína na situáciu v Bratislave koncom vojny. V Bratislave 

prebiehalo bombardovanie továrne Apollo, vysoké školy boli zatvorené. V Trenčíne 

boli mosty vyhodené do luftu. Študenti šli do školy len tak na náhodu, či tam vôbec 

niekto bude. Z vlakového nádražia šli do školy pešo. Skušky prebiehali na chodbe 

fakulty a skúšal ich Prof. JUDr. Štefan Lúby, DrSc.  (5.1. 1919, Liptovský Hrádok  – 

10.10. 1976, Bratislava).  Môže dôjsť aj k zámene mien nakoľko existuje ešte ďalší  

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.,  Dr. h. c. mult., narodený 6.5. 1941 v Bratislave, otec 

súčasnej ministerky školstva JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. narodenej 12.5. 

1967 v Bratislave. Spomína ako počuli v uliciach počas štúdia streľbu koncom vojny. 

Ako študenti  vysokej školy dostali aj lístok na pojednávanie na proces s Jozefom 

Tisom.  

Spomína si ako ju na vysokú 

školu prijímal pedel 

a pochádzal z obce Kotešová, 

okres Veľká Bytča. Pedel to 

bola funkcia v prijímacej 

kancelárií na vysokej škole.  

Semestre boli prekladané 

kvôli zime a štúdium trvalo 6,5 

roka, malo trvať 5 rokov. 

Nemal ani kto skúšať. Po 

ukončení vysokej školy 

dostávali jej absolventi 

vysvedčenia a pani Lýdia šla do 

Sitna pracovať.  

Pani Lýdia si zaspomínala aj 

na časy trávené v základnej 

škole vo Veľkej Bytči. V tom 

čase ju volali Lýdia z fary. 

Chodila do katolíckej školy, 

oproti katolíckej škole bola 

štátna škola a židovská škola. 

Pani Lýdia spomína ako 

v katolíckej škole učil učiteľ 

Jánošík, spieval a jeho manželka Mária rodená Pokorná vyučovala ručné práce. Učiteľ Jánošík viedol Spevácky zbor 

slovenských učiteľov a v Bytči pôsobil aj ako organista.  

Do židovskej školy mohol ísť študovať aj katolík, riaditeľom bol Gerro.  

Pani Lýdia spomína aj na učiteľa Františka Brunera. Spomína ako jej otec bol režisérom pri nácviku divadelných 

hier. Chodila do Orla, tam chodili katolíci a do Sokola chodili evanjelici.  Spomína aj na učiteľa kreslenia Stanislava 

Bírosa, ako počas čakania na vlak rozprával historky. To už keď chodievala do Žiliny vlakom, počas štúdia na 

gymnáziu.  

Pani Lýdia spomína aj na Hruška park, opísali sme ho už v minulom čísle. Opisuje obchody od Hruška parku až po 

Pokorného a posledný obchod , ktorý bol u Schwarza. Spomína na byty v zámku a na notára Sucháňa a jeho syna 

Milana. Milan zomrel v Mníchove v novembri 2018. Spomína na Marienku Sucháňovú a ako odišli z Bytče do 

Bratislavy. Spomína aj kachliara Krúpu ako predával lístky na plavárni vo Veľkej Bytči a ako tam hrávalo vodné pólo. 

Boli tam teami.  Team tvorili tiež Šamánek, Šňupálen, Vondžejl. Chodievali do Veľkej Bytče aj hráči z Prahy. Veľká 

Bytča bola týmto vodným pólom známa pred druhou svetovou vojnou.  

Spomína aj na spolužiakov Mariana Mahdika, Kamila Pagáčika. Kamil Pagáčik býval oproti židovskej škole.  

Spomína aj na to ako spadla mína do domu oproti židovskej škole a zabila tehla z komína chlapca menom Hauser.  

„Lietadlá lietali stále nad Bytču.“  Pani Lýdia sa do Veľkej Bytče naťahovala v roku 1940, kedy postavili dom na 

dnešnej Dukelskej ulici.  Spracoval PhDr. Martin Gácik   

Štátna škola: Farár – Jančovič Štefan, 1 – Vešmirovská, 2 –Skotnický Jozef, 3 –Minarovská,  

4 – Daniš Ján 
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Sovietsky fotoaparát FED I. 
Fotoaparáty ako technické zariadenia prešli v 20. storočí obrovským vývojom. Preto neodmietnem, keď sa mi 

naskytne možnosť zaobstarať si pekný starožitný fotoaparát. Aj keď fotoaparáty cielene nezbieram, vidím v nich 

zaujímavé svedectvo technického pokroku a ľudského umu, ktoré je pozoruhodné aj svojim precíznym technickým 

spracovaním. 

Asi pred šiestimi mesiacmi som v jednom obchode so 

starožitnosťami natrafil na zaujímavý fotoaparát, ktorý 

chcem v krátkosti predstaviť. 

Začiatkom 30. rokov 20. Storočia obrovský úspech 

nemeckého fotoaparátu Leica II zaujal predstaviteľov 

vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ktorí sa rozhodli, že aj 

v ZSSR budú mať podobný fotoaparát.  Tak bolo 

rozhodnuté o jeho skopírovaní a výrobe v továrni FED 

v Charkove. Názov továrne bol skratkou mena 

zakladateľa sovietskej tajnej polície ČEKA, Felixa 

Edmundoviča Dzeržinského. Je zaujímavé, že továreň 

patrila pracovnej komúne mládeže, predovšetkým sirôt, 

ktoré stratili rodičov v čase Občianskej vojny. Skúšobná 

séria fotoaparátov bola vyrobená v roku 1933, o rok neskôr sa rozbehla sériová výroba. Fotoaparáty značky FED sa 

vyrábali v rôznych typových radoch až do začiatku 90. rokov 20. Storočia. Prvý typ, čiže kópia nemeckého fotoaparátu 

Leica II sa vyrábal do roku 1955, vyrobených bolo dohromady 700 000 kusov tejto prvej série.  

Pre identifikáciu, datovanie  a typové zaradenie konkrétneho modelu je dôležitá značka výrobcu a sériové číslo, 

ktoré sú vyryté v hornej časti fotoaparátu.  Môj fotoaparát má pomerne nízke sériové číslo 5906 a prvý typ nápisu, 

ktorý ho datuje do prvej série z rokov 1934-1935. V tejto sérii bolo vyrobených približne 6000 fotoaparátov. 

K fotoaparátu patrí aj kožené púzdro. Funkčnosť som 

neskúšal, nakoľko sa do toho veľmi nevyznám. 

Týmto krátkym článkom som chcel predstaviť 

zaujímavý technický artefakt, ktorý pamätá pohnuté 

časy v dejinách bývalého ZSSR- stalinský teror 

a pohnuté časy Veľkej vlasteneckej vojny. 

 

Prezidentská cigara 

Dnes trochu odbočím od svojej obľúbenej témy, faleristiky, a predstavím jeden artefakt, v našich podmienkach 

určite nezvyčajný. Je to cigara v originálnom balení a vo veľmi dobrom stave, ktorá bola vyrobená pre volebnú kampaň 

31. Prezidenta Spojených štátov amerických, Herberta Clarka Hoovera. Za prezidenta bol zvolený v roku 1929.  

Cigara pochádza 

z jednej pozostalosti 

v Liptovskom Mikuláši 

a ja sa jen môžem 

domnievať, že si ju ako 

suvenír doniesol jeden 

z mnohých Slovákov, 

ktorí v období I. ČSR 

vycestovali do zámoria 

za prácou. 

 

 

 PhDr. Martin Karásek  
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Šprímy – rýmy a iné drobné veršovizmy 
 

Všetko zlé je na niečo dobré a to platí aj pre nás, nečakané problémy sme vyriešili a ide sa ďalej. S novou posilou a ešte 

väčšou chuťou pracovať Vám prajeme všetko dobré a veľa chuti do čítania nášho GALZAPRESU. 

x x x 

Do povinnej výbavy vodičov by mali patriť okrem lekárničky, trojuholníka, reflexnej vesty aj drevený kríž a venček 

s nápisom „Spi sladko“. Mnohí ľudia by tým predbehli situáciu. 

 

x x x 

 

Dopravné hlásenie: Na ceste 1. triedy sa pohybujú tri dospelé kravy /Hana, Mariena a Božena/. Vodiči  buďte obozretní, 

zdá sa, že sú pod vplyvom alkoholu rôznych značiek. 

 

x x x 

 

Každému tikajú biologické hodiny 

a každému sa rýchle míňa ten čas, 

len hlupák si myslí, že to tak nie je 

a pritom je to neodškriepiteľný fakt. 

  x x x 

Sme národ, ktorý si málo váži 

 vzácne osobnosti, 

pracovitosť a skromnosť 

 už nemusia stačiť 

  v budúcnosti. 

  x x x 

Ako veľký, hladný dravec 

 všade číha REKLAMA, 

ponúka nám to čo chýba, 

aj to čo nám zostáva. 

Všetko je to iba biznis, 

úspech proti odvahe, 

človek je tvor podnikavý, 

hlavné slovo majú aj tak peniaze. 

  x x x 

Chvíľu padá, chvíľu nie, 

zas nás čaká trápenie, 

cesty budú plné problémov, 

každoročné patálie so snehom. 

  x x x 

Skončili sa všetky boje, 

čo je moje, to je tvoje, 

hádam už aj po stý raz. 

Mama-hotel pokračuje zas. 

  x x x 

Čo tu po nás zostane? 

Spomienka? Úsmev? Dobré slovo? 

Po jednom stopa naveky 

a po druhom ani hovno. 

  x x x 

Keď je vonku strašne horko, 

 ľudia lížu zmrzlinu, 

vyplazujú na nás jazyk, 

 má to príčinu. 

 Na vine je strašné teplo, 

treba rýchlo schladiť telo, 

aby sa nám potom ľahšie 

 „fungovati“ chcelo. 

  x x x 

Žiadna „ľahká“ žena, 

pochopenie nemá, 

pre naivnosť tých, 

 Slepo zamilovaných. 

  x x x 

Od zajtra mi pomáhajte všetci svätí, 

včera som bol slobodný, dnes ženatý. 

x x x 

A nakoniec... „Naučte sa byť milí aj k tým, ktorí Vám nie sú sympatickí. Budete ich v živote stretávať častejšie, než si 

myslíte.“ 

 Bill Gates 

 

 DOPREČÍTANIA! 

 VL 



 

 

Retrorecepty 
Mäsový kotlík 

Potrebujeme: 5lyžíc bravčovej masti, 60g slaniny, 400g cibule, 4 strúčiky cesnaku, 600g 

hovädzieho močingu alebo Česi majú na to výraz hovězí klížka. Je to mäso z mladých 

býkov najvyššej kvality. Ďalej potrebujeme 600g  bravčového pliecka, 50g mletej 

papriky, soľ, čerstvé mleté korenie, 500g zemiakov, 20 plátky staršieho chleba na 

zahustenie, hrsť majoránky, 1 červená paprika, 1 žltá paprika, klobása. Postup: V kotlíku 

rozohrejeme masť na ktorej osmažíme na malé kocky nakrájanú slaninu. Pridáme cibuľu 

tiež nakrájanú na kocky a plátky cesnaku. Mäso tiež nakrájame na kocky. Keď cibuľa 

stmavne, prisypeme papriku, pridáme hovädzie mäso a zalejeme 1litrom vody. Osolíme, 

okoreníme a varíme asi hodinu. Pridáme bravčové mäso a varíme ďalších 45 minút. 

Medzitým olúpeme zemiaky a nakrájame ich na väčšie kusy a pridáme ich do kotlíka a povaríme 20 minút. 

Potom na pridáme na kocky nakrájaný chlieb, dochutíme soľou, korením a majoránom. Papriku očistíme 

a pridáme ju do guľášu spoločne s klobásou. Klobásu tiež nakrájame na kolieska. Chvíľku to všetko povaríme 

až je to všetko mäkké. Podávame s pečivom.  

Ťahaný závin 

V 130 ml vlažnej vode rozmiešame špetku soli, 2 lyžice octu, 30 ml oleja. Zmes nalejeme do 200 g hladkej 

múky a vymiešame na cesto. Opatrne ho dáme do misky vytretej olejom a olejom ho tiež potrieme. Zakryjeme 

fóliou a necháme do druhého dňa odpočívať. Cesto na pomúčenom valčeku opatrne rozvalkáme na výšku 1 

cm. Potom ho položíme na pomúčenú utierku a cesto opatrne vyťahujeme od stredu k okrajom tak, aby bolo 

čo najtenšie. Potom ho zľahka potrieme maslom, posypeme strúhankou, nakrájanými jablkami, škoricou 

a pocukrujeme. Stočíme a konce založíme dospodu. Pečieme potreté maslom na 200stupňov asi 40 minút.  

Pečený bravčový guláš 

Potrebujeme: 800 g bravčového pleca, soľ podľa chuti, mleté korenie podľa chuti, 5 

kusov cibule, 4 lyžice bravčovej masti, ½ lyžičky drvenej rasce, 1 lyžicu sladkej 

papriky, 2 kusy bobkového listu. Postup: Najskôr očistené bravčové pleco nakrájame 

na väčšie kocky, osolíme a okoreníme. Cibuľu nakrájame najemno a orestujeme na 

rozpálenej bravčovej masti spoločne s rascou dohneda. Potom pridáme mäso 

a necháme ho osmažiť a pridáme papriku, krátko orestujeme a zalejeme asi jedným 

litrom vody. Potom pridáme bobkový list, podľa potreby osolíme a prikryjeme a za 

občasného premiešania pečieme v predhriatej rúre pri 180 stupňoch asi 50 minút. 

Potom odkryjeme a nezakryté pečieme ešte ďalších 20 minút do mäkka.  Pečený guláš 

môžeme podávať  napríklad  s čerstvým pečivom. 

Džem z bazových kvetov 

Tento recept sa dá použiť na jar a to v čase kvitnutia bazy.  

Potrebujeme: 200 g trstinového cukru, šťavu z 1 citrónu, 20bazových kvetov, 1 

lyžica vymačkanej šťavy z nastrúhaného zázvoru, 20balíčky želírovacieho prípravku 

na džemy. Postup: Trstinový cukor zvaríme s 800 ml vody na cukrový rozvar, čo 

potrvá asi 10 minút. Odstavíme ho a necháme úplne vychladnúť. Do sirupu naložíme 

bazové kvety a prilejeme k nim citrónovú šťavu. Nálev necháme v chlade lúhovať  do 

druhého dňa. Sirup precedíme najlepšie cez plátenný obrúsok, pridáme zázvorovú 

šťavu a zvaríme to. Potom prisypeme želírovací prípravok a spolu povaríme podľa 

návodu na obale. Horúcim džemom naplníme poháriky, zaviečkujeme a otočíme hore 

dnom.  

 Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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