
 

 

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 

VIII. 

2020 

www.collectorum.eu 

Začiatkom roka 2020 sme ako občianske 

združenie GALZA mailom oslovili Ministerstvo 

obrany Českej republiky a konkrétne pána Ing. Pavla 

Filípka. Pán Ing. Pavel Filípek pracuje odbore pre 

vojnových veteránov a konkrétnejšie má na starosti 

starostlivosť o vojnové hroby v zahraničí. Prvé 

osobné stretnutie sa malo uskutočniť v marci 2020. 

Kvôli korona kríze sa toto stretnutie uskutočnilo až v 

stredu 15. 07. 2020 v obci Kotešová. Ministerstvo 

obrany sme oslovili v súvislosti s postaveným 

pamätníkom bitky pri Kotešovej v roku 1918. Toto 

obdobie má významne zmapované náš rodák, 

pracovník Štátneho oblastného archívu   v Bytči Mgr. 

Miroslav Martinický. Pamätník tu postavili za prvej 

Československej republiky. V neskoršom období ho 

odstránili a v roku 1998 ho z iniciatívy mestského 

klubu Muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči a 

jeho vtedajšieho predsedu Mgr. Milana Badíka znovu 

vybudovali. Na pamätníku nie sú mená. Výsledkom tohto nášho snaženia by malo byť to, že Ministerstvo 

obrany Českej republiky zabezpečí vyrobenie menoviek padlých v tejto bitke. S pánom Ing. Pavlom Filípkom 

sme v kontakte. Čitateľov budeme informovať.  

Poslanci mestského zastupiteľstva v Bytči jednohlasne schválili dňa 25. 06. 2020 dotáciu v sume 1020 

eur na projekt: „Socha svätého Jána Nepomuckého – reštaurátorsky výskum“.  Je zo uznesenie číslo 71/2020. 

Primátor mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčík toto uznesenie podpísal, teda je právoplatné.  Na strane číslo 8 

tohto čísla sa čitateľ dočíta o priebehu tejto akcie. Článok napísal akademický sochár Dušan Hagara. Na tomto 

projekte sme spolupracovali do 30. 06. 2020 s prednostkou mestského úradu v Bytči pani Ing. Alžbetou 

Kramarovou. Pani prednostka k 30. 06. 2020 odchádza do dôchodku. Jej nástupca v spolupráci s projektom je 

vedúci oddelenia „Oddelenie správy majetku mesta a regionálneho rozvoja“ Ing. Anton Kotešovský. 

Spomenieme tu aj informáciu, že od 01. 07. 2020 sa stáva dôchodca aj dlhoročný vedúci oddelenia „Oddelenie 

– organizačno správne, školstva, kultúry a sociálnych vecí“ pán Ing. Bohuslav Tiso.  

Tu chceme tiež poinformovať čitateľa, že v roku 2020 občianske združenie GALZA nepodalo žiadosť 

o dotáciu pre pokračovanie rekonštrukcie sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá je umiestnená v zámockej 

záhrade. Nakoľko situácia v roku 2020 nie je priaznivá, máme na mysli ochorenie COVID – 19. Nechceli sme 

našou žiadosťou v tejto situácií „zaťažovať mestskú pokladňu.  Uvidíme, čo prinesie blízka budúcnosť. Radi 

by sme dielo v zámockej záhrade dokončili.  

V spolupráci s mestom Bytča sme sa obrátili na kasu Ministerstva financií SR a vyšlo to. Tento projekt bude 

tiež rozložený na viacej rokov. Dúfame, že výsledok poteší obyvateľstvo a návštevníkov mesta Bytča. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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vľavo architekt Lukáš Hudák, PhDr. Martin Gácik, Ing. Pavel   

Filípek a správca Nadácie M. R. Štefánika Pavel Šesták 
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Galza informuje... 
<<Rozhovor s pani Kamilou 
Dňa 28.05. 2020 sme s pani Katarínou Kasagrandovou navštívili pani 

Kamilu Šukalovú v jej byte v Bytči. S pani Kamilou, sme absolvovali 

niekoľko sedení v mesiaci jún a júl. Preberali sme hlavne bytčianske 

záležitosti. Pani Kamila Šukalová,  pracovala ako zubárka v Bytči a manžel 

Bohuš Šukala bol vo funkcií  riaditeľa Pivovaru v Bytči. Od budúceho čísla 

teda  budeme 

uverejňovať  

„Rozhovory s pani 

Kamilou.“ 

 

„Dobrá spoločnosť“>> 
V mesiaci júl sa uskutočnilo stretnutie v byte pani Viery 

Rehákovej v Bytči, na stretnutie prišiel aj bývalý riaditeľ pivovaru 

pán Jozef Gálik. Stretnutia sa zúčastnili ešte pani Katarína 

Kasagrandová a PhDr. Martin Gácik. Tu nám odovzdal pán Jozef 

Gálik rukopis Jána Jalovičiara. Pani Katarína Kasagrandová tento 

rukopis prepísala spolu so svojou sestrou  Máriou Pavelkovou. 

A teda sme takto vydali  brožúru. 

Nová brožúra 
Mestský klub muzeálno -

galerijnej spoločnosti v Bytči  

v spolupráci s Občianskym 

združením GALZA vydal 

brožúru s názvom „Moje 

spomienky na Pivovar 

Bytča“. Autorom textu bol 

Ján Jalovičiar. Ján Jalovičiar 

tento text odovzdal vedeniu 

Pivovaru v Bytči a konkrétne 

jeho riaditeľovi pánovi 

Jozefovi Gálikovi v roku 

2004. Ján Jalovičiar zomrel 

23. 12. 2014.Spracoval PhDr. 

Martin Gácik 

Čo to je? (alebo načo to slúžilo) 
Pred časom mi podaroval Peter Lulák st. (tatov 

bratranec) takýto „mini cárek“ mini poličku – 

používali ju v „Sirkovej“ ale nevedel mi povedať na 

čo. Možno ako merica alebo dávkovač zápaliek do 

krabičiek... 

Mini polička má rozmery 36x7,5x5 (v centimetroch) 

Ak, niekto z čitateľov náhodou vie presne k čomu 

tento artefakt slúžil, boli by sme radi, keby nás 

kontaktoval. 

Spracoval - JL- 
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Okienko pre filokartistov a filumenistov 
Zápalkové nálepky z éry socializmu 

(seriál na pokračovanie) 

Časť série zápalkových nálepiek venovanej faune – 

zvieratám. Berieme to automaticky, že zvieratá sú našou 

súčasťou, žijú tu s nami a okolo nás, o tých domácich až 

po tie voľne žijúce v prírode. Ako deťom nám rodičia 

rozprávali všakovaké príbehy o všeličom. Napríklad aj o 

zvieratách, bolo ich veľa o žiarlivej mačke ktorá udusila 

novorodenca, keď mu sadla na prsia a nemohlo dýchať, o 

krave ktorá chradla a dojila málo mlieka až nakoniec 

uhynula – prišli nato, že ju „podájal“ had (hadi sú známi 

tým, že majú radi mlieko) a mnoho iných niekedy až 

neuveriteľných no my ako deti sme ich počúvali s 

otvorenými ústami. Jedným z príbehov je príbeh o 

hadovi...Muž so ženou mali dievča, také 3-4 ročné, v jeden 

letný deň mu na priedomí pod kuchynským oknom dali 

jesť „mnuté“ zemiaky“ s mliekom. Cez otvorené okno 

započuli ako sa dievča s niekým rozpráva a hovorí – „aj 

zemiačty papaj, nie len mliečto.“ Tatko vybehol von a pri 

dievčati bol had, ktorý z pohára sŕkal mlieko. Tatko 

neváhal a hada zabil. Do týždňa dievča zomrelo... Hovorí 

sa, že každá chalupa má svojho hada a keď ho zabijete do 

roka niekto z chalupy zomrie. 

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 

bedinuvac – obsluhovať 

koprcina – sranda  

vartuvac – strážit, dávať na niekoho pozor 

kečka – hlava 

škohlic– škrabať 

scac – močiť

 

Keď sme sa napríklad posmievali niekomu kto bol vzrastom malý - vedeli nám rodičia na to povedať: „Jaký peň, taký 

peň, ale je za ním cieň.“ 

 

Spracoval – JL – 
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Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1941 - 1945 
V tomto čísle budeme pokračovať opisom udalostí v lete 

1941. Boli to prvé mesiace po útoku na Sovietsky zväz. 

Schyľovalo sa k prijatiu Židovského kódexu. V týchto 

častiach opisujeme udalosti z hlásené Žandárskych staníc 

v okrese Veľká Bytča a aj z hlásení okresného náčelníka vo 

Veľkej Bytči. Na úvod spomenieme, že dňa 9.9. 1941 vyšlo 

nariadenie o právnom postavení Židov, „Židovský kódex“, 

ktorý mal  270 paragrafov. Židovský kódex ustanovil na 

Slovensku osobitný právny režim pre občanov židovského 

vierovyznania. Títo občania stratili svoje občianske práva. 

Nariadenie malo číslo 198/1941 Sl. Z. Nariadenie vydala 

vláda Slovenskej republiky. Materiál ktorý tu používame 

sme získali v Štátnom archíve v Žiline, fond prezidiálne.  

Okresné žandárske veliteľstvo vo Veľkej Bytči: dňa 4.8. 

1941 pod číslom jednania 183/41 dôverné vo veci „Záložnící 

povolaní na mimoriadne cvičenie, oneskorený odchod.“ Píše 

Okresnému úradu Veľká Bytča. 

Žandárska stanica v obci Štiavnik pod číslom 167/ 

dôverné/1941 zo dňa 29.07. 1941 hlásila písomne, že 

prameň šepkanej propagandy, ktorý mal za následok 

odradenie záložníkov od včasného nastúpenia vojenskej 

služby sa im nepodarilo zistiť. Záložníci, ktorí sa už vrátili z mimoriadneho cvičenia, udali žandárom, že na vojenské 

cvičenie nenastúpili preto, lebo že chceli svojim rodinám pomáhať pred odchodom pri poľnohospodárskych prácach.  

Na konci hlásenia sa nachádza pozdrav „Na stráž!“ a podpísaný je vedením okresnej žandárskej stanice poverený 

veliteľ Chlupis.  

Dňa 28. 08. 1941 Žandárska stanica vo Veľkej Bytči  pod číslom jednania 256 dôverné/1941 vo veci „Predaj tovaru 

trhovcami . kontrola“ hlási Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. „Oznamujem, že dňa 27. 08. 1941 pri príležitosti 

týždenného trhu bola strážmajstrom menom Ignác Žáčik, konaná kontrola trhovcov podľa Vášho príkazu v občianskom 

obleku. Pri tejto príležitosti nebolo dosiahnuté kladného výsledku a tunajšie žandárstvo má za to, že takúto kontrolu by 

bolo najúčinnejšie konať len pri jarmokoch výkladných – teda jarmokoch výročných.“ 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči, okresný náčelník Jozef Čajka pod číslom jednania 514/1941 zo dňa 03. 09. 1941 vo  

veci „Zájazd pána ríšskeho ministra vnútra Dr. Wiliama Fricka pozýval pozvánkou. Pozvánka: „Dňa 04. 09. 1941 

precestuje naším okresom autom hradskou na ľavom brehu Váhu v sprievode našej vlády a najvyšších úradov pán 

ríšsky minister vnútra Wiliam Frick. Cieľom vzdania česti vysokému hosťovi prosím, aby sa zamestnanci úradov, 

podnikov láskavo dostavili na hradskú pri moste v uvedený deň na 09.30 hodiny.“  Pozvánka je zakončená pozdravom 

„Na stráž!“ 

Dňa 08. 09. 1941 Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 29064/5 – 1941 ÚŠB, formou „Prísne tajné“ 

Lehota na vybavenie 30. 09. 1941  v predmete veci: „Chlupis František, veliteľ žandárskej stanice Veľká Bytča – 

vyšetrenie.“ Podanie ÚŠB bolo adresované okresnému náčelníkovi :vo Veľkej Bytči.  Z hlásenia: „Dňa 07. 08. 1941 

o 11.30 hodine údajne sa mal František Chlupis, miestny žandársky veliteľ vo Veľkej Bytči, zabávať so židom Júliusom 

Schlesingerom, príliš vesele, z čoho skrslo medzi niektorými obyvateľmi rôzne podozrenie. Žiadam o urýchlené 

vyšetrenie tohto prípadu, oznámenie nacionálií obidvoch a súčasne o podanie správy o ich mravnej a politickej 

zachovalosti, národného zmýšľania a spoľahlivosti, politickej príslušnosti a činnosti, stykov, spôsobu života a povesti. 

Po pozdrave „Na stráž!“  je tu podpis v zastúpení prednostu ÚŠB.  

Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 29.353/3b/1941 – ÚŠB zo dňa 10. 09. 1941 vo veci 

„Organizované výlety židov v okolí Súľovských skál – vyšetrenie.  Požiadavku adresovali Okresnému náčelníkovi vo 

Veľkej Bytči. „Bolo mi oznámené, že mladí židia pod vedením staršieho podnikajú weekendové výlety v Súľove 

a pochodujú v čatách. Žiadam pána okresného náčelníka, aby vec vyšetril, usporiadanie  týchto výletov zakázal 

a o výsledku podal zprávu tunajšiemu úradu.“ 

Odpoveď Okresného náčelníka vo Veľkej Bytči formou „Prísne dôverné“ pod číslom 890/1941 prezidiálne 

v predmete Chlupis František, veliteľ žandárskej stanice vo Veľkej Bytči – vyšetrovanie. „Oznamujem, že okresným 

žandárskym veliteľom vo Veľkej Bytči  je Michal Chlupis a miestnym veliteľom žandárskej stanice je František Kríž. 

Udanie teda uvádza meno pomiešané. Vyšetrovanie v tomto smere, že sa bol či jeden alebo druhý niekde zabával dňa 

07. 08. 1941 o 11.30 hodine príliš veselo zostalo bezvýsledné, v kladnom prípade však by a rozhodne muselo prísť na 

stopu príliš veselej zábavy ľudí tropenej vo dne dopoludnia o 11.30 hodiny.“ Pozdrav „Na stráž“ a podpísaný okresný 

náčelník.  
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Žandárska stanica Predmier pod číslom jednania 213 dôverné/1941 vo veci „Organizované výlety židov v okolí 

Súľovských skál, šetrenie.“  Hlásenie podpísal vedením stanice poverený Kuciak. Hlásenie určil Okresnému úradu vo 

Veľkej Bytči. „Po vyšetrení oznamujem, že v obci Súľov  - Hradná sa nachádzalo od 03. 08. Do 18. 08. 1941 spolu 44 

mladých židov mužského a ženského pohlavia. Ročníky 1918 až 1926 z Veľkej Bytče, Nitry, Topoľčian, Spišskej 

Novej Vsi, Michaloviec, Sabinova, Žiliny, Banskej Bystrice, Krompach, Trenčína, Bratislavy. Táto židovská mládež 

bola ubytovaná v budove hostinského menom Štefan Šefara zo Súľova – Hradnej. Židia mali tam vlastnú kuchyňu. 

Štefanovi Šefarovi zaplatili len za ubytovanie. Títo židia každodenne chodili hromadne v pochodňových sprievodoch 

po dvore hostinského Štefana Šefaru, obci Súľov a Súľovských skalách v čate.  

Dňa 17. 08. 1941 títo židia boli kontrolovaní žandárom Kuciakom. Vodca skupiny – starosta menom Izák Jakubovič, 

narodený 09. 12. 1918 v Liptovskom Hrádku, bytom Topoľčany, Poľná 10 sa žandárovi Kuciakovi ospravedlnil, že 

toto sústredenie mladých židov z celého Slovenska usporiadala Ústredňa židov v Bratislave, na základe vyhlášky 

predsedu ústredného hospodárskeho úradu o organizačnom štatúte číslo 45 §6 podľa odseku 2 a odseku 5, za účelom 

preškolenia židovskej mládeže.  

Toto zariadenie židovského táboru oznámil Július Schlezinger z obce Veľká Bytča Okresnému úradu vo Veľkej 

Bytči pod číslom jednania 9170/1941.“ Koniec hlásenia. 

Četnícka stanica v Predmieri pod číslom 243 dôverné/1940 vo 

veci „Židovské podniky – závady“, dňa 03.10. 1940 píše 

Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Na hlásenia je pozdrav „Na 

stráž!“ podpísaný je vedením stanice poverený Kuciak. 

„Oznamujem, že v tunajšom služobnom obvode a nachodia 

židovské podniky a to: v obci Predmier továreň na výrobu – 

lepenie papierových sáčkov, farieb a chemických tovarov, bratov 

Rosenzweigow Armína, Arthura, Ľudovíta arizovaná dirigentom 

Tatra banky z Turčianskeho svätého Martina menom Štefánik 

v mesiaci apríl 1939. Táto továreň údajne nedostatočného odbytu 

tovaru, čiastočne behom mesiaca augusta a septembra roku 1940 

prácu obmedzila. Tento podnik neni však označený čistou firmou 

arijským menom, ale je označený najprv židovským menom : 

Links a nást. Štefánik  a v obci Hričovské Podhradie u nájomcu 

veľkostatku Arnolda Schlesingera a konajú poľnohospodárske 

práce normálne.“  

Prezídium ministerstva vnútra Ústredňa štátnej bezpečnosti 

v Bratislave pod číslom jednania 40144/3b/1941 – ÚŠB, 

v Bratislave 05.12. 1941 vo veci“ Soznam maďarsky 

smýšľajúcich osôb pozbierajúcich nejaké dôchodky od štátu.“  

„Žiadam o vyhotovenie a predloženie sosnamu maďarsky 

zmýšľajúcich osôb, ktoré majú od štátu nejaké dôchodky.“ 

Hlásenie podali.  

V archíve sme našli pod číslom jednania 316 dôverné /1941, hlásenie. V obvode žandárskej stanice Veľká Bytča sa 

nikto taký nenachádza žiaden občan, ktorý bol predmetom hlásenia.  

Dovetok pre rok 1940: Dňa 20. 08. 1940 pod číslom 738/1940 prezidiálne píše Okresný náčelník vo Veľkej Bytči 

Prezídiu Ministerstva vnútra v Bratislave vo veci: MUDr. Ladislav Beňuška, ustanovenie za obvodného lekára v obci 

Predmier. „ Úctive oznamujem, že horemenovaný hlásil sa u tunejšieho úradu k nastúpeniu služby dňa 20. 08. 1940. 

Poznamenávam, že doterajší zástupca štátneho obvodného lekára v Predmieri  MUDr. Štefan Skotnický vo Veľkej 

Bytči od od zastupovania sprostený od dňa 21. 08. 1940.  

Prezídium ministerstva vnútra pod číslom 30.364/Ia -1940 vo veci „Slovenský pozdrav „Na stráž“ – povinné 

užívanie všade.“ Vydané v Bratislave dňa 05. 10. 1940. Pod nariadením je podpísaný za ministra vnútra Slovenskej 

republiky Dr. Koso vlastnou rukou. Výnos adresovali všetkým: „všetkým pánom prednostom odborov, oddelení, 

učtárne, správe pomocných úradov  a hospodárskej správe ministerstva vnútra, všetkým pánom županom, okresným 

náčelníkom, policajným riaditeľov, prednostom štátnych policajných úradov, mestskému notárskemu úradu 

v Bratislave, pánovi hlavnému veliteľovi  žandárstva a pánom prednostom všetkých ostatných úradov, ústavov 

a podnikov, podriadených ministerstvu vnútra. Nariaďujem, aby úradníci a ostatní zamestnanci  rezortu ministerstva 

vnútra používali slovenský pozdrav „Na stráž“ všade v úrade, na ulici a tiež doma a prípadne vhodným spôsobom 

upozorňovali aj stránky prichodiace na úrad na pozdrav „Na stráž“. V písomnom styku treba používať pozdrav „Na 

stráž“ aj vo výmeroch  a tiež v písomnom styku s cudzinou.“ 

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči dňa 09. 12. 1941 pod číslom jednania 368,dôverné/1941 vo veci: „Kadák Eduard 

z Hliníka nad Váhom – urážka vodcu nemeckého národa Adolfa Hitlera a záškodníctvo“ 

 
V archíve nachádzam anonymné udanie pod číslom 

920/41 prezidiálne fond Okresný úrad Veľká Bytča. 
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„Eduard Kadák mal sa vyjadriť začiatkom mesiaca október 1941  v hostinci Márie Papánkovej v obci Hliník nad 

Váhom za prítomnosti svedkov, všetkých bytom z obce Hliník nad Váhom, že vodca nemeckého národa Adolf Hitler 

je Parazit.  

Okrem toho vyslovil Eduard Kadák na jar asi v mesiaci marci 1941sa mal vyjadriť  pred občanmi Hliníka nad 

Váhom, že nie je takého Boja na zemi, aby Kadák išiel strieľať do rusov. Eduard Kadák bol tunajšou žandárskou 

stanicou oznámený Okresnému súdu vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 3208/41 zo dňa 9.12. 1941.“ Odpis tejto 

správy predložil veliteľ stanice Kríž Hlavnému veliteľstvu žandárstva v Bratislave, župnému žandárskemu veliteľstvu 

v Trenčíne, obrannému dôstojníkovi 1. Divízie v Trenčíne a služobným postupom oblastnému žandárskemu veliteľstvu 

v Žiline.  

Žandárska stanica v obci Predmier pod číslom jednania 263 dôverné/1941 zo dňa 12. 12. 1941 vo veci „ Zháňal 

František z Veľkej Bytče, rozširovanie poplašných správ.“  Žandárska stanica píše do rúk Okresného náčelníka. Pod 

hlásením je podpísaný poverený veliteľ stanice Kuciak.  

„František Zháňal dňa 17. 11. 1941 o 21.15 hodine v hostinci Františka Vozárika v Hrabovom povedal toto: „Na 

Slovensku není čo jesť . Peniaze nemajú žiadnu cenu. Každý robotník je blázon, ktorý sa dá odborove organizovať, 

z toho si len páni mastia kapsy, rozbíjajú robotníkov a potom sa z nich smejú. Ja som politik, ale nemôžem všetko 

povedať.“ 

V čase keď toto František Záňal povedal boli prítomní svedkovia. Až na jedného svedka ktorý počul slová Františka 

Zháňala. Ostatní svedkovia nepočuli slová Františka Zháňala. Teda František Zháňal bol tunajšou žandárskou stanicou 

pod číslom jednania 1435/1941 zo dňa 11. 12. 1941 udaný Okresnému súdu vo Veľkej Bytči.“ 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 1210/1941 prezidiálne zo dňa 15. 12. 1941 vypracoval Rozvrh práce na 

rok 1942. Z tohto rozvrhu práce sa dozvedáme mená a funkcie.  

Okresný náčelník – Jozef Čajka, Štefan Komár  . komisár veterinárnej správy vnútornej, Alžbeta Skotnická – hlavná 

kancelárska oficiantka, Dominik Hudec – oficiál verejnej správy vnútornej,  Oldřich Beneš – hlavný k. oficiant verejnej 

správy vnútornej, Augustín Kostelný – kancelársky oficiant, Ing. Vladimír Galvánek – lesný komisár, MUDr. 

Konštantín Fábry – hlavný zdravotnícky komisár, MVDr. Viktor Madovčík . hlavný veterinárny komisár.  

Pomocný úrad tvorili: Ján Hmíro . kancelársky pomocník, Mária Kocinecová . kancelársky pomocníka, Jozef Michal 

Možieš – pomocný zriadenec, Jozef Kostán – kurič a tiež vypomáhal v archíve. 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 1100/1941 prezidiálne, zo dňa 07. 01. 1942 vo veci „Židovský lekár Dr. 

Holzmann, Veľká Bytča – vyšetrenie“ k číslu 36.577/3b – 1941 ÚŠB posielam Ústredni štátnej bezpečnosti 

v Bratislave. Materiál je označený ako „Dôverné“.   

„Zprávu okresného žandárskeho veliteľstva zo dňa 18. 11. 1941 číslo 305/41 a mienku okresného zdravotného 

referenta k tejto  zpráve zo dňa 24. 11. 1941 predkladám. 

Oznamujem, že Dr. Dezider Holzmann dňa 25. 11. 1941 obdržal dekrét Kancelárie prezidenta republiky zo dňa 20. 

11. 1941 číslo 12.160/1941, podľa ktorého pán prezident na základe paragrafu 255 nár. číslo 198/1941 Sl. zák. udelil 

oslobodenie a to pre menovaného a pre jeho dvoch synov zpod ustanovenia paragrafu 1. a 2. citovaného nariadenia.“ 

(Židovský kódex)  

V tomto citovanom spise tiež Alfréd Drescher, zubný technik vo Veľkej Bytči , príslušník nemeckej národnej 

skupiny. Drescher mal ordináciu  i byt u praktického lekára Dr. Otokara Červenku vo Veľkej Bytči a u neho sa aj 

stravoval. Doktor Dezider Holzmann je podľa hlásenia lekárom populárnym, nemocnými je vyhľadávaný, je starostlivý 

a dôkladný. Ochotne vykonával úlohy sociálnej zdravotnej služby pre verejné dobro, ktorá neije honorovaná alebo je 

minimálne honorovaná. Okresný náčelník spolu so zdravotným referentom ho preto považovali za užitočného 

a potrebného. Dr. Holzmann bol súkromným praktickým lekárom vo Veľkej Bytči. Obvodného lekára v Predmieri na 

príkaz prezídia ministerstva vnútra číslo 13983/I-1/1941 zastupoval v dňoch 24. 6. až 27. 6. 1941 spolu teda 3 dni počas 

vojenskej služby Dr. Beňušku.  

Okresný predseda HSĽS vo Veľkej Bytči  r. kat. duchovný v.v. Štefan Fundárek sa za Dr. Dezidera Holzmanna 

exponoval (zasadzoval) a konal tak ako zodpovedný verejný funkcionár. Dr. Dezider Holzmann do dňa 20. 11. 1941 

sa považoval za Žida, radiový aparát mu odobrali od 24. 12. 1940 a vrátili mu ho 30. 11. 1941, z dôvodu vyššie 

spomínaného dekrétu prezidenta republiky.  Voči Dr. Deziderovi Holzmannovi neboli zistené ani konkrétne prípady 

ani podozrenia z protištátnej a proti nemeckej činnosti.  

Dr. Drescher zo svojich osobných pohnútok útočil na Dr. Dezidera Holzmanna . Obvinenia sa po ich prešetrení 

nepotvrdili. Dr. Drescher  podal sťažnosť priamo ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi pod číslom 4101 – S 1941.  

Zoznam notárov v okrese Veľká Bytča v roku 1941. Zoznam vypracoval okresný náčelník vo Veľkej Bytči Jozef 

Čajka. V obci Kolárovice Alfréd Zwach. V obci Štiavnik Rudolf Babjak. V obci Predmier Kazimír Treskoň. V obci 

Veľká Bytča Valentín Melluš  -  vedúci notár, Karol Nemček – notársky adjutantn – pridelený notár. V obci Zemianská 

Kotešová František Cepko. V obci Dolný Hričov Karol Androvič. V obci Veľké Rovné Karol Bacmaňák . hlavný notár, 

Ján Zlúky . notársky adjutant . pridelený notár.  V obci Dlhé Pole Ján Žlinčár  - vedúci notár, Jozef rezák Čička . 

notársky adjutant . pridelený notár. Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Pribudol nový  kríž a socha Panny Márie 

Naše sestričky tešiteľky, mali v sobotu   20. 

6.2020 veľký sviatok. Pán dekan A. Duník 

počas svätej omše vysvätil kríž i sochu Panny 

Márie. Kríž je umiestnený na pozemku 

kongregácie  v predzáhradke. Kristus je cez 

boky  opásaný  stuhou, na ľavom boku  

uviazanou do uzla s veľkou mašľou. Jeden cíp 

stuhy  siaha pod koleno a druhý prechádza pod 

pätami Krista až k päte kríža.  Kríž je pomerne 

malý  na hnedo namorený.  Tento kríž je 

upevnený na ďalšom kríži, ale už podstatne 

väčšom.  Namorený  červeným okrom.  Kríž je 

umiestnený v kosodĺžnikovej  schránke, 

zvnútra prírodné lakované drevo. Strieška  

šindľová, namorená na tmavohnedo, ako aj stĺp na ktorom je umiestnená schránka. Na stĺpe  nápis AD 2020. Celková 

výška schránky s krížom na stĺpiku je cca 3 m. Kríž vyhotovil Ján Liška z Budče pri Zvolene. 

V záhrade, na veľmi prístupnom mieste, je umiestnený  peň stromu namorený červeným okrom.  V strede pňa je 

vydlabaná jaskyňa v ktorej  stojí Panna Mária na mesiaci. Vlasy jej voľne padajú na plecia. Ruky  voľne spustené, 

mierne od tela prekryté plášťom. Dlane otočené k nám, pozýva nás, aby sme sa skryli pod jej ochranný plášť.  Vrchná 

časť pňa  prekrytá šindľovou tmavohnedou strieškou. Celková výška cca 2,5 m. Sochu Panny Márie vypracoval rezbár  

pán J. Bavlna zo Štiavnika. Keď pôjdete okolo zastavte sa,  trochu pri kríži rozjímajte a Panne Márii poďakujte za 

dnešný deň. Ak sa vám to nedá, tak aspoň z láskou vzhliadnite na kríž. Spracovala Katarína Kasagrandová 

Znamenie nádeje, cesta k odpusteniu 
Od septembra 2016 sme my, rehoľné sestry Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho, začali pôsobiť v Bytči. 

Špecifickou formou vonkajšej činnosti kongregácie je starostlivosť o chorých, predovšetkým v ich domácom prostredí. 

Hneď po príchode do Bytče sme mali túžbu inštalovať v areáli kláštora drevený kríž a sochu Panny Márie. Podarilo sa 

nám ju zrealizovať až v júni tohto roku 2020. Tirolský kríž aj socha Panny Márie sú umiestnené na miestach, ktoré sú 

viditeľné aj z pešej zóny Hričovského kanála. Pre okoloidúcich tak môže 

byť pohľad na kríž znamením, symbolom i dôkazom Ježišovej 

zachraňujúcej lásky pre každého človeka. 

Sochu Panny Márie sme nazvali novým titulom Loretánskych litánií, 

ktoré schválil pápež 

František tohto roku: 

Matka 

Milosrdenstva. 

Panna Mária stojí na 

polmesiaci, ktorý je 

symbolom viery, 

znovuzrodenia, 

odvahy ku zmenám 

a novým začiatkom. 

Večerné svetlo 

panuje nad nocou. 

Panna Mária, ktorá 

na ňom stojí je tá, 

ktorá víťazí nad 

každou temnotou nášho života. Socha Matky Milosrdenstva má vystreté 

ruky, cez ktoré nám zosiela lúče Božích milostí, aby sa v ich svetle a teple 

naša duša očistila. Panna Mária nás pozýva na spoluprácu s ňou na diele 

spásy jej Syna. Želá si, aby sme boli jej vystretými rukami, vystretými 

smerom k bratom a sestrám.  Ak hovoríme o Bohu ako o milosrdnom, láskavom a odpúšťajúcom, aj o Márii môžeme 

právom hovoriť ako o Matke Milosrdenstva, ktorá má cit pre utrpenie a bolesť srdca svojich detí. Nech nás jej nežný 

pohľad sprevádza, aby sme mohli vždy znova objaviť radosť z Božej lásky a z Božieho odpustenia. 

Spracovali sestry tešiteľky – sr.  M. Jozefa, sr. M. Laura a sr. M. Anežka   
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Čo sa chystá na námestí (pokračovanie z úvodky) 

V roku 2020 bol 

realizovaný  

reštaurátorský 

výskum na Soche na  

stĺpe sv. Ján 

Nepomucký medzi 

lipami na Námestí 

Slovenskej 

Republiky v Bytči. 

Reštaurátorský 

výskum bol 

realizovaný na 

základe  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov.  

Reštaurátorský 

výskum skúmal 

súčasný  technický 

stav kultúrnej 

pamiatky a snažil sa 

objasniť  jeho vznik 

v historickom kon-

texte.  Obsahuje  

Umelecko-historický  popis pamiatky, reštaurátorský výskum – súčasný stav, poškodenia,  návrh na 

reštaurovanie – technologický postup, návrh na realizáciu reštaurovania , petrografický výskum- výskum 

použitého kameňa / RNDr. Miroslav Lipovský/, fotografickú prílohu súčasného stavu aj historickú a grafickú 

prílohu.  Dokumentácia obsahuje aj návrhu  osadenia a umiestnenia pamiatkového objektu  po zreštaurovaní  

v priestore medzi lipami. Návrh riešenia úpravy priestoru námestia vypracoval Ing. Jozef Janiš.  Výskum taktiež 

navrhuje dendrologické ošetrenie líp, ktoré stoja v bezprostrednej blízkosti, aby do budúcnosti ,keď objekt bude 

zreštaurovaný nemali nepriaznivý vplyv na jeho existenciu.   

Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie vypracoval akademický sochár Dušan Hagara. 

Metodikom pre navrhované reštaurátorské  práce je Krajský pamiatkový úrad Žilina Mgr. Janka Piecková. 

Reštaurátorský výskum objasnil pár tajomstiev. Kamenný objekt bol pravdepodobne na súčasné miesto 

premiestnený. Osadený je  bez zodpovedajúceho kamenného základu a v spodnej časti je upravený, zasypaný v troch 

úrovniach úpravy terénu, ako sa upravoval a navyšoval terén námestia. Zaujímavým zistením je aj to, že kamenný 

objekt, ktorý je zložený z viacerých kamenných blokov, spodný kamenný blok- anjelíci, je starší segment. 

Pravdepodobne pri premiestňovaní objektu vymenili spodnú  časť, ktorá mohla byť  deštruovaná, za starší kamenný 

prvok.  Reštaurátorský  sondážny výskum zachytil aj poznatok, že kamenný stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého  bol 

pôvodne farebne  upravený.  

Realizovaný  reštaurátorský výskum bol preto potrebný, aby sme spoznali nie len jeho súčasný technický stav , ale 

aj  jeho minulosť a pôvodnú podobu. 

V tomto roku bude znovu podaný projekt na Ministerstvo kultúry SR, projekt „Obnovme si svoj dom“  a od výšky 

poskytnutých finančných prostriedkov budú práce pokračovať.  

V roku 2021 sa plánuje zahájenie samotného reštaurovania,  postupnou demontážou celého pamiatkového objektu, 

uložením jednotlivých kusou na palety a  odvozom do ateliéru. Priestor základovej plochy  po stĺp,  ako aj pod kovovú 

ohrádku  bude vykopaný a vyhotovené základové  podložie.  

Spracoval akademický sochár Dušan Hagara 
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AKO JE TO S BÝVALÝMI VOJENSKÝMI HROBMI NA CINTORÍNE V BYTČI 

Medzi obyvateľmi mesta Bytča sa šíria rôzne 

nepravdivé správy o vojenských hroboch na našom 

cintoríne. Hovorí sa, ale aj píše na webových 

stránkach, ktoré navštevujú najmä mladšie ročníky, 

rôzne nepravdy. Počul som, ako mesto  zlikvidovalo, 

bez patričnej úcty vojenské hroby, aby sa uvoľnili 

miesta na pochovávanie obyvateľov mesta. Prípadne, 

dokonca od  učiteľky ZŠ, že to boli vojaci Červenej 

armády, a zaslúžili by si aspoň  spomienkovú tabuľku. 

Aby nevznikali takéto neoverené správy a osočovania 

bývalých predstaviteľov mesta, dovolím si občanov 

informovať, ako to bolo, a že vojakom sa dostalo 

patričnej úcty. Ešte pripomeniem, že skôr ako som 

článok napísal, celú vec som konzultoval s 

pánmi  exprimátorom Petrom Lalinským, bývalým 

vedúcim cintorína Ivanom Družkovským a  historikom 

amatérom nášho mesta Michalom Krúpom. 

VZNIK HROBOV 

Na jar 1945 ,keď Wehrmacht ustupoval pred 

Červenou armádou, išli s ním aj ich spojenci, v tomto 

prípade maďarské vojsko. Vojaci boli vysilení , chorí 

na týfus, úplavicu a iné  vojenské choroby. Nemci si 

svojich chorých a ranených viezli so sebou. 

Maďarských vojakov, však nechávali napospas osudu, 

na rôznych miestach, aby nezaťažovali prepravu. A 

tak sa stalo aj v Bytči. Bez opýtania otvárali gazdom 

humná, a tam umiestnili nevládnych chorých vojakov. 

Tí postupne umierali, a mesto sa postaralo o ich 

pochovanie. Tak vznikli vojenské hroby maďarských 

vojakov v Bytči.      

AKO DOŠLO K HUMÁNNEMU 

PREMIESTNENIU VOJENSKÝCH HROBOV Z 

BYTČE 

Na základe medzištátnej dohody  Starostlivosť o 

nemecké vojnové hroby, medzi Nemeckom 

a  Slovenskom, bolo dohodnuté, že sa na Slovensku vybuduje cintorín  padlým  nemeckým  vojakom. Miesto na 

cintorín poskytlo Slovensko v obci VAŽEC. Celú akciu prefinancovala Nemecká strana. Postupne sa presunuli rôzne 

roztrúsené hroby nemeckých vojakov z východného a stredného Slovenska do Važca. A tak sa dostali aj hroby 

maďarských vojakov z Bytče do Važca keďže boli spojenci. 

Cintorín vo Važci sa budoval od jesene 1997  a otvorený bol 11.10.1998 Rozloha je 2,5 ha.  Na cintoríne odpočíva 

6.500 vojakov. Hroby sú označené žulovými krížmi, a v hrobe sú pozostatky  cca štyroch vojakov. 

Je to prekrásne prostredie pod štítmi Tatier. 

POVOLENIE A PRIEBEH EXHUMÁCIE 

Poverení organizátori budovania cintorína vo Važci, prišli za vtedajším primátorom pánom Petrom Lalinským s 

príslušným povolením na premiestnenie hrobov. Na základe toho dal primátor pokyn správcovi cintorína 

pánovi  Ivanovi Družkovskému, aby umožnil exhumáciu a akciu dozoroval. Následne prišla skupina mužov v 

špeciálnych pracovných oblekoch, s malou mechanizáciou, a postupne vyberali pozostatky vojakov. Na voľných 

miestach sa začalo pochovávať až po niekoľkých rokoch. Vtedy už cintorín riadil tretí vedúci, a to pán  Ladislav 

Skotnický. 

Jeho pracovníci hovorili, že exhumácia bola prevedená dôkladne a na tých miestach sa nenašla žiadna stopa po 

predchádzajúcich hroboch a ani len kostička. 

Osobne som cintorín vo Važci navštívil a našiel som  tam aj hroby maďarských vojakov z Bytče. Je to naozaj 

prekrásne a dôstojné miesto posledného odpočinku ľudí, bez ohľadu na to, na ktorej strane bojovali.  

Záverom chcem povedať, že o  maďarských vojakov z Bytče je dôstojne postarané na cintoríne vo Važci. 

Spracoval Ing. JURAJ HAJDÚCH  
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Na začiatok musím podotknúť, že tento rozhovor nie je priamo o zberateľstve, ale určite patrí do Galzapressu. Pretože 

záchrana a obnova kultúrnych pamiatok je veľmi záslužný počin.  

Chcem Vám predstaviť rodáka z Hričovského Podhradia, ktorý takejto aktivite holduje a našiel sa v nej. Je aktívnym 

členom občianskeho združenia „Priatelia Hričovského hradu“ - založeného v roku 2010. Taký normálny chalan, 

nadšenec, pracant... svedčí o tom aj fakt, že pokiaľ to dovolia prírodné podmienky, do zamestnania chodí na bicykli – 

je to 9km do LG Bytča z Hričovského Podhradia a potom zasa pekne späť -  po šichte. Ako sám hovorí, aj niečo ušetrí 

aj urobí niečo pre zdravie a hlavne nemusí sa spoliehať na autobus. Totiž to jazda bicyklom mu trvá 20 minút 

a autobusom s prestupovaním 40 minút. A keďže sa poznáme, rozhodol som sa ho trochu „vyspovedať.“ 

Rozhovor  s Jaroslavom Dubovickým 

Jarko, už z diaľky pri pohľade na Hričovský hrad vidno, že sa tam 

niečo „deje“ čo mi k tomu povieš? 

Ešte predtým musím povedať, že OZ - Priateľov Hričovského hradu 

založil v roku 2010 - Mgr. Jozef Mihálik, ktorý zastrešuje všetko po 

administratívnej stránke – podávanie projektov, vybavovanie grantov,... 

Samotné práce začali odstraňovaním náletových drevín, tie boli staré 

80-100 rokov. Prvé dva roky sa ručne odkopávala prístupová cesta aby 

sa sprístupnil príjazd vozidlám až k „cisternám.“ (cisterna – na 

zadržiavanie dažďovej vody) Na hrade Hričov sú dve cisterny, jedna 

je zasypaná v strednom paláci a druhá je v podhradí pod prednou bránou 

– je poriadne veľká.  

Jarko ešte mi povedz ako si sa k tomuto všetkému dostal a kedy? 

V roku 2010 keď založili občianske združenie bol som pracovne vo 

Francúzsku, robil som tam stolárčinu – (lepšie povedané skladal som 

montovaný nábytok), potom som prišiel na Slovensko a pracoval som 

na živnosť. Medzi tým som sa dozvedel z internetu, že takáto aktivita 

funguje. Po dvoch rokoch „podnikania“ som sa zamestnal v LG Bytča, 

(Leader Gasket – výroba axiálnych tesnení) no, a odrobím si 8 hodín 

a mám „fraj“ čo sa pri živnosti nedalo. A v podstate mi bolo ľúto, že hrad ktorý je v rodnej dedine mi ide „spadnúť na 

hlavu.“ Nuž a jeden pekný deň organizovali brigádu cez „fejzbúk“ tak som sa zúčastnil a prakticky odvtedy chodím 

pravidelne – je to už asi 4-5 rokov. 

Ako taká brigáda resp. záchrana hradu prebieha? 

Hlavná úloha spočíva vo vynášaní materiálu na hrad a to je – kameň, vápno, piesok, voda. Musíme sa držať pokynov 

krajského pamiatkového úradu, čo nám 

metodici odsúhlasia. Pri murárskych prácach 

používame klasickú maltu, vápno si hasíme 

priamo na hrade v železných sudoch – na 

jedno 30kg vrece vápna je treba 60 litrov 

vody. Za jednu sezónu minieme tak 40-50 

vriec vápna – tak si vyrátaj koľko minieme 

a vynosíme vody. 

Čo ešte obnáša táto nazvem ju 

záchranárska práca? 

Pri každom zásahu sa „robí“ aj archeológia, 

aby sa zistili čo najväčšie detaily z histórie. Pri 

zakonzervovaní múrov alebo stien sa privolá 

statik ktorý vyhodnotí čo a ako sa bude 

postupovať. Ale opakujem sa, všetko sa rieši 

s Pamiatkovým úradom. Ruina hradu Hričov 

sa našimi zásahmi vlastne zakonzervuje, aby 

vznikla bezpečná zrúcanina hradu pre 

návštevníkov turistického chodníka.  

Takže všetko ide ako „po masle“? 

(smiech) Zásoby kameňa ktorý bol v blízkosti hradu sa končia, takže zháňame kameň ako a kde sa dá. Prišiel jeden pán 

ktorý bol ako návštevník a ponúkol nám kameň, pretože likvidoval humno a tak podobne. Výškové práce (tam kde sa 

nedá postaviť lešenie) nám realizujú kamaráti z Moravy ktorí majú horolezecké skúšky a robia to v podstate „za facku.“ 

Hrad Hričov na dobovej pohľadnici – Uhorsko... 
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V skutočnosti to mám na hrad Hričov čo by som kameňom dohodil 

a priznám sa, ešte som tam nebol, Jarko, ako sa dá na hrad 

najjednoduchšie prísť?  

Na hrad Hričov je najjednoduchšia cesta z Hričovského Podhradia, 

doviesť sa autobusom alebo autom a z hlavnej cesty z dediny po 

červenej značke (biela červená biela) po výstupovom náučnom 

chodníku na ktorom je od prezentovaná história hradu a zasa zostupový 

chodník je o tunajšej flóre a faune. Výstup sa dá zvládnuť (aj úplný 

amatér) tak za 40-45 minút. Inak po tejto červenej značke sa dá prejsť 

aj na Lietavský hrad a Súľovský hrad jedná sa o takzvanú triádu. Pre 

návštevníkov hradu Hričov ktorý si idú hrad pozrieť „funguje“ už dva 

roky projekt formou oznamu – Pomôž – Vynes vodu, kameň, piesok. 

Jedná sa o pomoc pri vynáške materiálu, kto koľko chce pomôže, 

samozrejme nie je to povinné ale dobrovoľné. 

Jarko skús čitateľov tak imaginárne previesť po hrade...  

Prvá brána je skalná rozsadlina, druhá brána je torzo múru kde vidno 

zásah ľudskej ruky...prejdeme ponad cisternu po drevených schodoch 

ktoré sa vybudovali pred šiestimi rokmi do predného paláca, prejdeme 

do stredného paláca a s neho do horného alebo zadného paláca a do 

kaplnky – tak sme to nazvali my. No a potom vyhliadka  z ktorej vidno 

celú Kotešovú, hrad Lietavu a za dobrej viditeľnosti aj vysielač Lysá Hora... 

Ešte také otázka, veľa ľudí, keď prechádza po hlavnej ceste zo Žiliny 

do Bytče si myslí, že z cesty vidno „kamenného mnícha“ ale to je omyl, 

že? 

Kamenný mních o ktorom je legenda je priamo v areáli hradu Hričov a áno 

máš pravdu ľudia si ju zamieňajú s Hričovskou skalnou ihlou vzdialenou 

vzdušnou čiarou asi 200-300 metrov – je to vápencový monolit a je súčasťou 

Hričovských rífov na skalnom brale oproti Hričovskému hradu. Takýchto 

skalných ihiel je na Slovensku viac, ale zaujímavosťou je, že Hričovská ihla 

- ako jediná má aj uško na navlečenie nite... 

Takže žiadna zábava, len „drina,“ dá sa to vôbec časovo ohraničiť 

koľko roboty vás ešte čaká?  

Tento rok bolo 10. výročie založenia občianskeho zduženia, tak sme si 

uvarili guláš a domnievam sa, že sme tak asi v polovici cesty – severná stena 

a severný múr ako aj južná stena a južný múr sú zakonzervované, obec 

Dolný Hričov nám poskytol budovu kultúrneho domu – kedysi to bola 

„mýtnica“ – chceme tam zriadiť expozíciu hradu Hričov. Momentálne tam 

prebieha archeologicko - historický výskum. Sezóna nám začína na jar 

a končí v novembri „dušičkovým výstupom“ aj s tombolu - vďaka 

sponzorom.  

Na záver sa musím opýtať – viem, že máš viac početnú rodinu, takže manželka si ťa asi cez víkendy moc neužije, 

nehundre ti? 

To nie sú len víkendy, ale aj dovolenka...a niekedy v lete na hrade aj prespím – zobudíš sa a si v robote...(smiech) 

manželka je taká neutrálna. Ale zober si, takí rybári – koľko strávia času chytaním alebo futbalisti – zápasy, tréningy 

a robia to pre seba. Ja to robím pre seba ale aj pre všetkých ostatných... 

Jarko ďakujem za rozhovor a prajem – všetko dobré v takejto záslužnej činnosti. Spracoval – JL- 

 

Aktuálny pohľad na hrad Hričov 

Výškové práce na hrade 

Odznaky vydávané OZ PHH 
Jedna z pohľadníc vydávaných OZ PHH 
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Posledná zo série kolónii patrí belgickým územiam, najmenšia, ale emisná činnosť veľmi pekných známok a pomerne 

vyhľadávaných. Patrí tu - Belgické Kongo (1908 – 1960) známe ako územie s nepríjemnou rovníkovou klímou, ale aj 

pralesom a bažinamy. Hlavné obchodný artikel – prírodný kaučuk a urán (za zmienku stojí fakt, že práve s tohto uránu 

boli vyrobené atomové bomby zhodené v roku 1945 na Hiroshimu a Nagasaki. Ruanda – Urundi – územie časti 

Nemeckej východnej Afriky, ktorú počas 1. svetovej vojny obsadili belgické a konžské vojská. Hlavný obchodný 

produkt bola káva, pestovaná na kávových plantážach vytvorených na úrodnej vulkanickej pôde. Od roku 1962 vznikli 

dva samostatné štáty – Rwanda a Burundi. 

V Ázii malo Belgicko územie s polokoloniálnym charakterom - Tiencin dnešný Tianjin 

 

      

   

Chyba na známke. 

Zhodou okolností aj chyba na známke bude patriť zo súdka belgických kolónii, 

konkrétne poštovej správy Belgického Konga ktorá vydala super známku lokomotívy 

– určite poteším Stanka Helmeša, ale akosi zabudli na kolesá, lokomotíve totiž chýbajú 

kolesá... 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...  

Na fotografii zľava – Pe-

ter Lulák, Peter Pradeniak,(„kabelári“- spájanie vedenia 

– uložených káblov) Karol Sakala,(mechanik) Anna 

Stískalová,(mechanik) Jozef Zelník,(vedúci uzlového 

obvodu) Michal Krúpa,(údržbár vonkajších sietí) Anna 

Polášková,(mechanik) Terézia Lalínska,(vedúca uzlovej 

skušobne) Paula Schwarzová,(mechanik) Rudolf 

Dutka,(vonkajšia údržba) Jozef Daniš.(mechanik poboč-

kovej ústredne – po podnikoch) Fotografia bytčianských 

spojárov z čias keď bola pošta v budove MsNV Bytča. 

Nazývalo sa to UTO Bytča – uzlový telefónny obvod 

a pozostával z ústredne, mechanikov, údržbárov. Patril 

k tomu aj rozhlas po drôte ten zabezpečoval Jozef 

Helmeš. Fotografiu nám poskytla pani Paula 

Schwarzová, za čo jej patrí vďaka.  Spracoval – JL -  
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V svete kartičiek začíname takým – nazval by som to – Sprievodcom  zberateľskými odvetviami a začneme pekne po 

poriadku. Pravdepodobne drvivá väčšina ju pozná a ak, ste skôr narodený, tak ste jej určite v rannom veku aj holdovali 

- je to FILATELIA – je to zbieranie poštových známok, cenín a iného filatelistického materiálu. Asi najznámejšia 

zberateľská záľuba, veľmi rozšírená za bývalej éry – kedy ju na zjazdoch propagovali funkcionári heslom „Aspoň jeden 

filatelista v rodine“ Faktom je, že počty členov a filatelistov boli úplne niekde inde ako dnes, ale 

tak to je so zberateľstvom celkovo. A pritom je filatelia spojená s veľmi hodnotnými predmetmi 

niekedy aj s obrovskou ba až astronomickou cenou. A ktorá je tá naj...? Myslíte, že Modrý 

Maurícius? Určite nie. Najdrahšia známka na svete je Britská Guiana a vôbec nevyzerá ako 

známka, a ani si na nej nepopasiete oči, je vlastne osemuholníková (pretože má odstrihnuté rohy) 

– bez zúbkovania, nominálnu hodnotu má 1cent je z roku 1856, bordová z vyobrazením 

plachetnice.(viď. obrázok) Nuž a ak nájdete niekde zbytočných 9.000.000,- € môžete si ju skúsiť 

kúpiť. 

Hellada Vás zoznamuje s autom 

  

Hoši a děvčatá, učte se řídit automobil! 

  
 

Kuchyňa Titanicu – recept 2. triedy 

Kvakové pyré 

2 lb kvaka 

60 ml maslo 

60 ml med 

1 ml mletý kardamóm 

125 ml horúce mlieko 

soľ, korenie  

Ošúpať kvaku, nakrájať, vložiť do veľkej panvice, zaliať studenou vodou, osoliť, variť prikryté 20-30 minút do 

zmäknutia. Vodu zliať, kvaku dať do mixéra, pridať maslo, med, mletý kardamóm spracovať do hladka, osoliť, 

okoreniť. 6 porcií.  Spracoval – JL -  
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 Oral history 
 

„Žabiarska sága“   

 

 

Pokračujeme v spomienkach Miroslava Frola – veliteľa hasičského zboru v Hliníku nad Váhom, v dnešnom čísle 

spomienky s humorom, na jednu „partiu“ ktorá si „sadla,“ ale aj na jazdu s „Kačkou“ a výjazd na požiar do 

Štiavnika. 

Začali behac náš Peter, Martin Boko, Peter Treskoň, Peter Litera,...bola to výborná partia. To boli takí kutili 

oni sú aj teraz takí, vymýšlali šeličo a ja som im kontruval. S kovového  prášku z Kinexu spraveli taký tmel 

a vytreli s ním obal obehového  čerpadla na PPS-ke (hasičská striekačka) vlastne vycesneli vrtulu. Ono to 

krupica salo jako mladý vred a hnedz sme boli lepší jako ostatné družstvá a začali sme šecko vyhrávac. 

Všadze kdze sme prišli sa nás báli – že prišli Hliničani. Kedz sme vyhrali prvú súťaž tak sme išli koleniačky 

a boskávali sme pohár až k Milanovi Gašpercovi – tak sme sa opili. (smiech) 

V Krasňanoch sme vyhrali pohár a k temu – 700Kčs to bol vtedy peniaz – to sme boli od radosci dva dni 

opití.(smiech) Ale chodzeli sme aj na požiare s tú našu 805-ku to išlo štyridcac – to ca aj kôň obehnúl. Raz 

horelo ve Štiavniku a my sme vyrazeli, mária, húkajúci na tej Kačke (Kačka – Tatra 805) a Malej Bytči 

chalani kričia „Miro uhni lebo za nami idze Žilina.“ Prišli sme pred spolek ve Štiavniku a pýtame sa – „chlapi 

kdze tu horí?“ odpoveď – „chlapi idzce cez ten mostek a dolava  a my idzeme pre striekačku“ - štiavnickí 

hasiči akurát vychádzali z krčmy a to my sme tam už boli z Hliníka. (smiech obrovský) 

Ináč potom sme zehnali v Hubokém nový 603-kový motor do tej Kačky, potom išla aj osemdzesiat – zasek 

bol problém ju zabrzdzic. (smiech) Ešte ci musím povedac jako dopadla moja prvá jazda na tej 805-ke. Kedz 

som prišiel z vojny, bol velicel - Filip Gácik – prišiel za mňu a vraví – „Miro, ty si bol na vojne tankista, tak 

budzeš strojníkom“ Sadnúl sam do tej Kačky a vieš bol som zvyknutý z tanku na „rajčiaky“ (je to ovládanie 

smerovými brzdami – páky + pedále, nie volant) od požiarky prvú zátačku pri Jožovi Holáňovi som vybral, 

prešiel som po mosteku a mal som zatočic do prava ku hrisku a vbehnúl som Koniarke do plota. (obrovský 

smiech) 

Nuž, poviem 

Vám, že sme sa 

s Mirkom dore-

hotali, ale hlavne 

on keď to 

rozprával. A ja 

zasa, keď som to 

počúval z dikta-

fónu, tak som 

mu riadne ani 

nerozumel, pre 

ten jeho smiech 

a musel som to 

niekoľkokrát za 

sebou prehrávať, 

aby som vlastne 

identifikoval, čo 

povedal. 

Popis k fotografii: Horný rad zľava – Filip Gácik, Milan Svitek, Milan Gašperec, Pavol Golás 

Dolný rad zľava – Ján Martinický, Rudolf Frolo, Gabriel Hrabovský 

 

Pokračovanie nabudúce... 
(v článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej)  spracoval - JL - 
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Mária Paulínyová-významná osobnosť zo Slovenského Pravna 

Z nášho malebného Turca pochádza mnoho osobností, ktorých význam ďaleko prekračuje rodný kraj a presahuje do 

dejín národa aj vlasti. Jednou z takýchto osobností je aj, v súčasnosti žiaľ stále pomerne neznáma, Mária Paulínyová. 

Narodila sa v Slovenskom Pravne 28. marca 1897 ako druhé dieťa rodičom Jánovi 

a Anne Paulínyovcom. Dňa 3. apríla bola pokrstená v tamojšom evanjelickom kostole. 

V roku 1905 sa s rodičmi vysťahovala do Stanfordu v USA. Štúdiá absolvovala na 

Filozofickej fakulte Kolumbijskej univerzity. Počas svojho pobytu v USA ako mladé 

dievča aktívne pôsobila v Ústredí čs. národného združenia a v Slovenskej lige 

v Pittsburghu. Od roku 1918 pracovala na československom konzuláte v New Yorku. 

V roku 1919 sa zúčastnila pomocnej akcie Amerického Červeného kríža pre 

československých legionárov na Sibíri v súvislosti s ich repatriáciou do oslobodenej 

vlasti. S čs. legionármi prešla ako zdravotníčka a tlmočníčka  polovicu sibírskej anabázy 

a cestu okolo sveta z Vladivostoku do slobodného Československa. 

Po skončení I. svetovej vojny prišla v roku 1921 s posledným transportom vojakov 

do slobodnej vlasti a zapojila sa do sociálnej pomoci vojnou postihnutej Európy v tzv. 

Hooverovej misií. Bola zakladateľkou a organizátorkou bratislavskej pobočky YWCA. 

Aj keď sa v roku 1924 vrátila do USA, naďalej propagovala Československo rôznymi 

spôsobmi- v rozhlase tlači, organizáciou výstav, prezentáciou ľudových umeleckých 

výrobkov. Neskôr sa stala podpredsedníčkou „Anglo American Society of 

Czechoslovakia“. Po návrate na Slovensko v roku 1936 sa stala riaditeľkou 

novozaloženej cestovnej kancelárie Slovakotour. 

Po vzniku vojnovej Slovenskej republiky Mária Paulínyová v októbri 1939 emigrovala do Veľkej Británie a o rok 

neskôr sa stala podpredsedníčkou exilového Československého Červeného kríža v Londýne. Jej hlavná úloha bola 

ťažká a zodpovedná: starostlivosť o československých vojnových zajatcov. V zmysle Ženevskej konvencie Červený 

kríž sprostredkovával doručovanie balíkov a dopisov vojnovým zajatcom. V prípade československých zajatcov bolo 

treba pristupovať špecificky, lebo nemecké úrady neuznávali Československú republiku ako bojujúcu mocnosť a preto 

našim zajatým vojakom nepriznávali štatút vojnových zajatcov pod ochranou Ženevskej konvencie. Čs. Červený kríž 

v Londýne posielal každému čs. zajatcovi štyri potravinové balíčky pod značkou britského Červeného kríža. Okrem 

toho Červený kríž zisťoval osud vojnových zajatcov, ich umiestnenie v zajateckých táboroch a informoval príbuzných. 

Práve tieto zodpovedné činnosti riadila Mária Paulínyová.Z jej podnetu zaslal Čs. Červený kríž do Ženevy 

memorandum podpísané všetkými spojencami, ktoré žiadalo rozšíriť ochranu Ženevskej konvencie aj na civilné osoby. 

V roku 1944 odcestovala Mária Paulínyová na propagačnú cestu po USA a Kanade, kde získavala podporu aj 

finančné prostriedky na podporu obnovenia Československa. Zorganizovala tzv. balíčkovú akciu pre vojakov 

československej zahraničnej armády. Od kanadskej vlády získala pre Čs. Červený kríž 14 ambulančných automobilov, 

od britského Červeného kríža väčší počet sanitiek a nákladných automobilov. 

Po potlačení SNP Mária Paulínyová intervenovala v Ženeve v prospech slovenských povstaleckých vojakov, 

internovaných v nemeckých koncentračných táboroch. Jej zásluhou doručoval medzinárodný Červený kríž mnohým 

zajatým slovenským vojakom balíčky. 

Po oslobodení Československa sa funkcionári Červeného 

kríža z Londýna postupne vracali domov, ale Mária 

Paulínyová musela ostať v Londýne ako delegátka 

Československého Červeného kríža. Stihla ešte vybaviť 

niekoľko zásielok zdravotníckeho materiálu do vlasti. Mala 

sa tiež zúčastniť medzinárodnej konferencie tejto organizácie 

v Ženeve, ale ešte predtým chcela po dlhých rokoch navštíviť 

domov. Dňa 4. októbra 1945 nastúpila na anglickom letisku 

Blackbushe, v grófstve Hampshire, spolu s ďalšími 23 

občanmi Československa do štvormotorového lietadla B 24 

Liberator od 311. perute RAF, používanom čs. letectvom. 

Lietadlo, označené kódom KG 867 mal vzlietnuť už 4. 

októbra, ale pre poruchu motora sa piloti rozhodli štart 

odložiť. Po oprave lietadlo odštartovalo nasledujúci deň 

o 12,43 hod. za dobrých poveternostných podmienok. Na 

palube bolo 23 pasažierov, vrátane žien a detí, plus päťčlenná 

posádka. Niekoľko minút po štarte videli svedkovia na zemi, 

že lietadlu začal horieť ľavý vnútorný motor.  
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Oheň sa rýchlo rozšíril a pilot sa snažil lietadlo obrátiť a vrátiť sa  späť na letisko. Lietadlo však strácalo výšku, 

naklonilo sa doľava, vo vysokej rýchlosti dopadlo na pole a okamžite sa vznietilo. Všetky osoby na palube zahynuli. 

Podľa správy vyšetrovacej komisie bol  za tragédiu zodpovedný únik paliva z poškodeného potrubia, ktoré za vznietilo 

od horúceho výfukového potrubia. 

Pri tejto najtragickejšej nehode čs. letectva za II. svetovej vojny zahynula aj pravnianska rodáčka Mária Paulínyová, 

ktorú nekrológ v časopise  Čechoslovan nazval „jedným zo skutočných hrdinov dnešnej doby“.  Prezident republiky 

v roku 1947 ocenil jej zásluhy v rokoch národnooslobodzovacieho boja udelením Československého vojnového kríža 

1939 „In memoriam“.  

Dejiny nerady používajú slovo „keby“, ale neodpustím si domnienku, čo by sa zrejme stalo, keby sa Mária 

Paulínyová v zdraví vrátila do oslobodeného Československa. Nastupujúci komunistický režim príliš neprial ľuďom 

jej typu a tak by, ako kedysi pred fašistickým režimom, prinajlepšom musela utiecť do exilu aj pred komunizmom. 

V horšom prípade by ju zomlel mlynec vykonštruovaných politických procesov, podobne ako ďalších významných 

turčianskych odbojárov- Viliama Žingora alebo Jána Ursínyho. PhDr. Martin Karásek 

Sestričky v OÚNZ Bytča 

Fotografiu nám venovala bývalá zubná sestrička pani Anna Kállová, rodená Krúpová 

Fotografia je fotená pri rieke oproti terajšej Poliklinike, vtedy sa to volalo OÚNZ teda Okresný ústav národného 

zdravia. Fotka vznikla asi v roku 1965. Okresné ústavy národného zdravia zakladali Okresné národné výbory na základe 

zákona číslo 49/1947 Sb. Tento stav neskôr upravil zákon číslo 103/1951 Sb. Na základe zákona fungovali tiež KÚNZ 

teda Krajské úrady národného zdravia.  Ústavy národného zdravia zanikli zo zákona asi v polovici roku 1991. Teda 

Okresné úrady národného zdravia a Krajské 

úrady národného zdravia fungovali od roku 1952 

do roku 1991. 

Horný rad zľava:  Elena Mihoková  rodená 

Pohovejová, Terka Križanovská rodená 

Petrovská, MUDr Jozef Polan, MUDr. Alexander 

Mičieta vtedajší riaditeľ  Okresného úradu 

národného zdravia, pani .Milanovičová, MUDr. 

Karol Kříž,  Anna Kállová  rodená Krúpová.  

Spodný rad: Ľudmila Tlusťáková, zubný 

laborant František Štekláč, Kamila Šukalová, Eva 

Vlčková – Sakalová.  

Pani Anna Kállová rodená Krúpová si 

spomína aj na riaditeľov Okresného úradu 

národného zdravia. Boli to: MUDr. Dezider 

Horanský, MUDr. Michal Liplaň, MUDr. 

Alexander Mičieta, MUDr. Emil Remšík, MUDr. 

Juraj Ferulík, MUDr. Vladimír Radolec, MUDr. 

Jaroslav Mikoláš, Ing. Jaroslav Cigánik.  

Správcom bol od počiatku riaditeľa MUDr. 

Alexandra Mičietu pán Aurel Ficek. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Latinský citát 
Vo veži nášho kostola Všetkých svätých sa nachádza  

pieskovcová doska (tabuľa) s latinským citátom, ktorý je na 

fotografii.  Preklad citátu : „ Povstala som slávne zo  zbožných 

darov zhromaždených ku mariánskej úcte.“  

Bytčania sa na opravu veže skladali po veľkom požiari, ktorý 

v roku 1904 zachvátil celé mesto.  

Spracovala Katarína Kasagrandová 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
Rozhodli sme sa Vám predstaviť bytčianskeho rodáka menom Ján Daniš. Ján 

Daniš ma už dávnejšie zaujal tým, že vydáva svoje kalendáre. Zopár mi ich 

podaroval, mám ich odložené. Keďže zopár, tak to je presne 6 a teda to šesť 

rokov, čo v tom vytrváva. Je mesiac december a my vydávame v omeškaní číslo 

3/2020. Rozhovor sme robili v mesiaci november 2020 v Bytči.  

Ján Daniš sa narodil v roku 1984. Fotografuje asi od roku 1997, teda, to mal 

asi 13 rokov. Na fotkách sú námety ako krajinka, zvieratá. Prvý fotoaparát mal 

značky Kodak. Keď som sa ho pýtal, čí má aj nejaké fotky z Bytče odpovedal, 

že nemá. Z okolia Bytče, ale fotky má. Nikdy sa ani neorganizoval v nijakom 

fotografickom krúžku. Od roku 2005 sa venuje aj filmovaniu a námet sú 

poväčšine zvieratá. Ján Daniš fotí a kameruje len pre svoju potrebu a nikdy nič 

nepublikoval a ani nevystavoval. Najviac ho zaujíma kraj v oblasti Petrovice – 

Petrovská a príroda v oblasti Kotešovej.  

Od roku 2010 kameruje jelenie ruje.  

Kalendárom sa venuje od roku 2015 a teda prvý vydal pre rok 2016 a pravidelne 

pokračuje posledným vydaným pre rok 2021. Námetom sú zvieratá, krajinky. 

Kraj je Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra. Fotografuje väčšinou len sám.  

Ako povedal počas rozhovoru, nefotí akcie  a ani akty. (smiech) Z bytčianskych námetov fotí najradšej bytčiansky 

zámok. Rozprávali sme sa aj o archivácií materiálu. Fotografie si archivuje v byte na Okružnej ulici v Bytči a vedie si 

aj prírastkovú knihu.  

Na záver rozprávania som sa pýtal Janka, či niečo zbiera . Odpovedal: „ako dieťa som zbieral známky, kartičky 

hokejistov“. 

Na záver rozprávania tu máme jeho zážitok 

z fotografovania: „ V roku 2018  v lete som stretol počas 

fotografovania medvedicu s mladými. Fotiť som bol 

s bratom  Ľubomírom a jeho kolegom z práce. Obchádzali 

sme sa na lesnej ceste a od medvedice a jej mladých nás 

delil len potok. Mladé medvede vyliezli na strom 

a medvedica zostala na chodníku. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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FILUMENISTI V DOBE COVID – 19 

Zberatelia, nielen zápalkových nálepiek (dalej ZN), majú za sebou podivný rok. Bol 

charakteristický prvou vlnou koronavirusu na jar 2020. V lete prišlo uvolnenie cestovania a tak sme 

si z dovolenek priniesli na jeseň druhú vlnu. Rudolf Hrušinský (alias Antonín Důra) to už 

v Menzelovom filme Rozmarné léto (1967) charakterizoval ako: „tenhle způsob léta zdá se mi 

poněkud rozmarným“. Nasledovali rôzne obmedzenia športu, kultúry, reštaurácií a stretávania sa. 

Počet povolených účastníkov rôznych společenských a rodinných akcií sa neustále znižoval až 

nakoniec doško k úplnému zrušeniu. Niektoré nevesty i niekoľkokrát menili termíny svadieb. A čo 

filumenisti? 

Ako postupoval koronavirus, postupne sa rušili termíny 

filumenistických výmenných stretnutí. Takto skončili „v 

prepadlisku dejín“ zrušené stretnutia Českého filumenistického 

svazu (ďalej len ČFS) v Prahe 14. 3. a 10. 10. 2020. Podarilo sa 

stretnutie  13. 6. (náhrada za Sušice) a 17. členská konferencia ČFS 

„v rúškoch“ 12. 9. 2020 obe v Pardubiciach. (Pozn. Ostatná 12. 

ČK SFZ bola v roku 2014 v Lučenci). Nereálnym sa javí stretnutie 

12. 12. 2020 v Prahe. Vo Francúzsku sa zrušilo stretnutie AVPF 

plánované na 18. 4. do Paríža, neuspelo ani náhradné stretnutie 16. 

10. neďaleko Epernay. Pri „dolovaní“ peňazí za ubytovanie v hoteli v Paríži cez internet som zistil, že 

medzi mnou a hotelom boli ďalšie dve sprostredkovateľské spoločnosti. Ale podarilo sa,… Nemci – 

PhG e.V. stihli stretnutie 11. 7. v Berlíne, u ďalších plánovaných klubových stretnutí sa objavila 

poznámka „Nächster Termin offen“. Takže stretnutia skoro žiadne a čo ďalej?  

Máme 21. storočíe, technika postupuje ďalej. Obdobie, kedy sa 

ešte zápalkové nálepky na stretnutiach vymieňali vo filatelistických 

albumoch je za nami. Skončilo i obdobie poštových výmien (i so 

zahraničím) „ja Ti posielam 100 ks československých, Ty mi pošli 

100 ks poľských ZN“. Prišli katalógy, objavili sa cenníky a nastáva 

obdobie „ranného kapitalizmu - v cenníku je cena 0, 50 Kčs, ja ju 

ponúkam za 2 Kč, ale nemusíš si ju kúpiť. ZN nezaradené 

v cenníkoch sa predávali za 0,10 Kčs. Objavili sa filumenisti 

s kuframi ZN ale i falzifikáty nálepiek. Rozdelením 

Československa nastáva obdobie „divokého kapitalizmu“. 

Nasledujú privatizácie zápalkární Sušice, Lipník nad Bečvou, Banská Bystrica i ich zánik. Ale vráťme 

sa do roku 2020. 

Osobný styk na výmenných stretnutiach nahradzuje internet. Stačí si vyťukať „zápalkové nálepky“ 

a objavia sa stránky ponúkajúce ZN ako napr. Sbazar.cz, Bazoš.cz, dobrou stránkou je Aukro.cz. 

Zberatelia s jazykovými vedomosťami si môžu otvoriť  Matchbox Label eBay, (filatelisti – Stamp for 

sale/eBay), kde ich čakajú desať až státisícové počty ZN k predaji. Naraz sa ocitnete vo svete 

zápalkových mocností akými sú: Švédsko, Japonsko, Čína, Belgicko, India,…   Takže nezúfať, zbierať 

sa dá  i cez internet, i keď je niekedy poštovné (Austrália, Kanada) vyššie ako zakúpená ZN. V prílohe 

pár exportných „sestier“ čs. ZN 1945 – 1992 katalógové číslo 1137, skutočné rozmery 45 x 27/28 mm.  
Ing. Vladimír GAJDOŠ 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania... 
 

Milí čitatelia, 

často a radi si spomíname na našich blízkych a drahých zosnulých. V mysli sa nám vybavia spomienky, ktoré nás 

vracajú späť do čias, kedy sme sa tešili z ich prítomnosti. Často nám boli vzorom a oporou v rôznych životných 

situáciách a ich odchod bol stratou, ktorú cítime dodnes. 

Venovať kvety, tichú spomienku pri modlitbe a horiacej sviečke je to posledné, čo im môžeme v deň pamiatky 

zosnulých ešte dať. „Dušičky“ preto navždy zostanú dňom, kedy vzdáme hold všetkým, čo boli a budú v našich 

srdciach dovtedy, pokiaľ budeme žiť. 

Odpočívaj v pokoji strýko 

Kedy príde ten čas, 

keď na všetko zlé zabudneme, 

bude to asi až potom, 

keď tu už nebudeme. 

 

Ťažko je spomínať na veci, 

ktoré sa dali zmeniť, 

život je plný intríg a nástrah, 

treba sa tým vedieť zmieriť. 

 

Odrazu všetko okolo stíchlo, Neúprosná spravodlivosť 

čudná clivota zasiahla náš svet, 

včera si bol ešte s nami Každému ten život 

a dnes ťa už naveky niet.   rýchlo utečie, 

 ako voda pomedzi prsty. 

Odišiel si ticho, bez rozlúčky, Ani sa nenazdáš 

nestihol povedať prepáčte – zbohom,   a je tu deň. 

nikto z nás nemohol ani len tušiť, pobrať sa do večnosti. 

prečo to bolo tak skoro.  

 Príde to rýchle, 

Mohol si tu ešte byť, často ani nestihneš 

tešiť sa a robiť nám radosť,   povedať zbohom. 

niekto to, ale tam „hore“, Život je krásny, 

rozhodol inak – takto.   Ale krátky, 

 ako a prečo, 

Teraz ti je už konečne dobre,   bude až potom... 

bolesti a trápenia sú preč, 

užívaj v pokoji to svoje nebo 

a smej sa na tento bláznivý svet. 

 

Potom keď príde náš čas, 

budeme už spolu, stále a navždy, 

veď sen, že sa raz všetci stretneme, 

snívame tu na Zemi predsa každý. 

 x    x   x   x   x 

Myšlienka na záver: 

Nápis na bráne jedného cintorína: „Tam, kde ste Vy, sme boli aj my. A tam, kde sme teraz my budete raz aj vy.“ 

 DOPREČÍTANIA! 

 VL 



 

V tomto čísle tri vyšli recepty na mňa. Teda, poďme si uvariť niečo na čo si spomíname zo svojho detstva.  

Začnem netradične a teda jedlom s názvom Valašská kyselica.  

Potrebujeme: hrsť sušených húb, 250g údeného bôčika, 300g kyslej kapusty, 2 kusy bobkového listu, 40 ml 

oleja, 1 cibuľa,  30 g hladkej múky, 1 lyžica sladkej mletej papriky, 250g zemiakov, soľ podľa chuti, 100g 

smotany na šľahanie 33%, 200g pikantnej klobásy.  

Postup: Huby zalejeme vodou a necháme minimálne 60 minút odstáť. Do hrnca nalejeme 1000ml vody, 

pridáme bôčik, pokrájame kapustu, bobkové listy a privedieme do varu. Medzitým na rozohriatom oleji 

orestujeme do zlata na jemno nakrájanú cibuľu, prisypeme múku a pár minút miešame. Potom pridáme 

papriku, premiešame a odstavíme. Ďalej, zemiaky nakrájame na kocky a uvaríme ich v osolenej vode do 

mäkka. Vývarom zo zemiakov zalejeme zásmažku, pridáme smotanu a rozšľaháme do hladka. Zmes vmiešame 

do polievky, prisypeme nakrájané huby, privedieme k varu a pozvoľna varíme asi 20 minút. Nakoniec nasucho 

opečieme klobásu nakrájanú na kolieska, pridáme ju do polievky a podľa chuti prisolíme. Polievku môžeme 

podávať  čerstvým pečivom.  

Nakladané huby:  

Na 4 zaváracie poháre o veľkosti 500 ml si pripravíme: 1500g čerstvých húb, najlepšie hríbiky, soľ, 1 cibuľu, 

2 mrkvy. Nálev: 1000 ml vody, 600 ml bezeneckého octu, 20 g soli, 50 g 

cukru, 1 lyžička horčičného semienka, 1 lyžička celého čierneho korenia, 

4 bobkové listy. Postup: Očistíme huby, pokrájame a dáme do horúcej 

osolenej vody na 5 minút povariť. Do zaváracích pohárov poukladáme 

kúsky cibule, mrkve a huby. Vodu povaríme s octom, soľou, cukrom 

a korením. Horúcim nálevom prelejeme huby v zaváracích pohároch. 

Okreje zaváracích pohárov starostlivo osušíme a poriadne uzatvoríme 

viečkom. Huby sterilizujeme asi na 30 minút pri teplote 90° C. Necháme 

ich vychladnúť a potom uložíme do chladu a tmy.  

Jahody so zázvorom:  

Potrebujeme kilogram jahôd, zbavíme ich stopiek, prepláchneme ich 

nakrájame na väčšie kúsky.  Dáme ich do hrnca a pokropíme šťavou z 2 

citrónov. Potom prisypeme 40 g želírovacieho cukru (3:1) a 220g 

krupicového cukru. Všetko premiešame a privedieme k varu. Nakoniec pridáme 50g mletého zázvoru 

a spoločne varíme asi 4 minúty. Džem ľahko rozmixujeme alebo pomačkáme vidličkou. Čisté, teda vyvarené 

poháre naplníme džemom a uzatvoríme viečkom. Ihneď poháre obrátime dnom hore a necháme ich zľahka 

vychladnúť, potom ich otočíme nazad dnom dole. 

 

Ríbezľová bublanina: Potrebujeme 80g masla, 150g 

múčkového cukru, 2 vajcia, 300g polohrubej múky, 200 g 

zakysanej smotany, 1 balíček kypriaceho prášku do pečiva, 

300 g ríbezlí, tuk a hrubá múka na plech. Postup: Maslo 

nakrájame na malé kúsky a necháme ho zmäknúť pri izbovej 

teplote. Pridáme cukor, žĺtka a vymiešame do peny. Postupne 

vmiešame časť presiatej múky a zakysanú smotanu. Z bielkov 

vyšľaháme pevný sneh a vmiešame ho spoločne s múkou, 

ktorá nám zostala a kypriacim práškom do cesta. Plech 

s vyšším okrajom vymažeme tukom a vysypeme múkou. 

Cesto rozotrieme na plech a povrch posypeme ríbezľami. 

Pečieme v predhriatej rúre pri 185° C asi 45 minút. Po 

upečení necháme vychladnúť a potom krájame na porcie. 
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