
 

 

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 X. 

2022 

www.collectorum.eu, www.velkabytca.sk 
 

Nový prírastok do GALZA ( Karolko IV.) 

 
 

 

 3 

Dobrý deň GALZA čitatelia.  

Moje meno je Karol a narodil som sa 25.06.2022 

v Žilinskej nemocnici.  

Moja váha bola 3070 g. a dĺžka 50 cm.  

Na tento svet som prišiel 0:05, takže som na 

oslavu Jána meškal len 5 minút. Podľa povier z 

Maťka a Kubka, zrovna na Jána poklady zo 

Zeme vynárajú. No ja si myslím, že pre môjho 

dedka Jozefa Luláka a tiež môjho krstného otca 

PhDr. Martina Gácika,  budem tým najväčším 

pokladom, tak ako som pre maminu Barborku a 

tatina Karola.  

Dúfam že do týchto novín prinesiem veľa mojich 

zážitkov a radostí, ktoré prežijem spolu s mojou 

rodinkou a vami čitateľmi.  

(Spracovali Šperkovci) 

http://www.collectorum.eu/
http://www.velkabytca.sk/
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Galza informuje 

Smútime za: 

Dňa 4.7.2022 o 10.50 zomrel 

Jozef Višňovský volali ho aj 

Lolo šermiar alebo aj Fanfán 

Tulipán. Vyučoval rybársky 

krúžok spolu so Štefanom  

Harvánkom. Narodil sa 

16.10.1940. Jeho dcéra Jana 

Jamnická (nar. 20. júna 1967) 

je austrálska hádzanárka 

narodená na Slovensku. Bola 

členkou austrálskeho ženského národného 

hádzanárskeho tímu. Bola 

súčasťou tímu na Letných 

olympijských hrách v roku 

2000, kde odohrala päť zápa-

sov. Angola porazila Austrál- 

sky tím v zápase o desiate 

miesto. Jana Jamnická je 

matkou kanadskej triatlonistky 

Domi-niky Jamnickej, 

narodenej v Austrálii. Jozef 

Višňovský mal  dvoch synov 

Miroslava a Jozefa. Zdroj www.wikipedia.org Dňa 21.8.2022 zomrela Anna Višňovská vo veku 98 rokov.  

Bola prvá žena, ktorá dostala druhé najvyššie vyznamenanie ČSR, Rad 

republiky. Dostala ho 30.4.1951 pri jeho prvom udeľovaní, jej rad mal 

číslo 24. Narodila sa v roku 1923. Teraz by som rád priblížil čitateľom, 

ako sme vôbec prišli na pani Hanku Radvaňovú Višňovskú. Počas 

inštalácie výstavy diel Stanislava Bíroša, ktorú inštalovala Zdenka 

Svrčková za mojej asistencie sa pri nás pristavil náš spolupracovník 

Bohuslav Behrík. Pozeral si diela a tak sme sa ho 

pýtali, kto je toto a pán Behrík odpovedal, no veď 

to je Hanka Radvaňka, 

a už sa rozrozprával. 

Potom v lete 2022 mi 

volala naša kolegyňa Katarína Kasagrandová, že zomrela pani 

Višňovská a že to je vlastne tá, čo ju Stanislav Bíroš vytvoril. Ostatné 

informácie sme si potom pospájali a náš dopisovateľ PhDr. Martin 

Karásek, nám identifikoval vyznamenanie. Píšem to, aby čitatelia 

vedeli, že informácie v časopise Galzapress sú výsledkom našej 

spolupráce. Takisto sa chcem poďakovať pánovi Jurajovi 

Hajdúchovi za spoluprácu a upresnenia informácií, čo a týka zasa 

iných článkov.  

Mária Raždíková, za slobodna Všelková 
Dňa 28.9.2022 nás navždy opustila vo veku 87 

rokov. S našou drahou zosnulou sme sa 

rozlúčili dňa 3.10.2022 v Dome nádeje na 

mestskom cintoríne v Bytči. A so zápisom 

dátumu narodenia na úrade je historka: Babka 

sa narodila 24.2.1935 v Štiavniku a jej otec, 

pretože sa polámali ľady a vylial sa potok, zobralo lávku, bol narodenie nahlásiť až o dva dni 

keď voda ustúpila takže babke najskôr vystavili rodný list s chybným dátumom a až neskôr sa 

to opravovalo, ale na niektorých listinách to zostalo chybné . Dňa 4.11.2022 uplynie 23 rokov 

od úmrtia jej manžela Antona Raždíka. Údaje o pani Raždíkovej nám poskytol jej vnuk Braňo Urban.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Rodný dom Anny Radvaňovej 

Ferdinand Martinický narodený 

1.10.1888 na Lichvací jarmok 

Dňa 15. 09. 2022 vo 

veku 65 rokov zomrel 

Michal Školek, bývalý 

poslanec mestského 

zastupiteľstva v rokoch 

2010 – 2014. 

Bohuslav Berhík zomrel 4.8.2022 

vo veku 91 rokov a pohrebné obrady 

sa konali  6.8.2022 o 11:00 na 

mestskom cintoríne v Bytči. 

Bohuslav Behrík bol aktívnym 

čitateľom, prispievateľom a 

pomocníkom pri vydávaní nášho 

časopisu a v čísle 1/2017 robil kolega 

Jozef Lulák rozhovor s Bohuslavom 

Behríkom a v čísle 3/ 2021 sme 

uverejnili gratuláciu k jeho 90-ke. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Handball
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_women%27s_national_handball_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_women%27s_national_handball_team
https://en.wikipedia.org/wiki/Handball_at_the_2000_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Handball_at_the_2000_Summer_Olympics
http://www.wikipedia.or/
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V mesiaci máj 

2022 som 

odovzdal kameň 

pre účely jeho 

znovuosadenia v 

práve realizujúcej 

sa kaplnke. Bol si 

preň primátor 

mesta Bytča 

Miroslav Minárčik 

u mňa doma. O 

kaplnke budeme 

písať v čísle 4 v 

roku 2022. Týmto chceme zachytiť jej stav 25. 09. 2022. Kameň je 

znovuosadený po pravej strane od vchodu. Tento kameň bol uchovávaný v 

našej rodine od čias demontáže kaplnky a takisto sa u nás doma istý čas 

nachádzala socha sv. Anny (na chodbe), ktorá je v súčasnosti umiestnená v 

kostole. V roku 2022 sa teda kameň dočkal vyčistenia, osadenia a pozornosti 

širokej verejnosti. 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči schválilo dňa 24. 02. 2022 uznesenie číslo 

35/2022 a to: Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa 

hodnotenia projektov grantovou komisiou v I. kole r. 2022. Občianske zdru-

ženie GALZA malo žiadosť pre svoj projekt, vydanie odznaku s certifikátom 

v počte 200 kusov. 

Odznaky sme  vydali v 

Mincovni v Kremnici 

štátny podnik, certifikáty 

boli vytlačené u pána 

Františka Hrmela v Bytči 

(firma Technik - servis 

HB, spol. s r. o. Veľké 

Rovné) a návrh nám 

spracoval Ing. Juraj Hikl z 

Považskej Bystrice. Na 

certifikáte je vyobrazený služobný odznak, reálne používaný príslušníkom Mestskej polície v roku 2022 je tu tiež 

vyobrazená budova Mestského úradu, jej časť, kde sídli Mestská polícia v roku 2022. 

Bytčiansky jarmok 
Dňa 26. 08. - 27. 08. 2022 sa konal v Bytči Bytčiansky jarmok. Na bytčiansky jarmok v auguste 1968 si zaspomínal 

nás spolupracovník, záhradný architekt Ing. Jozef Janiš. Pán Jozef Janiš sa narodil 22. augusta 1954. V čase keď sa v 

Bytči konali jarmoky, mával teda vždy sviatok. V neskoršom období sa termín jarmokov zmenil. Jozef Janiš bol v 

tomto čase žiakom Základnej deväťročnej školy v Bytči, prázdninoval a mal pred sebou deviaty ročník. Teda v noci z 

utorka (20. 08. 1968) na stredu (21. 08. 1968) došlo k vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej 

republiky. Pán Jozef Janiš oslávil štrnáste narodeniny vo štvrtok (22. 08. 2022). Jarmok sa mal konať teda na konci 

týždňa. Presný deň nevieme, no rátame piatok, sobota alebo aj nedeľa (23. 08., 24. 08., 25. 08. 1968). Jarmok sa v 

tomto roku 1968 nekonal. Ako ďalej Jozef Janiš spomína, od mamy dostal vždy na jarmok 25 Korún československých 

s Jánom Žižkom, no v tomto roku nedostal, keďže sa jarmok v Bytči nekonal. Ako ďalej Jozef Janiš spomína, mesto 

Bytča nebolo strategickým bodom pri vpáde vojsk. V tento deň (21. 08. 1968) navštívilo Mestský národný výbor v 

Bytči, jeho budovu niekoľko sovietskych vojenských veliteľov. Zrejme šli k predsedovi Mestského národného výboru. 

V Bytči bol predseda Miestneho národného výboru v rokoch 1960 – 1968 Jozef Langer a v rokoch 1968 – 1969 bol 

Ivan Kamas. Ako ďalej rozpráva Jozef Janiš ponad Bytču bol letecký koridor popri rieke Váh smerom do mesta 

Komárno a odtiaľ proti prúdu rieky Dunaj lietali do Bratislavy. Lietadlá boli typu AN 24 (turbovrtuľové vojenské 

dopravné lietadlo).  

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1943 

V tomto čísle pokračujeme udalosťami, ktoré sa odohrali v okrese Veľká Bytča. Informácie sme čerpali zo Štátneho 

archívu v Žiline, fond prezidiálne, rok 1943 a pri tomto roku sa nachádzajú aj dokumenty datované rokom 1942. Teda 

opisujeme Veľkú Bytči podľa týchto dokumentov. 

Vojenská správa CPO v Bratislave dňa 29. 05. 1942 pod číslom Č-16.670/ - CPO – 1942 vo veci: Anglické a ruské 

zápalné prostriedky, informácie a návod na zneškodnenie, podpísaný je šéf CPO plukovník pech. Ján Imro (gen. v. v. 

Ján Imro 1897 – 1990, pozn. red.) píše následovné:  

„V prílohe zasielam poučenie o anglických a ruských zápalných prostriedkoch a balónku, ktoré používajú v tejto 

vojne a návod ako tieto zneškodňovať. Príloha je iba pre služobnú potrebu, preto zaobchádzajte s ňou tak, aby sa 

nedostala do nepovolaných rúk a spravodajská služba sa nedozvedela o rozsahu našich vedomostí o týchto zápalných 

prostriedkoch.“ k prílohe sme sa v archíve nedostali.  

Dňa 30. 07. 1942 žandárska stanica v obci Štiavnik, okres Veľká Bytča pod číslom jednania 126 dôverné/1942 vo 

veci balón neznámeho pôvodu videný dňa 30. 07. 1942 o 07.50 hodine nad obvodom tunajšej žandárskej stanice. 

Hlásenie podával veliteľ stanice Ladislav Lehotský, v zastúpení a hlásenie adresoval Veliteľstvu vojenskej leteckej 

hlásnej služby do Žiliny. 

„Hlásim, že dňa 30. 07. 1942 o 7.50 hodine dostavila sa na tunajšiu žandársku stanicu 40 ročná (v roku 1942 písané 

hlásenie) občianka zo Štiavnika, okres Veľká Bytča Mária Kamenárová, ktorá oznámila, že pred chvíľou videla letieť 

smerom od obce Papradno, okres Považská Bystrica jeden veľký balón, ktorý letel cez obec Štiavnik smerom na obec 

Setechov, okres Veľká Bytča.  

Na to ihneď nastúpili službu zástupca veliteľa stanice Ladislav Lehotský, strážmajster Vendelín Tarana, Jozef 

Závodský a Štefan Dvorský, ktorí však balón zadržať nemohli, pretože balón pod vplyvom povetria niesol sa do výšky 

a odletel smerom na obec Kolárovice, okres Veľká Bytča. Balón bol zástupcom Ladislavom Lehotským ďalekohľadom 

pozorovaný od jedného kopca na druhý a bolo zistené následovné: Gumový balón v priemere asi 150 až 200 

centimetrov veľký mal na spodnej časti niečo pripevnené asi 30 centimetrov od balóna vo veľkosti päste, odkiaľ visel 

dolu asi 150 až 200 metrov dlhý buď drôt alebo špagát. (v hlásení žandári píšu metre nie centimetre) Odpisy tejto 

správy predkladám priamo okresnému úradu vo Veľkej Bytči, obrannému dôstojníkovi u veliteľstva divízie v Trenčíne 

a hlavnému veliteľstvu žandárstva v Bratislave a služobným postupom župnému žandárskemu veliteľovi v Trenčíne.“ 

Žandárska stanica v obci Štiavnik, znovu ho vypracoval Ladislav Lehotský. Hlásenie má dátum 20. 09. 1942 číslo 

jednania je 157 dôverné 1942 a vypracovali ho vo veci: Fľaše s obsahom neznámej horľaviny – zhodené do obvodu 

tunajšej žandárskej stanice.  

„Hlásim, že dňa 20. 09. 1942 o 08.15 hodine počul menší šuchot roľník Jozef Heššo zo Štiavnika i so svojím 14 

ročným synom Jozefom. V tom momente však spozorovali ako vo vzdialenosti od nich asi 350 metrov začalo na 

pasienku zvanom Bŕložné horieť na štyroch miestach. Jozef Heššo ihneď o prípade vyrozumel lesného hájnika Pavla 

Kvašňovského, ktorý zobral so sebou lopatu, šiel na miesto činu a oheň spoločne s Heššom uhasili. Po uhasení ohňa 

Pavol Kvašňovský prípad oznámil zástupcovi požiarnej polície inšpektorovi Štefanovi Babiarovi, ktorý poslom 

vyrozumel ihneď tunajšie žandárstvo.  

Žandár, zástupca stanice Ladislav Lehotský a strážmajster Jozef Závodský dostavili sa na miesto činu dňa 20. 09. 

1942 o 09.05 hodine pričom zistili toto: Vo vzdialenosti od vicinálnej cesty asi 900 metrov v údolí zvanom Brložné 

nachádza sa na ľavom brehu potôčika pasienok zvaný Brložné. Na pravom brehu potôčika pásol kravy i so svojím 14 

ročným synom Jozefom roľník Jozef Heššo. O 08. 15 hodine počuli menší šuchot, pričom spozorovali, že na ľavom 

brehu potôčika na pasienku na štyroch miestach horí. Oheň spoločne s lesným hájnikom Pavlom Kvašňovským uhasili. 

Na mieste ohniska boli nájdené črepiny rozbitej fľaše a bolo vidieť okolo ohoreniska rozprskanú kvapalinu, ktorá mala 

farbu tmavožltú a zapáchala ako síra.  

Tieto fľaše boli zhodené z nepriateľského lietadla alebo z nepriateľského balóna, hoci v tom čase nebolo vidieť a 

ani počuť lietadlo a ani balón. Každá fľaša bola asi pol litrová a naplnená horľavinou, ktorá bola zapchatá na spôsob 

uzavretia pivovej fľaše. Na hrdle fľaše bola gumovým krúžkom upevnená 10 centimetrov dlhá a 2 centimetre priemeru 

hrubá plechová rúrka v ktorej boli tri kusy kovové guľky na ktorých bola uviazaná 30 centimetrov dlhá a 5 centimetrov 

široká biela látka. Z uvedených fliaš jedna dopadla 20 metrov od potôčika, 2 fľaše dopadli 80 metrov od potôčika a 

štvrtá dopadla 130 metrov od potôčika. Všetky 4fĺaše po dopadnutí na zem sa rozbili, tekutina z nich vytiekla a zhorela. 

Pri tejto príležitosti nikto neprišiel k úrazu a ani nevznikla škoda. Odpisy tejto správy predkladám priamo hlavnému 

veliteľovi žandárstva v Bratislave, Ústrednej štátnej bezpečnosti v Bratislave, Okresnému úradu vo Veľkej Bytči a 

služobným postupom župnému žandárskemu veliteľstvu do Trenčína.“ 

 

Žandárska stanica Predmier, okres Veľká Bytča pod číslom 32/1943, dôverné zo dňa 13. 02. 1943 vo veci: 

Nepriateľský zápalný balón – nález hlási Stanici stálej služby v Žiline následovné. Podpísaný za žandársku stanicu je 

vedením stanice poverený Kuciak.  
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Oznamujem, že dňa 13. 02. 1943 o 7.45 hodine priletel z juhozápadnej strany ponad riekou Váh t. j. od Veľkej Bytče 

smerom k Dolnému Hričovu, okres Veľká Bytča, nepriateľský zápalný balón, ktorý bol chytený Ladislavom Huberom 

z Dolného Hričova na lúke „Pod Šerchovou“, v katastri obce Dolný Hričov, okres Veľká Bytča. 

Ladislav Huber stál dňa 13. 02. 1943 o 7.30 hodine na svojom dvore. Zrazu spozoroval, že s juhozápadnej strany 

ponad rieku Váh a potom nad obcou Dolný Hričov, letí nepriateľský zápalný balón vo výške asi 50 metrov. V tom 

vybehol na ulicu a utekal smerom, ktorým letel balón. Na lúke „Pod Šerchovou“ balón dobehol a keď bol balón nižšie 

nad zemou, chytil ho za drôt, ktorý z balóna visel. Na tomto mieste drôt omotal o blízko sa nachádzajúci strom, aby 

balón neodletel. O chvíľu prišiel k nemu Ján Holý železničiar z Dolného Hričova. Tohoto nechal Ladislav Huber strážiť 

balón a sám odišiel prípad oznámiť notárskemu úradu v Dolnom Hričove. O uvedenom prípade sa tunajšie žandárstvo 

dozvedelo dňa 13. 02. 1943 o 8.00 hodine telefonicky od Františka Saidla, úradníka zamestnaného na notárskom úarde 

v Dolnom Hričove.  

Strážmajster Viktor Alakša a Antom Lukáč sa dostavili na miesto činu v ten istý deň o 09. 35 hodine a zistili 

okolnosti vyššie uvedené a toto: „Hliadka pri príchode na mieste činu zistila, že nádoba v ktorej je horľavina, bola už 

prázdna. Balón bol však ešte vzduchom naplnený. Potom bol vzduch z balóna na mieste dopadu vypustený, pričom sa 

balón roztrhol. V danom prípade sa jedná o balón, ktorého popis je uvedený v smerniciach Vzdušného úradu a 

veliteľstva vzdušných zbraní číslo 70914/1943zo dňa 03. 04. 1943. Pri dopade zápalného balóna nebol nikto zranený, 

ani nebola spôsobená žiadna škoda.  

Nádoba pre zápalnú látku pozostáva z valcovitej plechovej nádrže o priemere 20 centimetrov. Pod nádržou je 

pripevnený plechový odtokový môstok so záchytnou miskou. Na spodnom okraji nádrže sú vyryté číslice od 1 do 13 

okolo nádrže. Balón je zo svetložltej jemnej gumy.  

O tomto prípade bola tiež telefonicky vyrozumená stanica hlásnej služby v Žiline. Súčiastky balóna zasielajú sa 

Vojenskej správe CPO v Bratislave. Odpis správy sa súčasne zasiela priamo Okresnému úradu vo Veľkej Bytči, 

obrannému dôstojníkovi 1 divízie v Trenčíne, Hlavnému veliteľstvu žandárstva, župnému žandárskemu veliteľstvu v 

Trenčíne, Ústredni štátnej bezpečnosti v Bratislave a služobným postupom oblastnému žandárskemu veliteľstvu v 

Žiline.“ (Náš dopisovateľ Ing. Vladimír Gajdoš doplnil, že išlo o tri typy balónov z Veľkej Británie - so zápalnými 

bombami, oceľovým drôtom na skratovanie vysokého napätia a s propagandistickými letákmi. Balóny boli plnené 

vodíkom pri výrobnej cene 2 libry/balón) 

 

Týmto by sme ukončili naše rozprávanie o nepriateľských balónoch. Je možné, že s s nimi ešte stretneme. 

Pokračujeme udalosťami a vrátime sa nazad do februára 1943. Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 

4.013/3-1943 dňa 09. 02. 1943 „dôverné“ vo veci Rozširovanie tendenčných zpráv proti Slovenskému štátu – opatrenie 

dáva na vedomie všetkým okresným náčelníkom a teda aj okresnému náčelníkovi do Veľkej Bytče následovné: „Bolo 

zistené, že na územie nášho štátu sú rozširované poplašné správy, podľa ktorých peňažné ústavy budú musieť upísať 

40 % u nich na vkladné knižky a bežné účty uložených vkladov, ako vojnovú pôžičku a to bez súhlasu vkladateľov. 

Obyvatelia si ešte vojnové pôžičky pamätali z rokov prvej svetovej vojny (1914 – 1918). Táto správa mala za následok 

hromadné vyberanie peňazí z bánk. Ďalej bolo zistené, že na území nášho štátu a to hlavne na východe nášho štátu je 

rozširovaná správa, že má dôjsť ku kolkovaniu peňazí.“ podpísaný je prednosta ÚŠB a pozdrav „Na stráž!“ 

Ministerstvo vnútra v Bratislave pod číslom 212-90-11/2-1943 Sb. H dňa 13. 02. 1943 „dôverné“ vo veci Zatvorenie 

barov, zábavných miestností a upravovanie policajnej záverečnej správy dáva na vedomie okrem iných aj okresnému 

náčelníkovi do Veľkej Bytče. „Okresné a policajné úrady vyhotovia ihneď zoznam všetkých barov a živnostenských 

podnikov v ich obvode a v tom súčasne vyznačia všetky tie živnostenské podniky, ktoré sú známe stálymi výtržnosťami, 

sústavným nedodržiavaním záverečnej hodiny, zo zhromažďovania rôznych nespoľahlivých živlov, rozširovania 

šuškanej propagandy, ktorých majiteľ alebo nájomca je politicky, alebo aj inak nespoľahlivý, ktoré slúžia za kartárske 

strediská, kde sa hrávajú hazardné hry, kde nie je dodržiavaný zákaz čapovania liehových nápojov, počúvanie 

zahraničného nepriateľského rozhlasu a podobne. Po vyhotovení zoznamu dňom 15. 02 1943 v zmysle citovanej 

vyhlášky nariadia zatvoriť všetky bary a všetky horejšie zistené a vyznačené živnostenské podniky a ich jednotlivé 

miestnosti. Po ich uzatvorení budú štátne a bezpečnostné orgány čo najprísnejšie kontrolovať, či je vydaný zákaz 

dodržiavaný. Preto znovu vopred dôrazne upozornite majiteľov hostinských a výčapníckych koncesií, aby horeuvedené 

nedostatky netrpeli, ale aby vzornou čistotou, poriadkom, umiestnením propagandy Hlinkovej gardy, Hlinkovej 

Slovenskej Ľudovej Strany, materiálmi hostinské miestnosti vyzdobili.“ Za správnosť vyhotovenia je podpísaný 

prednosta manipulačnej kancelárie druhého oddelenia Starisnký. Pozdrav pri podpise je uvedený „Na stráž!!“ 

Prezídium Ministerstva vnútra, vládny komisár židovských pracovných táborov pod číslom 143 – 17/2-2, 1369 – 

1/43 v Bratislave dňa 16. 02. 1943 vo veci: Židia žijúci v miešanom manželstve s Nežidom – pracovná povinnosť – 

úprava. Tento prípis bol odoslaný okrem iných aj okresnému žandárskemu veliteľovi do Veľkej Bytče. Na vedomie 

takisto aj okresnému náčelníkovi do Veľkej Bytče. 
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Dňa 18. 02. 1943 pod číslom jednania 124/1943 prezidiálne píše Okresný náčelník vo Veľkej Bytči Jozef Čajka 

Ústredni štátnej bezpečnosti vo veci: Jozef Čajka, okresný náčelník vo Veľkej Bytči, použitie lekárskej pomoci lekára 

Žida.  

„Oznamujem, že tak ja, ako i moja manželka sme nútení použiť pomoc Žida zubného lekára Dr. Oskara Lengyela, 

ako jediného zubného lekára vo Veľkej Bytči, preto, lebo liečenie zubov odkladať ďalej ani ja, ani moja manželka 

nemôžeme. Vzhľadom na to, že mosty pred 22 rokmi vyhotovené sa zodrali a pod nimi sú hnisavé rany. Menovaný Žid 

lekár má prax vo Veľkej Bytči povolenú výnosom Ministerstva vnútra do dńa 23. 07. 1942 pod číslom 51 – 38 všeob. 

1/1942. Takéto pre život chúlostivé ošetrenie zubov nemôžem zveriť technikom, hoci vo Veľkej Bytči pracujú dvaja.“ 

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 57/dôverné/43 vyhotovila Zoznam hostincov z obvodu 

žandárskej stanice Veľká Bytča ku dňu 18. 02. 1943 na Príkaz okresného úradu vo Veľkej Bytči číslo jednania 113/43 

zo dňa 16. 02. 1943. 

Obec Veľká Bytča: 

majiteľka Mária Balalová, obchodvedúci Pavel Balala, manžel,koncesná listina od roku 1930, bez závady, majiteľ 

Anton Brežinský zároveň aj obchodvedúci, koncesná listina od roku 1933, bez závady, majiteľ Eugen Čmár, zároveň 

aj obchodvedúci, koncesnú listinu mu vydal Župný úrad v Turčianskom svätom Martine pod číslom 1174/27. Bez 

závady, majiteľ Jozef Čmár, obchodvedúci nájomca Jozef Sobčák, koncesná listina od roku 1926, bol oznámený, že 

predával korhelovi pálené číslo jednania 108/42 zo dňa 22. 01. 1942, majiteľ Cyril Getting mladší, zároveň aj 

obchodvedúci, koncesnú listinu mu vydal krajský úrad číslo jednania 347.351/13/38 dňa 11. 11. 1938. Pokutovaný 

pretože prekročil záverečnú hodinu o 10 minút., majiteľka Anna Hološová, a aj obchodvedúca, Koncesnú listinu má 

od 11. 11. 1938, pokutovali ju pretože prekročila záverečnú hodinu o 10 minút., majiteľ František Marčiš, zároveň aj 

obchodvedúci, v poznámke je uvedené, že v tom čase písania hlásenia neprevádza živnosť a že je živnosť 

pravdepodobne zrušená., majiteľ Ferdinand Martinický, a aj obchodvedúci zároveň, koncesná listina od roku 1928, 

Koncesnú listinu vydal Župný úrad v Turčianskom svätom Martine pod číslom 20157/28 dňa 09. 05. 1942, bez závad., 

majiteľka Mária Skotnická a aj obchodvedúca, bez závad, majiteľka a obchodvedúca Rozália Scherhoferová, koncesnú 

listinu má od 11. 05. 1927 a je podozrenie, že sa tam opíjajú ľudia., majiteľ a aj obchodvedúci Anton Školek, Koncesnú 

listinu má vydanú Župným úradom v Trenčíne číslo 12.998/IV/41 zo dňa 19. 05. 1941, jeden raz pokutovaný, že 

predával korheľom pálené, inak bez závad, majiteľ a obchodvedúci Ján Tichý, koncesnú listinu má od 01. 03. 1930. 

raz bol pokutovaný, lebo predával korhelovi alkohol, majiteľ a obchodvedúci Pavel Václavík, koncesnú listinu má od 

roku 1930 a raz ho pokutovali lebo dával krohelovi alkohol, majiteľ a Jozef Zaduban a obchodvedúci Karol Barcalík, 

koncesnú listinu má od roku 1935, raz ho pokutovali, lebo predával alkohol korhelovi. 

Obec Malá Bytča:  

Majiteľ Jozef Bunta, obchodvedúci Pavel Koniar, bez závady, majiteľ a aj obchodvedúci Ján Husár, koncesnú listinu 

má od roku 1928 a bez závad, majiteľ a obchodvedúci Ján Husár, majiteľ a obchodvedúci Ján Bazala, majiteľ a 

obchodvedúci Jozef Ďuriš, u neho je poznámka, že živnosť už v tomto čase neprevádza a všetci sú bez závad. 

Obec Hvozdnia: majitelia a obchodvedúci boli: Martin Mišutka a Štefan Gajdoš a obaja boli bez závad 

Obec Kolárovice: všetci boli majitelia a záoveň aj obchodvedúcimi: Žofia Hlavoňová, Marek Raždík, Martin Keco, 

Peter Fano, Urban Raždík, Anna Hruštincová rodená Lovásová.  

Obec Petrovice: majiteľ a zároveň aj obchodvedúci: Rozália Mahdiková, Mária Krivošová, Martin Rástočný 

Stroholec 

Obec Hliník nad Váhom: majitelia a zároveň aj obchod vedúci: Mária Papánková, Pavel Mičušík, Eduard Šutarík 

Obec Veľká Kotešová: majitelia a zároveň obchodvedúci: Ján Hozák, Tomáš Janec, Jozef Žilinčár 

Obec Zemianská Kotešová: majitelia a zároveň aj obchod vedúci: Anton Hložný, František Janec 

 

Obec Veľké Rovné: majiteľ Ján Rácik a obchodvedúci Ján Rajman, majiteľ Jozef Buchcár a obchodvedúci Jaroslav 

Zátopek, majiteľka Emília Drndulová a obchodvedúca Emília Drndulová, majiteľ Potravinové Družstvo Veľké Rovné 

a obchodvedúci Peter Kurucár, majiteľka vdova Anna Turčányi a obchod vedúci Jozef Masaryk, majiteľ Jozef Maroš 

Boško a obchodvedúci bol zároveň, majiteľ Jozef Gabaj a obchodvedúci Alojz Gabaj, majiteľ a obchodvedúci zároveň 

Ján Bolačka, majiteľ Karol Melocík a obchodvedúci Alojz Melocík, majiteľ Pavel Majstrík a obchodvedúci Alojz 

Šmurík.  

 

Týmto by sme zoznam uzatvorili. Všetci majitelia a aj obchodvedúci boli národnosti slovenskej. 

 

Prezídium Ministerstva vnútra, Vládny komisár židovských pracovných táborov, pod číslom 143-16/2-8/43, 1175/2, 

v Bratislave 22. 02. 1943 vo veci Zaraďovanie Židov do židovských pracovných táborov a stredísk – umožnenie riadne 

vystrojiť sa - všeobecná úprava. Prípis bol okrem iných odoslaný aj na Okresný úrad do Veľkej Bytče. „ukladám 

všetkým vyššie uvedeným štátnobezpečnostným orgánom, zaraďovanie Židov prevádzajúcim, aby pred odvedením do 

tábora, strediska, dotyčným zaradencom – Židom dovolili, po prípade umožnili riadne vystrojiť sa, teda vziať si so 
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sebou všetky potreby každodenného života, šatstvo, obuv, bielizeň, posteľné prádlo, periny a iné veci osobnej potreby, 

v množstve potrebnom pre táborový život a prácu v tábore alebo stredisku, taktiež stroje, nástroje pre práce v dielni. 

Stávajú sa totiž prípady, že pre nedostatočné vystrojenie niekedy nemožno zaradencov zapojiť do pracovného procesu 

tábora alebo strediska. Pracovné tábory (Sereď, Nováky, Vyhne) a židovské pracovné strediská (pri stavbe štadiónu 

Hlinkovej gardy v Žiline, pri stavbe hydrocentrály v Ilave) sú pracovnými organizáciami samostatnými, v tom zmysle, 

že štát na ich zariaďovanie a vydržiavanie neposkytuje nijaké finančné prostriedky, ale majú sa vydržiavať z práce 

vlastných rúk ich príslušníkov.“ 

Prezídium ministerstva vnútra pod číslom 15/268/1943, dôverné, súrne v Bratislave dňa 23. 02. 1943 vo veci: 

Komunistické letáky a heslá - rozširovanie. 

Prípis šiel na vedomie okrem iných aj Okresnému náčelníkovi do Veľkej Bytče. Tu sa okrem iného píše: „V ostatnej 

dobe stále viac badať zvýšenú činnosť bývalej komunistickej strany, ktorá sa javí tiež vo zvýšenom rozširovaní rôznych 

letákov, ktoré sú rozosielané na jednotlivé adresy aj poštou. Obsah letákov pozostáva väčšinou z uvedenia roku 1918 

a veľkého písmena „V“, alebo nemeckého hákového kríža, poťažme tiež kladivo a kosák, kliešte a veľkého písmena 

„V“. V ostatných dňoch tiež stále častejšie sa objavujú po uliciach, stenách a bránach domov v jednotlivých obciach 

popísané rôzne heslá proti Hlinkovej garde, proti predstaviteľom nášho štátu a tiež heslá oslavujúce Stalina, Sovietsky 

zväz, Československú republiku a podobne. Páchatelia uvedených trestných činov neboli nikdy dosiaľ vypátraní a zdá 

sa, že bezpečnostné orgány sa uspokojujú s odstránením nápisov a po páchateľoch nepátrajú. Súčasne nariaďujem 

venovať väčšiu pozornosť činnosti jednotlivých príslušníkov bývalej komunistickej alebo sociálno demokratickej 

strany a ich stykom so Židmi. Konečne upozorňujem, že v mnohých prípadoch by pátranie v tejto veci mohlo byť 

značne uľahčené získaním vhodného a spoľahlivého konfidenta, ktorého kladné služby by boli honorované z 

prostriedkov, ktoré máme po ruke.“ 

Daňová správa vo Veľkej Bytči pod číslom 520/1943 vo veci: Politická spoľahlivosť píše dňa 25. 02. 1943 

Okresnému úradu vo Veľkej Bytči následovné:  

Na nariadenie Ministerstva financií zostavujem návrhy vymenovať majúcich členov (náhradníkov) daňovej komisie 

pre obvod Daňovej správy vo Veľkej Bytči. Nakoľko členom (náhradníkom) daňovej komisie nemôže byť osoba 

politicky nespoľahlivá, preto žiadam tamojší úrad, aby ráčil vyšetriť a mne oznámiť politickú spoľahlivosť u týchto 

daňovníkov: 

Veľká Bytča: 

1, Viktor Arleth, roľník, majiteľ tehelne a nákladnej 

autodopravy 

2, Jozef Skotnický, roľník a mangliar 

3, Michal Fundáek, riaditeľ továrne na kožu 

4, Štefan Ďurný, obchodník s rozličným tovarom vo 

veľkom a malom 

5, Jozef Mahdík, mäsiar 

6, Rudolf Hološa, obchod s miešaným tovarom a 

výroba sódovej vody 

7, Štefan Božek, obchodník so strižným tovarom 

8, Karol Rek, spol. fy. „Manín“, výroba likérov a rumu 

9, Štefan Balala, obchodník so železom 

10, Viliam Janeček, obchodník s elektrotechnickými 

článkami 

ďalej: 

11, Ján Paštinský, roľník a obchodník s dobytkom z 

obce Predmier 

12, Jozef Drndul, roľník, hosinský a obchodník s 

drevom z obce Veľké Rovné 

13, Imrich Králik, mäsiar z obce Veľké Rovné 

14, Jozef Janec, roľník, povozník a predaj dreva z obce 

Veľká Kotešová 

15, Pavol Mišutka, roľník z obce Hvozdnica 

16, Ján Malobický, majiteľ lesného hospodárstva a 

píly z obce Dlhé Pole 

17, Štefan Božko – Soliš, obchodník s rozličným 

tovarom a hostinca Súľov - Hradná 

Lehotu na odpoveď stanovili na dátum 15. 03. 1943 

 

Žandárska stanica Veľká Bytča pod číslom jednania 75, dôvernéú1943, dňa 08. 03. 1943 odpovedá Okresnému úradu 

vo Veľkej Bytči. 

Oznamujem, že Daňovou správou vo Veľkej Bytči navrhovaní občania na zostavenie daňovej komisie sú tak po stránke 

mravnej, politickej úplne zachovalí a spoľahliví. Ani proti jednému z menovaných nebolo nikdy zo strany žandárstva 

zakročovné ani neboli podozrievaní nikdy zo žiadneho protištátneho alebo politického trestného činu.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Kalendárium výročí historických osobností mesta Bytča – rok 2022 /I./ 
 
Bol mladším bratom akademického sochára Stanislava Biroša (1901-1983), synom 

bytčianskeho krajčíra Štefana Biroša (1866-1941) a Jozefíny rod. Smolkovej. Pretože mal 

hudobné nadanie na hru na husliach, po ukončení domácich škôl začal študovať na 

konzervatórium v Prahe. Po dvoch rokoch štúdia bol nútený z dôvodu materiálnych 

problémov toto zanechať. Vrátil sa na Slovensko a ubytoval v Bratislave (1925), kde 

predpokladal, že sa mu podarí získať priazeň a finančnú podporu bohatých a vplyvných mecenášov. Za týmto účelom 

prezentoval umelecké nadanie na verejných koncertoch v Bratislave, Martine, Lučenci, Liptovskom Mikuláši, 

Ružomberku, Modre, Šamoríne, Skalici a v rodnej Bytči (1925-1927). Na koncertoch, ktoré usporadúval s podporou 

spolku Živena a Matice slovenskej, hrával skladby N. Paganiniho, M.A. Mozarta, L. van Beethovena, A. Corelliho, B. 

Voldana, F. Schuberta, M. Schneidera-Trnavského a iných známych skladateľov. V 1926 roku sa prihlásil na štúdium 

na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, ktoré  po absolvovaní niekoľkých prednášok ukončil, pretože školský 

poriadok nedovoľoval študentom zarábať si na živobytie koncertovaním. Mal študovať hru na husliach u vynikajúceho 

českého huslistu a pedagóga Gustáva Náhlovského (1885-1946). Snažil sa živiť príjmom z príležitostných koncertov, 

ale tie neboli postačujúce na vyriešenie jeho smutnej životnej situácie. Existenčné problémy mu spôsoboval nezáujem 

bohatých a  vplyvných ľudí, tváriacich sa navonok ako veľkých priaznivcov slovenského umenia a zlomyseľné reči 

neprajníkov. Z nedostatku finančných prostriedkov trpel biedou a hladom. Často jeho celodenným jedlom boli rožky s 

bielou kávou. V zúfalej materiálnej situácii a rozpoložení, predal svoje jediné husle, kúpil si pištoľ Browning a strelou 

do hlavy spáchal samovraždu. Bol pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.  

Osud talentovaného huslistu bol námetom novely „Vášeň“, napísanej iným bytčianskym rodákom, spisovateľom 

Ivanom Minárikom (1909-1967). Jej hrdina Paľo Štrba spáchal samovraždu pre neopätovanú lásku.  

 

Vzdelávala sa v ľudovej a meštianskej škole v rodnom meste, odkiaľ 

po absolvovaní ktorej, študovala na obchodnej škole v Brne. Umeleckú 

kariéru začala štúdiom spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v 

Bratislave, u J. Egema. Bola sólistkou opery Slovenského národného 

divadla (SND) v rokoch 1938-1963. Na javisku debutovala v 1929 roku 

ako Verona v jednoaktovej opere Viléma Blodka „V studni“. Hrala 

Ježibabu v „Rusalke“ (A. Dvořák). Vystupovala v operách J. Rosinského, T. Andrašova a iných skladateľov. V 

neskorších rokoch hrala úlohy múdrych, skúsených žien, trpiacich matiek, stareniek, pestúnok a množstvo komických 

postáv.  

Koncertovala na Slovensku aj v zahraničí (Viedeň, Budapešť). Okrem spevu mala aj herecké nadanie s  výrazným 

prejavom a schopnosťou stvárnenia charakteru postáv. Pracovala tiež ako externá vysokoškolská učiteľka na 

Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave (1961-1968). 

Za vynikajúcu a zaslúžilú umeleckú prácu obdŕžala v roku 1968 titul zaslúžilej umelkyne. 

 

Narodil sa vo Veľkej Bytči v rodine, ktorá mala talianskych predkov. 

Jeho otcom bol miestny obchodník Alojz Lombardini a matkou Františka 

Gerometta, sestra Eugena Geromettu (1819-1887). Jeho rodičia sa 

presťahovali z Bytče do Žiliny. Učil sa v ľudovej škole. Gymnázium 

absolvoval v Žiline, Trenčíne, Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a 

ukončil v Ostrihome. Potom študoval právo na právnickej akadémii v 

Bratislave a právnickej fakulte univerzity v Budapešti. Po škole pracoval na súde v 

Budapešti (1872) a neskôr o štyri roky v Žiline, kde sa stal súdnym notárom. V 1876 

roku bol vymenovaný za sudcu v Pezinku. Ponúkaného miesta sa vzdal a otvoril si 

pravotársku kanceláriu v Žiline, ktorá mu dala nezávislosť a možnosť sa plne venovať 

histórii a literatúre. Od 1878 roku pôsobil ako advokát, právny zástupca mesta a archivár 

Žiliny. Venoval sa vlastivednej práci a historickým výskumom, vďaka ktorým zachránil 

veľa vzácnych údajov z dejín Žiliny a Slovenska. Publikoval v časopisoch a novinách 

ako Slovenské pohľady, Slovenský letopis, Tovaryšstvo, Orol Tatranský, Dom a škola 

a iné. V 1874 roku vydal dielo „Stručný  dejepis slobodného mesta Žiliny“ („O prameni 

Lombardiniho dejín Žiliny“), ktoré opracoval na základe prepisov Ľudovíta Stárka. 

Spracoval miestopisnú štúdiu Bytče (1884), dejiny niekoľkých hradov a životopisné 

medailóny slovenských národných dejateľov z literatúry a umenia („Slovenský 

Plutarch“). Zomrel v mladom veku po dlhej a ťažkej chorobe.  
Pamätná tabuľa A. Lombardiniho v 

Bytči (foto - W.Oszczęda) 

BIROŠ Pavol 

* 12.03.1906 Bytča 

† 10.04.1927 Bratislava 

talentovaný huslista  

95. výročie úmrtia 

GABČOVÁ Janka rod. KAMASOVÁ 

* 14.05.1907 Bytča  

† 26.04.1999 Bratislava  

operná speváčka - altistka  

115. výročie narodenia 

LOMBARDINI Alexander 

* 12.04.1851 Veľká Bytča 

† 26.04.1897 Žilina 

vlastivedný pracovník, právnik, archivár 

125. výročie úmrtia 
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Vzdelával sa na strednej škole v Trenčíne a v Bratislave. Študoval na le-

kárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1930). Po ukončení 

vysokej školy absolvoval vojenskú službu, po ktorej začal pracovať ako 

sekundárny lekár na chirurgickom oddelení Štátnej nemocnice v Koši-

ciach. Odtiaľ prestúpil do Bratislavy, na univerzitnú chirurgickú kliniku 

vedenú prof. Kostlivým (1934), kde ako operačný elév a neskôr klinický 

asistent, sa venoval brušnej a zápalovej chirurgii. Neskôr sa stal asisten-

tom pre ortopedickú a detskú chirurgiu u prof. Čarského, po ktorého od-

chode a vlastnej habilitácii v odbore ortopedická chirurgia, bol poverený 

vedením Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

(1942). V habilitačnej práci sa venoval problému patomorfológie, 

diagnostiky a liečby vrodeného vykĺbenia bedrových kĺbov (LCC). Bol 

menovaný za mimoriadneho profesora ortopédie (1945) a za prednostu 

Ortopedickej kliniky v Bratislave, ktorú viedol v rokoch 1942-1975. 

Neskôr získal docentúry zo 

všeobecnej chirurgie a menovanie za 

riadneho profesora (1948). Ako 

profesor na Lekárskej fakulte UK, 

vedúci Katedry rekonštrukčnej 

chirurgie a vedúci Katedry ortopédie 

Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie leká-

rov a farmaceutov, sa venoval odbor-

nej príprave a vzdelávaniu mladých 

lekárov a vedcov. Absolvoval množ-

stvo odborných ciest, pobytov a stáží v zahraničí (Sovietsky zväz -1937, Taliansko 

– 1940,  USA – 1947-1948). Bol členom korešpondentom SAV (1955) a 

akademikom SAV (1964). 

Patril medzi najvýznamnejších priekopníkov slovenskej ortopédie. Bol čest-

ným predsedom Československej spoločnosti pre ortopédiu, chirurgiu a traumato-

lógiu, zakladateľom a prvým predsedom slovenskej odbočky ortopedickej spoloč-

nosti, člen Československej chirurgickej spoločnosti. Bol tiež členom mnohých 

medzinárodných lekárskych spoločností (napr.  American academy of orthopaedic 

surgery, Royal Society Of Medicine a iných). 

Významne prispel k chirurgickej liečbe chorôb chrbtice a nádorov pohybovej 

sústavy. Zaoberal sa aj chirurgiou reumatických chorôb. Bol autorom a spoluau-

torom monografických prác, vysokoškolských učebníc, množstva štúdií a príspevkov v odborných domácich a zahra-

ničných časopisoch.  

Bol tiež jedným zo zakladateľov a redaktorom časopisu Slovenský lekár, členom redakčnej rady Bratislavských 

lekárskych listov, časopisu Acta Chirurgiae Orthopaedie et Traumatologiae Cechoslovaca, sovietskeho časopisu Or-

topedija, travmatologia i protezirovanije. Vo voľnom čase sa zaujímal o históriu medicíny, najmä ortopédie.  

Za zásluhy pre československú medicínu a rozvoj ortopédie na Slovensku bol veľakrát ocenený a vyznamenaný.  

Na počesť akademika Jána Červeňanského každoročne v posledný januárový týždeň organizuje Slovenská ortope-

dická a traumatologická spoločnosť národný kongres spoločnosti - Červeňanského dni. 

Cenil si udelenie čestného občianstva rodného mesta, ktoré mu bolo udelené v r. 1965.  

Navštevoval meštiansku školu v Bytči. Neskôr sa vzdelával v gymnázium v Trenčíne, 

uhorskom Váci a Budapešti, kde maturoval (1919). Od detstva sa venoval hre na hus-

liach. Počas pobytu v Budapešti navštevoval hodiny u významného huslistu Jenő Hu-

baya.  

Po 1. svetovej vojne sa vrátil do novovzniknutého Československa. Študoval hru na 

husliach u prof. Jaroslava Kociána a Bedřicha Voldana, na konzervatórium v Prahe. Kon-

certoval doma aj v zahraničí: Nemecku, Maďarsku, Poľsku. Po pražských štúdiách prišiel do Žiliny, kde z poverenia 

mestskej rady zriadil Hudobnú školu (1927), s troma oddeleniami: husle, klavír, spev. Bol to tretí takýto vzdelávací 

útvar na Slovensku. Stal sa jej dlhoročným riaditeľom a učiteľom hry na husle. Ním vedená škola bola rozšírená neskôr 

o pobočky: Bytča, Rajec, Martin, Vrútky, Lietavská Lúčka, Rajecké Teplice, Čadca, Dolný Kubín a významne 

ovplyvňovala a rozvíjala hudobný život Žiliny a  jej okolia. Zaslúžil sa o to, aby na Hudobnej škole v Žiline vzniklo 

pedagogické oddelenie na prípravu odborníkov učiteľstva hudby, ktoré  bolo neskôr premenované na Vyššiu hudobnú 

školu (1952), pretvorenú potom na   Pokračovanie na strane č. 12  

Pamätná tabuľa prof. MUDr.J. Červeňanského (foto – 

W.Oszczęda) 

Hrob prof. J. Červeňanského na cintoríne v 

Bytči (foto: W.Oszczęda) 

ČERVEŇANSKÝ Ján 

* 29.1.1905 Bytča  

† 05.7.1977 Bratislava 

Akademik, lekár, svetoznámy slovenský 

ortopéd,  zakladateľ modernej slovenskej 

ortopédie, univerzitný profesor (prof. 

MUDr. Dr.h.c., DrSc.), čestný občan mesta 

Bytča 

45. výročie úmrtia 

ÁRVAY Ladislav 

* 05.12.1900 Bytča 

† 13.08.1967 Žilina  

huslista, hudobník, pedagóg 

55. výročie úmrtia 
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Taký nenápadný chalan, „srandista“ so svojským humorom, veľmi inteligentný a historik ktorého nezaskočíte  so 

žiadnou otázkou z minulosti, vo „vybavovačkách“ po úradoch je ako ryba vo vode a hlavne „originál“ Bytčan. 

Je predsedom mestského klubu s názvom Klub muzeálno – galerijnej spoločnosti v Bytči, predsedom občianskeho 

združenia GALZA, jeden z jej troch zakladajúcich členov a člen Zberateľského klubu Hliník nad Váhom. Ešte musím 

dodať aj funkcie z komunálnej politiky – je poslancom mestského zastupiteľstva v Bytči, predsedom komisie výstavby 

a životného prostredia, člen grantovej komisie a člen mestskej rady. Ale je to tak trochu aj „uháňač“ s nepríjemnými 

poznámkami ktoré keď počujete, tak zadanú úlohu radšej ihneď vykonáte až máte od neho pokoj...totiž to, keď za vami 

príde s úlohou dnes, tak najlepšie keby bola vykonaná už včera. 

A aby som nezabudol na „funkciu“ krstného tatu Karola Šperku (syn Barbory Šperkovej rod. Záhumenskej – tretej 

zakladajúcej členky GALZY o.z. a jej manžela Ing. Karola Šperku) Osobne sme dobrí kamaráti a dal by som za neho 

ruku do ohňa! 

A tak som sa ho rozhodol trochu „vyspovedať“ ani nie tak zo zberateľstva, ako z osobného života. 

 

Rozhovor s PhDr. Martinom Gácikom 

 

Maťko určite sa pamätáš na „prestrelku“ spred štyroch rokov ktorú sme prezentovali v Galzaprese pred štyrmi 

rokmi. Teraz tu budeš mať sólo...povedz mi niečo z detstva a ako si naň spomínaš? 
 

Od narodenia žijem v Bytči na ulici SNP. 

Vyrastal som so starými rodičmi a s mamou 

Máriou a starými rodičmi (starý otec - Marián 

Mahdík, stará mama – Mária Mahdíková rod. 

Čmárová) ktorí mali koníka – volal sa Pejo, pred 

Pejom bol Buro, do desiateho roku môjho života 

aj kravu - Rybenu. A samozrejme hydinu – 

sliepky, zajace, husi. O Peja som sa musel starať 

– kŕmiť, kydať, česať ale aj brodiť na zadnej rieke 

cestou k detskému domovu. Zbožie pre Peja sme 

chodili šrotiť k Petrovi Pradeniakovi, chodili sme 

ku kováčom – Ondrejovi Skotnickému ale aj 

k Jánovi Kochovi. Keď starý otec predal koňa 

(rok 1985), chodieval pozerať ďalšieho. Nemali 

sme auto a tak ho vozili jeho kamaráti. Teda 

chodievali sme  Jánom Kochom, Milošom 

Adamíkom a Milanom Honzom do Krupiny, 

Terchovej, a iných miest. Starý otec ma vždy 

vypýtal zo školy, na čo som sa vždy tešil a zároveň som sa aj bál aby neodišli náhodou bezo mňa...Vo Hvozdnici kúpil 

starý otec kobylu ktorá „kúsala“ – tak ju vrátil, to bol posledný koník ktorého mal. Ale chodili sme aj majstrovi sedlárovi 

do Papradna s pánom Rigerom na Trabante. Majster sedlár mu šil chomút a opravoval podušky, ktoré sa dávali pod 

chomút.   

 

Aj ja sa pamätám na tvojho deda, keď chodieval po „oračkách“ a podchvíľou ho bolo vidno u niekoho na 

záhrade. Dobre Maťko a čo iní kamaráti starého otca? 
 

Občas sa zastavil Jozef Riger s RND-éčkou, rád som počúval rozhovory starého otca s Pavlom Martinickým – ktorý 

projektoval kanál alebo pána Ciesarika ktorý mal spomienky na I. svetovú vojnu. Ale aj Milana Honzu  a Pavla Bančáka 

s manželkou ktorí rozprával o Semeteši. S pánom Bančákom sme sa rozprávali cez plot a občas som dostal misku 

sliviek ringlot. Pár krát sme boli na hubách so susedom a kamarátom z detstva Pavlom Kurejom. Spomínam aj na 

nebohého Ivana Pradeniaka s bratom Tiborom ktorí chodili ku nám strieľať vrabce zo vzduchovky na povale kde sme 

mali zbožie a tých spomienok je veľa. Nedá sa zabudnúť aj na Antona Jandzíka z Hliníka nad Váhom, robil šoféra na 

pohrebáckom aute. Keď chodieval ku nám za starým otcom na čiernom aute Škoda 1203 tak sa ľudia ku nám otáčali 

pohľadmi. Spomínam si ako sme vyorávali na roli zemiaky a Tóno Jandzík došiel na pohrebáku pozrieť ako nám to ide 

a auto nechal zaparkované pri roli. Ľudia, čo šli náhodne okolo sa pýtali, že čo sa stalo. Takisto aj Marián Krúpa z ulice 

sa vedel pristaviť u nás a porozprávať sa. K pánovi Krúpovi chodievam teraz zasa ja, keď potrebujem niečo zmajstrovať 

ohľadom pece.   

Vianoce 1984 
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K tým oračkám mám spomienky, ako nás bolo veľa ľudí a ľudia chodievali pomáhať nám zbierať zemiaky a zasa starý 

otec chodieval ľudom orať záhumienky, záhrady. Polia sa v tom čase obrábali a ľudia viacej sadili pestovali a chovali. 

Spomínam si na malú Hanku Fundárkovú bývala v dome ako je teraz predajňa Astel v Bytči, pani Všelkovú z našej 

ulice, pani Škanderová, Miro Výcha, pán Adamík krajčír. Spomínam si aj ako sme od Petra Pradeniaka priviezli zajace 

aj so zajačincom. Potom sme chovali zajace  a určitý čas som mal aj holuby. Dal mi dva kúsky Tóno Jandzík. Sused 

Pavol Bančák tiež choval holuby a takisto aj sused zo zadnej časti pán Kanis. Nemôžem zabudnúť na mená ako Jozef 

Kurucár, Pavol Kujaník, Radoslav Getting, susedia Kurejovci Pavol a Emília. V ulici som obdivoval automobil 

Mercedes ktorý mal pán Gajdoš. Takisto Adam Adamík murár, Rudolf Pajger, Jožo Šipovský, ktorý mal tiež koňa 

v Bytči a samozrejme pán Peter Majzel. Vedľa nás býva v súčasnosti Miroslav Bočko a pred ním v tomto dome bývala 

Štefánia Hrtánková spomínam si, že spievala v súbore Petrovičan. Chodieval som na jej vystúpenia s mamou, keď sa 

konali na amfiteátri v Bytči. Požičiavala si od nás sem - tam na tieto 

vystúpenia gazdovské predmety ako bič, drevené hrable a podobne.  

 

Maťko viem, že si chodil na základnú školu na Mierovej ulici a čo 

potom? 
 

Ešte predtým musím povedať, že som na ZŠ s obľubou navštevoval 

krúžky ktoré boli v Pionierskom dome v zámku, napr. na letecko – 

modelársky ktorý viedol Ing. Ivan Brezány alebo neskôr na rybársky 

krúžok ktorý viedol Jozef Višňovský a pán Štefan Harvánek. Rybárčiť 

som chodieval na Váh za firmu Kinex. V tom čase tam žili vedľa 

Kinexu v unimobunkách pracovníci z Vietnamskej socialistickej 

republiky.  

Po základnej škole 1 – 8 som išiel na Strednú poľnohospodársku školu 

v Žiline. Začal som študovať za socializmu a skončil som za 

samostatnej Slovenskej republiky (1989 - 1993). Vojenčinu som 

absolvoval v Malackách VÚ 3016 civilná ochrana, bol som tam 

v spojovacej rote 12 mesiacov a domov som chodieval autostopom zo 

Zlatých pieskov. Po vojenčine (1994 – 2004) som nastúpil na colnicu 

v Žiline pobočka Makov ako colný úradník, po colnici prišiel Cyprus 

kde som naťahoval telefónne káble 2 roky. A potom som sa dal na 

podnikanie ktoré trvá dodnes. Medzi tým keď som robil na colnici som 

chodil na univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici kde som skončil 

bakalárske štúdium v roku 2002, v roku 2005 počas pobytu na Cypre 

som ukončil magisterské štúdium. A v roku 2007 som si dal žiadosť na rigoróznu skúšku ktorú som ukončil doktorátom 

v roku 2009. Pre zaujímavosť k „rigám“ som potreboval materiál z Národnej knižnice v Martine a keď som ho chcel 

požičať domov až nemusím chodiť do Martina, musel som dať zábezpeku 100.000,- korún. Jednalo sa o noviny Slovák 

a Gardista (1939 – 1945) 

 

Viem, že sa ideš opäť uchádzať o poslanecký mandát, keby si mal urobiť taký „odpočet“ činnosti, toho čo sa ti 

podarilo, čo by si rád spomenul? 

 

Máš pravdu Jožino, v roku 2018 ako sa mi podarilo obhájiť zastupiteľský mandát o ktorý sa 

budem uchádzať aj teraz v roku 2022 a týmto by som rád poprosil spoluobčanov o ich 

podporu vo voľbách, ale aj o takú malú spoluprácu na poli zberateľstva a histórie Bytče 

a okolia. Ak by niektorí čitatelia ponachádzali staré fotografie alebo iné materiály týkajúce 

sa tohto regiónu bol by som im vďačný za ich zapožičanie - po ich naskenovaní čestne vrátim. 

A odpočet? Musím spomenúť záchranu podstavca neznámeho umiestnenia a stĺp pod sv. 

Jána Nepomuckého a jeho inštaláciu v areáli Zámockého parku v roku 2019. Kameň 

neznámeho umiestnenia, ktorý zachránil Juraj Kalaš a objavil Juraj Hajdúch, zrekonštruoval 

sochár Dušan Hagara sme umiestnili pred reštauráciu La Storia v areáli zámockého prostredia v auguste 2022. V roku 

2020 prišla corona a nastal útlm. V GALZE sme počas štyroch rokov vydávali noviny, odznaky, brožúry. Zmapovali 

sme výpovede osemdesiatnikov a deväťdesiatnikov ktorí poniektorí nás navždy opustili. Napríklad Fedor Salajka, 

Miloš Janeček, Janko Gärtner, Bohuslav Behrík, JUDr. Ďurjanová Lýdia, Kamila Šukalová, MVDr. Ladislav 

Skotnický. Niektoré rozhovory sme stihli len tak - tak na poslednú chvíľu. Ale to človek nikdy nevie kedy mu „zhasne 

sviečka“. 

Maťko tak aj ja ti prajem úspech vo voľbách a nech sa ti darí - dík za rozhovor. Spracoval JL 
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Maďarské vyznamenanie za statočnosť 

 

Medzivojnové Maďarsko sa pri zakladaní svojich vyznamenaní inšpirovalo aj zaniknutou monarchiou. Osobitne to 

platí o prestížnom vyznamenaní za statočnosť v boji, ktoré sa inšpirovalo starým Rakúsko Uhorským vyznamenaním 

rovnakého názvu. 

Toto vyznamenanie v štyroch stupňoch založil dňa 14. apríla 1939 svojím najvyšším rozhodnutím maďarský regent 

Miklós Horthy, ako vrchný veliteľ ozbrojených síl. Bolo určené príslušníkom maďarských ozbrojených síl nižších 

hodností, ako aj príslušníkom žandárstva a iných maďarských ozbrojených zložiek za osobnú statočnosť v boji. Vo 

výnimočných prípadoch bolo možné toto vyznamenanie udeliť aj civilným osobám a príslušníkom ozbrojených síl 

cudzích štátov.  

Vyznamenanie za statočnosť bolo po vzore svojho Rakúsko Uhorského predchodcu 

rozdelené do štyroch stupňov. Najnižším bola bronzová medaila s priemerom 35 milimetrov, 

nasledovala malá strieborná medaila s rovnakým priemerom, veľká strieborná medaila 

s priemerom 40 milimetrov a rovnako veľká zlatá medaila. Dňa 12. 

septembra 1942 bola zlatá medaila rozšírená o stupeň pre dôstojníkov. 

Vyznamenanie malo na lícnej strane vyobrazenie admirála Horthyho 

s opisom, na rubovej strane bol maďarský štátny znak, položený na 

skrížených mečoch a vavrínových ratolestiach. V spodnej časti je nápis 

VITÉZSÉGÉRT.  

Stužka všetkých stupňov je trojuholníková, červená, po krajoch 

lemovaná tenkým zeleným a bielym pásikom. Na stužke zlatej medaily pre 

dôstojníkov je umiestnená malá svätoštefanská korunka so skríženými 

mečmi. Tak, ako v prípade starej monarchie, aj viacnásobné udelenie toho 

istého stupňa sa označovalo kovovou páskou, pripevneniu na stužke. 

Tieto vyznamenania, existujúce prakticky v dobe vojny, boli zhotovené z puncovaného striebra 

a zlata, postriebreného alebo pozláteného bronzu (označené na hrane BRONZE), alebo 

z pozláteného alebo postriebreného takzvaného vojnového kovu, tieto 

neboli značené. 

Počty udelených vyznamenaní za statočnosť: 

Bronzová medaila bola udelená 35000 krát, malá strieborná 8500 krát, veľká strieborná 2500 

krát, zlatá 39 krát, počty zlatej medaily pred dôstojníkov uvádzajú maďarské zdroje od 20 do 

23 krát. Zlatá medaila je rarita, zhotovená z puncovaného zlata doslova unikát. Existuje zoznam 

nositeľov, medzi ktorými môžeme nájsť napríklad aj dve maďarské stíhacie esá, ktorými boli 

László Molnár a Dezső Szentgyörgyi. Mala aj obrovskú prestíž, ktorá sa rovnala najvyšším 

vyznamenaniam za statočnosť v ostatných bojujúcich štátoch. Taktiež sa veľmi málo vyskytujú 

strieborné medaily z puncovaného striebra.  

Na uniforme sa nosili súčasne všetky udelené stupne. Vyznamenanie bolo udeľované 

maďarským ozbrojeným silám predovšetkým na východnom  fronte, v ZSSR, ale aj v ťažkých 

bojoch s Červenou armádou na maďarskom území v prvých mesiacoch r. 1945. 

Na záver spomeniem, že podobné vyznamenanie za statočnosť bolo založené aj v Nezávislom štáte Chorvátsko. 

Dedičstvo bývalej monarchie istý čas pretrvalo. 

Na fotografiách je veľká strieborná medaila z puncovaného striebra. Aj keď má na sebe určité znaky nosenia 

a opotrebovania, je to zaujímavý artefakt maďarskej vojenskej histórie v rokoch 1939-1945. 

Pokračovanie zo strany č. 9 Spracoval PhDr. Martin Karásek 

Konzervatórium v Žiline (1961). Vedeniu a pedagogickej činnosti školy sa venoval až do svojej smrti. V škole vychoval 

množstvo nadaných hudobníkov.  

Študoval filozofiu v Trnave (1775) a neskôr v rokoch 1778-1781 teológiu 

na viedenskej univerzite - Pázmáneum (lat. Collegium Pazmanianum). Bol 

dvorným kaplánom ostrihomského arcibiskupa J. Baťána (1783-1784), 

farárom v Senici (1784-1805); menovaný bratislavským (1805), 

ostrihomským kanonikom (1807), arcidiakonom tekovským (1814), 

veľprepoštom (1823), titulárnym biskupom z Listry (Lykaonia) a 

arcibiskupským vikárom. Je autorom uvítacej reči Sermo, quo in limine Congregationis Palatii – dominum supremum 

comitem beneventavit (Ostrihom 1825).  

Waldemar Oszczęda 

Zdroj: „Slovník historických osobností mesta Bytča“, sprac. Waldemar Oszczęda, Mesto Bytča, Bytča 2021  

BEŇOVSKÝ Ján  

* 03.09.1756 Bytča - Beňov 

† 20.08.1827 Ostrihom (Maďarsko) 

farár, arcibiskupský vikár  

195. výročie úmrtia 
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Príbeh jedného kameňa 
V roku 2019 v 

Galzapresse číslo 4, 

na strane číslo 4 

vyšiel článok o 

zachránenom 

kameni: Po 

skončení akcie v 

Zámockom parku 

šiel zobrať 

akademický sochár 

Dušan Hagara 

nájdený podstavec  

ku rieke Váh. 

Podstavec zobral 

do svojej dielne a 

prebehne jeho 

reštaurácia. Na podstavec 

upozornil Ing. Juraj Hajdúch a 

medzi sviatkami na konci roku 

2018 sme ho boli zdokumentovať 

spolu s Ing. Jurajom Hajdúchom,  

Ing. Jozefom Janišom.  Tento 

podstavec opatril a vlastne aj 

zachránil Juraj 

Kalaš, majiteľ 

odťahovej služby. 

Juraj ho našiel 

vyhodený pri rieke 

Váh. Po reštaurácií bude podstavec vystavený v Zámockom parku. 

Kameň zreštauroval akademický sochár Dušan Hagara a 31. 08. 2022 

ho priviezol do Bytče. Kameň sme dočasne umiestnili na mestský 

pozemok, ktorý má v prenajme reštaurácia LA Stória v Bytči. 

Nakoľko reštaurácia La Stória sídli oproti Zámockému parku a 

poskytuje pre kameň prístrešie, je to vhodné umiestnenie. Časom by 

sme kameň premiestnili do Zámockého parku oproti. Kameň má 

neznámy pôvod. Kameň sme skladali z auta viacerí a to: Dušan 

Hagara s pomocníkom Ing. Petrom Petrášom, PhDr. Martin Gácik so synom Ronaldom Gácikom a majitelia reštaurácie 

Miroslav Ricciardone (Corno di Rosazzo, Talianska republika) a Linda Hulínová (Bytča, Slovenská republika). Na foto 

je kamenný stĺp. Dnes je tam sídlisko a oproti je novinový stánok a budova Polície. Sú domienky, že je to kameň z 

tohto stĺpa.  

 

 

Osada Magale – oslava 78. výročia SNP 

V nedeľu 28.8.2022 sa konalo v obci Petrovice, v osade 

Magale oslavy 78 výročia SNP. 

Zľava: primátor Miroslav Minárčik, poslankyňa mestského 

zastupiteľstva Ľubka Rybáriková, poslanec mestského 

zastupiteľstva Martin Gácik s dcérou Grétkou, občiansky 

aktivista Vladimír Dančík a poslanec mestského 

zastupiteľstva a zástupca primátora Juraj Babušík. 

 

 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Foto a text: Filip Sunega, foto uložené v archíve 

Žilina 
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Školské fotky z Veľkej Bytče 

 

1. Makovická (?), 2. Šalátová, 3. Harantová, 4. Emil Tiso, 5. , 6. ,7. Lubuškyová, 8. , 9. Kratkoruký, 10. Ľudovít 

Meliš – Čuga (* 31.7.1911 v Hornej Porube vtedy okres Považská Bystrica, dnes okres Ilava),  11. Marenčíková,  

12. ,13. , 14. Šalát, 15. Lubušky 

1. Lubuškyová, 2. ,3. , 4. Jánošík,5. Šalátová, 6. ,7. ,8. ,9. Tiso, 10. Baláž, 11. ,12. Baláž, 13.   
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1. ,2. Šalátová, 3. vdp. Hrabovec, 4. Emil Tiso, 5. Kučerová, 6. Lengyelová, 7. asi Lubušky, 8. Ludovít Meliš – Čuga, 

9. Uhrík, 10. Šalát, 11. Bričková, 12. Marenčíková, 13. Ján Badík, 14. Krátkoruký – učil chémiu, 15. Čerňanský – učil 

matematiku 

1. Balalová, 2. , 3. Nedvieď, 4. ,5. vdp. Poloček, 6. Kopová, 7. Arletová, 8. ,9. ,10. Biroš, 11. Sigotský, 12. Baláž, 13.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik za spolupráce s K. Kasagrandovou, A. Harantovou, Mgr. M. Harantovou a B. Behríkom   
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Príbeh jednej busty 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči na svojom poslednom riadnom zasadnutí (voľby sa konajú 29. 10. 2022 v sobotu) 

schválilo uznesenie č. 119/2022 Mestské zastupiteľstvo Schvaľuje: Finančné prostriedky na práce spojené s osadením 

pamätníka M. R. Štefánika v parku v Bytči a práce spojené s úpravou parku vo výške 8.100,- €, v zmene rozpočtu 

Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 7/2022 k 30. 09. 2022. Primátor mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčik toto 

uznesenie podpísal a teda realizačné práce sú započaté. O tejto udalosti budeme čitateľov informovať v nasledujúcom 

kvartálniku Galzapress a to v čísle 4. Na fotke sa nachádza busta, ktorú vytvoril bytčiansky rodák Stanislav Bíroš. Jeho 

epoxidová predloha je uložená v Dome kultúry v Bytči.  

V roku 2022 sa podarilo primátorovi mesta Bytča Ing. Miroslavovi Minárčikovi získať znovu do majetku Mesta 

Bytča bronzovú bustu Milana Rastislava Štefánika (21. 07. 1880 – 04. 05. 1919). Milan Rastislav Štefánik bol 

spoluzakladateľ československých légií počas obdobia prvej svetovej vojny a bol spoluzakladateľ Československej 

republiky, ktorá vznikla 28. 10. 1918 a Slovensko sa k tejto republike prihlásilo Martinskou deklaráciou dňa 30. 10. 

1918.  

Autorom busty je bytčiansky rodák Stanislav Bíroš (12. 11. 1901 – 16. 09. 1983. Stanislav Bíroš pôsobil v živote 

ako sochár, maliar, grafik a výtvarný pedagóg. Vyštudoval sochárstvo v rokoch 1921 – 1927 na Vysokej umelecko – 

priemyselnej škole v Prahe. 

Bustu odliali vo firme Jozef Haszpra, umělecká slévarna v Brandýsem nad Labem a táto firma vystavila Miestnemu 

národnému výboru v Bytči účet. Miestny národný výbor sumu 40 tisíc korún československých zaplatil v dvoch 

splátkach. Odliatok bol teda zaslaný železnicou dňa 11. 01. 1949, číslo nákladného listu 217. 

O zámer o postavenie pamätníka sa zasadzoval v tomto období člen samosprávy v Bytči Jozef Hromec. Suma mala 

byť do výšky 250 tisíc Kčs a mala byť čerpaná z rozpočtu na rok 1948.  

Po februári 1948 sa osobnosť Milana Rastislava 

Štefánika dostala do nemilosti vtedajšieho 

ľudovodemokratického zriadenia.  

Teda v Bytči nakoniec od osadenia busty upustili. 

Osadenie busty bolo od začiatku myšlienky naplánované 

do Parku Slobody pri Základnej škole (Ulica Lániho, do 

roku 1989 Revolučná ulica).  

V roku 1968 nastalo v Československej socialistickej 

republike uvoľnenie a teda Matica slovenská, pobočka 

Bytča dňa 11. 04. 1969 vypracovala projekt na osadenie 

busty. Projekt vypracoval pán Židek, podklady za 

architektúru dodali architekt A. Stolárik a A. Kratochvíl, 

za statiku sa vyjadril Ing. P. Šlopek. Z tejto realizácie 

nakoniec nebolo nič. 

V tomto období bol vybudovaný základ pre pamätník 

z betónu a ten je v parku do dnešných dní. Po jeho odkrytí 

je viditeľný. 

V roku 1990 a to 11. 09. 1990 pod číslom jednania 1701/90 podpredseda Mestského národného výboru v Bytči, 

okres Žilina Jozef Kováč podal žiadosť Okresnému národnému výboru v Žiline, odboru finančnému na pridelenie 

finančných prostriedkov. Z tohto dokumentu citujeme: „vzhľadom na to, že už v roku 1968 bola vyhotovená projektová 

dokumentácia, ba boli začaté i stavebné práce – betónový podstavec pod pamätník, Kultúrna komisia MsNV Bytča na 

svojom zasadnutí 03. 09. 1990 rozhodla od výstavby pamätníka neustupovať a považuje i naďalej výstavbu pamätníka 

za nutnú vzhľadom na požiadavky občanov mesta Bytča. Opätovne žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na 

túto akciu vo výške 200 tisíc Kčs.“ 

V máji 1990 sa v tejto záležitosti angažoval aj Miestny odbor 

Matice Slovenskej v Bytči.  

Ako nám je všetkým verejne známe z výstavby pamätníka nebolo 

nič.  

Celú vec sa stala znovu aktuálnou až v tomto období. Na konkrétne 

miesto vybudovania betónového základu upozornil Fedor Salajka z 

Bytče a Ing. Juraj Hajdúch z Bytče.  

Bronzová busta s epoxidovou predlohou sa nachádza v Dome 

kultúry Bytči. Vzhľadom na zub času, technológie a projekt, nie je 

možné použiť betónový základ vybudovaný v rokoch 1968 – 1969.  

Toľko k minulosti. V mesiaci október bude výstavba pamätníka 

realizovaná. Na pamätník bude umiestnená pamätná tabuľa s nápismi: 

Betónový základ 

vybudovaný v roku 

1969 
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Milan Rastislav Štefánik 
jeho citát: „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“ 

ďalej bude napísane: autor busty je bytčiansky rodák Stanislav Bíroš, vďační občania Bytče 

 

 

9. september - Deň holokaustu v Bytči 

V bytčianskej synagóge si po prvýkrát pripomenuli židovských spoluobčanov, ktorí zahynuli počas holokaustu 

Občianske združenie Na 

záchranu bytčianskej syna-

gógy sa tento rok pripojilo k 

viac ako šesťdesiatim mies-

tam na Slovensku, aby si 

pripomenulo obete holo-

kaustu z mesta Bytča. Prvých 

70 mien, z viac ako 300 

deportovaných Židov, tento 

rok čítali primátor Miroslav 

Minárčik, členovia mestskej 

rady Branislav Šušolík a 

Martin Gácik, správca 

bytčianskej farnosti Peter 

Švec, riaditeľka bytčianske-

ho gymnázia Slávka Sitarčí-

ková, riaditeľka ZŠ Ul. 

Mieru Katarína Hromcová, 

riaditeľka štátneho archívu 

Jana Kurucárová 

a Bytčanka, ktorej predkovia 

zahynuli v koncentračnom tábore Mária Weinbergerová. FOTO: Andrea Jurišová.  Text prevzatý z webovej stránky 

sp21. 

 

Memoriál Zdenka Gaňu. 

BYTČA. Posledný aprílový 

deň roku 2022 sa na rybníku 

v Hrabovom uskutočnili 

rybárske preteky na lov 

pstruha dúhového a 

lososovitého. Zúčastnilo sa 

140 pretekárov, detí aj 

dospelých zo Žiliny, Bytče a 

okolia. 

 

 

Spracoval PhDr. M. Gácik  

  

Mgr. Katarína Hromcová, Mgr. Slávka Sitarčíková, vdp. 

Peter Švec, primátor mesta Ing. Miroslav Minárčik, 

Mariana Fundárková, Ing. Juraj Hajdúch, PhDr. Jana 

Kurucárová, a PhDr. Mária Weinbergerová 

PhDr. Martin Gácik a Michal Filek 
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Murárske zápalky z Bytče  
V prvopočiatkoch bola výroba zápaliek spojená hlavne s bielym, jedovatým fosforom. Prvok „P“ s chemickým číslom 

15 (15 protónov a 15 neutrónov) objavil v roku 1669 v čistej forme nemecký alchymista, bývalý dôstojník Hennig 

Brand(t) z Hamburgu. (Keby tušil, že spojenci budú bombardovať Hamburg zápalnými bombami pri operáci GOMORA 

v 7/1943…). K objavu sa dostal pri hľadaní kameňa mudrcov destiláciou ľudského moču a objavil „nočné svetlo“- biely 

fosfor P4 , z ktorého sa neskôr podarilo získať červený fosfor Px. A teraz k zápalkám. Biely (jedovatý) fosfor sa bežne 

používal pri výrobe zápaliek. Robotníci v zápalkárni boli vystavení pôsobeniu fosforu – fosforizmu. Výsledkom bola 

žltá až hnedá pokožka a robotníci boli cítiť cesnakovým zápachom. Nasledovala nekróza – odumieranie (vyhnívanie) 

čeľustí, v bytčianskom slangu „bamfus“. Rad bytčianských žien odmietal pracovať i sezónne v zápalkárni, priberali sa 

robotníci z Česka a Poľska. V roku 1885 prichádza do Rakúska zákon, ktorý oddeľuje výrobne zápaliek, nariaďuje 

vetranie, pracovné odevy, zdravotné prehliadky, pracovnú dobu na 3 mesiace, každú nekrózu hlásiť živnostenskému 

úradu, atď. Do Uhorska dorazí zákon neskôr. V roku 1907 prichádza zákaz používania bieleho fosforu (bernský zákon) 

v Rakúsku (teda i v Česku), v Uhorsku opäť neskôr. Biely, jedovatý zápalný fosfor bol príčinou mnohých úmrtí 

slobodných matiek. Stačilo zoškrábať fosfor z hlavičiek, nasypať do vody a roztok vypiť. (V roku 1877 nešťastne 

zomrela ročná dcéra skladateľa Antonína Dvořáka – Růžena, po napití mlieka, do ktorého spadli zápalky). Dosť bolo 

bieleho fosforu, prejdem k červenému. Prvenstvo výrobe bezpečnostných zápaliek s červeným fosforom je 

prisudzované Švédovi Carl Franz Lundströmovi, ktorý ich predstavil na svetovej výstave v Paríži v roku 1855. Červený 

fosfor bol objavený pravdepodobne švédskym chemikom G. E. Paschom v roku 1845. Na zápalkových krabičkách sa 

objavujú nápisy Säkerhets Tändstickor, Safety Matches, Sicherheits Zündhölzer príp. Not Poisonous. V Bytči u 

Fischera a Wittenberga - Schweden Zünder, Sikkerheds Tǣndstikker a zápalkové krabičky už majú škrty na boku. 

Zápalky určené do Čiech sú označované ako bez kostíku (český názov pre fosfor, ktorý sa neujal). Hlavičky zápaliek 

s červeným fosforom obsahovali už i sulfid fosforu (P4S3). A konečne sme pri murárskych zápalkách. Zápalky 

v pytlíkoch rôznej veľkosti, podľa obsahu zápaliek, mali pri sebe slovenskí murári, ktorí budovali Viedeň. Zapaľovali 

si s nimi hlavne fajky, na rozdiel od iných vrstiev, ktoré si zapaľovali cigarety i luxusnejšími parafínovými zápalkami 

z lakovaných zápalkových krabiček. Prečo murárske? Zápalky s bielym fosforom, (nebezpečnostné), sa dokázali 

zapáliť i škrtom o drsné murárske pracovné nohavice. Z tohoto obdobia sa vžil i termín „zahnúť kramle“. Išlo o 

zabezpečenie nedostavaných trámov na konci pracovnej smeny aby nedošlo k zrúteniu stavebnej konštrukcie. Koniec  

I. svetovej vojny – „veľkej“, vojaci z Bytče, príslušníci 71. pešieho pluku - Trenčianského sa vracajú z vojny domov, 

v roku 1918 vzniká samostatné Československo. Vnútrajšok drevených vojenských kufrov bol často polepený 

lakovanými zápalkovými krabičkami s vyobrazením divadelných hereček, tanečníc a operetných speváčok. (Dnes sú 

staré vojenské kufre vyhľadávanou starožitnosťou). V Bytči na Reitterových sáčkoch (pytlíkoch) sa po spotrebovaní 

zásob s labuťou a označením N. Bicscse, N. Bittse a Gross Bittse Ober Ungarn, objaví názov až do polovice 30. rokov 

(!) Veľká Bytča VII. Na pytlíkoch sa objavuje na boku i malá zálepka/nálepka s labuťou o rozmeroch 24x35 mm. 

Existuje asi 20 zálepiek. Nekvalitná tlač na kartónovom obale vytvára množstvo odchýliek (hlava, zobák, perie labute, 

vlny,….). Používané kartóny mali rôzne farby a odtiene hnedá, modrá, fialová. Šetrilo sa na všetkom,  ľudové označenie 

pre tieto zápalky bolo pre charakteristický zápach - „smradľavky“ alebo 

pre časté lámanie zápaliek - „cintľavky“. Na druhej strane, kvalitné 

bolo glejovité 

lepidlo. Ešte dnes 

sú pytlíky ťažko 

rozlepiteľné. Sú 

známe i murárske 

zápalky z vedľajšej 

Wittenbergovej 

zápalkárni 

s vyobrazením 

bociana/ibisa. 

Spracoval Ing. Vladimír GAJDOŠ  
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania 
Milí čitatelia, 

prežívame dni plné napätia, stresu a dôležitých rozhodnutí, už pomaly ani nevieme ako vyzerá pohoda a odpočinok. Zdravotné 

problémy s korónou nahradili problémy ekonomické (vysoké ceny tovarov a energií). Čas na seba a na rodinu je čoraz vzácnejší. 

Mali by sme sa ale na chvíľu zastaviť a nájsť si aspoň trochu času zabudnúť na všetky tie starosti, krízy, vojny a im podobné 

záležitosti, ktoré nás neustále „bombardujú“. Skúsme zastaviť čas a vypiť si v kľude kávu, prečítať si dobrú knihu, pozrieť si 

pekný film, alebo divadelnú hru a hodiť celý ten „pokašľaný“ život za hlavu. Viem, nie je to ľahké, ale za pokus to stojí. Uvidíte, 

že všetko nie je až také zlé ako to vyzerá. 

 

     Dedo Jano – kováčsky majster 

 

     Mal si silné, mozoľnaté ruky 

     a chuť vyrábať zo železa užitočné veci, 

     bol si len obyčajný človek – kováč, 

     no v našom meste ťa poznali všetci. 

 

     Býval si dedo rázny a prísny, 

     tak ako na seba, tak aj na iných, 

     keď si chcel zarobiť a zvýšiť príjmy, 

     musel si sa vo vyhni poriadne činiť. 

 

     Kováči ako Ty mávali silu jak Golem, 

     ohýbali železo a krotili oheň, 

     poctivou prácou si budovali svoje meno, 

     aby potom, po celý svoj život 

        čerpali silu z neho. 

 

     Široko-ďaleko si bol známy majster, 

     odborník, čo fortieľom predbehol čas, 

     Jano – Meglát bol vždy v „branži“ macher, 

     je to a zostane na veky tak. 

   

     Škoda, že nikto z nás, 

       nechcel ísť Tvojou cestou, 

     inam sa každý ponáhľal 

       a hľadal si to svoje miesto, 

     možno bolo ľahšie, možno lepšie, 

        kto ho vie, 

     no spomienka na Teba dedo 

        v nás nikdy nezomrie. 

 

Miniatúry z Galzáckeho veršovníka: 

Mama       Srdce 

Najkrajšie slovo na svete,    Ak ti v hrudi ešte bije, 

len v detských ústach nájdete,    tvoje telo stále žije, 

volá ním každý svoju mať,    ak nespraví ani ťuk, 

denne možno aj tisíckrát.    už je z teba iba duch. 

 

Obavy       Slnko 
Ak máš „prachy“ daj si bacha    Dáva svetlo, teplo, život 

na kmínov a kmínky,     z nebíčka nám žiari, 

vedia radi zmeniť život     táto sila nemá konca, 

zo dňa na deň – bez výnimky.    pokiaľ sa sama nepokazí. 

 

Myšlienka na záver: „Jedného dňa pri pohľade späť s úžasom zistíte, že tie ťažké roky boli vlastne tie najkrajšie.“ 

        Sigmund Freud 

           DOPREČÍTANIA  

                     VL 

 

 



 

Šmakocinky od Šperkovcov 
 

Sušené mäso 

Ingrediencie:  1 kg bravčového karé, Majorán, bazalka, čierne 

korenie mleté, granulovaný cesnak, grilovacie korenie, a sladká 

paprika ( kto má rád štiplavé môže byť štiplavá,rozmarín. 2 kg 

soli. Postup: Mäso odblaníme a naložíme do solného hrobu. V 

soľnom hrobe ho v chladničke necháme 3 dni. (Mäso pustí 

prebytočnú vodu). Po vytiahnutí z chladničky mäso dôkladne 

opláchneme a osušíme papierovou utierkou. 

Príprava korenia obalu mäsa (do drviča na korenie si zmiešame 

všetky ingrediencie pomer 1 polievková lyžička z každého 

sáčku) dôkladne podrvíme a obalíme pripravené mäso. Po 

obalení zamotáme do sterilnej gázy a oviažeme povrazom tak, 

aby sa mäso dalo zavesiť. Mäso potom zavesíme do vzdušného 

priestoru kde počas dňa nesvieti slnko. (Manžel ho vešia v 

bytovke pod schody). Mäso necháme sušiť po dobu 3 týždňov. 

Po uplynutí doby nakrájame ostrím nožom na tenké plátky a 

vychutnávame dobrotu. Takto usušené mäso môžeme skladovať 

v dóze v chladničke alebo poličke po dobu 6 mesiacov. U nás 

nevydrží ani týždeň, lebo ho hneď všetko zjeme :D 

 

 

Domáci banánový puding s vanilkovým snehom 
Ingrediencie: Budeme potrebovať 4 ks vajec, 200g kryštálového 

cukru. 40 g hladká múka, 500 ml mlieko. 1 kávová lyžička 

vanilkového extraktu, 50 g masla. 4 ks zrelých banánov. 0,5 balíčka 

detských piškót, 1 štipku soli a 2 balíčky vanilkového cukru.  
 

Postup: Vajcia rozklepneme, oddelíme bielky od žĺtkov, pričom 

bielky oddelíme do misy a žĺtky do rajnice. K žĺtkom pridáme 

cukor, múku a postupne prilievame a pomocou metličky 

zašľahávame mlieko. Z hladkej zmesi uvaríme na miernom 

plameni, za stáleho miešania hustý krém, ktorý odstavíme a ešte do 

horúceho prilejeme vanilkový extrakt a zamiešame tiež maslo. 

Zrelé banány popučíme vidličkou na kašu a primiešame ich do 

vlažného krému Do okrúhlej zariekacej misky alebo jenskej misy 

potom vrstvíme puding, piškóty, puding piškóty a opäť puding. 

Miskou pobúchame o linku , aby si vrstvy sadli. Rúru rozohrejeme na 200°C.Z bielkov a štipky soli vyšľaháme 

penu, do ktorej za stáleho šľahania postupne pridáme vanilkový cukor a šľaháme kým nezískame tuhý sneh 

bielkový sneh navrstvíme na vrch zapekacej misky, špachtľou vytvoríme kopčeky a dáme krátko zapiecť do rúry 

(200°C, asi 10 minút), kým nebude sneh po okrajoch krásne ružový banánový puding necháme vychladnúť a pred 

servírovaním ho aspoň hodinu necháme uležať v chladničke. 
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