
                             

Informačný „kvartálnik“ nie len o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na bytčiansku...                                                                           

 

V elektronickej podobe nás nájdete na:
 

www.collectorum.eu 
 
 

 
 

Vážení a milí čitatelia,  

 

prinášame Vám posledné tohtoročné číslo GALZAPRESSU, dúfame, že toto číslo bude Vaším verným 

spoločníkom počas relaxu a oddychu cez najkrajšie sviatky v roku. Vieme, že príprava Vianoc je najmä 

pre ženy spojená s množstvom práce, so zháňaním darčekov pre členov rodiny, robenie vianočnej 

výzdoby, s pečením koláčov, ale hádam si každý z Vás nájdete – keď to všetko budete mať hotové – 

chvíľku na prečítanie nášho kvartálniku. Opäť sme sa toto číslo snažili obsahovo nasýtiť a dúfame, že si 

každý z Vás v tomto ročníku našiel to svoje v uverejnených rubrikách. Zároveň chceme Vám a naším 

prispievateľom – bez ktorých by sa niektoré články nikdy nedostali na papier – poďakovať za priazeň, 

ktorú ste nám v tomto roku venovali a dúfame, že túto priazeň si u Vás zachováme aj v roku budúcom. 

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a 

všetko najlepšie v novom roku Vám prajú členovia občianskeho 

združenia GALZA. 
 

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2014! 

 

 

 

Ročník I. 
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Okienko pre filokartistov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pravidlá bytčianskeho jazyka 
 

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

chvojka – vianočný stromček 

cisnúc – tlačiť 

čačurkac - prplať sa, zdržiavať sa 

gánek – chodba 

 

cicvor – hlupák 

štrajfón - vlečka, kára 

štreka - železničná trať 

firhánek - záclona 

 

vytrážka - hliniková konzola na  firhánek 

haľaburda - brak 

drotuvár - chodník 

cákačka - hojdačka 

Keď sme rodičov hnevali, vedeli nám povedať:  „Ty ma raz do hrobu privedzeš, ty si zlomkrk môjho života.“ 

 

Spracoval JL 

Pohľadnica na pokračovanie 
 

Ladislav Treskoň (1900 – 1923) 
– rodák z Petrovíc, maliar a grafik 

Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc, 

dnes uvádzame štvrtú „Drotár zo Štiavníka“ 

 

 

Ako vznikol názov obce 

Rovné, neskôr Veľké Rovné 
 

Bytčianska družina šla na koňoch na poľovačku. Jeden 

z pánov spadol a strašne dlho sa kotúľal po zemi. Keď 

sa po dlhej dobe konečne zastavil, tak zvolal: 

„Konečne rovné.“ Odvtedy, vždy keď šli na 

poľovačku, hovoril: „Pôjdeme tam, kde je to rovné.“ 

 

Túto historku nám prerozprávala pani Oľga Brezinová, 

bývala učiteľka z Veľkého Rovného. 
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Do Vašej knižnice ... 

 

Milí čitatelia, na tejto strane by sme radi uvádzali nové kniţné tituly- publikácie 

vydané na Bytčiansku a v Bytči. Domnievame sa, ţe mnoho ľudí ani nevie, ţe boli 

tieto tituly vôbec vydané. Ale budeme sa vracať aj v k menej známym, starším 

titulom. 

 

                        
Názov: Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik  Názov: Filatelistické aforizmy 

Vydal: Obecný úrad v Predmieri v roku 2001.  Vydal: JUDr. Otto Gáťa v roku 2013       

Broţúra venovaná M. R. Štefánikovi.   Úsmevná prechádzka filateliou. Jedná sa zatiaľ  

        o poslednú publikáciu tohto autora, ktorú vydal  

        vlastním nákladom. 
 

           
Názov: Sobášny palác v Bytči            Názov: 100 rokov dychovej hudby Predmierčanka 

Vydal: ŢSK - Povaţské múzeum v Ţiline                     Vydal: Obecný úrad Predmier v roku 2006   

Autor: Michal Jurecký                                                      Rozprávanie o jednej „dychovke“ z nášho regiónu doplnené 

História a súčasnosť Sobášneho paláca v                      bohatou obrazovou prílohou.  

Bytči doplnená mnoţstvom ilustrácii. 

             Spracoval JL   
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Od žandárov a četníkov po Verejnú 

bezpečnosť v Bytči - pokračovanie 
 
V minulom kvartálniku, sme naše rozprávanie končili rokom 1943. Pred ţandármi je obdobie ozbrojeného 

vystúpenia, koniec vojny, a zloţité povojnové obdobie.  

V úvode nášho príbehu by som opísal sluţobnú prilbu. Od 1. 5. 1928 bola 

výnosom ministerstva vnútra do četníckej výzbroje zaradená sluţobná prilba. 

Rakúske četnícke helmy boli najskôr koţené, čierne lakované a od roku 1902 

ich nahradili ľahšie korkové helmy so svetlohnedým látkovým poťahom. Oba 

tipy mali mosadzné kovanie. Po prevrate v roku 1918 tieto helmy nahradila 

látková čapica so štítkom. Nová prilba bola šedozelená a bola vyrobená zo 

zajačej srsti, stmelenej lakom. Súčasťou helmy bolo strieborné kovanie. 

Helmy dodávala firma Hess a sídlila v praţskom Karlíne. K nevýhodám helmy 

patrilo, ţe četníkovi sa v lete potila hlava. Prilby boli nepraktické. Do jedného 

četníka udrel blesk, pritiahlo ho kovanie na helme. V zime, keď boli mrazy, 

tak četníkom o kovanie primŕzali uši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 1943 dochádzalo k obratu na frontoch v neprospech Nemeckej ríše. 

Slovenský snem 11.11. 1943 schválil zákon o Stráţi obrany štátu. Prezident 

v exile Dr. E. Beneš poveril  v marci 1944 dočasným vedením vojenského 

odboja na Slovensku pplk. gšt. Jána Goliana.  

 

Predsedníctvo HSĽS, Dr. Aladár Kočiš, generálny tajomník HSĽS,  podalo 

25.3. 1944 návrh na menovanie členov obecného výboru pre obec Veľká Bytča 

a to:  

a.) riadní členovia:  

Dr. Martin Mičura, prvý predseda Najvyššieho súdu 

Michal Fudnárek ml, továrnik 

Dr. Pavol Šurlák, predseda okresného súdu, Veľká Bytča 

Pavol Tiso, mäsiar 

Viktor Arleth, hospodár 

Mikuláš Fudnárek, továrnik 

Prilba pre četníctvo z roku 1928 

Oceľová prilba vzor 32 z roku 1938 

Prilba pre četnictvo upravená v roku 1939 

Čapica vrchného strážmajstra četníctva 

1930-1937 
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b.) náhradní členovia: 

Ján Treskoň, prednosta daňového úradu,  Veľká Bytča  

Štefan Boţek, obchodník 

Anton Breţinsky, hostinský 

Štefan Pálfy, robotník 

Štefan Ďurana, obchodník 

Jozef Pálfy, krajčír 

Súčasne bol navrhnutý Dr. Martin Mičura za starostu a Michal Fudnárek za podstarostu.  

 

V júli na Slovensku pristáli prvé výsadky partizánskych a organizátorských skupín zo Sovietskeho zväzu.  

V júli minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš skoncipoval memorandum – návrh na protinemecký vojenský 

prevrat na Slovensku.  

Takisto prebiehali prípravy v domácom odboji a prebiehali rokovania medzi SNR a Vojenským ústredím.  

V apríli 1944 sa podaril útek dvom väzňom z Osvienčimu, odkiaľ priniesli dokumenty o hromadnom vyvraţďovaní 

miliónov ľudí. Väzni pochádzali zo Slovenska Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba /Rosenberg/. Po 10 tich dňoch sa 

dostali do obce Skalité pri Čadci. Správu o tom priniesli švajčiarske noviny a londýnsky rozhlas.  

V následnosti správy Maďarsko v júli 1944 zastavilo deportácie.  

V obvode ţandárskych staníc bytčianska boli organizované partizánske skupiny. Ţandári im prinášali správy, 

varovali ich pred zatýkaním a pomáhali im s výzbrojou a výstrojov.  

Ţandári umoţnili prechovávanie rádiostanice a jej obsluhe vydali falošné doklady. Obsluha sa teda mohla voľne 

pohybovať po území.  

Po vypuknutí povstania 29. 8. 1944 asi o 21.45 hodine vniklo do budovy Okresného úradu a na ţandársku stanicu 

asi 120 v civile oblečených ozbrojencov. Títo vyzvali veliteľa ţandárskej stanice a prítomného veliteľa asistenčnej 

jednotky npor. Viktora Arletha aby dobrovoľne vydali zbrane. Zbrane sa nachádzali v miestnostiach pri väznici. Tá 

je tam dodnes. Ţandári im vydali 52 pušiek /iné archívne pramene uvádzajú 80 kusov pušiek/, 2 ľahké guľomety, 

5000 kusov /iné pramene uvádzajú 6000 kusov/ ostrých nábojov a 16 vojenských rovnošiat.  

Súčasne do povstania odišli stráţmajster Jozef Crkoň a Ignác Ţáčik. Ostatní príslušníci ţandárskej stanice podávali 

správy odboju o pohybe nemeckých vojakov a zásobovali odboj zbraňami a strelivom.  

Z obvodu stanice odišlo do odboja asi 200 partizánov. Títo zviedli boj 29. 8. 1944 o 22.00 hodine v osade Oblazov, 

ktorý trval do 30. 8. 1944 do 2.00 hodiny.  

Dňa 29. 8. 1944 povstalci odzbrojili na nádraţí v Bytči nemeckú stráţ muničného vlaku. Na pomoc nemeckým 

vojakom prišli nemeckí vojaci z Povaţskej Bystrice na nákladom aute. V obci Hrabové nastala prestrelka. Zranení 

boli na oboch stranách no aj dvaja civilisti. Jeden z civilistov,14 ročný Jozef Kuchar z Hrabového zraneniam 

podľahol.  

Partizánske skupiny boli tieţ v horách v Štiavniku, Veľkom Rovnom, Dlhom Poli, a v Súľove – Hradnej.  

Z hlásenia: 

Dňa 4. 9. 1944 popoludní vnikla 6 /iný prameň uvádza 

14/ členná ozbrojená skupina, ktorá sa vydávala za 

partizánov do Tatra banky v Bytči. Tatra banka sídlila 

v tej budove, kde je v súčasnosti banka Slovenská 

sporiteľňa. Úradníkov prinútili vydať sumu 100 910 

Ks. Teda z banky ukradli 70 910 Ks. V tejto dobe sa 

tam nachádzal Ing. Sabola, ktorý za firmu Kovas 

mienil vloţiť vklad 30 000 Ks, teda zobrali aj to 

a dohromady ukradli 100 910 Ks. Na druhý deň bolo 

úradne zistené, ţe dvaja členovia prepadovej skupiny 

sa pravdepodobne pri delení peňazí pohádali a boli 

zastrelení.  

 

 

Dňa 6. 9. 1944 o 0.15 hodine partizáni prepadli ţandársku stanicu v obci Veľké Rovné. Ţandárov odzbrojili. Toho 

istého dňa o 18.00 hodine partizáni prepadli ţandársku stanicu v obci Štiavnik. Prepad zopakovali ešte 19.9.1944. 

Ţandárov odzbrojili.  

Presne o mesiac neskôr prišlo 1500 muţov nemeckého SS vojska. Vojaci prevádzali zatýkanie partizánov a takisto 

zatýkali ţidov. Z hlásenia okresného náčelníka datovaného 9.10. 1944 sa dozvedáme nasledovne: 

„V tunajšom okrese ani jeden štátny úradník aţ na dvoch ţandárov zo ţandárskej stanice Veľká Bytča sa nikto 

nepridal k partizánskemu hnutiu a kaţdý vykonával riadne svoje povinnosti. Veľmi svedomite vykonával svoje 

Pohľad na budovu Tatra banky 
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povinnosti Rudolf Ťapušík, zástupca veliteľa stanice vo V. Bytči. Navrhujem jeho povýšenie. Taktieţ pracovala 

ţandárska stanica v Predmieri, ktorej veliteľom bol Ján Kuciak, takisto navrhujem povýšiť. Prosím, aby odzbrojené 

ţandárske stanice v obci Štiavnik, Veľké Rovné, Dlhé Pole boli znovu vyzbrojené a vystrojené a ich stav muţov 

navýšený. Zásobovanie okresu prebieha bez porúch. Vo Veľkej Bytči bola zriadená autostanica prvej pomoci.“  

Situačná správa teda zachytáva obdobie od 29.8. 1944 do 7.10. 1944. Iné spomínané pramene sú knihy .  ţandárskej 

stanice za okres Veľká Bytča a za obec Veľká Bytča. Tieto boli napísané uţ po skončení vojny. 

Teraz si priblíţime udalosti z hlásenia okresného ţandárskeho veliteľa v Bytči. V tomto hlásení veliteľ opisuje 

udalosti z 29. 8. 1944. Večer 29.8. 1944 o 20.45 vyslal veliteľ asistenčnej jednotky V. Arleth 2 muţov ako spojku na 

hlinickú cestu, kde mali zaujímať  palebné postavenie vojaci, partizáni. Muţi niesli odkaz pre veliteľa, ţe asistenčná 

jednotka má 2000 kusov nábojov. Ďalej, ţe V. Arleth čaká veliteľa v súkromnom byte na stretnutí. Spojka sa vrátila 

údajne bez vybavenia ţiadosti, nikoho na stanovišti nenašla. Tento prameň hovorí o prepade Tatra banky 

následovné. 6 banditov vniklo do Tatra banky, 3 uzavreli dvere a stráţili vchody. Teda 9 páchateľov. Peniaze 

100 000 Ks ţiadajú vyplatiť v prospech amerických partizánov. Nakoľko pokladník Alojz Matiašovič nebol v banke 

prítomný, nariadil riaditeľ banky Štefan Gabriš prítomnému disponentovi Jánovi Pilkovi, aby z ich príručnej 

pokladne vyplatil 100 000 Ks. V pokladni bolo len 70 910 Ks. V tom prišiel do banky Ing. Sabol z firmy Kovas. 

Jeden z povstalcov Jozef Bliţčík z Petrovíc mu vytrhol obálku s peniazmi z ruky. Mal v nej 30 000 Ks. Dvaja 

z týchto banditov sa pri odchode z banky zastavili v predajni Baťa, ktorá bola hneď  vedľa banky. Vyberali si obuv. 

Skúšali si topánky a vyberali ponoţky. Prinútili vedúceho predajne Štefana Benčíka, aby dal ruky hore. Vyhráţali sa 

mu granátom. Tu však boli vyrušení ţandárskou hliadkou, ktorej veliteľom bol hl. strţm. Štefan Tománek.  Skladala 

sa zo stráţm. Vojtecha Šebíka a 2 alebo 3 členov asistenčnej sluţby.  

V obci Dlhé pole došlo dňa 9.10. 1944 o 20.30 k prepadnutiu ţandárskej stanice. Prepadol ju nezistený počet 

partizánov, ktorí ţandárov vyzvali aby otvorili a vzdali sa. Vyhrozili sa im, ţe ak neotvoria, tak budú hádzať granáty 

a otvoria násilím. Ţandárska stanica bola vlastne drevenica s nízkymi zamreţovanými oknami a ţandári nemali 

šancu klásť úspešný odpor. Po otvorení dverí dnu vtrhlo 5 ozbrojených muţov s puškami a prinútili dať ţandárov 

ruky hore. Potom prehľadali miestnosti. Zobrali 3 vojenské pušky, 120 kusov nábojov, malú súpravu prvej pomoci 

obväzy, batérie do elektrických lampášov. Po akcií odišli smerom do Veľkého Rovného. Jeden z partizánov bol 

oblečený v ţandárskej uniforme a hovoril po rusky, ostatní lámanou slovenčinou.  

Vo Veľkom Rovnom pochovali 10. 12. 1944 stráţmajstra Štefana Fialu, zo stanice Vysoká nad Kysucou. Tento bol 

zastrelený  partizánmi. Zanechal manţelku a jedno dieťa.  

V Bytči na námestí 18. 12. 1944 nemecké SS vojská verejne popravili ruského partizána. Volal sa Pavol Kirilovič 

Kozlov, poručík Červenej armády. Partizán visel na šibenici 24 hodín a obyvateľstvo bolo prinútené sa na to 

pozerať. Tí čo kládli odpor boli zatknutí. V roku 1988 navštívila jeho dcéra Bytču.  

Dňa 12. 12. 1944 nemecké vojsko vypálilo osadu Magale v obci Petrovice. Do základov tam zhorelo 12 domov 

a zastrelili občana Jozefa Šušolíka. Dodnes sa v osade kaţdoročne koná poslednú augustovú nedeľu spomienková 

akcia.  

Dňa 30. 4. 1945 nemeckí vojaci pri ústupe vyhodili pomocou náloţí dva cestné mosty cez rieku Váh. Nemci odišli 

smerom na Makov o 23.30 hodine. Makov bola posledná oslobodená obec z územia Slovenska.  

Dňa 1.5. 1945 o 3.15 ráno preplávali cez rieku Váh na pravý breh príslušníci československej brigády. V tento deň 

prebehlo prvé zasadnutie národného výboru a ten zriadil vytvorenie milície v celom okrese. Do milície boli prijatí aj 

príslušníci ţandárskych staníc.  

Dňa 4. 5. 1945 v Bytči zriadili okresné veliteľstvo Národnej bezpečnosti /NB/, ktoré bolo zrušené 1. 9. 1945. Toto 

veliteľstvo zaistilo celkom 55 osôb a z toho 33 bolo postavených pred ľudový súd.  

Dňa 15. 7. 1945 bola v celom obvode zrušená milícia na poriadok dohliadala Národná bezpečnosť.  

Dňa 9. 8. 1945 zasadala v Bytči pri Okresnom národom výbore preverovacia komisia pre NB. Komisia preverovala 

všetkých bývalých ţandárov. Na  základe jej výsledkov prijali všetkých do zboru NB.  

V septembri 1945 bola obnovená premávka cez Váh. Obnovený most otvorili slávnosťou.  

Dňa 15. 7. 1946 Jozef Gallo, holič a Františk Hanuš, robotník z Bytče vloţili traskavinovú náloţ do výkladnej skrine 

Dezidéra Bartolomeja Kleina v Bytči. Výbuch demoloval výkladnú skriňu ako aj okná. Nikto nebol zranený. Gallo 

a Hanuš boli okresným veliteľom NB zatknutí. 

V obvode stanice NB sa pohybovala ozbrojená skupina protiţidovského zmýšľania. Organizátorom tejto skupiny 

bol Ján Kováčik, tajomník okresnej partizánskej odbočky z Bytče. Príslušníci skupiny boli Ján Boško – Pagáč, Pavol 

Mravec z Kotešovej, Rudolf Reš z Bytče. Ozbrojená skupina dňa 18. 8. 1946 strieľala z automatu do okien Karola 

Schlezingera z Kotešovej. Dňa 22. 8. 1946 strieľala do okien Eugena Grossa a Alţbety Langovej v Bytči. Svojím 

konaním mali v úmysle vyhnať z Bytče a okolia Ţidov. Táto skupina unikla pred NB do hôr, kde sa spojili s Emilom 

Langom z Dlhého Poľa. Mnoho obyvateľov z obvodu tunajšej NB skupinu v tejto akcií podporovalo. Táto ozbrojená 

skupina robila občas prepady na občanov, ktorí boli iného zmýšľania. Ţidom posielali anonymné listy, kde ich 
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vyzývali v úmysle vydierania, aby na určitom mieste nechali peniaze, lebo budú ohrození na ţivote. Príslušníkov 

skupiny zatkli v dňoch 20. aţ 30. 10. 1946 a odovzdali ich príslušnému súdu.  

Oslava sviatku sa konala v Bytči 28.10. 1946 na Masarykovom námestí. Po štátnej hymne nasledovali prejavy 

v ktorých bol uvedený do činnosti dvojročný plán. Príslušníci NB zabezpečovali poriadok.  

V marci 1947 usporiadala telocvičná jednota Sokol v Bytči v sokolovni /neskôr budova kina/ spomienkový večer na 

T. G. Masaryka.  

V máji 1947 prebehli oslavy sviatku práce. Slávnosť usporiadali spoločne Demokratická strana, Komunistická 

strana Slovenska, Sociálni demokrati. Osláv sa zúčastnilo asi 1500 obyvateľov Bytče.  

V máji 1947 sa konali v kultúrnom dome v Bytči oslavy narodenín prezidenta republiky Dr. E. Beneša. Slávnosť 

ukončili piesňou „Kto za pravdu horí“.  

V obci Štiavnik 28. 6. 1947 v dome Márie Miluchovej prišlo o ţivot 2 roční dievča Jolana Miluchová. Toto dievča 

zapríčinilo počas hrania sa so zápalkami poţiar.      

V obci Kolárovice v júli 1947 po predbeţnom dohovorení sa Márie Raţdíkovej s jej milencom Alojzom Albertom 

Balaţim zo Ţiliny sa pokúsil A. A. Balaţi o lúpeţnú vraţdu na manţelovi Marie Raţdíkovej  Urbanovi, 

obchodníkovi a hostinskom z Kolárovíc, osada Škoruby.  

A. Balaţi  vyčkal na chodbe v dome Urbana Raţdíka a keď tento obchod uzatvoril a o 21. 45 hodine šiel do 

súkromného bytu na prvé poschodie, strelil Baláţi z chodby z pištole zo vzdialenosti asi 3 krokov na U. Raţdíka. 

Trafil ho do brady a lícom mu strela vyšla von.  Postrelený beţal hore schodmi, kde sa stretol s páchateľom. 

Páchateľ sa pokúsil znova vystreliť, ale náboj zlyhal. U. Raţdík mu ušiel na lúku a odtiaľ   do blízkej samoty 

Škoruby, kde mu  obyvatelia poskytli pomoc. A. A. Baláţi a Mária Raţdíková šli do obchodu a zobrali U. Raţdíkovi 

35 tisíc Kčs v hotovosti. Po dohovore tvrdili, ţe čin lúpeţnej vraţdy   spáchali benderovci. Páchatelia boli 

usvedčení, zatknutí a šli do väzby Okresného súdu v Bytči.  

Dňa 5. 10. 1947 o 20.30 bol vrchný stráţmajster Róbert Kykal, zaradený u Oblastného veliteľstva NB Trenčín na 

Palackého ulici v Trenčíne ťaţko postrelený trojnásobným vrahom Róbertom Vašňákom, ktorého sa pokúšal Róbert 

Kykal mimo sluţby večer o 20.30 zadrţať. Nasledujúci deň 6.10. 1947 R. Kykal zraneniam podľahol. Pohreb sa 

konal 9. 10. 1947 na rímsko - katolíckom cintoríne v Bytči. Pohrebu sa zúčastnil námestník Hlavného veliteľstva 

NB podplukovník Rait a príslušníci NB z obvodu Ţilina.  

Tu by sme ukončili náš povojnový príbeh. V tomto čísle ste sa dočítali ako ţandári preţili SNP a ako to s nimi bolo 

po skončení vojny. V roku 1947 bola studená voja v plnom prúde a sovietsky blok sa začal uzatvárať do jedného 

monolitu.  

 

Čapice četníctva          
 
 

 
Pokračovanie posledného príbehu nabudúce.  
                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                                                          Spracoval PhDr. Martin Gácik  

Čiapka (lodička) četníka na skúšku  

v hodnosti slobodníka 1930 - 1939 

Čiapka (lodička) majora 

četníctva 1930-1939 

Čapica četníka na skúšku v 

hodnosti čatára 1930-1939 

Čapica generála četníctva 

1919-1921 

Čapica kapitána četníctva 

1930-1939 
Čapica práporčíka četníctva 

1937-1939 
Čapica strážmajstra 

četníctva 1927-1930 
 

Čapica strážmajstra četníctva 

Protektorátu Čechy a Morava 

1939-1945 
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       Rozhovor s ... 

 

prvým maturantom v Bytči JUDr. Ottom Gáťom 
 

Otto Gáťa bol prvým maturantom na bývalej Jedenásťročnej strednej škole v Bytči v 

školskom roku 1953/54, teda v prvom roku po zrušení gymnázia v Žiline, ktoré 

dovtedy navštevoval. Na Právnickej fakulte UK v Bratislave vyštudoval právo a 

vyše 40 rokov pôsobil ako sudca na Okresnom súde v Martine a na krajských súdoch 

v Banskej Bystrici a v Žiline vo funkcii predsedu občianskoprávneho senátu. Od 

roku 2001 je na dôchodku. Žije v Žiline, často navštevuje priateľov v Bytči. 

 

1.  Akej zberateľskej oblasti sa venujete? 

Filatelii sa venujem od detstva. Otec bol tiež filatelista, dokonca zakladajúci člen 

klubu filatelistov v Považskej Bystrici v roku 1938. 

 

2.  Kedy a ako ste začali so svojou prvou zbierkou? 

Bolo to v roku 1943. Mal som osem rokov a začal som so spolužiakmi vymieňať 

známky, ktoré som dostal od otca. Išlo o akúsi všehochuť, najmä rôzne kolónie, v 

ktorých som videl exoticky svet, inú prírodu, inú faunu. 

 

3.  Vidíte rozdiel v zberateľskej spoločnosti kedysi a dnes? 

Rozdiel je najmä v tom, že prv sa filatelii venovali mnohí, bez ohľadu na svoje príjmy, bola to dostupná záľuba. 

Členovia v klube sa často schádzali, debatovali, vymieňali si poznatky, organizovali výstavy, prezentovali sa vo 

verejnosti. Dnes to pohltili burzy. Na nich vládne predaj a kúpa, vládne trh. Katalógové ceny známok už neplatia. 

Každý si môže zapýtať koľko chce, je to bez akéhokoľvek postihnutia. Kto je solventný, môže si dovoliť, ale tých 

nie je veľa. 

 

4.  Čo Vás viedlo k tomuto ušľachtilému koníčku? 

Záľuba v pekných obrázkoch, námetoch, teda známky. To súviselo s ďalšou mojou záľubou históriou a výtvarným 

umením. Nebol internet, ale známky prichádzali z celého sveta. Kde, kto mal v cudzine príbuzných. Nakoľko som 

od malička vyrastal pri Váhu, denne brázdil jeho vody na pramici, zbieral som známky s námetom lodí, najmä 

plachetníc. Sú krásne. Ony a neskôr parníky súťažili v rýchlosti plavby o Modrú stuhu oceánu cez Atlantik. Od roku 

1970 som sa sústredil na poštovú históriu a tá ma plne zaujala. 

 

5.  Aká rozsiahla je Vaša zbierka? 

Viete, ono tak ani nejde o rozsah zbierky, pretože najskôr ide o štúdium. Z literatúry treba poznať oblasť, ktorá sa 

má zbierať, ktorá zaujala. Potrebné je prelistovať encyklopédiu, odbornú literatúru. Tej o poštovej histórii na 

Slovensku je veľmi málo. Mal som to šťastie, že v šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa skartovali spisy v súdnych a 

notárskych archívoch. Skart sa vyvážal do Harmaneckých papierni ako šrot. Ja som si zo skartu, teda šrotu vybral 

súdne a notárske doručenky staré aj 50 rokov a z nich som zisťoval aká pečiatka sa na tej, ktorej pošte používala. 

Tak som mohol zbierať a zároveň poznatky publikovať. Hodne som publikoval. 

 

6.  Na ktorý exponát z Vašej zbierky ste najviac hrdý? 

Radosť mi roky robil námetový exponát  Z kultúrnych tradícii Martina. V Martine som s rodinou žil vyše 40 rokov. 

Často som navštevoval študovňu v knižnici Matice slovenskej. To v človeku zanechá stopy. Čítať rukopisy 

národovcov, o čo sa snažili, čo dosiahli ... to sa dalo filatelistický spracovať. Exponát získal na viac výstavách 

vysoké ocenenie. Potom prišla spomínaná poštová história a z nej exponát - Slovensko. Práve ten získal na svetovej 

výstave v Istambule v roku 1996 zlatú medailu. Ja som sa stal prvým filatelistom, ktorý vo vyše storočnej histórii 

organizovanej filatelie na Slovensku dosiahol toto medzinárodné ocenenie.   

 

7.  Máte nejakého „modrého maurícia“ po ktorom túžite a chýba Vám? 

Nie, nemám nijakého Maurícia, ani nikdy mať nebudem a nechýba mi. To by som musel mať milióny, ktoré tiež 

nikdy mať nebudem. Viem sa tešiť z obyčajných známok, takže nemám ani nijakú drahšiu známku. 
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8.  Navštevujete nejaké podujatia týkajúce sa zberateľstva, ak áno kam najďalej ste boli ochotný cestovať za 

Vaším koníčkom? 

Občas navštevujem burzy v Žiline. Cestovať ďalej to už nie je pre mňa. Prv som chodil na výmenné schôdze do 

Prahy do Vodičkovej ulice či do Kotvy, veľmi často do Olympie v Bratislave a zopárkrát do Budapešti i Viedne. 

Teraz je to len "návšteva" na internete. 

 

9.  Mali ste možnosť vystavovať vaše zbierky, ak áno kde sa uskutočnili? 

Exponáty som začal vystavovať v roku 1970. Bolo to na národnej výstave Žilinfila 70 v Žiline. Už spomínané 

"lodičky". Potom len námetový exponát o Martine a poštovú históriu. Vystavoval som na Slovensku i v zahraničí, 

kde Slovensko i Česko-Slovensko som takmer 30 rokov reprezentoval na svetových a medzinárodných výstavách. 

Dodnes ich bolo 130. Okrem Afriky som vystavoval na všetkých kontinentoch. 

 

10. Kde a kedy sa uskutoční najbližšia výstava Vašej zbierky? 

Súťažne vystavujem už len občas, aby som si udržal kvalifikáciu. Nevystavovaním exponátu, jeho kvalifikácia po 

určitých rokoch zaniká. Naposledy som vystavoval počas XXX. Dní filatelie Slovenska v Sobášnom paláci v Bytči 

nový exponát s názvom Turzovci - vetva bytčiansko-oravská.  

Opäť história. Na výstavy sa už nechystám, prenechávam to mladším. 

 

11. Vieme o Vás, že ste autorom mnohých publikácií, môžete nám zopár priblížiť? 

Publikácii je už pomaly tridsať a od vydania prvej uplynulo 40 rokov. Žáner je rôzny. 

Spoločným menovateľom je história. História poštovníctva na strednom Považí, monografie 

niektorých klubov filatelistov, napr. Martin, Bytča, Považská Bystrica, spracovanie histórie 

niektorých inštitúcii ako Poštové múzeum - súkromné, tiež publikácia so vzťahom k Matici 

slovenskej, samozrejme, bokom nezostala justícia a zabŕdol som aj do povestí. Napokon je to 

niekoľko zbierok básni, pričom prvé sa viažu práve k maturitám, teda pekných pár rôčkov. 

Milé spomienky. 

 

12. Aké máte skúsenosti s obchodovaním zberateľského materiálu na internete, alebo aký spôsob 

rozširovania zbierok odporúčate? 

Veľmi pekná otázka na dnešnú dobu, ale odpoveď by si vyžadovala hodne času. Na túto tému som napísal niekoľko 

štúdií, ktoré sú o. i. uverejňované aj v bulletine Bytčianska filatelia, ktorú ako mesačník vydáva Klub filatelistov v 

Bytči. Vďaka predsedovi KF pánu Stankovi Helmešovi, ktorý hospodári tak, aby sa členovia mohli vyjadrovať aj 

touto formou. K otázke len vetou : Dnes musí byť zberateľ mimoriadne opatrný. Je hodne falzifikátov drahších 

známok i ďalšieho materiálu, ktorý je poškodený, ale predávajúci pýtajú sumu ako za luxusný. 

 

13. Ste členom nejakej zberateľskej organizácie? 

Som členom Zväzu slovenských filatelistov. Ako taký odoberám známky vydané Slovenskou poštou a.s. 

Organizovaným filatelistom som od roku 1956. 

 

14. Čo by ste poradil začínajúcim zberateľom? 

Filatelia je len jedno zberateľské odvetvie, ale podobných sú desiatky. U žiaka, ktorý začína zbierať známky je to 

vzplanutie, ktoré po krátkom čase najmä u dievčat môže ustúpiť. Príde štúdium, práca, rodina a po rokoch sa 

niekdajšia záľuba môže obnoviť. Častejšie je to u mužov. 

U nich je to žiaľ niekedy aj krčma, ale tam sa nezhodnocuje, iba stráca. Preto odporúčam tak, ako národovci v 19. 

storočí : Snažte sa zachovať niečo dedičné, nech je to čokoľvek. Sústreďujte, rozširujte svoj "záber" a najmä 

naštudujte si, čo má akú hodnotu, akú vzácnosť a časom človek zistí, že to, čo robí dáva zmysel a získava na cene. 

 

15. Čo by ste odkázali našim čitateľom, prípadne redaktorom ? 
Čítam štvrťročník GALZA od prvého čísla vďaka pánu Jožkovi Lulákovi, posiela mi. Konštatujem kvalitatívny rast 

každým číslom. Je to obsahom už nádych časopisu, ktorý má svoje rubriky aktuality i histórie. Som presvedčený, že 

GALZA od prvého čísla informáciami i históriou dopĺňa kroniku mesta. O pár rokov pri takomto trende GALZA 

získa punc prameňa, z ktorého budú čerpať autori. Čitateľom chcem povedať, aby si tento materiál odkladali a ak 

majú sami poznatky, aby sa stali dopisovateľmi. Hoci len notickou môžu číslo osviežiť. A Vy, redaktori, nedajte sa 

odradiť a nebojte sa námetov, ktoré sa dnes síce "nenosia", ale pre čitateľov môžu byť zaujímavé a budú Vám 

povďační. 
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Auto-moto 
I.diel 

 

 

Milí čitatelia, v tomto čísle začíname nový seriál zameraný na automobily- históriu, vývoj, až po súčasnosť. 

Nakoľko sme zberatelia, obrazový materiál k popisu automobilov bude zastúpený na pohľadniciach, cigaretových 

a čajových kartičkách, odznakoch, zápalkových nálepkách a najmä na poštových známkach, ako „bonus “ pridáme 

peknú automobilovú sériu na poštových známkach alebo zápalkových nálepkách + historické foto kuriózneho 

automobilu, ktoré brázdilo cesty po Bytčiansku.    

Domnievam sa, že najvýznamnejší objav histórie ľudstva, bol vynález 

kolesa, a tak keď preskočíme prvé valocypédy, koče, kočiare a iné 

vynálezy na kolesách po pokusoch s parou (Watt, Papin, Severy,...) 

ktorým sa nepodarilo pretaviť pohon do pohybu, dostávame sa k prvému 

„parnému automobilu“ ktorý zostrojil 

Francúzsky dôstojník Nicolas Joseph 

Cugnot v roku 1770. Pomenoval ho 

FARDIER á VAPEUR. Vozík vážil 

skoro 3t. a dosahoval hodinovú 

rýchlosť 4,5 km. Na jedno naplnenie kotla dokázal jazdiť 12 minút, odviezol 4 

ľudí a potiahol 5 tonový kanón. Avšak pri jednej skúšobnej jazde narazil do 

budovy, ktorú zvalil a tak jeho účinkovanie skončilo. V tomto období a v 19.st. sa 

konštruktéri pokúšali o zostrojenie strojov, ktoré by nemusela poháňať para.   
 

Belgičan Etiennen Lennoir (na poštovej známke vľavo) skonštruoval 

v roku 1863 dvojtaktný motor- palivo- svietiplyn.  

Nemec Nikolaus August Otto (na poštovej známke vpravo) v roku 

1887 získava patent na štvortaktný motor na svietiplyn.  

To bol už len krok od stavby prvého spaľovacieho motora, ktorý 

skonštruoval Nemec Gottlieb Daimler (spolu s Wilhelmom 

Maybachom zostrojili prvý motocykel).  

 

Avšak v ten istý rok 1885 o niekoľko mesiacov skôr Carl Benz nezávisle od Daimlera zostrojil prvý benzínový 

motor aj s vozidlom, ktorý nazval MOTORWAGEN - bola to vlastne trojkolka s jednovalcovým motorom, ktorý 

nemal silu ani jedného „koňa“ dosahovala rýchlosť 18 km za hodinu. Ríšsky patentový úrad dňa 29.1.1886 udelil 

pod číslom 37435 patent a toto je vlastne dátum od kedy sa datuje vznik prvého automobilu.  
 

          

 

          Benzov MOTORWAGEN na poštových známkach a čajovej kartičke 
 

 

Pre úplnosť treba dodať, že prvý automobil, ktorý sa objavil na známke vydala 

americká pošta v r. 1901 na 4-centovej poštovej známke vydanej pri príležitosti 

PAN-AMERICKEJ výstavy v Buffale bol vlastne elektromobil - tieto elektromobily 

doručovali poštu v hlavných mestách amerických štátov.  
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V Európe  sa prvý automobil objavil v roku 1906 - známku vydala pošta Bosna 

Hercegovina s vyobrazením benzínovej dodávky - takisto používanej na prepravu 

pošty. 

 

 
 

 
 

Séria historických vozidiel na poštových známkach Monaka 
 

Trochu stramotné foto z roku 1953 - pohrebný 

sprievod s rakvou Jána Luláka staršieho 

prezývaného „Buffalo Bill“ avšak zaujímavý 

a raritný automobil, na ktorom vezú rakvu. Je 

to hasičský automobil vyrobený firmou 

Wichterle a Kovářik - WIKOV. Bolo to 

vlastne osobné auto s hasičskou nadstavbou a 

boli vyrobené len štyri kusy. Cez frontu, keď 

Nemci ustupovali a rekvirovali majetok, 

zabavili veliteľské auto, sanitku a cisternu. 

Tento automobil sa podarilo ukryť v garážach 

za Arletovou chalupou - zahádzali ho senom. 

Neskôr bolo auto pridelené hasičskému zboru 

Predmier - keď raz v zimnom období zabudli 

vypustiť vodu z chladiča, jej zmrznutie 

spôsobilo roztrhnutie bloku motora a tým sa 

púť Wikovu skončila. Tieto informácie nám 

poskytol Michal Krúpa starší. 
 

Veľkosť poštových známok, ktoré boli v článku použité bola upravená! 

 

Pokračovanie nabudúce...                                                                     Spracoval JL 



12 

 

Hasičské vyznamenania na 

Slovensku 

 

Príležitostné dekorácie pri rôznych podujatiach 

a slávnostiach boli najmä kovové odznaky s rôznymi 

motívmi, prípadne stužky vo forme odznakov s nápismi, 

objasňujúcimi príslušnú udalosť. Tieto dekorácie boli 

vydávané pri okrúhlych výročiach založenia, pri oblastných 

hasičských zjazdoch a pri ostatných významných 

zborových slávnostiach, napríklad pri posvätení novej 

striekačky. Týchto odznakov existuje veľké množstvo. 

 

Dekorácie ZHJS aj okresných jednôt a zborov 

dostávali nielen činní alebo vyslúžilí hasiči, ale aj 

osoby, ktoré neboli hasičmi ale boli odmenení za 

svoju podporu a inú prácu v prospech hasičstva, 

napríklad kňazi, úradníci, podnikatelia, právnici 

a iní. Členovia ZHJS sa mohli stať nositeľmi aj 

hasičských vyznamenaní českých, moravských, 

sliezskych, karpatoruských, ale aj zahraničných. 

Každé takéto vyznamenania však muselo byť 

oznámené ZHJ, ktorá o tom viedla evidenciu. 

 

 

Po vojne, v roku 1946 sa názov ZHJS zmenil na Slovenskú zemskú hasičskú jednotu 

(ďalej SZHJ). Na valnom zhromaždení v Bratislave 16. septembra 1951 bola činnosť 

SZHJ zastavená a vrcholným riadiacim orgánom slovenského hasičstva sa stal 

Slovenský ústredný výbor Zväzu československého hasičstva, ktorý bol po celoštátnom 

zjazde v roku 1953 premenovaný na Československý zväz požiarnej ochrany (ďalej 

ČZPO). Novým odznakom v rámci centralizovaného Zväzu čs. hasičstva bol odznak 

súťaže Dokonalý hasič, ktorý však čoskoro zanikol a na jeho mieste vznikol odznak 

Vzorný hasič, neskôr zmenený na odznak Vzorný požiarnik v troch stupňoch. Vznikli aj 

ďalšie nové hasičské dekorácie- vyznamenania aj odznaky:  
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Čestný odznak za zásluhy, Za príkladnú prácu v ČZPO, a odznaky Vzorný 

požiarnik v troch stupňoch. Ďalej boli založené medaily Za príkladnú prácu, 

Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, medaily Za vernosť, udeľované za 

odslúžené roky. Mimoriadnymi vyznamenaniami, udeľovanými za 

hrdinstvo a záchranu ľudských životov boli Medaila za záchranu života 

a Medaila za odvahu a statočnosť. Vyznamenanie Zaslúžilý člen Zboru 

požiarnej ochrany ČSSR sa udeľovalo za dlhoročnú prácu a vyznamenaný 

sa zapísal do pamätnej knihy ČZPO. Vysoké vyznamenanie Čestný člen 

Zboru požiarnej ochrany ČSSR dostávali predstavitelia politických, 

štátnych, hospodárskych a spoločenských organizácií za  spoluprácu 

z ČZPO.  

 

 

 

 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej DPO SR) na 

ocenenie práce a obetavosti svojich členov, ale aj ostatných občanov 

a právnických osôb založila vyznamenania a čestné tituly. Z hľadiska 

faleristiky vymenujeme: 

 

1. Mimoriadne medaily: Medaila za odvahu a statočnosť, Medaila za 

hrdinstvo, Medaila M. Schmidta za zásluhy o výcvik 

2. Čestné vyznamenanie: Zaslúžilý člen DPO SR 

3. Medaily: Za príkladnú prácu DPO SR, Za zásluhy  DPO SR, Za 

mimoriadne zásluhy DPO SR, Rad sv. Floriána, medaila Za 

spoluprácu. 

 

Prezídium DPO SR môže všetky tieto vyznamenania v mimoriadnych prípadoch udeliť aj predstaviteľom štátnych, 

hospodárskych a spoločenských organizácií a taktiež zahraničným občanom ako ocenenie podpory DPO SR. Ku 

všetkým vyznamenaniam sa vydáva preukaz, prípadne dekrét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto bol stručný súhrn existencie hasičských vyznamenaní na území Slovenska, od čias monarchie po súčasnosť. 

Dobrovoľné hasičstvo bolo vždy prínosom pre ochranu obyvateľstva, ale aj pre kultúrny a spoločenský život a je 

dobré uctiť si túto prácu aj z faleristického pohľadu. 

 

 

            

          Spracoval PhDr. Martin Karásek 
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Katarína Kasagrandová - ikony 

 

Píšem ikony a maľujem  erby. Je to zvláštne. Hneď na začiatku sa mám 

predstaviť a napísať koľko mám rokov. Veď ja som už dáma v rokoch, ktorá je 

11 rokov na dôchodku a v tomto roku v jeseni som bola na maturitnom 

stretnutí po 50-tich rokoch. No ak sa to nedá vypočítať tak o dva roky budem 

oslavovať okrúhle narodeniny.  

Už pri oslavách mojich päťdesiatin som sa začala zamýšľať nad tým čo budem 

robiť na dôchodku. Tak aj so sestrou Beatou sme sa dali na písanie ikon. 

Naučila som sa ich písať vo Švajčiarsku v meste Lausanne v ateliéri Sant  

André u pána Filipa Grála. Určito ste si všimli, že ikony nemaľujem, ale 

píšem. Podľa legendy z 5. storočia evanjelista Lukáš ako prvý  pochopil, že 

drobný ľud nevie čítať ani písať a keď chce šíriť evanjelium tak to musí byť 

zrozumiteľné pre všetkých. Teda začal evanjelium maľovať. Z úcty k sv. 

evanjelistovi Lukášovi sa traduje že ikony sa nemaľujú ale píšu.  

Je ťažké vystavovať 3,4 alebo 5 ikon, preto som začala všetok svoj voľný čas 

venovať písaniu ikon. Keď som ich mala 20, tak som sa rozhodla usporiadať 

výstavu. Spolu so sestrou Beatou Nideckerovou,  sme si povedali, že prvú 

výstavu budeme mať v Bytči. Hoci vieme, že doma nikto nie je prorokom. No a zažili sme  šok. Výstavu OKNÁ 

DO NEBA, i keď trvala iba 5 dni (od 30.marca  do 3.apríla 2009), prišlo si ju pozrieť viac ako 1 160 Bytčanov,  

ktorí sú podpísaní v Knihe návštev výstavy. 

Ďalšiu výstavu sme  mali vo Švajčiarsku v meste Rolle, v dňoch 6. – 13.decembra 2009. Výstava začala slávnostnou  

svätou omšou v kostola sv. Jozefa, počas ktorej bola vysvätená ikona Svätej Trojice. Výstava sa uskutočnila  pod 

názvom ICONES BYZANTINES ET RUSSES (Byzantské a Ruské ikony). Trvať mala do 13.decembra, pre veľký 

úspech bola predĺžená do 20. decembra 2009. 

V Pastoračnom centre v Tepličke nad Váhom sme vystavovali  dňa 26. – 30.septembra 2010. Výstava bola  pod 

názvom  IKONA BOŢIE DIELO.  

V družobnom meste Opoczno v Poľsku som vystavovala spolu s poľským ikonopiscom pánom Andrzejom Olivom 

v Regionálnom múzeu Opoczno. Výstava sa konala ako NOC MUZEÓW 35 LAT pod názvom Miedzy ziemia 

a niebem fascynujacy šwiat ikon. Ako sa píše v ďakovnom liste z hore uvedeného múzea, citujem : “Wystawa 

czynna byla od 14. Maja do 1. Lipca  2011 r. Zwiadzialo ja 1100osób, w tym 17 grup zorganizowanych.“ (Výstava 

sa konala od 14.mája do 1.júla 2011. Navštívilo ju 1 100 osôb z toho 17 organizovaných skupín.) 

Ak čítate GORAZD, časopis bohoslovcov kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, tak vo vianočnom čísle v roku 

2011,  na strane 5 sa píše: 14. – 30. októbra – Počas týchto dní sa v priestoroch nášho seminára konala výstava ikon 

pod názvom „Modlitba štetcom“, ktorých autorkami sú Katarína  Kasagrandová z Bytče a Beata Nidecker Vallo zo 

Švajčiarska. Na strane 7 je uverejnená fotografia z výstavy.  

V tomto roku sa uskutočnila výstava  BYTČANIA VO VÝTVARNOM UMENÍ  pri príležitosti 635. Výročia 

udelenia mestských práv  Bytči.  Vystavovalo 18 umelcov z Bytče. Ja som vystavovala ikony a sestra Beata erby. 

Otvorená bola v dňoch 10. – 14.júna 2013. Kurátorom výstavy bol Ing. Štefan Putirka. 

Z láskou, vďakou a spomienkou na svojho otca Františka Vallu, ktorý pochádzal  z Malej Bytče,  som darovala 

miestnemu kostolíku ikonu  EVANJELISTA  LUKÁŠ  píšuci ikonu Panny Márie s dieťaťom. Ikona bola 

slávnostne vysvätená  počas svätej omše, dňa 8. septembra 2013. 

Dňa 14. septembra v Sobášnom paláci sa konala výstava XXX. DNI FILATÉLIE SLOVENSKA V BYTČI, 

ideovo zameraná k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy,  k 635. výročiu udelenia 

mestských práv Bytči, k 150. výročiu založenia Matice slovenskej a  k 70. výročiu Zväzu slovenských 

filatelistických spolkov.   

Ako sprievodná  bola výstava zberateľov a umelcov BYTČANIA BYTČANOM  v dňoch 14.septembra – 

31.oktróbra 2013. Vystavovala som 24 ikon a moja sestra 5 erbov, bol tam aj erb Svätého Otca Františka, Jorge 

Maria Bergogliu. 

V nedeľu 29.septembra  o 14,00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči som mala prednášku na tému ikony OKNÁ  DO 

NEBA.     
Myslím si, že už som dosť napísala o sebe. Ak niekedy dostanem priestor v tomto informačnom „kvartálniku“ 

predstavím Vám aj niektoré ikony aspoň tie najznámejšie.  

Ak chcete vidieť fotodokumentáciu z mojich a sestriných výstav, choďte na stránku http://shob.collectorum.eu a tam 

kliknite na galériu. 

http://www.collectorum/
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Z pera amatéra - ďalšia báseň 

z pera Vladimíra Luláka 
 
Stačí tak málo 
 
Bože, ako je krásne na svete, 

keď ráno vstaneš 

a slnko ti zasvieti do očí, 

maličká včielka sedí na kvete 

a ty máš taký zvláštny, hrejivý pocit. 

 

 

Dívaš sa mlčky do modrej oblohy  

a spomínaš na pekné veci, 

vtáča ťa náhle štebotom pozdraví 

a svet je zrazu iný, 

                        je krajší a lepší. 

 

 

Častokrát stačí tak málo, 

aby nás pri srdci hrialo, 

to teplo, čo každému v živote treba, 

častokrát stačí tak málo, 

stačí len urobiť šťastných iných, 

                                 namiesto samých seba. 

 

Široň z Bytče 
 

 

V závere sezóny absolvovali posledný závod v celoročnom seriály 

Karpatského Autokrosového Pohára 2013 v Oslanoch, ktorý sa 

konal v Novembri 2013 a nádejný jazdec Petrík Makyna alias „Široň 

z Bytče“ si odjazdil druhé miesto. V celkovom hodnotení seriálu 

skončil Petrík Makyna v kategórií do 2000 ccm na druhom mieste. 

Pohár za spomenuté druhé miesto si prevzal na Večeri majstrov 

KAP 2013, ktorý sa uskutočnil dňa 14. 12. 2013 v kultúrnom dome  

Považany neďaleko Nového Mesta nad Váhom.  

 

 

 

 
 

 
 

             Spracoval JL 



  Vianoce sú tu...   
 

Vianočná nátierka 
 

Potrebujeme: 1 kg kravského masla , konzervu sardiniek v oleji, 3 vajcia natvrdo, 4 menšie zavárané 

uhorky, dve stredné cibule, soľ, korenie, horčica a citrón.  
 

Postup: Najskôr zmiešame sardinky v oleji s nadrobno nasekanou cibuľkou, pridáme nadrobno nasekanú 

uhorku a taktiež nadrobno nasekané vajíčka. Do dôkladne premiešanej zmesi pridáme horčicu poľa chuti 

a šťavu z citróna, pozor na kôstky. Nakoniec posolíme, pokoreníme a precízne vmiešame maslo.  

Najlepšie chutí nátierka na druhý deň a s čerstvým pečivom, preto odporúčam pripraviť túto chutnú 

dobrôtku deň pred Vianocami. 
 

Zemiakový šalát 
 

Potrebujeme: 1,5 kg zemiakov, 8 vajec, voda, ocot, olej, cukor, soľ, čierne mleté korenie, 3 stredné 

cibuľky, kyslé uhorky, sterilizovaný hrášok, sterilizovaná mrkva, kryštálový cukor, korenie, soľ s 

majonézou a jeden jogurt. 
 

Postup: 3 stredné cibuľky nakrájame na kocky a dáme do vody z kyslých uhoriek. Pridáme 3 PL octu, 3 

PL cukru a 3 PL horčice privedieme zmes do varu 2-3 minúty a necháme vychladnúť. Zemiaky 

pokrájame na malé kocky, prípadne pretlačíme cez kuchynskú mriežku, vložíme ich do veľkej nádoby, 

posolíme a pokoreníme. Postupne pridáme nadrobno nakrájanú sterilizovanú uhorku, hrášok a nadrobno 

nakrájanú mrkvu a vajcia. Dôkladne premiešame. Do pripravenej zmesi nalejeme vychladnutý nálev 

podľa potreby, aby mal šalát správnu konzistenciu. Po krátkom uležaní pridáme majonézu s bielym 

jogurtom. Hotový Vianočný šalát skladujeme v chlade a podávame k vyprážanému Vianočnému kaprovi. 
 

Medovníčky 
 

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 3 vajíčka, 125 g Hera, 125 g medu, 150 g práškového cukru, 4 mleté 

klinčeky, 1 ČL sódy bikarbóny, 1 ČL mletého anízu a oriešky na dozdobenie. 
 

Postup: Dôkladne vypracujeme cesto zo všetkých surovín a necháme ho odležať 2 hodiny prípadne do 

druhého dňa. Najlepšie si vypracovať cesto deň vopred. Pred vložením do trúby potrieme vajíčkom a 

ozdobíme orieškom. Pečieme pri 200 stupňoch podľa potreby. 
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