
                             

 

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov 

na Bytčiansku...                                                                           

 

                                 V elektronickej podobe nás nájdete na: 
 

www.collectorum.eu 
 

1. regionálny Deň poštovej známky a 

filatelie na strednom Slovensku 
 

Dňa 12. 12. 2015 sa konal v Dome kultúry v Bytči 1. 

Regionálny deň poštovej známky a filatelie na strednom 

Slovensku, ktorý poriadal KF 53-38 Bytča, združenie 

klubov filatelistov regiónu stredného Slovenska so 

sídlom v Žiline, ZSF, Slovenská pošta, a.s. Bratislava a 

mesto Bytča.  

 

Okrem prednášok o ktoré sa postarali dve dámy na 

podujatí a to PhDr. Jana Kurucárová o histórii hradu 

Hričov a Ing. Jarmila Brichtová o emisnom pláne na rok 

2016, návštevníci mohli zhliadnuť aj exponáty Ing. 

Jozefa Vangela, CSc.  a Milana Reviláka.  
 

K dispozícií bola aj poštová priehradka s príležitostnou 

pečiatkou a filatelistickým materiálom:  

1. Súľovský hrad a hradní páni 

2. Emisná činnosť slovenských poštových známok pre 

rok 2016 
 

Akcia bola ukončená voľnou diskusiou a občerstvením.  

 

 

Ročník III. 

2015 

 4 

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

 

M. Krúpa, S. Helmeš, J. Lulák a Mons. Mgr. J. Vallo 

Príležitostná obálka s pečiatkou 

Pamätný list s pečiatkou 

www.collectorum.eu
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Okienko pre filokartistov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
 

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

pigľúvac – žehliť 

chaseň– chlapec, mládenec 

šleha–  silná strela, úder 

coháň – vysoký človek 

 

parazól – dáždnik 

helberk –  neporiadok 

vechec – utierka na umývanie riadu 

zglínac – naháňať sa 

 

šmajchľúvac – podlizovať sa 

cicina, cikuľa – mužské prirodzenie 

šveler – železničný pražec 

hepa – dedinská dievka 

Keď sme nadmieru niečím argumentovali a vyhovárali sa, že sa niečo nedá, rodičia nám vedeli povedať:  

„Neobracaj ma jako čerevo na palici !“ 
             Spracoval JL 

Pohľadnica na pokračovanie 
 

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

Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc, 

dnes uvádzame poslednú dvanástu „Gazda zo Zázrivej“ 

 

 

Ako prezývajú obyvateľov 

Petrovíc  
 

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke 

„Petrovičanov“, nepodarilo sa nám túto informáciu od 

nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov? 
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GALZA informuje... 
 

 

Životné jubileum pani Kataríny 
 

Dňa 25. 12. 2015 sa dožila významného životného 

jubilea 70 rokov ikonopiska a členka Zberateľského 

klubu Hliník nad Váhom a Klubu muzeálnej a galerijnej 

spoločnosti pani Katarína Kasagrandová. Pani Kataríne 

sme pri tejto príležitosti vydali pohľadnicu v edícií 

súkromné v počte 50 kusov s jej podobizňou, rodinnými 

erbmi a erbom mesta a znakom GALZY. 

Samozrejme pogratulovali na klube aj členovia GALZY 

osobne. 

 

Medzinárodná výstava Hasičské hobby 
 

Dňa 28. 10. 2015 sa uskutočnila v Dome kultúry v Bytči 

medzinárodná výstava s názvom Hasičské hobby. Akciu 

zastrešoval DHZ Bytča v spolupráci s mestom Bytča a 

DPO - Dobrovoľný hasičský zbor pri SOU Pezinok.  
 

Na vernisáži nechýbali ani členovia Zberateľského 

klubu a členovia OZ GALZA a Klubu muzeálnej a 

galerijnej spoločnosti. Výstava skončila 11. 11. 2015.  

 

Chceme poďakovať      
 

V tomto čísle chceme tiež poďakovať našim čitateľom za ich sledovanosť, a pripomienky k našej činnosti. 

Ďakujeme aj čitateľom, ktorí nám prispeli dvomi  percentami zo svojich daní a teda podelili svoje odvedené dane v 

pomere 98 percent pre štát a 2 percenta pre nás.  
Ďakujeme tiež našim sponzorom nemenovaným a menovaným  Rudolfovi Pajgerovi z Bytče  a Pavlovi Královi z 

Prahy za ich finančné príspevky.  

Týmito riadkami chceme tiež poďakovať Mestskému zastupiteľstvu v Bytči, ktoré nášmu občianskemu združeniu 

odsúhlasilo dotáciu za účelom vydania brožúry s tematikou ikony pani Kataríny Kasagrandovej, znovuosadenie 

pamätných tabúľ na Námestí SR v Bytči a to Juraj Švec a Ladislav Tombor. Ďalej dotáciu pre vytvorenie hlavy 

draka umeleckým kováčom a jej osadenie na studňu v zámockom parku a vytvorenie repliky sochy sv. Jána 

Nepomuckého,  ktorú umiestnime do areálu zámockého parku.  Jedná sa o nápady Ing. Jozefa Janiša, s ktorým 

spolupracujeme.             

               Spracoval JL 
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Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 

 
V tomto čísle opíšeme Bytču a Bytčiansko v roku 1929. 

 

Parlamentné voľby do Národného zhromaždenia a voľby do Senátu sa konali v jeden deň a to 27. 10. 1929. 

Občania si volili 300 poslancov a 150 senátorov Národného zhromaždenia.  

Dňa 11. 1. 1929 našiel pred hlavným vchodom do Meštianskej školy školník protičeskú brožúru s názvom 

„Desatoro českých pliag na Slovensku.“ 

Riaditeľ štátnej meštianskej školy žiadal Okresný úrad o povolenie uložiť brožúru do školského archívu.  

Prezídium krajinského úradu v Bratislave v súvislosti s maďarskou propagandou v rozhlase odporučilo aby si 

okresné úrady zadovážili od príslušných poštových úradov zoznam rádioamatérov vo svojom obvode a podľa tohto 

zoznamu aby sledovali osoby podozrivé z protištátnej činnosti. Na základe tohto nariadenia bol vyhotovený 

Poštovým úradom vo Veľkej Bytči 31. 3. 1929 „Soznam rozhlasových koncesionárov v okrese Veľká Bytča.“ 

Z politickej obce Veľká Bytča to boli: Dr. Leopold 

Deutsch, obchodník, námestie 164, Moric Leimdorfer, 

obchodník námestie 147, Vilém Salner úradník, 

Štefánikova 27, Filip Horn, továrnik, Horna 197, Lothar 

Popper, veľkostatok, zámok 1, Dr. Berthold Beck, 

pravotár, zámok 1, Fany Horňová vdova, Horna 197, 

Imrich Lorgský, obchodník, Mičurová ulica 302, Dr. 

Viktor Pokorný, pravotár, Zámok 1, Ladislav Lang, 

stolársky majster kováč 242, Wilém Šteiner, továrnik, 

Štefánikova 60, Šándor Goldštein, vedúci továrne na 

zápalky, Sirková 141,Karol Foltýn, berný správca, 

Zámok 1, Karol Pfeifer, správca veľkostatku Zámok 1, 

Dr. Martin Mičura, poslanec Mičurova 265, Jozef 

Kurej, strojník, Kaplnská 65, Jozef Arleth, správca 

pozemkovej knihy, Zámok 1, Vilém Kun, úradník, 

Námestie 279, Jakub Klein, obchod so železom, 

Mičurova 3, M. A. Braun, obchodník, Zámecká 301, 

Gejza Gansler, obchod so železom, Mičurova 275, 

Alois Brachtl, berný úradník, Malobytčianska 43, Gejza 

Charap, obchodník s drevom, Zámok 320, Berci Klein, 

hodinár, Malobytčianska 19, Ferdinand Kutscha, 

majiteľ autodopravy Hlinická 304, Dr. Oskár Schwarz, 

pravotár, Štefánikova 54, Jozef Kemény, obchodník, 

Štefánikova 57, Štefan Kandor, elektrotechnik, Námestie 51, Jozef Klos, sládek, Námestie, Štátny osvetový zbor, 

Štátna meštianska škola v Bytči, Jozef Pauch, šofér, Zámok 1, Ferdinand Dubnicay, Karel Leiho, strojník 

v považskom železničnom priemysle, Štefániková 70, Vojtech Lang, kníhtlačiar, Námestie 137, Ferdinand Lipscher, 

autodoprava Mičurová 380, Martin Špigel, riaditeľ pivovaru, Veľká Bytča 43, Ernest Hajdu, lekárnik, Námestie 138, 

Štefan Kršiak, obchodník, obec Štiavník Emil Rybárik notár, obec Petrovice Emil Rybárik, notár, v obci Kolárovice 

notár Alfréd Zwach, časť Škoruby Methodej Suchánek učiteľ, Ivor Štefan Kuhajdík, správca školy, Veľké Rovné 

Rudolf Lovenbeim a Maria Žilinčárová, v časti Solné Jozef Beloň, a vo obci Veľké Rovné notár Justín Fojtík. 

V obci Dlhé Pole statkár Ján Malobický. V obci Kotešová Mária Langová učiteľka. Spolu teda 50 rozhlasových 

koncesionárov v okrese Veľká Bytča. Ďalších 9 koncesionárov z okresu Veľká Bytča vykázal Poštový úrad 

Predmier 24. 5. 1929. V obci Rašov Armin Rosenzweig továrnik, Predmier 63, Jozef Krejčík poštmajster Predmier 

3, Paulína Kleinová Predmier 1, Kazimír Treskoň notár, Predmier 84, Adolf Neumann mäsiar, Predmier 37, Vojtech 

Janovský farár. V obci Rašov Bernát Herz, robotník, Rašov 54. V obci Súľov Emanuel Císařovský nadlesný, Súľov 

31 a v obci Hrabové Jozef Dobeš vrchný oficiand Československých dráh, Hrabové 42. 

 

Z hlásení Okresného úradu sa dozvedáme o udalostiach v prvom polroku roku 1929 tiež nasledovné.  

 

Dňa 20. 4. 1929 Československá sociálnodemokratická strana robotnícka si podala žiadosť o povolenie verejného 

zhromaždenia. Okresný úrad žiadosti vyhovel a zhromaždenia sa zúčastnil okresný náčelník J. Švejcar.  

Rečnil na ňom Jozef Savač zo Žiliny.  

500 Kč z roku 1929 
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Témou zhromaždenia bola história prvého mája, kritizovali voľby v roku 1925, kedy zvíťazila reakcia, kritizovali 

prebúdzanie sa nemeckých strán, zdražovanie cukru, porovnával penziu dnešnú bývalých rakúsko-uhorských 

generálov s dnešnou penziou pracujúceho ľudu.  

V tomto období dochádza k vyvlastneniu pozemku pred štátnou meštianskou školou. V okolí tejto školy sa 

začína výstavba viliek.  

Dochádza k regulácií potoka Petrovička v časti nad Bytčou a aj v katastri obcí Petrovice a Kolárovice.  

Zaviedli elektrinu do obce Predmier. 

Vzrástol počet automobilov. 

V Bytči založili Slovenskú ovocinársku spoločnosť.  

Obyvatelia sa sťažujú na pomalý postup pri výstavbe cesty na pravom brehu rieky Váh.  

V tomto roku dokončili aj reguláciu hlavného koryta potoka Petrovička.  

Začala výstavba koryta pre prebytočnú vodu teda výstavba ako to nazývali jalového jarka (rieka Popoliška). 

V tomto období dochádza ku kúpe pozemku pre výstavbu Okresného úradu v Bytči. Tretinu stavby financovala 

samospráva Bytče cez pôžičky. 

V roku 1929 nastala tuhá zima a boli škody na zverine, rybách a stromoch. 

V júni 1929 položili základný kameň k výstavbe novej sokolovne v Bytči. 

Dňa 1.5.1929 usporiadala Československá sociálno-demokratická strana robotnícka na námestí v Bytči tábor 

ľudu. Ľudia niesli dve štandardy s nápismi „Svetový mier“ a „Všeobecné odzbrojovanie“. Na akcií Okresný úrad 

zastupoval okresný náčelník J. Švejcar. Približne 350 ľudí sa tejto akcie zúčastnilo. Sprievodu asi 120 ľudí a dve 

hudobné kapely. V obci Predmier na obdobnej akcií bolo asi 15 ľudí. 

Z hlásenia žandárskej stanice Predmier zo dňa 2. 7. 

1929 Zemskému žandárskemu veliteľstvu v Bratislave 

sa dozvedáme o náleze poštového holuba v Hornom 

Hričove.  

Dňa 23. 6. 1929 asi o 18.00 hodine priletel 

a zosadol na strechu domu roľníka Alexandra Selešiho 

v Hornom Hričove medzi jeho domáce holuby poštový 

holub. Holuba sa snažil chytiť no uletel a znova sa vrátil 

29. 6. 1929 do holubníka. Dňa 1. 7. 1929 tento prípad 

oznámil žandárskej hliadke. Následne ho chytil 

a odovzdal na žandárskej stanici.  

Poštový holub mal na krúžku značku Č.S.R.I 2389, 

nad krúžkom červený kaučukový krúžok s tromi ryhami. 

Na pravej nohe mal dva kaučukové krúžky a to jeden 

žltý s tromi ryhami a jeden modrý. Správa sa u holuba 

nenašla. Holuba umiestnili na žandárskej stanici.  

Dňa 7. 9. 1929 obecné zastupiteľstvo v politickej 

obci Veľká Bytča schválilo výstavbu budovy Okresného 

úradu. Náklady mali činiť 1. 600. 000 Kč. Pozemok pod 

výstavbu odkúpila obec Veľká Bytča. Na začiatok 

uvažovali s miestnosťou pre Okresný úrad, Okresné 

žandárske veliteľstvo, Okresnú školskú radu.  

Oslava štátneho sviatku dňa 28. 10. 1929 vo Veľkej 

Bytči prebehla dôstojne a nerušene. O 9.00 sa konala bohoslužba v rímsko-katolíckom kostole a o 10.00 hodine 

v židovskej synagóge. Večer sa konalo v Sokolovni divadelné predstavenie pod názvom „Pod Československou 

vlajkou“.  

V obci Veľké Rovné slúžil tunajší kaplán omšu svätú, nakoľko pán farár Ernest Kossec nebol prítomný. 

Z dôvodu konania pohrebu toho dňa o 7.00 hodine, pochovával Máriu Michalíkovú z Veľkého Rovného.  

Omše sa zúčastnili všetci žandári zo služobne a asi tak 300 obyvateľov. Ďalší priebeh osláv sa konal podľa 

pokynov starostu Imricha Adamčíka. Spievali sa národné piesne a hymny. Po spievaní prednieslo 5 detí od učiteľa 

Františka Koštála Slovenské básne. Učiteľ Štepán Kuhajdík predniesol asi polhodinový prejav k národnému sviatku.  

Obyvateľstvo Veľkého Rovného dňa 28. 10. 1929 nepracovalo a obchody boli od 10.00 hodiny zatvorené.  

V súvislosti s parlamentnými voľbami konanými 27. 10. 1929 spomenieme tieto prehrešky voči zákonu. 

V obci Predmier dňa 13. 10. 1929 Pavel Malgot, starosta obce prevolával verejne počas zhromaždenia slávu 

odsúdenému Dr. Vojtechovi Tukovi. V obci Predmier dňa 25. 10. a  3. 11. 1929 Vendelín Očko rozširoval počas 

agitácie nepravdivé správy, že Česi uväznili Dr. Vojtecha Tuku , lebo nechcel ťahať českú káru, a že Česi zabili Dr. 

M. R. Štefánika keď sa vracal do vlasti.  

50 Kč z roku 1929 
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V obci Hrabové dňa 27. 10. 1929 Ján Štefánik čapoval tohto dňa 

večer po skončení volieb alkoholické nápoje, pivo a pálenku.  

 V obci Veľké Rovné dňa 26. 10. 1929 Vojtech Herodos a Ladislav 

Štefan o 15.00 hodine mali obaja na sebe oblečené rodobranecké košele 

a Vojtech Herodos sa k Rodobrane aj navyše verejne priznával.  

V obci Veľké Rovné dňa 27. 10. 1929 o 7.00 hodine Teodor Ferko, 

Jozef Juránka a Jozef Drndul vylepovali po obci Veľké Rovné plagáty. Pre 

toto vylepovanie nemali od obce certifikát, teda povolenie.  

Dňa 23. 10. 1929 v obci Veľká Bytča Jozef Hričovský z Hliníka nad 

Váhom rozširoval nepovolené letáky „Slováci Domorodci“ a povolené letáky, ale bez certifikátu Slováci, Roľníci, 

Robotníci, tieto letáky patrili Hlinkovej strane a rozdával ich obyvateľstvu počas týždenného trhu.  

Dňa 26. 10. 1929 v obci Veľká Bytča Ján Dorník a Konrád 

Beníček, obaja z Veľkej Bytče rozširovali komunistické nepovolené 

letáky protištátneho obsahu „Preč s policajnými atentátnikmi“. Ich 

obsah povzbudzoval k zničeniu československého štátu 

a k nastoleniu proletárskej diktatúry. Tieto letáky rozhadzovali po 

uliciach a dvoroch v noci.  

Ján Dorník navyše od 8. 10. do 26. 10. 1929 vykonával zbierku 

bez úradného povolenia pre takzvané červené voľby. Sekretariát 

komunistickej strany v Žiline mu pridelil bloky v hodnote 1 Kč a Ján 

Dorník ich predával obyvateľstvu.  

 V obci Malá Bytča dňa 27. 10. 1929 Terézia Cigániková, 

Mária Cigániková, Štefánia Cigániková, Mária Štefúnová, 

Juraj Štefún, Anna Pavlíková, Jozefa Ševčíková, Emília 

Staríčková oslavovali víťazstvo hlinkovej strany, táto dostala 

najviac hlasov v Malej Bytči. Rušili nočný kľud do 22.45. 

Prechádzali po Malej Bytči spievali, hulákali a to hlavne pred 

príbytkami občanov iného politického zmýšľania. Žandári ich 

pristihli pri čine.  

V obci Malá Bytča dňa 27. 10. 1929 Ján Husár a Juraj 

Šimo, obaja z Malej Bytče večer počas konania volieb po 

18.00 hodine čapovali pivo a pálenku.  

V obci Malá Bytča usporiadali dňa 27. 10. 1929 oslavy nad víťazstvom hlinkovej strany lampiónový sprievod 

s hudbou prechádzajúci Malou Bytčou a pred príbytkom osôb iného politického zmýšľania posmešne a 

provokatívne vyspevovali. Boli to občania Juraj Šimo, Štefan Puchrík, Marie Buntová, Štefan Blažko, Štefan 

Puchrík, Štefan Hajdúch, Ján Kalabus, Kornel Gero, Štefan Zrebný, Štefan Pavlík, Ján Holáš I, Ján Holáš II, Ján 

Šušola, Jozef Staríček, Juraj Štefún, Jozef Holáš, Jozef Harvánek otec a Jozef Harvánek syn.  

Na záver opisu Vám priblížime výťah z hlásenia Okresného úradu v Bytči pre Prezídium krajinského úradu 

v Bratislave. Hlásenie vypracoval okresný náčelník a bolo podávané už v roku 1930.  

V časti činnosť politických strán sa uvádza. V druhej 

polovici roka 1929 bolo nahlásených 100 verejných 

zhromaždení  ktorých bolo zadržaných 45. V júli sa konalo 

verejné zhromaždenie Ľudovej strany hlinkovej vo Veľkom 

Rovnom. Úrad tam zastupoval notár Fojtík a rečnil tam poslanec 

Hancko zo Žiliny. Rečník sa sťažoval na nedorozumenia 

s Čechmi. Jeho strana bojuje za to aby sa slovenský katolícky 

ľud znášal s Čechmi. Vysvetľoval aj prečo jeho strana vstúpila 

do československej vlády. Na zhromaždení sa prihlásil učiteľ 

Kuhajdík, hovoril, že rečník sa mýli a tak učiteľovi odňali slovo.  

Ľudová strana hlinková mala tiež zhromaždenie v obci Dlhé Pole v auguste 1929. Úrad tam zastupoval notár 

Žilinčík. Schôdza sa pre nedostavenie sa rečníka nekonala.  

Miestna organizácia Čs. sociálno-demokratickej strany robotníckej zorganizovala 25. 8. 1929. Úrad zastupoval 

notár Prekop a rečnil Ondrej Hvizdák zo Žiliny. Hovoril o nutnosti konania zhromaždení preto, aby ľud informovali 

o hospodárskych a politických pomeroch. Brojil proti Ľudovej strane hlinkovej, za to že má všetky úrady v rukách.  

Republikánska strana ohlásila na 1. 9. 1929 verejné zhromaždenie spojené s dožinkovou slávnosťou. Úrad 

zastupoval okresný náčelník. Sprievod tvorilo asi 100 ľudí s 9timi alegorickými vozmi a s 12timi jazdcami. 

Zhromaždenie sa konalo na námestí. Rečník poslanec Ján Ursíny  vyzdvihol roľníka ako základ štátu. Vyzdvihol 

1 Kč z roku 1929,  25 mm, 6,66 g  

Strieborná 5 Kč z roku 1929,  27 mm, 7 g  

5 halier z roku 1929,  16 mm, 1,6 g 

20 halier z roku 1929,  20 mm, 3,33 g 

http://obchod.numismatika.com/cz-detail-901820207-5-kc-1929-ag-stav-2-2.html
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jeho pracovitosť. Hovoril, že národ sa ma deliť podľa hospodárskych pomerov a nie podľa náboženstva. Po 

poslancovi Jánovi Ursínym rečnil tajomník Radakovič.  

Dňa 8. 9. 1929 v obci Dlhé Pole usporiadala verejné zhromaždenie Československá strana ľudová. Úrad 

zastupoval notár Bacmaňák. Rečnil Dr. Miloš Bugár. Vysvetľoval ako došlo z založeniu Československej strany 

ľudovej. Vykladal kto je Andrej Hlinka a kto Dr. Vojtech Tuka. Rečnil ako hlinkovci nabádali až slovenskí mladíci 

nevstupujú do štátnych služieb. Tvrdil že komunisti a hlinkovci hlásajú neporiadok. Z tohto dôvodu Dr. Martin 

Mičura založil stranu Československú stranu ľudovú na základe idei sv. Cyrila a Metoda. Nabádal ku svornosti.  

V tomto období v bytčianskom okrese nevychádza žiadny časopis a ani v iných listoch a časopisoch sa 

o pomere na bytčiansku neuvádza. Ide len o občasné zmienky. V hodnotení sa ďalej uvádza, že okres Bytča je veľmi 

drotársky a aj veľmi chudobný. Obyvateľstvo sa zaoberá vlastnou existenciou a musí tvrdo pracovať na chlieb. „Je 

príliš chudobné, než aby venovalo čas na politiku.“ Správa hovorí o zhoršení vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi.  

V časti administratívne sa uvádza, že z Okresného úradu Trenčín bol do Bytče preložený k tunajšiemu úradu 

Dr. A. Csillagi na miesto okresného lekára. Doposiaľ túto funkciu vykonával Dr. Munkáči, okresný lekár 

z Považskej Bystrice.  

Kancelársky zriadenec Jozef Masaryk bol stále nemocný. Notárom v Bytči sa stal adjutant Babjak a v Predmieri 

Svätokrížny. Z Veľkého Rovného odišiel na vojenskú službu Prekopp a na jeho miesto elév Franek.  

V druhom polroku je značný stavebný ruch v celom okrese. Vo Veľkej Bytči samotnej boli na vyvlastnených 

pozemkoch vystavané nové rodinné domy. Bola dokončená regulácia petrovského potoka a pokračuje smerom na 

obec Kolárovice. Výstavba krajinskej cesty na pravom brehu Váhu postúpila zo Žilinského okresu až po obec Zárieč 

Keblov. Elektrická energia bude zavedená do obce Zemianska Kotešová a v jednaní je aj obec Veľké Rovné. Píše sa 

o náročnosti v tejto obci, lebo je veľmi rozťahaná.  

V samotnej Bytči sa hovorí o vzniku dvoch 

nových ulíc oproti meštianke a o potrebe zaviezť tam 

elektrinu, kanalizáciu a dláždenie cesty. Plánuje sa aj 

výstavba novej ulice medzi domom Dr. Schwarza 

(dnes tam sídli advokát JUDr. Miloš Gero)  

a mešťankou. V tomto čase už bol vyvlastňovací 

výmer potvrdený.  

V tomto polroku bola bezpečnosť obyvateľstva 

hodnotená ako dobrá a čo sa týka počasia, tak celý 

okres trpel suchom.  

Sokolovňa, jej výstavba napreduje rýchlym 

tempom. Okresný osvetový zbor usporadúva 

pravidelné prednášky a Československý červený kríž 

má tiež úspechy v pobočkách Veľká Bytča a Veľké 

Rovné.  

V tomto polroku 1929 sa v okrese konalo 38 divadelných predstavení. Kino Slávia odohralo 35 kultúrnych 

filmov. 

Dňa 3. 3. 1929  bol na ustanovujúcom zhromaždení 

konanom v budove Vzájomnej roľníckej pokladnice na 

námestí založený Prvý včelársky spolok pre Bytču a 

okolie. Zakladajúcimi členmi boli :  

Alojz Arleth ,Viktor Arleth, Ján Bíza, Jozef Blahovec, 

Oldrich Hanuš, Imrich Holák, Stanislav Holák, 

František Holánik,  Ján Hromec, Jozef Hromec, Jozef 

Kantor, Štefan Komada, Viliam Komárek,Karolína 

Krutošíková, Jozef Laurenčík, Karol Maleček, Ján 

Malobický, Pavol Mičušík, František Pavlíček, Juraj 

Rosina, Ladislav Russ, Viktor Rybárik, Jozef Stanik, 

Juraj Tomaník ml., Pavol Trúchly a Jozef Žilinčár.  

Za dočasného predsedu bol zvolený Viliam Komárek  

a za zapisovateľa Ladislav Russ. Revízormi účtov boli 

Jozef Žilinčár z Kotešovej a Ján Bíza z Hliníka. 

 

    

 Pokračovanie nabudúce ... 
           Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Kedysi dom Dr. Schwarza (dnes tu sídli advokát JUDr. Miloš Gero) 

Pamätná tabuľa k 80. výročiu založenia Včelárskeho spolku v Bytči 
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Detstvo, mladosť a štúdia Dr. Martina Mičuru 
(2. časť) 

 

VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY  -  

ŠTÁTNY PREVRAT. 

VÝVOJ V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU. 
 

Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov znamenal významný pokrok, pretože takto 

získali oba národy možnosť realizovať sa v rámci národnej i štátnej samostatnosti. 

Národný výbor v Prahe už 28. októbra 1918 prijal zákon o utvorení československého 

štátu a zverejnil Vyhlásenie národného výboru k československej verejnosti. 

Na 30. októbra 1918 SNR zvolala poradu politických predstaviteľov Slovenska do 

Turčianskeho Sv. Martina. Tu sa oficiálne ustanovila 

SNR a bola jednohlasne prijatá Deklarácie slovenského 

národa (nazývaná Martinská deklarácia). Touto 

deklaráciou sa Slováci prihlásili k samostatnému 

československému štátu, stala sa základným 

dokumentom, ktorým sa slovenský národ stal 

spoluzakladateľom Československej republiky. 

Po vzniku republiky sa situácia na Slovensku a v 

Čechách podstatne odlišovala. Monarchia sa síce 

rozpadla, ale k skutočnému prevzatiu moci bola ešte dlhá 

cesta. V českých pohraničných oblastiach musel štát 

zasiahnuť proti odporu nemeckej menšiny. Na Slovensku 

bola situácia ešte komplikovanejšia. SNR Deklaráciou 

síce vyhlásila pripojenie Slovenska k Československu, 

ale nemala dosť síl a prostriedkov vyhlásenie realizovať. 

Navyše, deň po Martinskej deklarácii, 31. októbra, sa 

predsedom novej vlády v Budapešti stal Mihály Károlyi, 

ktorý sa snažil o integritu Uhorska všetkými dostupnými 

prostriedkami - vojensky, diplomaticky i politicky. 

V prvých novembrových dňoch sa na Slovensku zdvihla 

vlna ľudových nepokojov a vzbúr, ktorá bola reakciou na 

utrpenie vojny a maďarský útlak. Dedinčania, navrátilci z 

frontu, či obyvatelia mestečiek rabovali obchody, krčmy, 

rúbali lesy, zbili alebo vyhnali notárov, žandárov, ale aj 

učiteľov, farárov a ďalších pomocníkov maďarskej vlády. 

Chybou bolo, že na Slovensku nebolo dosť pripravených, 

jednotne inštruovaných ľudí, ktorí by dokázali usmerniť 

ľudový pohyb na vidieku. Snahy obetavých jednotlivcov, 

deklarantov z Martina, vďaka ktorým vzniklo viac ako 

350 národných výborov a ostatných mocenských orgánov 

v priebehu niekoľkých dní, na toto nestačili. 

Naproti tomu budapeštianska vláda odmietala možnosť 

straty slovenského územia aj vojensky.  

Veľmi rýchlo však došlo k vzájomným zrážkam s československými vojenskými a četníckymi zložkami. 

SNR 8. novembra 1918 vydala v Turčianskom Sv. Martine Ohlas, vyzývajúci k utváraniu miestnych slovenských 

národných rád a gárd. Bola to výzva Slovákom, aby sa bezpodmienečne podriadili SNR a vytvorili v obciach 

miestne národné výbory a ich ozbrojené zložky - gardy. 

V Ohlase sa okrem iného uvádzalo :  

Vyzývame Vás : 

1. Aby sa v každej obci utvoril miestny národný výbor, ktorý bude viesť správu vašej obce v dorozumení s našou 

národnou radou, a tento výbor nech svoje utvorenie a zriadenie bezodkladne oznámi SIVR v Turčianskom sv. 

Martine. 

D r .  M a r t i n  M i č u r a  

Z d r o j :  F o t o  a r c h í v  P r a v d y  
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2. Aby v jednotlivých obciach utvorila sa slovenská 

národná garda, dla možnosti z vojensky vycvičených. 

Povinnosť gardy bude v obci zachovávať verejnú 

bezpečnosť a poriadok. Táto národná garda povinná je 

uskutočňovať nariadenia miestneho národného výboru i 

ústrednej Národnej Rady. 

Úlohou národných gárd bolo i pomáhať pri riešení 

zásobovacej situácie a hlavne pri zaobstarávaní potravín. 

Podieľali sa aj na rekviráciach a rozdeľovaní zhabaných 

potravín. 

Takýto vývoj na Slovensku znepokojoval vládnych 

predstaviteľov Československa. Československý národný 

výbor v Prahe preto poveril Vavra Šrobára, ktorý bol 

členom výboru, 4. novembra 1918 bez súhlasu SNR, 

vedením dočasnej vlády na Slovensku. Jej právomoc trvala 

do 14. novembra 1918, keď sa Národný výbor zmenil na 

Národné Zhromaždenie, kde Slovensko zastupovalo 40 

poslancov (len 31 ich však bolo Slovákov).  Štátoprávne 

postavenie Slovenska sa riešilo vytvorením Ministerstva s 

plnou mocou pre správu Slovenska. Prvým ministrom sa 

stal 7. decembra 1918 Vavro Šrobár a sídlom ministerstva 

sa stala Žilina. Až po oslobodení sa 4. februára 1919 

Ministerstvo pre správu Slovenska presídlilo do 

Bratislavy, ktorá sa stala hlavným mestom Slovenska. 

V decembri sa boje s maďarskými vojskami zrýchlili a 

rovnako sa zrýchlilo aj ich vytláčanie z územia Slovenska 

- 6. decembra bola oslobodená Žilina, 11. decembra 

Martin, 29. decembra Košice a 1.januára 1919 Bratislava. 

Do konca januára bolo oslobodené celé územie Slovenska 

až po demarkačnú čiaru určenú Dohodovými mocnosťami. 

V marci 1919 však padla budapeštianska vláda Károlyiho, ktorá odovzdala moc sociálnym demokratom, ktorí sa 

spojili s komunistami v Socialistickej strane Maďarska a 21. marca 1919 vyhlásili Maďarskú republiku rád. 

Československá vláda na vznik Maďarskej republiky rád reagovala ihneď a nepriateľsky.  

Bola vyhlásená mobilizácia a na území Slovenska bolo vyhlásené stanné právo. Československé vojská začali 

postupovať na juh 27. apríla 1919 a ich cieľom bolo obsadiť Miškovec a Salgótarján s jeho surovinovou a 

priemyselnou základňou. Armáda však nebola pripravená na podobný konflikt a po prvom vážnejšom odpore sa dala 

na ústup a čoskoro vyprázdnila daný priestor. Dňa 20. mája však maďarská Červená armáda prešla do protiútoku a 

boje sa preniesli na Slovenské územie. Útok sa uskutočnil na východnom, južnom a juhozápadnom Slovensku. Na 

západnom a strednom Slovensku boli úspechy maďarskej Červenej armády najväčšie - boli obsadené Levice, Zlaté 

Moravce, Krupina, Banská Štiavnica. Na východe prenikla Červená armáda až k československo-poľskej hranici. 

Na Slovensku však bolo úsilie maďarských vojsk chápané ako snahy o obnovenie starého Uhorska. Preto sa začali 

vytvárať dobrovoľnícke oddiely a armáda sa začala konsolidovať. Od 10. júna prešla československá armáda do 

protiútoku, ale nepodarilo sa jej maďarskú Červenú armádu celkom vytlačiť z územia Slovenska. Boje trvali až do 

24. júna, kedy bolo podpísané prímerie. Maďarská revolučná vláda ustúpila nátlaku Dohody a jej vojská začali 

ustupovať z československého územia. 

Vplyv Maďarskej republiky rád sa odrazil i na Slovensku v podobe nastolenia vlády rád na malom území na juhu 

Slovenska. Po Maďarskej ofenzíve sa však rozšírila až na 2/5 územia Slovenska a v júni došlo k osamostatneniu 

značnej časti územia Slovenska ako Slovenskej republiky rád. Tu ustanovovali rady, zakladali direktóriá, 

pripravovali akcie na vyvlastnenie majetku, zavádzali sociálne opatrenia, organizovali milície. Samostatná 

Slovenská republika rád bola vyhlásená v Prešove 16. júna 1919 a na čelo revolučného výkonného výboru bol 

zvolený Antonín Janoušek. Táto vláda vykonávala svoju činnosť iba desať dni. Do 30. júna opustili vládni 

funkcionári Prešov a do 7. júla kontrolovalo celé územie Slovenska československé vojsko. 

Napriek všetkým týmto otrasom sa nový československý štát konsolidoval pomerne rýchlo (v porovnaní s okolitými 

štátmi). Sústavou mierových zmlúv podpísaných ako výsledok parížskej mierovej konferencie, boli určené hranice 

ČSR s Nemeckom, s Rakúskom, s Maďarskom i s Poľskom. K Československu bola pripojená i Zakarpatská 

Ukrajina.                                          

          Spracovala Mgr. Gabriela Papánková 

P r e d v o l e b n ý  l e t á k  Č e s k o s l o v e n s k e j   

s t r a n y  l i d o v e j  n a  S l o v e n s k u  
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Rozhovor so zberateľom hodín pánom  

Štefanom Putirkom 
 

 

Ako ste sa dostali ku zbieraniu hodín a ako dlho sa tomuto koníčku 

venujete? 

Dostal som sa k nemu tak nejak náhodou. Vlastne som začal opravovaním 

budíkov. Či známym, alebo ľuďom, ktorých som videl prvýkrát. Prišla 

pani, ktorá priniesla štyri budíky s tým, že dva by potrebovala  opraviť 

a dva si môžem nechať. Onedlho sa stalo to, že prichádzali s prosbou, aby 

som im budíky opravil, že im na nich záleží no mne v zbierke chýbali, tak 

som núkal na výmenu model, ktorý mám duplicitne, alebo rovno za budík 

ktorý mi chýba som núkal niekoľko kusov iných budíkov. Venujem sa 

tomu aktívne už niečo vyše 20 rokov. Podstatné pribúdanie budíkov 

a hodín som zaznamenal v ére po roku 1989 kedy začínali mobily. Vtedy 

mnoho hodinárov skrachovalo no mne začali hodiny nosiť ľudia, ktorí sa 

náhodne o mne dozvedeli. Samozrejme niektoré boli darom i výmenným 

obchodom. Nedávno bola natáčaná relácia v paláci adventný koncert, kde 

som mal svoj príspevok aj ja s hodinami a o tri dni po odvysielaní mi 

prišiel balíček aj s nefunkčnými hodinami z Banskej Bystrice. Pani 

pripísala, že si s nimi nevie rady, lebo ich má od druha z Berlína, aby som 

ich pozrel. To však nie je všetko, tieto hodiny sú niečím zaujímavé. Že 

čím? To sa dozviete na najbližšej výstave. 

 

Koľko budíkov sa nachádza vo Vašej zbierke? 

Zhruba 2103 kusov funkčných budíkov a 1300 budíkov z 

ktorých je každý iný. Vediem si evidenciu získaných budíkov. 

Ku každému mám písané od koho som ich získal, koľko stáli 

a kedy mi pribudli do zbierky. Na každom budíku je poradové 

číslo.  

Do budúcna si plánujem zostaviť detailnejšiu a prepracovanú 

evidenciu, ktorú použijem pri výstavách. Skrátka ide o to, že 

keď výstavu navštívi niekto, kto mi budík daroval či predal, ja 

si jeho meno pozriem v evidencií, taktiež pozriem priradené 

číslo a budeme vedieť ktorý konkrétny budík je od neho. 

Bude to taká milá spomienka človeka, od ktorého som budík 

získal.     

 

 

 

 

 

Máte aj nejaké zaujímavé hodiny? 

Jeden známy z práce mi raz povedal: „Štefan máš 

množstvo hodín, ktoré sa nevidia len tak hocikde, ale dvoje 

Ti chýbajú. Veľké cvikacie hodiny, čo sú vo fabrikách 

a hodiny čo idú naopak. Pevne verím, že v dohľadnej 

budúcnosti sa mi tieto budíky podarí do zbierky získať.“ 

 

Chodíte nakupovať budíky aj ďalej? 

Samozrejme. Problém vždy bol budíky doviesť. Predstavte 

si 50 až 60 budíkov v cestovnej taške previesť vlakom 

niekoľko desiatok kilometrov. Mnohokrát som skutočne 

mal čo robiť, aby som budíky doviezol bez poškodenia 

a šťastne domov. 

pán Štefan Putirka 
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Vystavovali ste, či vstavujete Vaše krásne hodiny aj v súčasnosti? 

Výstavy organizujem od roku 2005 vo väčšom. Predtým boli okukávať len 

známi či kolegovia. Mám za sebou množstvo výstav hodín. Sprvoti som 

vystavoval približne 340 kusov budíkov, postupom času sa vystavovaný 

počet niekoľkokrát znásobil. Výstavy prišli pozrieť návštevníci zo zahraničia 

aj tunajší študenti, ktorých výstava zaujala na toľko, že som medzi nimi 

vyhlásil súťaž o čokoládu. Šlo o to, aby našli spomedzi niekoľko tisíc kusov 

budíkov dva totožné. Aj zdanlivo rovnaké budíky nesú tie isté, niekedy sa 

líšia farbou, nápisom či inými detailmi.  

 

Nachádza sa vo Vašej rozsiahlej zbierke aj nejaký „Modrý Maurícius“? 

Na nedávnej výstave sa ma počas rozhovoru spýtali presne to isté, tak som 

len odpovedal, že som ho zakopal do záhrady a nemôžem ho nájsť. 

 

    

       
  

   
            

           Spracovala Barča 

Hodiny, ktoré má pán Putirka v predsieni a mení ich vždy, keď získa dáky nový model, 

konkrétne tieto nesú názov Big Ben a zvonia rovnako ako originálny Big Ben v Londýne 

Pán Putirka má budíky aj na strope 
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Auto-moto 
24 hodín LE Mans  

 

V tejto časti seriálu AUTO-MOTO by som Vám rád 

priblížil najznámejší vytrvalostný závod - 24 hodín Le 

Mans. Prvému závodu, ktorý sa jazdil od roku 1923 

predchádzalo stretnutie troch pánov v roku 1922 na 

automobilovej výstave v Paríži, a to: Georges Durand 

(vlastnil okruh pri Le Mans), Charles Faroux (motoristický 

novinár) a Emile Coquille (zástupca motocyklovej firmy) - 

pretože všetci traja sa pohybovali okolo automobilov - 

usúdili, že nie najdôležitejšia vec na závodoch je rýchlosť, 

ale vytrvalosť a spoľahlivosť cestovných vozidiel. 

Závodu sa mohli zúčastniť všetky typy štandardných 

vozidiel zo štvorsedadlovou karosériou, výnimku mali 

vozidlá do 1100 cm
3
, ktoré mohli mať dve sedadlá. 

Športové vozidlá a prototypy sa závodu nemohli zúčastniť. 

Závod sa jazdí na okruhu La Sarthe blízko mesta Le 

Mans, závod začína v sobotu o 16
00

 hod. a končí v 

nedeľu o 16
00

 hod. Každoročne sa jazdí v polovici 

júna. (Výnimkou boli - celosvetová kríza, vojnové roky 

+ celonárodné udalosti v rokoch 1956 a 1968). Koniec 

pretekov je vtedy, keď vedúci závodník prejde cieľom 

po 16 hodine, pokiaľ by prešiel čo i len o 1 sekundu 

pred 16-tou hodinou, musí absolvovať ešte jedno kolo. 

Časomiera je na veľkých hodinách značky Rolex.  

V riadení jedného automobilu sa striedali dvaja vodiči - 

striedanie bolo ľubovoľné a nemalo pravidlá až po 

havárií v roku 1955. Kategórie vozidiel sú štyri a 

vizuálne sú rozlíšené vo tme farbou predných 

svetlometov a za svetla závodných čísel (farbou čísla a 

farbou pozadia). 

Trať je zložená z časti malého okruhu Bugatti a zákruty Porsche. Do roku 1990 bola jej súčasťou slávna rovinka 

Ligne Droite des Hunaudiéres, inak známa aj pod názvom Mulsanne Straight (mulsanská rovinka) dlhá viac ako 

štyri kilometre, na ktorej dosahovali pretekári rýchlosť nad 400 km/h. V súčasnosti sú na nej vytvorené z 

bezpečnostných dôvodov dve "šikany", na ktorých je rýchlosť áut znížená na 340 km/h. 

Prvý závod sa konal 26. - 27. mája v roku 1923 a jeho víťazmi 

boli A. Lagache a R. Léonard, ktorí závod vyhrali s  vozidlom 

Chenard-Walcker Sport.  

Pokazený automobil mohol opravovať iba vodič, ktorý 

momentálne šoféroval - mechanici mohli nachystať náradie aj 

súčiastky, ale auta sa nikto iný nesmel ani dotknúť.  

 

 

 

 

 

V roku 1971 americký režisér L. H. Katzin natočil film 

Le Mans v hlavnej úlohe s hercom Stevom Mc Queenom. 

Film sa natáčal autenticky na okruhu Le Mans, kde si 

McQueen vyskúšal jazdu po okruhu okruhu (rivalita 

medzi Ferrari a Porsche). 

 

Pohľadnica s motívom 24 hodín Le Mans  

Poštová karta s plánom okruhu La Sarthe neďaleko Le Mans 

Model vozidla Chenard-Walcker, ktorý ako prvý 

 zvíťazil v  závode Le Mans v roku 1923 

Pivná tácka a poštová známka USA  s podobizňou Steva McQueena 
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V roku 1979 na pretekoch Le Mans štartoval dnes už 

zosnulý známy americký herec Paul Newman - takmer 

závod vyhral, no nakoniec skončil druhý. 

Najúspešnejší jazdec je Dán  Tom Kristensen 9x, druhý 

Belgičan Jacky Ickx 6x a tretí Angličan Derek Bell, 

ktorý zvíťazil 5x. 

 

Dodnes najúspešnejšou značkou je Porsche 17x víťaz, II. 

miesto patrí AUDI - 13 víťazstiev a tretie v poradí je 

Ferrari  s 9 víťazstvami.  

 
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na konci závodnej ságy seriálu AUTO-MOTO - aby nebol ani jeden z bytčianskych jazdcov na motokárach  

"ukrivdení", uvádzame všetkých troch bytčianskych pretekárov na nasledujúcich fotografiách. Na motokáre s číslom 

7 - Jozef Kalaš, v strede s číslom 3 Milan Kalaš a s číslom 9 motokára Milana Hôreckého. 
 

 
 

Veľkosť použitého obrazového materiálu v článku, bola upravená!    Spracoval JL 

Zberateľská kartička s podpisom Toma Kirstensena, poštová 

známka Yemenu s podobizňou Jackieho Ickxa a zberateľská 

kartička Dereka Bella 

Séria známok poštovej správy Mali - pri príležitosti 24 hodín Le Mans 

FDC poštovej správy USA s podpisom Paula Newmana 

Odznaky najúspešnejších značiek v závodoch Le Mans 
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Plavba arcivojvodu Františka 

Ferdinanda v rokoch 1892-1893 
 

Po samovražde rakúskeho korunného princa Rudolfa sa v roku 1896 

následníkom trónu habsburskej monarchie stal synovec cisára 

Františka Jozefa I., arcivojvoda František Ferdinand d Este, ktorý bol 

synom cisárovho mladšieho brata, arcivojvodu Karola Ľudovíta. 

Medzi veľké záľuby arcivojvodu patrilo aj cestovanie, sníval o ceste 

okolo sveta. Nakoľko však bol členom cisárskej rodiny, nemohol sa vydať na takúto cestu bez povolenia cisára. Ten 

sa najskôr zdráhal, ale na príhovor cisárovnej Alžbety nakoniec cestu povolil a dal synovcovi k dispozícií modernú 

loď svojho vojnového námorníctva, torpédový krížnik SMS Kaiserin Elisabeth. 

Posádku lode a arcivojvodov sprievod tvorilo 427  mužov a boli 

v nej zastúpené viaceré národnosti monarchie. Plavba začala dňa 

15. decembra 1892 v Terste. Krížnik preplával cez Stredozemné 

more a Suezský prieplav a prvou väčšou zastávkou bol indický 

Bombaj. Potom loď pokračovala do Kalkaty, Singapuru, a po ceste 

po ostrovoch v Jávskom mori a návšteve austrálskeho Sydney 

a mesta Hongkong  pristála v júni 1893 v japonskom prístave 

Jokohama. V Japonsku sa arcivojvoda s posádkou rozlúčil a na 

parníku indicko-čínskej spoločnosti sa vrátil späť do Európy. SMS 

Kaiserin Elisabeth sa po návšteve Kóreje vrátila cez Hongkong, 

Singapur, Aden a Suezský prieplav domov, do vojnového prístavu 

v dalmátskej Pule. Po návrate domov udelil arcivojvoda posádke 

lode osobitné medaily, založené 11. novembra 1893.  

Medaila mala priemer 37 milimetrov a nosila sa na trojuholníkovej, modrobielej stužke. 

Na lícnej strane medaile bol nápis „Cesta lode jeho veličenstva Cisárovná Alžbeta.“ Na 

rube bol šesťriadkový nápis „Východná India/Austrália/juhomorské ostrovy/Čína/ 

Japonsko/1892-1893.“ Vzhľadom na pomerne malý počet členov posádky 

a arcivojvodovho sprievodu bol aj počet vyrazených a udelených medailí nízky. Teda zo 

zberateľského hľadiska ide o vzácnu medailu. Asi pred pol rokom som získal malý súbor 

fotografií, ktoré dopĺňajú tento krátky článok. Ich majiteľom bol Mikuláš Laboš 

z Dolného Kubína, niekdajší člen posádky  SMS Kaiserin Elisabeth a účastník plavby 

arcivojvodu Františka Ferdinanda d Este na Ďaleký východ. Je zaujímavé, že aj Slováci 

tvorili, hoci nie početnú, časť rakúsko-uhorského vojnového námorníctva. Žiaľ, pamätná 

medaila na plavbu sa nezachovala, hoci bola určite menovanému udelená.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spracoval PhDr. Martin Karásek 

Arcivojvoda s japonským cisárom 

Mucuhitom (Meidži) v Jokohame 

SMS Kaiserin Elisabeth 

Členovia posádky v prístave Sydney 

Traja námorníci z posádky:  

vľavo Poliak Wybranowský, v strede 

Čech Zbořil a vpravo Slovák Laboš Arcivojvoda pred hotelom v Tokiu 

Rub medaile z ponuky 

aukčnej spoločnosti 

Japonská cisárovná Šóken 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
 

Pár dní pred Vianocami som navštívil pána Jozefa Kocúra, ktorý po svojom otcovi - známom cukrárovi z Bytče, ale 

aj vášnivom rybárovi a spoluzakladateľovi rybárskej organizácie v Bytči v roku 1944 (s názvom Okresný rybársky 

spolok vo Veľkej Bytči) nezdedil len rybárčenie, ale aj prezývku „Pepo“.  
 

Majster ČSSR - „Pepo“ Kocúr 
 

Z rozhovoru, ktorý som zaznamenával na diktafón vyberám: 
 

K rybárčeniu som sa dostal ako chlapec - chodil som na Váh dennodenne, 

či pršalo alebo mrzlo. Neskôr, keď som sa v roku 1968 vrátil do Bytče, 

prešiel som vo výbore rôznymi funkciami a popri tom som sa venoval 

športovému rybárčeniu. Bol som členom družstva Bytče - štvorboj 

(plávaná, položená, prívlač, muška). Bytča sa prebojovala do 1. ligy  - 3 

členné družstvo + tréner (Ján Vicena, Jozef Kocúr st., Jozef Kocúr ml.).  

Následne nato som sa dostal do reprezentácie ČSSR, na základe 

postupových vyraďovacích pretekov, na ktorých som za dve hodiny chytil 

350 ks rýb, „starý Vicena“ nestačil robiť zárezy do vŕbových prútov (pán 

Kocúr doteraz nevie, či bol tento rekord prekonaný) V sedemdesiatych 

rokoch, keď som bo členom reprezentácie, chodili sme aj na 

medzinárodné súťaže, ale pustili nás najviac do socialistických krajín.  

Titul majster ČSSR v 1. lige v športovom rybárčení v disciplíne 

„plávaná“ som získal v roku 1972 na Malom Dunaji v Bratislave. 

Celý život som sa v rybárčení „rýpal“ - okrem množstva ocenení - diplomov, medailí, kryštálových pohárov 

vlastním aj viac ako 100 udíc (keď otvorím skriňu, stoja tam ako tyčky do fazule). Sú tam spomienkové udice zo 

štiepaného bambusu - teraz sa už také nepoužívajú - je to nostalgia jednej doby. Keď sa chytalo len na také prúty, až 

po duté lamináty - uhlíkové. 

Keďže mám preukaz rozhodcu, v roku 2005 som robil medzinárodného rozhodcu na MS, ktoré sa konali na 

Slovensku (asi 40 zúčastnených krajín) - celá súťaž - to je celá veda. 

Tak napríklad všetci súťažiaci musia mať rovnaké podmienky. Musia mať svoj úsek, medzi nimi neutrálne pásma - 

vlastného rozhodcu, 3/4 hodiny technická príprava na rozloženie „rybárskeho vercajchu“, 5 minút na zakŕmenie, 

úseky sú delené na sektory, atď. Trať môže byť až 3 km dlhá, musí mať rovnorodý terén. Napríklad v Bytči 

vyhovuje kanál za Mikšovou. A samozrejme, komisia to musí odobriť. Dnes o výsledku rozhoduje gramáž. Kedysi 

to bol aj počet chytených rýb (1 ryba  = 1 bod, 1 gram = 1 bod). To nie je bežná rybačka, kde nahodíte a čakáte, tam 

tú rybu musíte dostať. 

Ryby som chytal, ale nikdy nejedol, raz za rok zjem rybie filé. Ani môj otec ktorý bol celý život rybárom ryby 

nejedol. Odporná záležitosť je čistenie rýb a to ja nemusím. Pani Kocúrová z vedľajšej miestnosti zakričí: „Pán 

Lulák, na Vianoce si kapra kupujeme.“  

Nuž a ja na záver dodám, že okrem titulu majstra ČSSR v roku 1972 v športovom rybárčení je pán Jozef Kocúr 

organizovaný v rybárskej organizácii od roku 1958. 25 rokov bol členom výboru v Bytči 1970 - 1998 s malou 

prestávkou - z toho 19 rokov tajomníkom organizácie, ktorú v 80-tych rokoch „postavil na nohy“ (zriadenie 

rybárskeho domu, rybníkov a aj nákup nákladného auta ...). Je držiteľom 

medzinárodného rozhodcovského preukazu, ale aj najvyššieho uznania - 

Slovenského rybárskeho zväzu za zásluhy o rozvoj rybárstva na Slovensku. 

 

                                                          Spracoval JL 

pán Jozef Kocúr 

Logo bytčianskych rybárov - grafický 

návrh z dielne Bohuslava Behríka 

Séria odznakov vydaná pri príležitosti 40. výročia od založenia MO SRZ Bytča 1944 - 1984 
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Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči 

(2. časť) 
 

Myšlienka zakladania dobrovoľných hasičských spolkov (ďalej DHS) sa rozšírila z Nemecka a k nám prenikla 

v polovici 19. storočia. Podľa doteraz známych údajov najstarším hasičským zborom na území Slovenska je 

hasičský zbor v Prešove, založený v roku 1847. Druhý hasičský zbor bol založený 12.októbra 1863 v Spišských 

Vlachoch. Veľkú zásluhu na zakladaní DHS má tlačový orgán Slovenskej národnej strany Národné noviny, ktoré od 

roku 1870 vychádzali v Martine a zamerali sa aj na ľudovýchovnú činnosť. Od roku 1872 uverejňovali výzvy na 

zakladanie spolkov, ktoré zohrávali významnú úlohu pri ochrane majetku obyvateľov v slovenských mestách 

a dedinách. Medzi členov DHS patrili poprední slovenský národovci S. H. Vajanský,  I. Daxner, P. Mudroň, A. 

Halaša, a iní dejatelia, ktorí pracovali v slovenskom národnopolitickom hnutí. Spomedzi DHS na Slovensku 

najväčší význam nadobudol martinský spolok. Jeho pričinením bol založený hasičský spolok roku 1875 aj vo 

Veľkej Bytči. Martinský spolok si kládol okrem iného i národné ciele a túto okolnosť nemožno podceniť ani 

v Bytči, kde slovenčina bola veliacou rečou, okrem krátkeho obdobia hneď po založení, keď ňou bola nemčina. Boj 

o slovenskú veliacu reč v hasičských spolkoch v období prenasledovania slovenského národnopolitického hnutia, 

zatvárania slovenských gymnázií a zrušenia Matice slovenskej roku 1875 zohral objektívne progresívnu úlohu a do 

istej miery čelil asimilačnému tlaku maďarských panujúcich tried. Istou hrádzou proti maďarizácii bola aj okolnosť, 

že DHS v Bytči sa hneď nestal členom Uhorského krajinského hasičského zväzu, čím si udržal slovenský ráz 

a charakter.  

      Zo zakladajúceho valného zhromaždenia DHS v Bytči sa zápisnica nezachovala(ani iné archívne materiály), 

preto dátum vzniku spolku nemožno celkom spoľahlivo zistiť. Zdá sa však, že sa konalo 6. januára 1875. Zo 

slovensky písanej zápisnice z 20. mája 1900 totiž vysvitá, že v spomínanom roku sa zisťovala dĺžka členstva 

jednotlivých členov v súvislosti s udeľovaním pamätných medailí pri príležitosti dvadsaťpäťročného trvania spolku. 

Pri viacerých členoch sa udáva rok vstupu 1875 s najstarším dátumom 6. januára 1875. Keďže tento údaj figuruje 

i pri priezvisku zakladateľa spolku (na okraji s poznámkou „egylet alapítoja“), možno považovať tento dátum za 

vznik spolku, resp. za dátum zakladajúceho valného zhromaždenia, čo však znamená, že organizačné počiatky 

spadajú ešte do predchádzajúcich rokov. Aj prvá úradná zmienka o existencii DHS sa viaže k roku 1875. Na 

zasadnutí administratívneho výboru Trenčianskej župy sa 12. júla 1875 rokovalo žiadosti mestského zastupiteľstva 

v Bytči z 27. júna vo veci zabezpečenia vodnej striekačky pre mesto v cene 1200 forintov. 

     Existencia spolku je doložená tiež v hlásení Slúžnovského úradu v Bytči trenčianskemu podžupanovi zo 4. júla 

1875. DHS sa vyslovene spomína už ako fungujúci. Organizátori hasičstva v Bytči boli azda ovplyvnení 

propagandou martinských Národných novín, ktoré v číslach 3 a 4 z roku 1873 priniesli článok  Nákres stanov pre 

dobrovoľné hasičské spolky od Jána Gočára. Zakladateľom spolku bol bytčiansky lekárnik Ladislav Tombor. 

      Prvé stanovy spolku boli schválené Ministerstvom vnútra v Budapešti 16. 

januára 1877 a zračí sa z nich čiastočne vplyv nejakej nemeckej predlohy 

(veliteľstvo je Commmando, pobočník sa nazýva Corps - Adjutant, hadice sú 

Schlauche a pod.).Sídlom spolku bola Bytča, ale pôsobnosť v prípade požiaru sa 

vzťahovala aj na Malú Bytču, Hliník a Kotešovú. Spolok tvorili aktívni 

a prispievajúci členovia ,ktorí ho podporovali predovšetkým finančne. Viedol ho 

veliteľ so správnym výborom, v ktorom bol veliteľ, jeho zástupca, traja kapitáni 

a ich námestníci, traja pobočníci a traja dôverníci kompánií (práporov). Správny 

výbor volil funkcionárov – zapisovateľa, pokladníka, účtovníka, a správcu 

materiálu. Bytčiansky DHS sa delil na tri prápory – prápor lezcov, striekačov 

a prápor stráže. Členovia práporu mali právo zvoliť si kapitána a jeho zástupcu. 

Prvé stanovy spolku obsahujú aj množstvo organizačných otázok( poriadok 

služby, cvičebné predpisy, udeľovanie trestov, konanie valných zhromaždení, 

voľby a pod.) Organizácia mala do istej miery charakter podporného spolku. 

V stanovách sa tiež dočítame, že v prípade ochorenia alebo úrazu člena má jeho 

rodina dostať finančnú podporu. Za stanovami je publikovaný Poriadok služby 

Dobrovoľného hasičského spolku vo Veľkej Bytči, ktorý sa skladá z dvoch častí. 

Rozvádza sa v ňom delenie spolku na prápory, opisuje sa hasičská uniforma, 

dočítame sa i o prostriedkoch, ktorými sa oznamuje požiar a uvádza sa aj 

služobná prísaha hasiča. V druhej časti služobného poriadku sa určujú konkrétne povinnosti jednotlivých členov. 

Poriadok služby DHS vo Veľkej Bytči patrí k prvým slovenským hasičským cvičebníkom – vyšiel v roku 1877.     

 

Pokračovanie nabudúce...                        Spracoval Vrchný inšpektor  Ján  G ä r t n e r  
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História a súčasnosť hádzanej v Bytči (2. časť) 

        
Oddiel sa zúčastňoval i nemajstrovských stretnutí a turnajov. Od roku 1954 sa družstvo pravidelne zúčastňuje 

turnaja SNP. V dňoch 3 - 4. marca 1956 sa v Bratislave konal I. ročník Veľkej ceny mesta Bratislava za účasti 

družstiev ČSR, Brna, Bratislavy a Žiliny, na ktorý hráčky cestovali za vlastné peniaze, čo nepochybne svedčí o 

veľkej chuti hrať. Stretnutia sa skončili nasledovne: ČSR - Žilina 16 : 4, Bratislava - Žilina 4 : 1, Brno - Žilina 12 : 0. 

Káder tvorili hráčky: Černeková, Halkinová, Čudeková, Rumančíková, Kováčková, Guzyová, Tomková, 

Remšíková, Slimáková, Slaninková, Plechárska, Malčáková a Mošeková. V tom istom roku sa družstvo zúčastnilo 

na ďalšom ročníku turnaja SNP v Košiciach, kde nadviazalo družbu s oddielom Krakowa. Družstvo sa zúčastňovalo 

i na ďalších turnajoch, ako na turnaji „Februárového víťazstva“ v Bratislave v roku 1955, za účasti všetkých 

popredných družstiev ČSR. Hádzanársky oddiel v Bytči patril v druhej polovici 50-tych rokov medzi 

najvýznamnejšie stredisko na Slovensku.  

O kvalite hádzanárskeho vedenia v Bytči svedčí i medzinárodné 

stretnutie žien - Juhoslávia - Slovensko, ktorý sa konal 1. 4. 1957 

na novovybudovanom hádzanárskom štadióne v Bytči. Za 

družstvo Slovenska hrali i dve bytčianske hádzanárky Slaninková 

a Slimáková. Stretnutie skončilo víťazstvom Juhoslávie 8 : 3. 

Stretnutia sa zúčastnilo okolo 1000 divákov.  

II. liga moravsko-slovenská, do ktorej bola Bytča zaradená po 

zostupe z I. ligy sa hrala trojkolovo. V tejto súťaži boli zastúpené 

družstvá: Slavoj Bytča, TTS Trenčín, Spartak Trnava, Spartak 

Královo Pole, Spartak Uherské Hradiště, Slavoj Olomouc, Slavoj 

Ivančice, Spartak Považská Bystrica, Spartak Brno. Tréner MUDr. 

Pick odchádza na vojenskú prezenčnú službu. Družstvo 

nepravidelne trénujú dvaja aktívny hráči z ČH Žilina. V tom čase 

sa mení i káder. Po roku sa vracia MUDr. Pick a dobrá práca sa odráža v postupe do I. ligy, ktorú dievčatá hrajú v 

roku 1958/1959 už pod hlavičkou „Lokomotíva Bytča“. Avšak po roku pôsobenia v I. lige zostupujú znova do II. 

ligy, moravsko-slovenskej, a to po nešťastnom zápase v Otrokoviciach, v ktorom podľahli 2:1. Po zostupe odchádza 

veľa hráčok a musia byť nahradené cudzími, lebo rovnocenné náhradníčky v domácom oddiely neboli. 

V roku 1960 hosťuje v Bytči majster ZSSR Žalgiris Kaunas a v tom istom roku sa hrá aj priateľský zápas s 

družstvami Dynama Bukurešť , Ferencvarosu,  Budapešť a Krakowie Krakow. V ženskom družstve dochádza k 

omladzovaniu. Do družstva sú zaradené hráčky: Cebáková, Lacinová, Grnáčová, Letková, Šimoníková, Urgasová. 

Súťažnú sezónu 1965/1966 začínajú v II. lige slovenskej.  

Súpermi bytčianskych hádzanárok v druholigových zápasoch boli družstvá: Nový Jičín, Gottwaldov, Hlohovec, 

Znojmo, Uherské Hradište, Kostelec, ZJŠ Brno. V neskoršom období: Vinohrady Bratislava, Lužianky, Trnava, 

Trenčín, MDŽ Bratislava, Častá, Modranka, Púchov, Nové Zámky, Slovnaft Bratislava „B“. 

V tom čase odchádza tréner MUDr. Pick z pracovných dôvodov a na jeho miesto nastupuje tréner Milan Ballay.  

V rokoch 1963, 1964 družstvo 2-krát navštevuje Krakow a v roku 1965 Maďarsko, kde svoj pobyt využívajú i ako 

súčasť tréningového sústredenia pred ligovou súťažou. Na týchto zájazdoch družstvo neprehralo ani jeden zápas. 

Staršie hráčky prestali hrávať, náhrada nebola a tak súťaž 1965/66 hrajú len dve bytčianske hráčky. 

II. liga sa hrávala až do roku 1969, kedy sa z ligy vypadlo. Od roku 1968 sa výbor TJ Lokomotíva Bytča začal 

venovať výchove dorasteniek pod vedením trénera M. Ballaya, ktorého družstvo po víťazstve v krajskej súťaži v 

ročníku 1970/71  postúpilo do dorasteneckej ligy skupiny E. V ročníku 1971/72 skončili na 4. mieste a v ročníku 

1972/73 na 8. mieste. Niektoré hráčky odchádzajú do družstva žien a tak v ročníku 1973/74 končí družstvo na 

poslednom 10. mieste a vypadáva zo súťaže.  

Úspechy dorasteniek podnietili výbor TJ k založeniu družstva žien, ktoré začalo svoju činnosť ako nováčik v divízií 

stredoslovenského kraja v ročníku 1972/73. Ako nováčik si v tejto súťaži viedlo viac ako dobre a končí na 2. 

mieste.za prvou Detvou. V ročníku 1973/74 obsadilo družstvo žien 1. miesto a dievčatá sa zúčastnili kvalifikácie o 

postup do II. ligy v Púchove, avšak svoj cieľ nedosiahli. Družstvo na kvalifikácií prehralo s Trnavou 5:10 a s 

Košicami 5:8. I napriek tomu, že porazilo Topoľníky 16:13, skončilo v kvalifikácií na 3. mieste a do II. ligy 

nepostúpilo. Družstvo žien tvorili hráčky: Reháková, Barčáková, Čupcová, Farkašová, Gärtnerová, Chylíková, 

Kolková, Lacinová, Kurejová, Majtánová, Mikušová, Takáčová. Trénerom družstva bol Milan Ballay. 

Výbor TJ pracoval v tomto zložení: Gjabel, Rybárik, Rehák M., Ing. Ficek, Slaninka, Ballay, Štrumel, Takáč, 

Lacina, Učník, Behrík. Od roku 1974 sa mení názov na TJ Lokomotíva Makyta Bytča. 

 

Pokračovanie nabudúce.       Spracoval Mgr. František Garabík 

Juhoslávia  -  Slovensko  8  :  3,  

zápas sa hral 1. 4. 1957 v Bytči. 
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Malobytčan Ondrej BUNTA 

NAJMLADŠÍ  STÍHACÍ PILOT  V SNP 

 
Pri  výročí SNP sa , žiaľ, spravidla  prejavujú  aj spochybňujúce postoje, a to 

napriek tomu, že odborná literatúra doma aj v zahraničí SNP považuje  - po 

Juhoslávii – za druhé najväčšie protifašistické vystúpenie. 

Tohto zápasu za slobodu sa aktívne zúčastnil aj Ondrej Bunta z Malej Bytče. 

Narodil sa r. 1923, základnú školu absolvoval v rodnej obci a v Bytči. Ako  16 

ročný sa prihlásil do Ústrednej plachtárskej školy na Straníku, ktorú ukončil r. 

1940, potom absolvoval prípravu  na Vojenskú leteckú školu v Bratislave. Po 

absolvovaní pozemného výcviku v Trenčianskych Biskupiciach absolvoval 

Vojenskú leteckú školu , ktorá bola r. 1943 premiestnená do Banskej Bystrice, kde 

bol vyradený ako  stíhací pilot – čatník (najnižšia hodnosť vojakov z povolania 

v SR 1939 -  1945), kde ostal pôsobiť ako inštruktor na lietadlách E-39. Roku 

1944  bol preložený  do Piešťan  k 11. stíhacej letke III. Slovenského leteckého 

pluku, kde lietal na lietadlách B-534, po preškolení  lietal na Ju-87 Stuka. Dňa 

28.8.1944 odišiel pod vedením kpt. Haluzického do Zvolena, odkiaľ sa zapojil do 

SNP. 

Ako najmladší pilot – mal 21 rokov – bojoval v priestore Martin, Vrútky, Šturec 

a v boji pri tuneli Čremošné bol ranený, hospitalizovaný  v Banskej Bystrici, neskôr v poľnej nemocnici v Tisovci, 

odkiaľ nedoliečený ušiel na letisko Tri duby. Počas  jeho liečenia piloti odleteli do ZSSR, preto sa zapojil do bojov 

v Turci ako pešiak.  Po najzúrivejších bojoch v Turci a po ústupe do Čremošného bol kpt. Haluzický prekvapený, že 

žije a ukázal mu záznam, kde bolo uvedené, že Ondrej Bunta padol , miesto a dátum.  Žiaľ, táto správa sa dostala 

k matke Ondreja Buntu do Malej Bytče, ktorá sa veľmi ťažko vyrovnávala so smrťou najmladšieho syna.     

Ako stíhač bol prevelený  na letisko Tri duby, kde mu bolo pridelené lietadlo B-534, na ktorom vykonal  prvý let 

s rozkazom zničiť nepriateľskú kolónu áut na ceste z Lučenca do Podkriváňa.  Po splnení  úlohy  - zničení 5 – 7 

vozidiel vrátene cisterien pohonných hmôt - a návrate na Tri duby pomáhal pri pristávaní a štartoch sovietskych 

lietadiel  LI-2 dopravujúcich materiál,  ale najmä odvážajúcich ranených.  Ako najmladší stíhač  vykonal posledný 

bojový let v SNP na nepriateľské mínometné postavenie, za čo mu boli pešiaci vďační, čo mávaním dali najavo.       

Z rozhodnutia povstaleckej armády mu bolo pridelené lietadlo Storch Fi-158, s ktorým mal byť so spolubojovníkom 

Gajdošom k dispozícii gen. Viestovi a gen. Golianovi, aby s nimi odleteli už na oslobodené  letisko Przemysl. Počas 

príprav na odlet  ostatných pilotov Ondrej  Bunta a Ján  Gajdoš chceli sa tiež zapojiť  do oslobodzovacích bojov,   

požiadali velenie, aby odleteli aj oni dvaja. Vyhliadli si lietadlo FW-58 a rozhodli sa ním odletieť. Na letisku ešte 

ostali  lietadlá B-534, ktoré podľa rozkazu mali zničiť, ale „svoje“ lietadlá nedokázali podpáliť. Nahovorili 

a usmernili mechanikov, ktorí to vykonali.  Po naštartovaní  FW-58 zistili poruchu motora. Nastala kritická situácia, 

lebo z B-534 ostala len hŕba kovového šrotu a  Nemci sa už od Zvolena blížili k letisku.  Mechanik stihol poruchu 

odstrániť a v poslednej chvíli sa im 25. októbra 1944 podarilo odletieť do Przemyslu. Ostreľovali  ich najprv 

nemeckí a po prelete frontu sovietski stíhači. Zachránila ich dohodnutá signalizácia, že nie sú nepriatelia.  Po pristátí 

v Przemysli  bolo ich podávanie správy o situácii na Slovensku prerušené a sovietske velenie Buntovi a Gajdošovi 

oznámilo, že sa vrátia na  Slovensko a dovezú gen. Viesta a gen. Goliana. Žiaľ, už to nebolo reálne, pretože obaja 

generáli 26. októbra opustili  B. Bystricu a stiahli sa do hôr.  Bunta a Gajdoš boli zaradení do druhého slovenského 

pluku k mjr. Haluzickému, Bunta ako mladší pilot. V Przemsli O. Bunta prešiel  teoretickým i praktickým výcvikom  

na lietadlách LA 5 a LA 7 a bol zaradený do Čsl. armádneho zboru,  s ktorým sa zúčastnil bojov o Ostravu. Do 

Prahy sa vrátil v hodnosti poručíka.  Dokonca v kasárňach v Letňanoch v Prahe sa ako dobrovoľník prihlásil 

s ďalšími pilotmi  do vojny na Ďalekom východe proti Japonsku, čo sa nerealizovalo. Roku 1946 sa  bojov proti 

banderovcom na východnom Slovensku aktívne zúčastnil na lietadle LA-7. 

Ondrej Bunta ostal po vojne v armáde, vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie na území celej bývalej ČSR, 

absolvoval viaceré školenia a preškolenia.  Ostatnú funkciu vykonával ako veliteľ letiska a vojenskej posádky 

v Piešťanoch s hodnosťou plukovníka. Plk. Ondrej Bunta odišiel do dôchodku roku 1978. 

Plk. O. Buntovi bolo udelených 19 vyznamenaní  ČSR, a to z najvyšších štátnych a vojenských miest.  Zomrel  v 

roku 2011 v Piešťanoch ako 88 ročný, kde bol pochovaný so všetkými vojenskými poctami. 

Už pred stáročiami Ovídius povedal: „Šťastný je ten, kto je pevne odhodlaný brániť to, čo miluje“. Plukovník 

Ondrej Bunta  z Malej Bytče svoje šťastie  našiel  v armáde.  Jeho činorodý život nás napĺňa hrdosťou na rodáka – 

vlastenca. 

                                                                               Spracoval PhDr. Albert Jurčišin 

Plk. Ondrej Bunta 



Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Šprímy - rýmy a iné drobné veršovizmy 

 
Telegram: ZARUČUJEME VÁM 100%-NÝ ODDYCH PO PRÁCI STOP BUDE POTOM TAM NA CMITERY 

STOP 

 VAŠI POSLANCI. 
Milí čitatelia konečne je za nami všetok ten zhon, náhlenie a obavy zo zvládnutia najkrajších sviatkov roka - Vianoc. 

Opadol z nás stres, napätie a konečne si môžeme naplno vychutnať voľné dni plné pohody, pokoja, dobrého jedla a 

sladkého nič - nerobenia.   

    Všade je pohoda, sviatočný čas, 

    človek a príroda teší sa zas 

    z toho, že spasiteľ prišiel - je tu, 

    láska a pokoj zas vládnu svetu. 

Zima je krásne obdobie, ale vie byť aj zradné, vedia o tom svoje hlavne cestári, technické služby a aj mnohí tí, ktorí 

žijú na miestach, kde „líšky dávajú dobrú noc“. 

    Vždy sme všetci pripravení 

          na hrozby a kalamity, 

    ale keď sa niečo stane 

    tak sme často 

            v  nezávidenia - hodnej situácií, 

                 skrátka v riti. 

„Naše cesty = samá jama, samý sek, čo Vy na to pán minister Počiatek?“ 

Ani sa nenazdáme a je tu Nový rok, rok plný očakávaní, sľubov a predsavzatí. Niekto si vytýči nový cieľ a iný zas 

pokračuje v tom čo doposiaľ. 

    Je to všetko dobré, 

    netreba to škrábať, 

    stačí iba správne trhať  

    a ku sebe hrabať ... 

Prečo je to na tom svete takto zariadené, že jeden človek sa na tie svoje „korunky“ nadrie ako vôl a k druhému 

utekajú oproti samé ... no predsa preto, lebo účel svätí prostriedky. 

    „Častokrát to nie je o kvalite, ani o talente, 

       ale o tom či máš známosť v parlamente“. 

            ... alebo inak povedané ... 

    „Môžeš byť aj troška sprostý, keď sa oprieš o známosti.“ 

Februárom sa zima dostáva do svojej druhej polovice a v tomto chladnom mesiaci je predsa jeden deň, ktorý zohreje 

nejedno láskou skrehnuté srdiečko a poteší nejednu smutnú dušičku milým slovom, pekným darčekom, alebo len tak 

príjemným pocitom, že nám na niekom trochu záleží, je to 14. február sv. Valentín patrón všetkých zamilovaných. 

Každý ho oslavuje inak ... ženy majú rady pekné kvety a muži  zasa radšej plodia deti ... 

„Aby s tebou išla mladá „šťanda" urob párkrát granda.“ 

„Na sv. Valentína nezostane suché žiadne ženské lono, chlapi to je ono!“ 

„Láska kvitne v každom veku, zanechá to ale stopy na človeku.“ 

A na záver sa s Vami rozlúčim aktuálnym pohľadom do súčasnosti:  

„Aj keď verí v Krista, stále je komunista.“ 

„Zasa vyšli pomáhať a chrániť naši páni policajti, zoberte si ľudia boží väčšie mešce, s nimi nie sú žarty.“ 

„Psychológ nám radí, majte ma radi“ / Ľudia chcete poradiť? Bozajte ma v riť! / 

Univerzálny slogan na predvolebný billboard: 

„Vy len drite a my sa už o všetko postaráme.“ 

„Zas sa na nás valia hory sľubov, jak tatárske hordy, 

  kde je pravda zakopaná, vedia len tí čo vyhrajú voľby.“ 

„Myslíš si, že veríš viacej, nebuď si tým taký istý, 

  to isté si myslia veriaci, aj ateisti.“ 

  Z ministerstva zdravotníctva unikla informácia o novom účinnom lieku na zažívacie ťažkosti, ktorý síce zdravotná 

poisťovňa neprepláca, ale je to liek ľahko dostupný a zaručene účinný. 

  „Ak máte problémy so stolicou, zapite žinčicu kapustnicou.“ 

            DOPREČÍTANIA ! VL 



Zabíjačkové špeciality 
 

Domáca pečeňová paštéta 
 

Potrebujeme: 0,5kg bravčovej pečene, 4 vajcia, 200ml šľahačky, 

200ml slepačieho bujónu, ½ KL bujónu, 100g husacej masti 

Postup: Bravčovú pečeň zomelieme, pridáme vajcia, šľahačku, 

bujón, vegetu a husaciu masť. Všetko rozmixujeme  mixéri na kašu, 

ktorú vlejeme do formy na srnčí chrbát a pečieme pol hodinu. 
 

Podhrdlina 
 

Potrebujeme: 600g bravčového podbradku, 200g bravčovej pečene, soľ, vývar z hláv a vnútorností, 

mleté čierne korenie, 80g cibule a cesnak 

Postup: Z vývaru vyberieme uvarený podbradok s bravčovou pečenou, ktoré sme varili cca 20 minút 

a nakrájame na malé tenké plátky. Ochutíme soľou, korením, cesnakom a taktiež na plátky nakrájanou 

cibuľou. Všetko dôkladne premiešame a pridáme malé množstvo horúceho vývaru z hláv a vnútorností. 

Podávame s chlebom, kyslou uhorkou, feferónkou a podobne. 
 

Bôčiková zabíjačková kapusta 
  

Potrebujeme: 1kg kyslej kapusty, 0,5kg bravčového bôčiku, jedno menšie bravčové kolienko, 1 cibuľa, 

soľ, bobkový list a korenie 

Postup: Do hrnca dáme variť kyslú kapustu, pridáme na väčšie kúsky nakrájaný bravčový bôčik aj 

s kosťou, kolienko, nakrájanú cibuľu, soľ korenie a bobkový list. Necháme variť približne dve hodiny. 

Keď sa nám mäsko oddeľuje od kosti, tak kosti vyberieme, kapustu ešte podľa potreby dochutíme 

a necháme chvíľu prevariť. 
 

Zabíjačkový guláš v bochníku 
 

Potrebujeme: 125g bravčového pliecka, 125g bravčového srdca, 120g bravových obličiek, 100g 

bravčovej masti, 200g cibule, 40g paradajkového pretlaku, červená mletá paprika, soľ, korenie, cesnak, 

hladkú múku a vodu 

Postup: Umyté a osušené mäso nakrájame na kocky. Očistené obličky po dĺžke prekrojíme, vyrežeme 

kanáliky a pokrájame na prúžky, tak isto na prúžky nakrájame očistené srdce. Pokrájanú cibuľku 

opražíme na masti, pridáme pokrájané mäso a vnútornosti, krátko opražíme, zaprášime múkou, pridáme 

papriku, rajčinový pretlak, zalejeme horúcou vodou, osolíme, okoreníme a dusíme na miernom ohni do 

mäkka. Servírujeme v bochníku chleba, ako príloh podávame varené zemiaky, či chlieb. 
 

Tlačenka 
 

Potrebujeme: 800g bravčového mäsa, jeden bravčový jazyk, jedno bravčové srdce, ¼ litra bravčovej 

krvi, soľ a čierne korenie. 

Postup: Bravčové mäso, jazyk a srdce dôkladne umyjeme a uvaríme  osolenej vode. Vychladnuté kusy 

pokrájame na väčšie pásiky, dáme do misy, prilejeme precedenú krv, osolíme, okoreníme, prelejeme 

vývarom, a zmesou naplníme dobre vyčistený žalúdok. Konce zviažeme motúzom a pomaly varíme asi 

hodinu. Tlačenku vyberieme, zaťažíme a necháme vychladnúť. Podávame s nakrájanou cibuľkou, octom 

a chlebom. 
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