
                             

 

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 
 

   

V piatok, 16. 12. 2016 o 18.00 hodine sa v budove Požiarnej zbrojnice 

v Bytči  konala spoločná akcia, ktorú usporiadalo Občianske združenie 

GALZA, Zberateľský klub Hliník nad Váhom, Klub muzeálnej a galerijnej 

spoločnosti v Bytči, Klub filatelistov v Bytči.  V úvode akcie prebiehal krst 

publikácie s názvom: „Ateliér svätej Kataríny Alexandrijskej“. Autorka 

knihy je pani Katarína Kasagrandová. Publikáciu upravil náš webmaster 

Peter Drábik a vydalo ju OZ GALZA. Mesto Bytča prispelo na vydanie 

publikácie sumou 500 Eur formou dotácie pre OZ GALZA.  Po krste sme 

prešli pozvoľne do uvoľnenej nálady a začala sa naša tradičná akcia a to 

„koncoročná“ kapustnica.  Počas debaty sme vyhodnotili rok 2016, prebrali 

sme čo nás asi očakáva v roku 2017. Z našich úloh, ktoré sa nám nepodarilo 

a to nie z našej viny naplniť sú: realizácia repliky sochy sv. Jána 

Nepomuckého, hlavy draka, realizácie pamätnej tabule Františka Šveca 

a nakoniec aj realizácie pamätnej tabule Ladislava Tombora. Veríme, že 

v roku 2017 tieto záležitosti dotiahneme do konca.   

V spolupráci s mestským klubom Muzeálnej a galerijnej 

spoločnosti v Bytči, sme realizovali publikáciu zo série 

pohľady s názvom „Ilegálne Revolučné národné výbory 

v rokoch 1943 – 1945 a Národné výbory v dobe po oslobodení 

v roku 1945 v obciach okresu Veľká Bytča. V závere „úvodky“ 

by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás podporili v roku 

2016 – 2% z daní a inými finančnými darmi a to konkrétne 

Rudkovi Pajgerovi, Pavlovi Královi, Vladimírovi Lulákovi st., 

Vladimírovi Lulákovi ml., pani Helene Gajdošovej a pani Jane 

Gajdošovej. Budeme radi, ak nám zachováte svoju priazeň a 

podporíte nás 2% z daní aj v roku 2017.  
Úplne na záver chceme popriať všetkým naším čitateľom a priaznivcom 

veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov v Novom roku 2017. 
     

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

 

www.collectorum.eu
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GALZA informuje... 
 

Keď nestíha objektív (alebo tak trochu na odľahčenie...) 
 

Dňa 8.10. 2016 sa v Martine uskutočnilo „pracovné 

stretnutie“ dvoch spolužiakov PhDr. Martina Karáska 

(exter. dopisovateľ Galzapressu) a PhDr. Martina Gácika 

(náš). Som rád, že som mohol byť pri tom – odniesol som 

si veľa poučného z histórie a zberateľstva + som videl na 

vlastné oči „najrýchlejšie pivo“ v podaní Martina 

Karáska. Škoda len, že som ich musel opustiť zhruba 

o 21.
00

 hod. a pracovná porada trvala do – asi 06.
00

 ráno. 

 

Mylne som sa nadejal, že „náš“ Martin je najlepší, 

(myslím v požívaní piva) ale opak je pravdou – ešte sa 

musí veľa učiť... 

Možno by mal „náš“ Martin intenzívnejšie využívať 

napr. sobotňajšie večery  končiace sa v ranných 

nedeľných hodinách – tam ja vidím ohromné rezervy v 

tréningu.                                                                                                                                                         

                     Total. abstinent Jožo Lulák 

Dar – „kukátko“ 
 

V jednu novembrovú sobotu, keď som bol v Bytči na nákupoch – zakývala na mňa pri 

Lídli pani Mária Plačková z Bytče (sestra Vierky Tatalovej), ktoré obe patria k naším 

„skalným“ čitateľkám – a „reku“ pán Lulák našla som doma „kukátko“ - ten na tie 

kotúčiky, – poznáte to? 

Pravdaže poznám – aj my sme to mali doma 

ešte v pôvodnej krabici na rodičovskej 

chalupe u brata, keď sme boli malí a tetka 

„Ponduška“ doniesla z Ameriky kotúčiky 

z Disneylandu – pozerali sme ich 

s otvorenými ústami. „Nechcem to vyhodiť – 

nezíde sa Vám to na niečo? Nechcem za to nič!“ Ale samozrejme pani 

Plačková, pri budúcich výstavách určite nájdeme miesto vo výstavnom stole 

a zaradíme do exponátu ako retro – hračku. Mockrát ďakujeme. 
                               

Nové pohľadnice OZ GALZA z edície 100 

 
OZ GALZA vydalo na konci roka 

2016 päť pohľadníc, jednu privátnu 

pohľadnicu a štyri pohľadnice z Edície 

100:  
 

1. Mestský úrad a fara v Bytči  

2. Sirková v Bytči po 100 rokoch 

3. Základná škola ul. Lániho v Bytči 

4. Základná škola ul. Mieru v Bytči  
 

Privátnu pohľadnicu Odstraňovanie 

odpadu Jozef Lulák s bratom Vladom 

môžete vidieť v seriáli AUTO-MOTO. 

    

   Spracoval - JL - 



 

3 

 

Okienko pre filokartistov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 
 

 

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

parkán – plot 

lecjan – rýchly človek 

plekac – kojiť malé dieťa 

koštuvac – ochutnať 

 

čerieslo –  časť pluhu 

otka –  škrabka na pluh 

krígeľ – pohár na pivo  

gajst –  petrolej 

 

štrumpadľe – okrúhla guma,  ktorá drží ženské pančuchy  

šifonier –  skriňa – perinár na bielizeň 

chamajda – ženská vagína 

haľapaľa – nedbanlivo, neusporiadane odvedená robota 

Keď sme si obliekli pokrčené (neožehlené) nohavice alebo košeľu – vedeli nám rodičia povedať –  

„Jezus, jaké je to dohužvané, no šak je to jako priam z rici vyciahnuté.“     

   

            Spracoval - JL - 

Pohľadnica na pokračovanie 
 

Súľov - Súľovské skaly 

 
 

 

 

Ako prezývajú obyvateľov 

Dolného Hričova 
 

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke 

„Dolno Hričovcov“, nepodarilo sa nám túto informáciu 

od nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov? 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 
 
 

V tomto čísle opíšeme rok 1933. V roku 1933 bolo v dôsledku hospodárskej krízy v Československej republike 

skoro 1 000 000 nezamestnaných. Hovoríme o vrchole krízy a poklese výroby skoro 40%. V susednom Nemecku sa 

dostal k moci Adolf Hitler 30. 1. 1933 legálne k moci, bol menovaný ríšskym kancelárom. Na začiatku svojej vlády 

predsedal koaličnej vláde, z ktorej postupne odstraňoval tých členov, ktorí neboli členmi nacistickej strany. 

Opozícia  začala byť tvrdo potláčaná Gestapom.  Zahraničnú politiku viedol v štýle strachu a vdierania, čo sa týkalo 

aj Československej republiky.  

Z hlásenia Obecného notára pre obec Kolárovice zo dňa 2. 1. 1933 sa dozvedáme,  že v obci bolo k 28. 12. 1932 30 

nezamestnaných. Obyvateľstvo sa živilo hlavne drotárstvom a podomovým obchodom. Bieda a nedostatok sa 

prejavoval takmer u 90% obyvateľstva. Príjem postačoval len na to najnutnejšie. V obci bolo v roku 1932 

vyzberaných 33 Kč pre  podporu nezamestnaných.   

V obci Dlhé Pole sa konala dňa 8. 1. 1933 o 15.00 hodine schôdza komunistickej strany. Povolil ju Okresný úrad 

v Bytči. Zúčastnilo sa jej 48 účastníkov, otvoril ju predseda Filip Mravec a rečnil Jozef Jelenčík zo Žiliny. 

 Notársky úrad v obci Dlhé Pole hlásil na deň 25. 1. 1933 pochod hladu z obce Dlhé Pole, Turkov do Veľkej Bytče 

pred budovu Okresného úradu. Keďže sa nejednalo o domáhanie sa podpory alebo úpravu dávky, šlo 

o komunistickú provokáciu, nariadil okresný náčelník pohotovosť četníckej stanice z dôvodu zamedzenia 

výtržnostiam.  

Dňa 2. 2. 1933 o 15.00 hodine v obci Veľké Rovné prednášal Ferdinand Keclík  v budove r. kat. ľudovej školy za 

účasti asi 160 osôb. Prednášal o pomeroch v Rusku, o Stalinových čistkách, zatýkaní a biede.   

Dňa 3. 2. 1933 v obci Predmier v hostinci potravinového družstva  bola taktiež prednáška Ferdinanda Keclíka. 

Kritizoval deportácie na Sibír, strieľanie ľudí bez rozsudkov.  Potom ešte prednášal vo Veľkej Bytči a Štiavniku.  

Okresný úrad vypracoval 17. 11. 1933 zoznam občanov, ktorým by v prípade mobilizácie odobrali rádioprijímače.  

Boli by to:  všetci bytom Veľká Bytča, Ľudeví  Adler, advokát, Berthgld Beck, advokát, Aladar Schon, lekár, 

Emanuel Kaš, sladovník, Jan Wanke, zámočník, JUDr. Leopold Deutsch, Karel Pfeiffer, správca, Elmer Leimdorfer, 

elektrický závod, Vilém Kuhn, Sládek, Karel Leihs, strojník, Josef Muller, veterinár, Ludevít Rothmeier, strojník, 

Emanuel Behrendt, sirkárna, ur., Gejza Ganzler obchod, Alois Králik, obchod, Imrich Lordský, obchod, Moric 

Neubauer, súkromný úradnik. Emil Massanysi, nájoník statku, Kotešová. Pirožka Lowembeinová obchod, Veľké 

Rovné, Štefan Kršiak, hostinec, Štiavnik, Ludvík Rosenzweig, továreň, Predmier, Artur Rosenzweig, továreň, 

Predmier.  

V mesiaci február 1933 firma Priteg kolaudovala telefónnu ústredňu v budove Okresného úradu v Bytči.  Firma 

Triumpf dodala do kancelárie prednostu knihovňu, písací stôl, stolíky a kreslá.  

V mesiaci marec  1933  Krajinský úrad v Bratislave oznámil okresnému náčelníkovi do Bytče schválenie projektu 

úpravy potoka Dlhopoľky ministerstvom zemědelstva. Dĺžka projektu 4.037 km a suma 2.800.000 Kč.  Z toho 

Krajinský úrad financoval 30%, štátny fond pre vodohospodárske meliorácie 60%, a 10% financovali obec Dlhé 

Pole – Zárieč – Keblov  a Svederník. Obecné zastupiteľstvá týchto obcí 10% uhradili dodaním lomového kameňa.  

Bolo ho 1800m3 a suma za 1m
3
, ktorú určilo ministerstvo bola 43 Kč.  

Dňa 14. 4. 1933 v obci Kolárovice založili Republikánsku stranu zemědelského a maloroľníckeho ľudu. Funkcionári 

boli: Pavel Gašpar dôverník, Pavel Fulnek  miestodôverník, Peter Plulík zapisovateľ, Jeremiaš Gašpar pokladník,  

Ferdinand Vaško koloptér, Karol Pecko 1.revizor, Ignác Hulín 2. revizór,  členovia výboru boli: Jozef Mikolášik, 

Ondrej Hulín, Jozef Keco.  

Dňa 23. 4. 1933 sa v obci Kolárovice v hostinci Marka Raždíka konala verejná schôdza Československej strany 

ľudovej, mičurovej. Schôdzu otvoril predseda Gašpar Kalman, stolár z Kolárovíc, rečnili Jozef Lejhanec, tajomník 

z Bratislavy a Leonard Mika osobný tajomník Martina Mičuru. Zúčastnilo sa asi 130 ľudí.  Témou bola hospodárska 

a politická situácia.  

Dňa 23. 4. 1933 sa konala verejná schôdza Československej strany ľudovej, mičurovej v obci Petrovice. Otvoril ju 

predseda Rudolf Minarovský z Petrovíc, rečnil jednateľ strany z Bratislavy Jozef Labuda. Zúčastnilo sa asi 50 

občanov.  

Dňa 1. 5. 1933 sa v Bytči na Masarykovom námestí  usporiadala komunistická strana program k sviatku práce. 

Otvoril ho Jozef Nehaj z Dolného Hričova a rečnila poslankyňa za komunistickú stranu Gizela Kolariková.  Všetko 

prebehlo bez incidentov.  

Toho istého dňa sa na Masarykovom námestí v Bytči o 10.00 hodine konal tábor ľudu usporiadaný 

Československou stranou sociálnodemokratickou robotníckou. Zraz účastníkov bol v hostinci pána Vladimíra 

Martinického.  
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Združené katolícke spolky vo Veľkej Bytči usporiadali  v utorok 15. 8. 1933 na námestí v Bytči Pribinove oslavy 

a to s týmto programom.  

1, o 10.00 hodine slávnostná poľná omša s kázňou 

2, o 11.00 hodine  národná oslava: Nitra milá Nitra, spieval spevokol.  

                                                        slávnostná reč, rečnil spisovateľ  Tido J. Gašpar.  

                                                        Bože čos ráčil – spieval spevokol 

                                                        Hymny 

Potom nasledoval koncert orchestru Dobrovoľného 

hasičského zboru na námestí. V prípade nepriaznivého 

počasia by preložili omšu do r. k. kostola a národná oslava 

by sa konala v Katolíckom kultúrnom dome.  

V obci Veľké Rovné pri príležitosti Pribinových osláv 

odovzdali prezidentovi republiky 12. 8. 1933 pozdravný 

telegram.  Za obec Veľké Rovné sa na oslavách zúčastnili 

Imrich Adamčík, starosta a Rudolf Prekop, notár.  

 

V obci Veľká Bytča sa pribinové oslavy konali  dňa     

15. 8. 1933 na námestí. Začiatok bol o 10.00 hodine, keď 

sa konala poľná omša, ktorú viedol miestny dekan 

Štefan Jančovič. Kázeň mal miestny kaplán Vršanský 

a obsahom bola v zmysle pribinových osláv. O 11.15 hodine Dr. Dušan  Pokorný zahájil slávnostné zhromaždenie 

a odovzdal slovo rečníkovi, spisovateľovi Tidovi Jozefovi Gašparovi.  Miestny spevokol potom zaspieval pieseň 

„Nitra milá Nitra“, „Bože čos ráčil“ a na záver hasičská hudba zahrala hymny. Účastníkov bolo asi 1000 ľudí, bez 

narušenia pokoja.  

Z hlásenia v mesiaci august 1933, kde hlási Zemské četnícke veliteľstvo v Bratislave, stanica Predmier pre Okresný 

úrad v Bytči, sa dozvedáme o prešetrení starostov zvolených za Slovenskú ľudovú stranu, kde prešetrovali ich 

vernosť štátu. Boli to: Ludovít Randa, Dolné Hlboké, Matej Pinčík, námestník starostu Horné Hlboke, starosta bol 

Eduard Michalík, Štefan Krajčí, Jablonové, Karol Balay Paština Závada, Ignác Babušík, Peklina, Ján Skripec, 

Predmier. Šetrením nebolo zistené ich protištátne zmýšľanie.  

Dňa 29. 8. 1933 Okresný úrad vo Veľkej Bytči v zmysle nariadenia bývalého uhorského ministerstva vnútra, č. 

18613 zo dňa 10.4. 1882 povolil Štefanovi Zemanovi z obce Poltár, okres Rimavská Sobota  získavať prostriedky, 

k vydaniu tlačou piesne: „V domácnosti proti nevere v kríži“, „Zlaté slunce krásny beh!, „My sa klaniame tebe“.  

Platnosť do 12. 9. 1933. V prílohe je uvedený aj opis Štefana Zemana.  

Prezídium Krajinského úradu v Bratislave dňa 30. 9. 1933  podľa článku 2, odstavec 2, zákona číslo 122/1933 Sb.z. 

a n. potvrdilo obecných starostov a doručilo ich dekréty, ktorými potvrdilo ich voľbu. 

1, Štefan Staríček, Malá Bytča 

2, Viliam Komárek, Hliník nad Váhom 

3, Juraj Matušek, Dolný Hričov 

4, Matej Pinčík, Horné Hlboké 

5, Šimon Gjašík, Horný Hričov 

6, Karol Ballay, Paštiná Závada 

7, Ignác Babušík, Peklina 

8, František Randa Hričovské Podhradie 

9, Gašper Kalman Kolárovice 

10, Ján Studnický Zemianská Kotešová 

11, Jozef Janec Veľká Kotešová 

12, František Pavelka Petrovice  

13, Ján Lovás Pšurnovice 

14, Ján Kubica Setechov 

15, Ján Malobický Dlhé Pole 

16, Vendel Botka, Zarieč  - Keblov 

17, Ján Škripec Predmier 

18, Ľudovít Randa Dolné Hlboké 

19, Jozef Gaňa Horné Hrabové 

20, Štefan Krajči Jabloňové 

21, Rudolf Rek Maršová 

22, Ondrej Varhaník Súľov  - Hradná 

23, Imrich Adamčík Veľké Rovné 

24, Mikuláš Tvrdovský Štiavnik 

     25, Andrej Janošík Hvozdnica 

Minister vnútra ČSR potvrdil voľbu Dr. Martina Mičuru na funkciu starostu obce Bytča. Dr. Martin Mičura sa 

v tomto roku dožil veku 50 rokov.  

Krčma Martinického v súčasnosti 



6 

 

Dňa 28. 10. 1933 sa konali v obci Veľké Rovné oslavy 15. sté výročie trvania Československej republiky. Verejné 

a súkromné budovy bolo vyzdobené štátnymi vlajkami. Ráno o 9.00 hodine sa konala sv. omša za účasti všetkých 

predstaviteľov mesta. Po omši sa konala slávnosť na ktorej účinkoval miestny mužský spevokol Slávnostnú reč 

predniesol dp. Felix Mikuš, miestny kaplán.  

O 13.00 hodine bolo slávnostne odovzdané nové obecné  ihrisko „Medzi hájnicami“. Slávnosti sa zúčastnilo asi 400 

školákov a asi 200 dospelých. Preslov mal správca školy Štefan Kuhajdík.  

O 17.00 hodine v priestoroch bývalej továrne Drotár sa konalo divadelné predstavenie s názvom „Nové časy idú“. 

Preslov mal učiteľ Jozef Mičieta.  

Zo zápisnice napísanej 28. 10. 1933 z ustanovujúceho zhromaždenia Štefánikovej spoločnosti vo Veľkej Bytči  sa 

dozvedáme.  

Zhromaždenie sa konalo v zasadacej miestnosti Okresného úradu vo Veľkej Bytči.  

Prítomní boli: Jozef Smieško, okresný náčelník, Belo Berecký, Karol Foltýn, Oldřich Beneš, Štefan Jánošík, 

Františk Brunner, Štefan Božek, Dr. F. Vorliček, Ferdinand Adamík, Emil Pavlák, Jozef Kohoušek a manželka 

Lujza Maršovská, vdova Pavla Treskoňová, Mária Augustínová, Kornela Kubicová, Ludvik Sauerman, Dr. Dušan 

Pokorný, Ján Treskoň, Žigmund Kohn, Vlastimil Bělohlávek, Jozef Kroupa, Štefan Gašperec, Jozef Hromec, Jozef 

Blahovec, David Gero, Julius Sonnefeld, Jozef Dzurian, Armin Reich, Vlado Štefánik, Laco Grnáč, Jozef Masaryk, 

F. Ďurmný, Erža Skotnická, Milán Ďurný, Mária Skotnická, Evžen Čmár, Imrich Huboňa, Ladislav Pritel, František 

lyžičiar, Kamilo Ceé, Jozef ryzner, Bohuš Rehák, Pavel Dubnicay, Jozef Tiso, Jozef Grnáč, Dr. Otakar Červenka, 

Antonin Vozarik, Dr. Ignác Dubnuicay, Gejza MIks, J. Hlucháň, Matej Janoutm, Františk Horák, Rudolf Hološa, 

Ján Bambula, Štefan Čečer, František Skukálek, Jozef Kemnény, Štefan Jančovič, František Treskoň, J. Kocúr, 

Ľudovít Prokop, František Sedlák, Ladislav Hološa, Rudolf Majzel, Martin Kuhn, Gustáv Sigotský, Jozef Weidlich, 

Ignác Prusom, Feli Šukalaa ďalší. Treja  s prezenčnej knihy mali nečitateľné podpisy.  

Zhromaždenie otvoril Jozef Smieško svojím príhovorom. Vo svojej reče vyzdvihol ideu spolužitia Čechov 

a Slovákov v spoločnom štáte v Československej republike. Vyzdvihol legionárov. Zapisovateľ bol Oldřich Beneš 

a overovatelia boli Matej Janout a Pavol Treskoň. Tajomníkom bol L. Mika.  Ďalej s príhovorom prišiel v mene 

telocvičnej jednoty Sokol Ferdinand Adamík. Rečník Vlado Štefánik prehovoril o úlohe Štefánikovej spoločnosti 

a to o odstránení nedostatkov medzi Čechmi a Slovákmi. Poukazuje aj na škodcov , korí škodia bratskému 

spolunažívaniu. Rečník , tajomník L. Mika predstavuje základy Štefánikovej spoločnosti.  

Po príhovoroch boli prijaté stanovy spoločnosti.  

Potom prišiel návrh na zvolenie predsedníctva a výbor navrhol aj zostaviť kandidátsku komisiu, ktorá by pripravila 

kandidátku. Touto úlohou valné zhromaždenie poverilo: Vladislava Štefánika, Dr. Vorlíčka, Mateja Janouta, Dr. 

Pokorného, L. Miku, Reicha, P. Treskoňovú, F. Adamíka, E. Pavláka. Po porade prečítal Vlado Štefánik kandidátku: 

predseda Jozef Smieško, okresný náčelník, zvolilo ho celé  valné zhromaždenie, miestopredseda Emil Pavlák alebo 

Matej Janout, valné zhromaždenie zvolilo Mateja Janouta. Ďalej všetkými hlasmi valného zhromaždenia boli 

zvolení: pokladníkom Dr. F. Vorlíček, tajomníkom Vlado Štefánik, členmi výboru: Dr. Dušan Pokorný, Armin 

Reich, Jozef Kroupa, Štefan Ďurný, Františk Sedlák, Jozef Masaryk, Kamilo Cee, Karol Foltýn.  

Po voľbe sa prihlásil Ladislav Grnáč, ktorý navrhuje ďalších členov výboru a to z mladšej generácie. Títo boli prijatí 

jednohlasne všetci navrhnutí: Dr. Ignác Dubnicay, Štefan Jánošík, Oldřich Beneš, Marienka Augustínová, Helena 

Bajglová. Valné zhromaždenie ešte pribralo aj Ludevíta Sauermana do výboru ako zástupcu venkova. Ludevít 

Sauermen tiež žiadal a predseda to prijal, že je potrebné založiť pobočky v celom okrese Veľká Bytča.  Do 

spoločnosti sa prihlásilo 83 členov. Taktiež žiadali aj o zaslanie časopisu Štefánikovej spoločnosti s názvom 

Československá vzájomnosť.  

Dňa 26. 11. 1933 sa v obci Štiavnik konalo verejné zhromaždenie Republikánskej strany. Program bol: zhodnotenie 

terajšej politickej situácie. Predsedom zhromaždenia bol Pavel Hujo a rečníci N. Žilinský, tajomník Republikánskej 

strany v Žiline, N. Kajtann, tajomník republikánskej strany v Žiline, Ferdinand Adamík, majiteľ píly vo Veľkej 

Bytči. Účastníkov bolo asi 100. 

Dňa 15. 12. 1933 hlási Žandárska stanica vo Veľkej Bytči, veliteľ stanice  Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.  

„Hlásim,  že kostolník Jozef Nebúrka v obci Kolárovice obdržal dňa 21. 11. 1933 ofrankovaný dopis zelenej 

obchodnej obálky, ktorý obsahoval dva Jehličkove letáky a to: Manifest slovenskému národu a Čech, Slovák, 

Čechslovák s vyobrazením dvoch rýb a ako väčšia ryba hltá menšiu. Kostolník Jozef Nebúrka tieto letáky 

neodniesol na žandársku stanicu, no priniesol ich do miestneho hostinca Marka Raždíka, kde ich verejne prečítal. 

Hostinský Ondrej Ciesarik zo samoty Korytné v katastri obci Kolárovice, ktorý bol ako hosť v hostinci u Marka 

Raždíka si obidva letáky zobral a priniesol ich do svojho hostinca a tam ich prečítal. Žandári túto skutočnosť zistili, 

letáky zaistili a začali trestné stíhanie proti Jozefovi Nebúrkovi a Ondrejovi Ciesaríkovi, pre poburovanie proti štátu.  

Dňa  18. 12. 1933 v obci Veľké Rovné založili Komunistickú stranu. Zakladatelia boli: Tibor Grumbaum, Ladislav 

Grumbaum, Rudolf Šamánek z Veľkej Bytče. Predsedom sa stal Ján Frolo, podpredsedom Ján Holák, pokladníkom 

Pavel Hlávko. Všetci boli z Veľkého Rovného. Získali asi 10 členov tak spolu ich bolo asi 15 členov.  
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Túto stránku dopisujeme ešte na Silvestra a vzniká po poupratovaní materiálov . Teda spomíname tu ešte dodatočne 

k predchádzajúcim článkom a to k udalostiam v Bytči v roku 1931, 1932, 1933.  
 

Rok 1931 

Dňa 29. 8. 1931 ohlásil okresnému úradu vo Veľkej Bytči predseda „ buňky“ Komunistickej strany Jozef Novotný 

jej založenie v Bytči. Od tohto dňa teda začala pôsobiť „ buňka“ Komunistickej strany v obci Veľká Bytča. Zvolili 

si výbor:  

 Predseda Jozef Novotný narodený v Pardubiciach. 

 Zástupca predsedu Emil Ďurný narodený vo Veľkej Bytči.   

 Jednateľ Zdeněk Steklý, narodený v Jaroměři. 

 Pokladník Karel Švestka, narodený v Beroune. 

 Dôverník Jan Lulák mladší, narodený vo Veľkej Bytči. 
 

Rok  1932 
Dňa 20. 3. 1932 sa konala valná hromada, kde zvolili predsedníctvo. Strana Československá sociálnodemokratická 

strana robotnícka vo Veľkej Bytči mala nasledovné vedenie.  

Predseda: súdruh Jozef Bielik. Miestopredseda:  Š. Michal Štúr a Ján Kamas. Jednateľ: Viliam Jasneček mladší. 

Zapisovateľ: súdruh Rudolf Bašný. Revízori: Karol Barcalík a Ignác Martinický. Pravotár strany: súdruh Dr. Oskár 

Schwarz. Pokladníkom bol súdruh Alexander Jelínek.  

Členovia výboru:  Viliam Janeček starší, Sida Goldsteinová, Anna Štúrová, Dr. Ľudovít Ádler, Dr. Alfréd Schon, 

Jozef Badík starší, Ján Felcan, Anton Ševčík, Ján Lacek, František Velebil, Ján Zápalka, Tivadar Pavlík.  

Korenšpodenčná adresa: Viliam Janeček mladší, obvodný elektromonter, Hurbanova 428, Veľká Bytča.  
 

Rok 1933 
Z policajného hlásenia, obec Štiavnik, zo dňa 9.9. 1933 sa dozvedáme. Štefan Zeman z obce Poltár, okres Rimavská 

Sobota v obci Štiavnik zneužíval policajné povolenie na výber peňazí . Tieto vybrané peniaze v obci Štiavnik utratil 

za liehoviny a chodil opitý po obci Štiavnik. V hostinci Veroniky Bobríkovej v obci, Štiavnik, dňa 7. 9. 1933 opitý 

verejne štval prítomných proti občanom českej národnosti. Žandári ho zatkli a odovzdali okresnému súdu vo Veľkej 

Bytči.  

Z hlásenia veliteľa žandárskej stanice vo Veľkej Bytči  pre Zemské  četnícke velitelství v Bratislave a pre okresný 

úrad vo Veľkej Bytči  zo dňa 14. 10. 1933 sa dozvedáme.  

Oznamujem, že v noci z 6. na 7. 10. 1933 doposiaľ  neznámy páchateľ vykreslil obyčajnou farebnou tužkou 

v podchode obecného domu 7 hákových krížov (skobovuitých). Kríže nakreslil obyčajnou, červenou alebo žltou 

tužkou. Taktiež ich nakreslil aj medzi oknami súkromného bytu hostinského Václavíka a až na koniec podchodu, 

kde sa nachádzali kancelárie notárskeho úradu. V tomto dome sa nachádzala strážnica nočných strážnikov 

(ponocných) a v tú noc mali službu Ján Tlach a Ondrej Ondruška. Títo nič nespozorovali.  

V noci z 8.na 9. 10. 1933 pravdepodobne ten istý páchateľ červenou tužkou kríže vykreslil na domoch na 

Masarykovom námestí. A to na domoch: Jozefa Čmára č. p. 137, lekárne Imrich Hajdú č. p. 138, Josefa Šichmana č. 

p. 143, Anny Reitterovej č. p. 148. Josef Šichman mal pokreslenú aj stenu domu vedúcu na námestie z ulice 

Hollého.  
 

K Silvestru patrí samozrejme šampanské alebo aj šumivé víno.  
 

Hubert 
 

Je málo známy fakt, že po Francúzsku, kde okolo roku 1670  vynašli spôsob výroby šumivého vína 

má Bratislava cenné svetové prvenstvo. Bola mestom mimo hraníc Francúzska, v ktorom sa začalo 

vyrábať šumivé víno klasickým spôsobom a to kvasením vo fľašiach podľa originálneho 

francúzskeho postupu. Tým sa Slovensko v roku 1825 stalo druhou krajinou na svete, kde sa začala 

výroba šumivého vína. Továreň na výrobu šumivého vína v Bratislave, predchodca dnešnej firmy 

Hubert J. E. bola založená v roku 1825. Meno Hubert sa v názve v rôznych obmenách objavuje od 

roku 1877, kedy spoločnosť prevzala rodina Hubertovcov. Výrobky značky Hubert boli také 

kvalitné, že získavali medzinárodné ocenenia.  

O kvalite sektov Hubert sa pochvalne vyjadril aj cisár František Jozef I. Prvá svetová vojna a neskôr 

hospodárska kríza priniesla pokles záujmu o sekt. Po roku 1948 bola firma a majetok rodiny 

Hubertovcov znárodnená.  Od roku 1952 sa výroba presunula do Serede. V roku 2000 firmu prevzala 

spoločnosť Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG Wiersbaden.  

            Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Detstvo, mladosť a štúdia Dr. Martina Mičuru 

(6. časť) 
 

DR. MARTIN MIČURA - ŽUPAN A MINISTER  
 

 

Vo svojom postavení podporoval mladých, chudobných, ale nadaných študentov, 

ktorým pomohol dostať sa na štúdia, finančne ich podporoval, alebo im pomohol 

vybaviť štipendia, či lacné ubytovanie. Mičura chcel hlavne prakticky riešiť sociálnu 

otázku – priamou finančnou alebo materiálnou podporou, intervenciami, využitím 

svojho vplyvu. Ako spomína pani A. Keblušková:“...staral sa o ľudí. Svojmu 

služobníctvu zaobstaral vždy dobrú obuv (bol akcionárom a priateľom T. Baťu) a na Vianoce dostavali odmenu 20 

korún, čo bolo na vtedajšiu dobu pomerne veľké množstvo peňazí.“ 

Taktiež podporoval mladých v ich aktivitách , pretože pliagou slovenského ľudu bol alkoholizmus a ako hovorí pán 

A. Adamík:“... aspoň sme nesedeli v krčme, ale robili sme niečo užitočné...“ 

Je pravdou, že Mičura bol dedičom „bláhových“ vlastností, mal črty 

priateľa ľudu. V tomto ohľade patril k typu politika práce – namiesto slov 

sa snažil robiť politiku činorodú, snažil sa predovšetkým o zlepšenie 

reálneho života ľudu. Ale i v Mičurovom prípade je potrebné myslieť na 

to, že nie je všetko také ako sa nám javí. Rád pomáhal ľudom, rád 

pracoval, ale popri tom hlavne sledoval svoje osobné záujmy. Tido J. 

Gašpar spomína: „... skutočne žil ako malý kráľ. Verím, že toto 

kráľovstvo vyžadovalo veľké príjmy. A tie nebolo možné získať bez 

výnosného mnohoobrocnictva. Nebol skromný, ale nebol ani skúpy 

mamonár.“  

Mičura pôsobil vo svojej funkcii ministra s plnou mocou pre správu 

Slovenska do 7. októbra 1922. 

Úrad ministra „vymenil“ za úrad prezidenta súdnej tabule presne na 

opačnom konci Slovenska, v Košiciach. Tu sa plne venoval reorganizácii 

súdnictva, pretože tu veľká časť maďarských sudcov odmietla pracovať 

pre nový štát a tí, čo zostali vo svojich funkciách úradovali ďalej po 

maďarsky. Niekoľkí slovenskí a českí sudcovia, čo tu pôsobili, boli 

zavalení agendou. V krátkom čase však vedel získať viacerých výborných sudcov (Čechov aj Maďarov) pre košickú 

tabulu. Pre maďarských sudcov zabezpečil jazykové kurzy, aby mohli úradovať po slovensky. 

Samozrejme, že ako právnik sa sám podieľal aktívne na sudcovskej práci a predsedal na civilných rokovaniach 

súdnej tabule. I tu pokračoval v podpore mladých študentov práva, pre ktorých vymohol štipendia, pretože ako 

hovorieval: „...našich chlapcov len treba posadiť na koňa, rajtovať sa naučia sami.“ 

Slovensko však i napriek tomu, že malo relatívny dostatok študentov práva i právnikov, trpelo nedostatkom sudcov, 

pretože tato práca nebola finančne ohodnotená. Preto sa mladí doktori práv vyhýbali súdnej službe a radšej si 

hľadali výhodnejšie miesta v súkromných podnikoch a v advokátskych kanceláriách. 

Správny chod súdnictva chcel Mičura dosiahnuť i výstavbou nových súdnych budov – budov okresných súdov 

v Košiciach, Michalovciach, Medzilaborciach v Bereznom a v Šecovciach; budovy krajinského súdu a väznice 

v Uzhorode a Chuste; nadstavbou krajského súdu v Košiciach. Mičurovou zásluhou bola v Košiciach zriadená 

komisia pre advokátske a sudcovské skúšky a taktiež súdna lekárska rada. 

Jeho ideálom bolo sústrediť súdne úrady, štátne zastupiteľstvo a väznicu v modernom justičnom paláci v Košiciach. 

Z tohto plánu však vzišlo, pretože správa mesta Košice kládla za prepustenie potrebného pozemku obrovské 

požiadavky.  

Vo funkcii prezidenta súdnej tabule (ako prvý Slovak) pôsobil do roku 1931, kedy bol rozhodnutím prezidenta 

republiky povolaný na čelo vrchného súdu do Bratislavy. Počas svojho pôsobenia v týchto úradoch sa venoval 

i publikačnej činnosti v odbore občianskeho súdneho poriadku (Občiansky sporový poriadok, Reforma práva 

manželského – právo patronatne), ale publikoval aj väčší počet politických príspevkov. 
 

 

KONIEC!                  Spracovala Mgr. Gabriela Papánková 

Zvon, ktorý Dr. Martin Mičura daroval 

brezovským katolíkom 
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Pamätnica vydaná z príležitosti 50. narodenín  

Dr. Martina Mičuru 
 

 

Pri príležitosti narodenín starostu obce Veľká Bytča, Dr. Martina Mičuru vydal okruh jeho ctiteľov „Pamätnicu Dr. 

Martina Mičuru“. Vytlačila ju firma Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave. 

Z jej úvodu vyberáme a citujeme:  

„Túto „Pamätnicu“, vydanú z príležitosti 50. Narodenín poslanca a krajinského predsedu Československej strany 

ľudovej na Slovensku, Dr. Martina Mičuru, venuje vzácnemu jubilantovi kruh jeho ctiteľov, tak v svojom ako 

i v mene všetkých jeho prívržencov. Venuje ju na dôkaz svojej oddanosti a úcty a v úprimnej snahe zhodnotiť aspoň  

jubilejne význam jeho vzácnej osobnosti a výsledky jeho bohatej verejnej práce.“  

Pamätnica obsahuje: 1. Časť životopisnú, 2. Časť úvah o verejnej činnosti oslávenca a 3. Časť rozpomienok. 

Do „Pamätnice“ prispeli: 

 

1. Dlhomír  Poľský: Duhopoľ.  Dr. Miloš Bugár: Martin Mičura a jeho život. 

2. Andrej Cvinček, kanonik: Dr. Mičura a štátotvorný aktivizmus slovenského katolicizmu. Dr. P. Žiška, 

senátor:  Dajte teda cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. Dr. Michal Beňo: Muž praktickej práce. 

Profesor Rudolf Soják: Dr. Martin Mičura za kultúrne potreby Slovenska. Jozef Hamaj: Dr. Martin Mičura 

v parlamente. Tido Jozef Gašpar: Dr. Mičura v službách slovenského ľudu. Dr. Vondráček: Dr. Mičura 

a jeho vzťah k hospodárskym otázkam slovenským. Dr. A. Prusák: Dr. Mičura a východné Slovensko. Dr. 

Ferdinand Lendvay: Dr. Martin Mičura a mládež. Dr. Miloš Bugár: Mičura na poli sociálnom.  

3. Dlhomír Dlhopoľský: Pohorelé. Dr. Ján Halla, vládny radca: Dr. Mičura ako minister pre správu Slovenska. 

Ján E. Bor: Kúzlo osobnosti. Dr. Jur Janoška, verejný notár:  Rozpomienka na klužský „salaš“. K.A. 

Medvecký, prepošt a krajinský poslanec: Krátke rozpomienky na županské a ministerské časy Dr. Martina 

Mičuru. Dr. Danišovič, profesor: Vždy so spontánnou ochotou. Štefan Gablík – Kvantolík: Rozpomienka na 

dávne časy. Marián Zôr: K päťdesiatke nášho vodcu.     

  

           Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Pri otázke prečo práve letecké modelárčenie, Vám pán Brezány odpovie: „Pri modelárčení musíte byť 

zručný a mať isté danosti a vlastne každý „blbneme“ iným spôsobom. “  
 

Rozhovor s Ing. Ivanom Brezánym  

(záver) 
 

Pán inžinier už v minulom čísle ste konštatovali, že „modelárčenie“ je 

vlastne 1000 remesiel, zaujímalo by ma aké materiály a aké náradie 

používate? 

Základný materiál je smrekové drevo – dostať kúpiť narezané nosníky v rôznych prierezoch, ktoré si vyberiem 

podľa potreby. Balza - drevo z juhoamerických stromov, za socializmu nebolo dostatok devíz na nákup tohto 

materiálu. Modelárska preglejka – buková sa dosť štiepala. Fínska preglejka – veľmi kvalitná v rôznych 

hrúbkach od 0,6mm až do 3mm. Papier poťahový – modelšpán – lepí sa na nábežnú a odtokovú hranu modelu 

vodou riediteľným lepidlom. Vyšponuje sa tak, že sa namočí a vyschnutím sa vypne. Tak isto sa používa ako 

poťahový materiál netkaná textília „vlies“ – tá sa natiera napínacím lakom. Pričom pevnejšia je samozrejme textília. 

(používa sa aj pri skutočných vetroňoch). Krídla sa upínajú leteckou gumou – rôzne prierezy, sťahuje sa asi 

trojnásobkom dĺžky upevnením na bambusové kolíky. Podvozok je zhotovený z oceľového drôtu rôznych 

priemerov.  

A náradie? 

Z náradia je základ – lupienková pílka – na preglejku ktorou sa vyrezáva  

s presahom – na opracovanie, balzu – režem ostrím nožom. Digitálna 

„šubléra“ potrebná na desatinné meranie a váhy na váženie v gramoch.  

Pán inžinier takže model musí mať určitú váhu a ako to prebieha na takej 

súťaži? 

Samozrejme, tieto pravidlá zastrešujú organizácie FAI a pre historické modely, 

ktoré lietam aj ja, je to SAM. Tieto pravidlá predpisujú váhu modelu pri 

predpísanom plošnom zaťažení, plochu krídla modelu, predpísaný druh el. 

motora alebo spaľovacieho motora a množstvo paliva na motorový let, resp. 

dĺžku motorového letu a samozrejme dosiahnutý maximálny čas v jednom 

kole, tiež počet kôl – štartov pre určenie poradia prihlásených pretekárov. 

Napríklad v kategórii ELOT – motorové modely s el. pohonom je čas 

motorového letu pri štarte modelu obmedzený na 35sec., potom nasleduje po 

dosiahnutí výšky – kĺzavý let ktorý sa meria maximálne do 10tich minút 

vrátane motorového letu. Na predĺženie času v kĺzavom lete – pri klesaní 

z dosiahnutej výšky modelár vyhľadáva priestor s možným stúpavým 

prúdením vzduchu – hovorí sa tomu „hľadanie termiky“, bez ktorej nie je 

možné dosiahnuť maximálny 10 minútový let modelu. Počet štartov je 4, 

pričom sa započítavajú 3 najlepšie štarty. Dĺžku letu vrátane motorového letu 

meria časomerač digitálnymi stopkami a čas zapíše na štartovaciu kartu 

pretekára ktorú má v rukách časomerač určený usporiadateľom súťaže. 

V prípade rovnosti nameraných výsledkov – časov, u najlepších pretekárov sa rozhodne rozlietavaním v ďalšom 

kole, kde sa lieta v kĺzavom lete bez určeného maxima – zvíťazí ten, kto pristane posledný – letel najdlhšie. 

Podobne je to aj v iných kategóriách napríklad 

v kategórii TEXACO môže „bežať“ spaľovací motor 

len na určené množstvo paliva, po vyčerpaní ktorého sa 

motor zastaví a nasleduje kĺzavý let.     

Už keď sme pri motoroch aké druhy sa používajú? 

Motory musia byť výkonné, aby vyniesli model čo 

najvyššie – používajú sa: 

elektromotor - na batériu.  

„žhavík“ – palivo – metylalkohol, ricínový olej – 

takáto zmes sa používa aj pri plochodrážnych 

motocykloch. 

„dieselmotor“ – palivo – petrolej, ricínový olej, éter – 

v rovnakom pomere 1/3. 
Pohľad do projekčnej kancelárie 
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Vedeli by ste si predstaviť „modelárčenie“ aj bez súťaženia? 

Ja som bol od mlada zapálený pre súťaženie na jednej strane sa 

stretnete s kolegami a čo tu okukáte čo má druhý lepšie čo sa dá 

vylepšiť – povymieňate si skúsenosti a na druhej strane ako 

výsledok za svoju námahu a prácu je ocenenie vo forme 

pohárov. 

Je totiž to veľa modelárov, aj tu na bytčiansku ktorí nesúťažia 

a nie sú organizovaní, proste zhotovia modely a lietajú len tak 

pre zábavu a potešenie. (Jožko Kubica, Pavol Pavlík) 

A postavili pritom možno aj stovku modelov. 

Pán inžinier vraví sa, že človek by mal mať v živote vždy 

nejakú métu alebo cieľ, napriek tomu čo ste už dosiahli a aj 

úctihodnému veku – platí to aj pre Vás? 

Teraz mám rozrobené dva modely a budúce ME v roku 2017 sa 

budú konať v Nitre, tak by som tam ešte rád „zalietal“ a skončil 

lepšie ako minule v Brne – neskončil som na „pódiovom 

umiestnení“ (smiech) a tým by som asi ukončil svoju činnosť. 

Ale z tých cieľov – rád by som našiel svojho nástupcu, ktorý by 

v tom pokračoval – aj by som ho vyškolil možno formou – 

rýchlokurzu a aby si vedel model aj opraviť a zastrešiť to po 

každej stránke. 
 

Pán inžinier ďakujem za rozhovor. 

 

Počas cesty domov sa zamýšľam, že pri toľko 

vedomostiach, skúsenostiach, zručnosti a času 

venovanému svojej celoživotnej záľube - sa jedná 

ešte stále o „koníčka“ alebo až o „koňa“. 
 

    Spracoval - JL - 

 
 

  

  

  

Horný rad z ľava: Rudo Reš, Mišo Školek, Ivan Kamas, Bohuš Školek, Jaro Bučo 

Dolný  rad z ľava: Štefan Bučo, Štefan Filek, Jaro Šimo, Jožo Reš, Viktor Šimo 
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Auto-moto 
Nákladné autá  

 

 

Dnešná (záverečná) časť seriálu Auto – Moto bude patriť nákladným automobilom respektíve automobilkám 

bývalého Československa.   

Na začiatok treba pripomenúť, že prvý nákladný automobil skonštruoval v roku 1892 Gottlieb  Daimler a to tak, že 

zväčšoval základné rozmery vozidiel. 

Začnem parným nákladným automobilom vyrábaným v závode ŠKODA  v rokoch 

1924 až 1935 – Škoda – SENTINEL – vozidlo sa pohybovalo pomocou parného stroja 

(para o teplote 350°C) Nádrž na vodu o objeme 800 l stačila na 60 km. Palivo – koks, 

uhlie alebo drevo vystačilo približne na 80 – 120 km, priemerná rýchlosť – 15km/h. 

(max. rýchlosť 25 km/h). Vozidlo vážilo 7 t a mohlo prepravovať náklad o hmotnosti 5 

- 6t. Príprava na jazdu trvala približne ½ hodiny a pozostávala v rozkúrení, premazaní 

a doplnení paliva a vody. 
 

TATRA – „nezná bratra“ toto naozaj platí, môžem to potvrdiť 

z vlastnej skúsenosti, spoľahlivá – „ide furt“. Základy položené 

v roku 1850 v obeci Kopřivnice (Nesselsdorf) a dve mená ktoré 

neodmysliteľne patria k Tatre - živnostník, vyrábajúci povozy a 

drožky, Ignác Šustala a hlavný konštruktér Hans Ledwinka. 

Podvozok tvorený centrálnou nosnou rúrou - „mostom“. 

Najznámejší automobil legenda na kolesách T-111 sa vyrábala 

až do roku 1962 (16 rokov) – dokonca mala postavený pomník 

v Bánovciach nad Bebravou (konkrétne ťahač T–141) Tatra 138 

sa začala vyrábať v roku 1959 a následne nato modelová rada 

T–148.  
 

Zakrátko nato prichádza štvornápravová T–813 

bezkonkurenčné radenie rýchlostí – 20 dopredu, 

4 dozadu. ( na „vojne“ som s ňou jazdil v kurze – 

s pontónom aj s ťahačom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tejto dobe Tatra expedovala „tatrovky“ do piatich 

kontinentov a vyše 50tich štátov. Po sérii 148 a 813  

(vyrobených 100000 kusov) prichádza T–815 

s trambusovou kabínou.  

Ďalší automobil ktorý jazdí doteraz je PRAGA 

s označením V3S  ( hovorovo „vetrieska“) pozná ju skoro 

každý, ale už málokto vie že označenie V3S znamená – 

vojenský třínápravový special. ( tak isto veľmi dobre ju 

poznám z vlastných skúseností – najväčší nedostatok – nemá posilňovač riadenia naopak má „posilňovač na ruky“). 

Sentinel na poštovej známke 

Časť série TATRA na zápalkových nálepkách  

PRAGA V3S na poštovej známke a zápalkovej nálepke 

Privátna pohľadnica vydaná OZ GALZA v počte 50 kusov 

(Odstraňovanie odpadu - Jozef Lulák s bratom Vladom) 
Séria zápalkových nálepiek TATRA T-148 a T-813 
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Časť série zápalkových nálepiek venovaných automobilom AVIA 

Začala sa vyrábať v roku 1953 a bola určená pre armádu. Vo svojej dobe patrila „ 

vetrieska“ k najlepším terénnym automobilom. Hlavne vďaka delenej náprave tkz. portál 

- náprava bola vyššie uložená ako os  kolesa  (redukcia v náboji kolesa). Ďalší automobil 

- dalo by sa povedať aj sestra „vetriesky“ je PRAGA S5T - silnicní pětituna (hovorovo 

– espetka, espetečka) je to vlastne cestná verzia V3S-ky, začala sa vyrábať v roku 1956 

a mala o jednu nápravu menej a tak isto nemala delenú nápravu ako V3S-ka, hnanú 

nápravu len zadnú + prídavná prevodovka do rýchla a iné rozmery pneumatík spôsobili, 

že dosahovala rýchlosť skoro 80km/h.(78km/h) Obe vozidlá sa vyrábali z viacerými 

nadstavbami ( valník, skriňa, požiarny rebrík,...) 

LIAZ – V Liberci sa datuje výroba automobilov od r. 1906 najskôr ako RAF – ( Reichenberg Automobil Fabrik ) 

a neskôr v r. 1925 spojením so Škodou Plzeň . V r. 1943 bol zahájený vývoj vozidla s označením Škoda 706 R 

výroba začala v r. 1946 nie v Plzni ale v Mladej Boleslavi, bol strašne hlučný mal veľkú spotrebu aj poruchovosť 

zlepšenie nastáva až v r. 1958 po úprave motora.  

AVIA – vznikla v r.1919 ako výrobca (ľahkých a akrobatických) lietadiel a do r. 1939 veľmi úspešný výrobca 

stíhačiek a dokonca aj bombardér. Po vojne zahájená výroba vstrekovacích čerpadiel, trysiek a valivých ložísk. 

V 60-tých rokoch motáž T-805 (Kačka), P – V3S aj P S5T alebo obrnený transportér OT 64 (SKOT) Z nutnosti 

dopytu trhu po ľahko tonážnom vozidle v r. 1968 prijali ponuku firmy Renault – Saviem a začína sa výroba R- 

Saviem SG4 (A-31) a menší SG 2 (A 15) ročne vyrábali až 17000 automobilov. 

Automobil, ktorý vidíte  na fotografii je Praga RND 

(Erendéčka) z roku 1953 a  patril Jozefovi Rigerovi 

z Bytče, ktorý ju vlastnil v osemdesiatych rokoch zhruba 

osem rokov. Parkoval ju presne tam, ako vidieť na fotke 

(„na starom“ v pravo chalupa učiteľa Jána Kavca) . 

Hovorí pán Jozef Riger – vynikajúce auto – jednoduché – 

spotreba asi 15 litrov/100 km,  postavil som s ním 

chalupu. Keby sa dalo postavil by som mu pomník na 

záhrade. 

Vozil som na ňom všetko – cement, vápno, štrky - čo som 

potreboval - tu po okolí, ale aj do Šuje, Martina, ...z ciest 

mám aj bohaté spomienky na policajtov – zastavovali ma 

pravidelne, dokonca aj v civile, takže v tej dobe som bol 

a všetci ktorí vlastnili nákladné auto pod 

„drobnohľadom“. Každého ½ roka ma pravidelne predvolávali na kriminálku.  Mal som veľa náhradných dielov 

ktoré som si zadovážil tu, ale aj na Morave a pri poruche som si v podstate opravoval všetko sám. Neskôr som si 

kúpil AVIU, ale to bolo už úplne iné auto – samozrejme novšie , ale nedalo sa porovnať s Erendéčkou  ktorú som 

daroval jednému pánovi do Mikšovej – mal som na to osobné dôvody. Potom skončila v šrote.  
  

Veľkosť použitého zberateľského materiálu v článku, bola upravená!        Spracoval - JL - 

PRAGA S5T 

Ukážka „trambusov ako ich poznáme až dodnes s označením RT a MT na zápalkových nálepkách 
 

Koniec. 
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Regionálne faleristické pamiatky  

na odboj a oslobodenie 
 

 Okrem štátnych vyznamenaní, vyznamenaní a odznakov partizánskych oddielov a dekorácií odbojárskych 

organizácií (predovšetkým ČSPB a SPB) štvrtú skupinu faleristických pamiatok na roky 1939-1945 predstavujú 

dekorácie regionálneho charakteru. Môžeme ich rozdeliť nasledovne: 

1. Čestné a pamätné dekorácie krajských a okresných národných výborov, resp. organizácií KSS. Sem patria 

napríklad: hviezda Rady KNV Nitra za zásluhy pri budovaní kraja, medaila a plaketa OV KSS a ONV Žiar nad 

Hronom, tri medaile ONV v Martine k 30. výročiu SNP, hviezda mesta Svidník k 10. výročiu oslobodenia, hviezda 

MNV Nitra za zásluhy pri výstavbe mesta, Plaketa mesta Prešov k 10. výročiu oslobodenia, medaila ONV 

Ružomberok k 10. výročiu oslobodenia okresu, odznak mesta Sabinov k 10. výročiu oslobodenia 

 

2. Dekorácie okresných organizácií Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, napríklad hviezda miestnej 

organizácie SZPB Piešťany, medaila okresnej organizácie 

SZPB v Rimavskej Sobote, medaila SZPB Sliač z roku 

1969 „Vojenská nemocnica SNP, Letisko Tri Duby“, dve 

hviezdy okresnej organizácie SZPB Zvolen k 25. výročiu 

SNP, pamätná medaila MO SZPB Partizánske 

 

 

 

 

 

3. Ostatné dekorácie (napr. spolky, zväzy...), napríklad 

medaily Štátnej mincovne Kremnica vojakom kremnickej 

posádky 

4. Neidentifikované dekorácie, ktorých funkcia sa nedá zistiť 

bez príslušného potvrdenia o udelení, napríklad strieborná 

medaila na kovovom závese, na líci je päťcípa hviezda 

a partizán so samopalom, na rube nápis „35 SNP“ 

  

Aj tieto regionálne dekorácie boli zakladané pri okrúhlych, 

resp. polookrúhlych výročiach SNP a oslobodenia Slovenska. 

Aj keď sú v súčasnosti mnohými zberateľmi prehliadané, sú 

to zaujímavé pamiatky našich pomerne nedávnych dejín 

a viaceré patria medzi veľmi vzácne sa vyskytujúce 

faleristické pamiatky. 

         Spracoval PhDr. Martin Karásek 
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Pod vrcholom Denali (Mount McKinley) na Aljaške, 6194m  

V roku 2013 hora Belucha, 4506m -  najvyšší vrch Sibíri. 

Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
V tejto časti Vám opíšeme síce žilinského rodáka, no korene má v Bytči. Je to pravnuk pána Eugena Čmára, 

hostinského. Jeho meno je Boris Talajka  

Rozhovor s ním prebehol v Žiline 25. 12. 2016, počas návštevy rodičov a starej mamy.  

Narodil v Žiline 18. 12. 1980. Základnú školu vychodil  v Žiline na Hlinách, v rokoch 

1994 až 1999 absolvoval gymnázium v Žiline na ulici Veľká okružná.  V rokoch 1999 

až 2004 študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti žije 

v Bratislave.  Do Žiliny, Bytče a Petrovíc však chodieva na návštevu.  

Od 10 rokov svojho života hrával basketbal až do skončenia vysokej školy. Najskôr 

hrával za Žilinu  v mládežníckej kategórii.  V Bratislave už hral extraligu v klube Inter 

Bratislava a na konci svojej kariéry hral za Pezinok. Od roku 2006 sa venuje 

vysokohorskej turistike. Bolo to v rámci zájazdu s outdoorovou cestovnou kanceláriou 

ROKOŠPORT a jeho prvý výstup bol  na Mont Blanc (4810m). V roku 2007 to bol 

výstup na horu Elbrus na Kaukaze, nadmorská výška 5642m. 

V roku 2010 hora Denali (Mount McKinley) na Aljaške, 

nadmorská výška 6194m. O tomto výstupe napísali aj knihu 

autori Boris Talajka a Michal Kasa.  Kniha má názov 

Cestovateľský denník Denali, Aljaška 24.5.  – 18. 6. 2010. 

V roku 2012 to bol dva krát hora Elbrus, no tu už bol ako 

sprievodca cestovnej kancelárie. 

 

Toto je zatiaľ všetko z jeho zahraničných výstupov. Ako nám 

ešte Boris prezradil, do budúcnosti plánuje expedíciu do Číny 

na nejakú vyššiu „sedemtisícovku“. Svoje príhody opisujú 

v spomínanej publikácií. No v rozhovore nám  opísal jeho 

výstup v roku 2009 v Argentíne. „Počas výstupu na horu 

Aconcagua cestou hore, bola zima, no pekné počasie. Počas 

cesty dole sa počasie náhle zmenilo, začalo snežiť  a stopy im zavial sneh. Cestu stratili vo výške cca 6500 metrov. 

Nakoniec náhodou natrafili na výškový tábor v cca 6000m a cestu späť našli. Boris nám aj povedal, ako vyberajú 

team na náročný výstup. Buď sú to ľudia, ktorí sa už poznajú z hôr a zostavia sa sami, alebo team zostavuje vedúci, 

ktorý ich všetkých pozná.  Sprievodca máva v teame od 10 do 45 ľudí.  

           Spracoval PhDr. Martin Gácik 

V roku 2009 hora Aconcagua v Argentíne, nadmorská výška 6962 m. 

V roku 2014 hora Pik Lenina v Kirgizsku, 7134m 
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História a súčasnosť hádzanej v Bytči (4. časť) 

  
Hádzaná zostala populárna aj v nasledujúcich rokoch, výbor HáO sa začal intenzívne venovať aj mládeži k Milanovi 

Ballayovi prichádza tréner Miroslav Takáč. V krajských súťažiach hrajú žiačky aj dorastenky. V rokoch 1974-79. 

V ročníku 1978/79 postupujú do II. ligy a po trojročnom pôsobení do I. dorasteneckej ligy. K žiačkam prichádza 

tréner, učiteľ František Garabík. Začína systematickejšia práca. Základňa hráčok sa zvyšuje. Pri ZŠ Bytča, Mierová 

vzniká školské športové stredisko so zameraním na hádzanú. Od sezóny 1982/83 hrajú I. ligu i mladšie dorastenky 

pod vedením F. Garabíka. 

Prioritu však malo družstvo starších dorasteniek, ktoré sa systematicky dopĺňalo. Výsledky dobrej práce sa prejavili. 

V ročníku 1984/85 sa družstvo starších dorasteniek pod vedením M. Takáča prebojovalo do finále majstrovstiev 

ČSSR, ktoré sa konali v Bratislave v hale na Pasienkoch. Po vyrovnaných zápasoch pre nedostatok skúsenosti 

skončili o skóre na 4. mieste. No i tak druhé na majstrovstvách Slovenska a štvrté na majstrovstvách ČSSR boli 

vynikajúce výsledky. Poradie: 1. ZMDŽ Bratislava 6 b., 2. TJ Gottwaldov 2 b., 3. Slavia Praha 2 b., 4. Lokomotíva 

Makyta Bytča 2 b. Zostava:  Turacová, Ďurdíková, Višňovská, Podolanová, Ohrádková, Mitašová, Fulierová D., 

Knocíková, Fajkišová D., Fajkišová Ľ., Ačiaková, Petrusová, Chromická, Silašová, Ciesariková. Tento výsledok 

nabudil hráčky a výbor k intenzívnejšej práci a výsledok sa dostavil už v sezóne 1985/86, keď vyhrali dlhodobú 

súťaž a postúpili do bojov o majstra Slovenska, ktoré sa konali opäť v Bratislave. Ziskom 2. miesta postúpili na 

majstrovstvá ČSSR v Gottwaldove. Poradie:  1. Inter Bratislava, 2. Lokomotíva Makyta Bytča, 3. Košice, 4. 

ZMDŽ Bratislava. Tam po nadšenom výkone a víťazstvách nad Interom Bratislava 17:15 a TJ Gottwaldov 20:17 

získali titul majstra ČSSR. Prehra so Slaviou Praha v záverečnom zápase už nič nezmenila na historickom úspechu.  

 

Poradie:  
1. Lokomotíva Makyta Bytča,  

2. Inter Bratislava  

3. TJ Gottwaldov  

4. Slavia IPS Praha 

 

Zostava: Turacová, Igondová, Podolanová, 

Ohrádková, Mitašová, Fulierová D., 

Ačiaková, Petrusová, Žideková, Chromická, 

Z. Fulierová, Hrtánková, Fajkišová D.  

Družstvo viedol tréner F. Garabík, lekár 

MUDr. D. Horanský, vedúci družstva T. 

Slaninka. 

 
 

horný rad: Chromický J., Garabík F. – tréner, Ačiaková H., Petrusová Z., Ohrádková K., Podolanová J., Žideková J., Slaninka T. – vedúci 

družstva, Horanský D. – lekár, stredný rad: Fulierová Z., Fulierová D., Chromická A., Fajkišová D., Mitašová D., Hrtánková D., úplne 

dole: Turacová A., Igondová M.   
 

I v ďalšom roku úspechy pokračovali. V celoslovenskej I. DL pod vedením M. Takáča obsadzujú staršie dorastenky 

1. miesto a stávajú sa majsterkami SR, postupujú na majstrovstvá ČSSR do Nitry. Tam na zásah „vyššej moci“ 

najlepšiu hráčku J. Podolanovú v termíne majstrovstiev ČSSR nominujú na prípravné stretnutie junioriek vo 

Švajčiarsku a nemohla tak na majstrovstvách ČSSR štartovať. Oslabené obsadzujú 3. miesto. Ale i tak to bol veľký 

úspech. Tieto výsledky ako i dostatok vlastných odchovankýň boli predmetom pre vznik družstva žien. Tieto 

v sezóne 1987/88 vyhrali krajskú súťaž a cez kvalifikáciu postúpili do SNL. Tú hrali len jeden rok. Po výbornom 

začiatku a 4. mieste po jeseni odišli viaceré hráčky do iných klubov I. ligy, iné boli zranené, káder sa zúžil a tak 

družstvo zaniká. Dorastenky ešte dva roky hrajú I. DL. V ročníku 1988/89 z nej zostupujú , aby sa po roku do nej 

vrátili. ČSSD a Makyta Bytča prestáva klub finančne podporovať a tak v roku 1991 prechádza oddiel pod Klub 

hádzanej Kinex Bytča. Ďalším úspešným rokom kvalitnej práce s mládežou bola sezóna 1991/92, keď žiačky po 

prvýkrát v histórii ako i dorastenky vybojovali tretie miesta na majstrovstvách SR. Dorastenky – poradie: 1. 

Tempo Partizánske, 2. Štart Bratislava, 3. KH Kinex Bytča, 4. ZVL Prešov. Zostava: Križňanová, Reháková R. 

Hajdúchová, Gerová, Hrtánková, Bednárová, Drbúlová, Lalinská, Krajičková, Gajdošíková, Komancová. Tréner: 

Miroslav Takáč. Žiačky – poradie: 1. Štart Bratislava, 2. Tempo Partizánske, 3. KH Kinex Bytča, 4. HK Košice - 

Barca. Zostava: Lokšiková, Garabíková, Hundáková, Hriceňáková, Križňanová, Frolová, Kemková, Rumanová, 

Raždíková, Ondrejkovičová, Škulavíková, Masaryková, Stachová, Kramarová, Klacková, Hujová. Tréner: 

František Garabík. Od roku 1994 prechádza HáO pod Telovýchovné združenie občanov Bytče.  
 

            Spracoval Mgr. Frantíšek Garabík 

Lokomotíva Makyta Bytča, majster ČSSR 1986 – staršie dorastenky 
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Kaplnka 
 

V tejto časti opisujeme areál dnešnej „kaplnky“ tak ako ho videla svojho času Sídónia Sakalová. V tom čase tam 

stáli budovy kaplniek.  

Kaplny 
 

Na lipami vysadenom a ohradenom „Podkutec“ zvanom 

pozemku, vzdialenom asi 1 kilometer od mesta vyviera 

studienka,  Jej vode pripisuje ľud liečivú moc na očné 

choroby a na otvorené rany. Nad pramienkom stojí malá 

štvorhranná kaplnka. Túto dalo mesto Bytča v roku 

1811 na počesť a chválu božskú  postaviť.  Vchod je 

z južnej strany.  Dvere sú železné , ich vrchná časť sú 

otvorené mreže, z vnútra opatrené drôteným sitom.  

V kaplnke je malý oltárik, nad ním obraz Panny Marie 

a z boku tiež staré malé odtlačkové obrázky. Strecha je 

krytá plechom.  

 

Južne od tejto sotva 2 metrovej vzdialenosti stojí pekná 

kupolou obstavaná okrúhla veľká kaplnka na juh  

kamennou stĺpovou terasou. Na terasu vedú široké schody 

z juhu, taktiež z východu i zo západu. Nad terasou je 

vežička a v nej zvon. Do kaplny vedú tiež železné dvere 

ako do prvej. 
 

 

Vnútri je okrúhly priestor. Dlážka je šktiželková. Na 

severnej strane tejto okrúhlej budovy stojí oltár 

s umeleckým dielom neznámeho výtvarníka soškou 

Panny Márie. Na budove sa nachádzajú latinské nápisy.  

 

Táto objemná budova bola z milodarov mešťanmi v roku 

1845 postavená. Nad spomínanými dvomi kaplnami je 

vyvýšenina po ktorej vedú do pôdy stavania drevené 

schody, ktoré nás dovedú na vyvýšeninu nad kaplnami do 

v rokoch 1882 až 1884 z milodarov postavenej malej 

kaplnky venovanej Lurdskej Pane Marií.                                                  Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči 

(6. časť) 

 

 

V nových štátoprávnych podmienkach a spoločenských 

pomeroch si bytčianski hasiči pripomenuli niektoré 

významné výročia, ktoré vyplynuli z činnosti spolku, na tie 

časy masovej organizácie v Bytči. Hasičstvo sa dostalo do 

povedomia značnej časti obyvateľstva a oslavami žilo celé 

mesto, keďže nezabúdalo na šľachetné ciele organizácie. 

Oslavy, hlavne jubilejných výročí neboli samoúčelné, ale 

mali význam pre upevnenie organizovanej požiarnej ochrany 

v meste. V roku 1925 si celé mesto Bytča pripomenulo 50. 

Výročie založenia DHZ. Prípravu osláv mal na starosti 

jubilejný výbor, ktorý sa zišiel 20. apríla 1925, aby 

prerokoval najaktuálnejšie organizačné otázky. Záštitu nad 

oslavami prijal Dr. Martin Mičura, Jozef Orzságh (neskorší 

krajinský prezident) a bývalý veliteľ Vladimír Jesenský. Zbor dal vyhotoviť pamätné medaile, odznaky a obrazy 

a pri oslavách nechýbali rozličné atrakcie, ako streľba z mažiarov, rybolov, hasičská pošta a ohňostroj. Oslavy 

vyvrcholili 9.augusta 1925 za účasti veľkého počtu obyvateľstva a hostí (podľa spomienok účastníkov osláv v Bytči 

bola veľká povodeň). Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v miestnostiach Sokola. Jedným z hlavných bodov 

programu bolo hasičské cvičenie, podľa zachovaných účtov veľmi nákladné. Pri príležitosti osláv dostalo 46 členov 

zboru služobné pamätné medaile za 15 až 40 ročnú činnosť. Iné doklady zasa poukazujú na 60. Výročie spolku, 

ktoré pripadlo na rok 1935. Jubilejné valné zhromaždenie sa 

však uskutočnilo pri príležitosti tohto výročia až v roku 1936, 

keďže rok predtým prebiehali v Bytči regulačné práce na 

námestí. Miestom stretnutia sa stala Sokolovňa 15. augusta 

1936, kde sa zišli nielen hasiči z Bytče, ale aj z celého okresu. 

Do jubilejného roku 1935 sa vystriedalo vo funkcii veliteľa 

spolku osem obyvateľov mesta, prevažne lepšie situovaných 

ľudí. Z čelných hodnostárov treba spomenúť aj osem 

podveliteľov, ktorí zväčša pochádzali  alebo bývali v Bytči. 

Funkciu tajomníka (bolo ich sedem) vykonával hneď pi 

vzniku organizácie prednosta poštového úradu, neskoršie sa 

angažovali učitelia a iní. Druhým pokladníkom v poradí bol 

zakladateľ spolku Ladislav Tombor. 

V bytčianskom DHZ sa sústreďovala značná časť spoločenského života v meste, najmä v staršom období, ale tieto 

tradície pretrvávali aj za predmníchovskej republiky, pravda, v iných priaznivejších podmienkach. Možno povedať, 

že spolok hneď po vzniku ČSR sa zameral na kultúrno-výchovnú činnosť a organizovanie spoločenského života. 

V zápisnici z výborovej schôdze z roku 1920 je údaj o divadelnom predstavení spojenom s fašiangovou zábavou, 

názov hry sa však nezachoval. DHZ usporiadal 21. Februára 1925 divadelné predstavenie Čertov mlyn od V. 

Sedláčka v miestnosti telocvičnej jednoty Sokol. Roku 1924 sa uskutočnili dve predstavenia (v prameni bez bližších 

údajov). Dve divadelné predstavenia sa podarilo zorganizovať aj v roku 1927. O rok neskoršie, 10. a 11. februára sa 

zbor predstavil s hrou Strídža s pod hája. Režisérom bol Ferdinand Dubnicaj. Úlohy stvárnilo 16 ochotníkov, medzi 

nimi poprední funkcionári zboru. Zmienka o vlastnom hasičskom javisku je už z roku 1921, kedy ho spolok 

zapožičal robotníckej organizácii, čo svedčí o istej solidarite.   

V súvislosti s kultúrnym životom, je namieste spomenúť účinkovanie hudby, ktorá, ako sme už spomínali, bola 

založená v roku 1882 a patrila medzi najstaršie hudobné hasičské telesá na Slovensku. Hasičská hudba bola 

reorganizovaná už koncom roku 1918. Prihlásili sa noví členovia a kapelníctvo prevzal po Justínovi Rehákovi 

Štefan Adamík. V roku 1933 sa Štefan Adamík vzdal funkcie kapelníka a kapelníctvo prevzal od roku 1936 P. 

Džudži. Ďalšia zmienka sa vzťahuje na rok 1934, kedy opätovne prechádzal cez Bytču prezident Masaryk. Na 

železničnej stanici ho privítala hasičská kapela. 

Hasičská organizácia v Bytči sa dobudovala v druhej polovici 30-tych rokov, kedy došlo k posledným organizačným 

zmenám (návrh nových stanov z roku 1937).    
 

Pokračovanie nabudúce...                          Spracoval Vrchný inšpektor  Ján  G ä r t n e r 



19 

 

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

 
Milí čitatelia, 

v tomto poslednom tohoročnom čísle by som Vám chcel vyčariť aspoň maličký úsmev na tvári a priviesť Vás na iné myšlienky 

po všetkých tých zhonoch a predvianočných stresoch, ktoré sa každoročne opakujú, i keď si vždy po sviatkoch povieme,  

že nabudúce to bude iné. Zabudnime aspoň na chvíľu na všetky tie starosti a problémy, s ktorými sme sa potýkali po celý rok a 

ktoré vyvrcholili práve na jeho konci. Je lepšie ak si pripomenieme niečo pekné a príjemné, ako to čo nám nevyšlo,  alebo 

dopadlo katastrofálne. Veď častokrát stačí tak málo a človeka poteší obyčajný slnečný deň, milý úsmev neznámeho človeka, 

alebo pomoc poskytnutá bez nároku na odmenu. Snažme sa byť k sebe lepší nielen na Vianoce ale stále a náhle pocítime okolo 

seba dobrú náladu, spokojnosť a vo svojom vnútri pokoj a pohodu. Krásny, úspešný a požehnaný Nový rok 2017. 

 

Nočná mora mnohých záletníkov: 

" Chlapi je to katastrofa, keď nám ujde čo len trocha..." 

         ------------- 

- Sú na svete aj dôležitejšie veci, ako prázdne politické keci. 

         ------------- 

Najlepšie to v biznise 

     majú  "ľahké" ženy, 

nemusia meniť sortiment, 

  menia iba ceny. 

                 ---------------- 

    Neradostná budúcnosť 

Vraj sa medzi ľuďmi vraví, 

že sa mladým robiť nechce, 

že sú do všetkého "ľaví". 

Táto správa - žiadna sláva, 

seniorom na dôchodku 

  sily odčerpáva 

a nám zvyšným čakateľom 

     na pohode nepridáva. 

Čo s tým robiť? 

Riešiť to? Či nechať tak? 

Budúcnosť sa blíži 

         míľovými krokmi 

a nás stále viacej žerie 

bezradnosť a neľútostný  

  vládca strach. 

 ---------------- 

Je nová doba 

          nebuďme pesimisti, 

veď nás tu riadia 

       samí špecialisti. 

           ---------------- 

   Generačný problém 

V autobuse nápis hlási: 

"Uvoľnite miesto starším". 

Je to pekná, múdra veta. 

Ale kde je realita? 

 

Mladí sedia, starí stoja, 

divná je tá dnešná doba, 

srdcia plné čudnej viery, 

prázdne slová na papieri.  

 

Kde je slušnosť a kde úcta? 

Čo je súcit a čo pomsta? 

Otázok je viac než dosť. 

Pane Bože čo nás čaká? 

 Aká budúcnosť? 

          ---------------- 

Odkaz pre všetkých čo pomáhajú a chránia: 

" Už je pekný čas, môžete ľudí džubať zas " 

       --------------------------------------------------------------------- 

Tento rozchod veľmi bolel, 

náhle skončil mama-hotel. 

 ------------- 

Lepšie je žiť skromne 

          na dôchodku, 

ako tŕpnuť, 

že zaplním policajnú zvodku.  

 ------------- 

Ľudia prosím Vás bdite, 

veď každý kto môže 

          tak kradne. 

Čo to nevidíte? 

 ------------- 

 

 

 

Čo z toho, že vlastní krásne auto 

          a má aj dobrú robotu, 

         keď k nám stratil úctu, lásku, 

             ba aj všetku ochotu.     

            --------------------------- 
A nakoniec, len aby sa nezabudlo: 

" Každý si je strojcom svojho šťastia, 

    len tým bohatým sú strojcom peniaze "                     DOPREČÍTANIA ! VL 



Vaječný likér – „aerkoňak“ 
 

Vaječný likér alebo „aerkoňak“  je vhodný na obdobie Vianoc  alebo Veľkej noci. Príprava je jednoduchá 

a chuťovo je omnoho lepší ako ten „kupovaný“.  Ako deti sme si do naliateho pohárika máčali prsty 

a olizovali ho pod dozorom dospelých. Pamätáte sa?  
 

Suroviny: 160g cukru, 8 žĺtkov, 1 balíček vanilínového cukru, 6 dcl vodky alebo koňaku alebo rumu. 

Cukor so žĺtkami a s vanilínovým cukrom vyšľaháme nad parou dohusta. Odstavíme ho alebo šľaháme do 

vychladnutia. Počas šľahania pridávame po lyžiciach alkohol a hotový likér dobre premiešame.   

Pred konzumovaním  môžeme do neho vmiešať aj 5 lyžíc ušľahanej šľahačky.  Takto pripravený likér 

podávame vychladený a nie je vhodný na dlhšie uskladnenie.  Treba ho vypiť čo najskôr.  
 

Šuhajdy 
  
Postup: 1 stužený tuk sa dá roztopiť nad parou. Pridá sa k nemu 10 dkg mletého cukru, 1 celý  balíček 

BB pudingu (v tom čase bol BB puding  balený v krabičke, teda použijeme množstvo to čo je dnes 

v krabičke), 2 polievkové lyžice kakaa  a trochu rumu. Všetko vymiešame do hladka. Masu necháme stále 

nad parou, aby nám nestuhla.  

Plnka: 25 dkg práškového cukru povaríme v 1 dcl mlieka. Pridáme 10 dkg mletých orechov, 1 balík 

kondenzovaného ovocia, 6 - 7 kusov postrúhaných detských piškót  a trochu rumu, 1 balíček 

vanilínového cukru.  

Papierové misky si rozložíme a kávovou lyžičkou vlejeme do nich masu. Vtlačíme plnku v tvare guľôčky, 

vrch vyrovnáme a znovu zalejeme masou. Necháme stuhnúť na studenom mieste. Z toho nám vyjde asi 

60 kusov.  
 

Sandokánové oči 
 

Tento recept bol populárny v čase cca polovica 80 tých rokov 20tého storočia, v čase, keď televízia 

vysielala film Sandokán.  

Biela plnka: 10 dkg mletého cukru, 15 dkg Ivy, môže byť aj pol masla a pol Ivy.  

Ivu dáme roztopiť a s cukrom vymiešať. Potom pridáme 3 lyžice sušeného mlieka, 3 lyžice kokosu. 

Všetko spolu vymiešať a dať do obalov na vajíčka. Myslíme tým obaly na 10 kusov vajíčok, zatváracie 

z plastu. Nechať vychladnúť.  

Orechová plnka: 10 dkg orechov, 10 dkg cukru a spolu to vymiešať s rumom, tak , aby sa vytvorila 

hustá kaša. Po troche dať na bielu plnku.  

Čokoládová plnka: 25 dkg Ivy, alebo môže byť aj pol masla, 20 dkg cukru, 5 lyžíc kakaa, 1 vanilínový 

cukor. Roztopiť a vymiešať, naliať na obe plnky a nechať vychladnúť.  
 

Vtáčie mlieko  
 

Postup: 4 bielky, 8 dkg práškového cukru, 1 vanilínový cukor, 1 L mlieka, polovica pudingového prášku, 

4 dkg orechov. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a rozšľaháme doňho práškový  a vanilínový cukor. 

Mlieko nalejeme do hrnca a dáme variť. Keď začne vrieť vykrajujeme z vyšľahaných bielkov veľkou 

lyžicou halušky, ktoré v ňom krátko obvaríme zo všetkých strán a vyberieme do misky. Do zvyšného 

mlieka vlejeme pudingový prášok rozmiešaný v troške mlieka a necháme prejsť varom. Snehové vločky 

rozdelíme do kompótových misiek a zalejeme pripraveným krémom.  Ozdobíme sekanými orechmi.  
 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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