
                             

 

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 
 

 

Laureát Ceny ZSF za rok 2018 
 

Pán Stanislav Helmeš je organizovaným členom ZSF od založenia Zväzu 

slovenských filatelistov, teda od roku 1969, keď už viac rokov predtým 

systematicky zbieral známky Československa a kolónií Veľkej Británie. Tridsať 

rokov bol tajomníkom Klubu filatelistov v Bytči, 8 rokov je predsedom KF. Od 

zriadenia Združenia klubov filatelistov regiónu stredného Slovenska je nepretržite 

činný ako člen revíznej komisie. Je vedúcim krúžku mladých filatelistov v Bytči 

a v klube vykonáva správcu novinkovej služby. Od roku 2011 je predsedom 

redakčnej rady klubového bulletinu Bytčianska filatelia. Je zakladajúcim členom 

Spoločenstva sv. Gabriel a zakladajúcim členom Slovenskej filatelistickej akadémie, v ktorej je činný ako 

člen revíznej komisie a člen redakčnej rady edície SFA, Filatelistické štúdie. Bol dvakrát predsedom 

organizačného výboru Dni filatelie Slovenska a jeho pričinením sa v Bytči uskutočnili XII., XIX., XXIX. 

a XXX. Dni filatelie Slovenska. Z jeho podnetu k XII. Dňom filatelie Slovenska v roku 1995 vyšla 

publikácia zhrňujúca dovtedajšie ročníky Dní filatelie a Dni boli zamerané na 100. výročie organizovanej 

filatelie na Slovensku. K 150. výročiu pošty v Bytči v roku 2007 bola vydaná publikácia Dejiny pošty 

v Bytči. Tiež pričinením pána Helmeša sa v roku 2002 v Bytči uskutočnila súťažná výstava, prvá výstava 

jednorámových exponátov. Je nositeľom Čestného odznaku ZSF 1. stupňa. V občianskom živote bol 

mestom Bytča viackrát ocenený diplomom za rozvoj mesta. V produktívnom veku bol činný ako 

výpravca vlakových súprav. Odtiaľ je jeho až citový vzťah k námetu železníc. Ako vystavovateľ je 

zameraný na exponáty Československo a Slovensko po roku 1993. V minulosti bol spoluorganizátorom 

17 nesúťažných výstav v meste a v školách.  

Pán Stanislav Helmeš v tomto roku v zdraví dovŕšil 80 rokov. Žije v Bytči a službou pre členov klubu 

udržuje v činnosti klub filatelistov bez znižovania členskej základne. Udržuje kontakty s mestom, so 

združeniami a inštitúciami, vrátane cirkevných inštitúcii, čím klub filatelistov v Bytči patrí medzi 

združenia verejnosti známe.  

Priatelia z klubu prajú pánu Helmešovi dobré zdravie, ďalšiu potechu zo záľuby, ktorej sa venuje od 

detstva. Rovnako pánu Helmešovi k oceneniu gratuluje Združenie výboru klubov filatelistov ZSF 

stredoslovenského regiónu a pripája sa Rada ZSF v mene celého Zväzu slovenských filatelistov. 
 

Článok prevzatý zo Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 4/2018, autor článku JUDr. Otto Gáťa 

Redakcia kvartálnika GALZAPRESS sa taktiež pripája ku gratulácii. 
 

V závere „úvodky“ by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás podporili v roku 2018 – 2% z daní a 

inými finančnými darmi a to konkrétne Rudkovi Pajgerovi, Vladimírovi Lulákovi st. a Vladimírovi 

Lulákovi ml. Budeme radi, ak nám zachováte svoju priazeň a podporíte nás 2% z daní aj v roku 2019. 

Úplne na záver chceme popriať všetkým naším čitateľom a priaznivcom veľa zdravia, šťastia a osobných 

úspechov v Novom roku 2019.  

            Jožo a Maťo 

 

 

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

 

www.collectorum.eu
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Galza informuje... 
 

Pohľadnice edícia 100 
V mesiaci december sme vydali štyri pohľadnice edícia“100“a to: 

21 – Poliklinika v Bytči, 22 – Detský domov v Bytči, 23 – Autobusové nástupište v Bytči, 24 – Plaváreň v Bytči. 

Odznak 

Po malých technických problémoch s uchytením ihly (mincovňa Kremnica) sme 

v mesiaci november taktiež vydali odznak v poradí už piaty v povrchovej úprave 

– poniklovaný - aj s certifikátom - pri výročí 100.rokov vzniku ČSR. Odznaky 

sme dali do „obehu“ až v decembri. 
  

Dve smutné správy 
 

 Vladimír Kvasnička 
Smutná správa nám prišla e-mailom od pani Květoslavy Kvasničkovej z Brna, manželky 

jedného z najväčších zberateľov zápalkových nálepiek v Česku a nášho „fandu“ Galzapresu, 

pána Vladimíra Kvasničku, ktorý odišiel na večnosť 23.11.2018 vo veku 80 rokov.  

 

 
 Ivan Kamas 

Dňa 3.10. 2018 vo veku 92 rokov zomrel zakladajúci člen Mestského klubu Muzeálnej 

a galerijnej spoločnosti v Bytči a aj jej veľmi aktívny člen, predseda Mestského národného 

výboru v Bytči v rokoch 1968-1969 pán Ivan Kamas. Pochovaný je na cintoríne v Bytči.  

 

         Spracoval -JL- 
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Ak sa rozhodnete zbierať...  

Leopold Gansel – Trenčín 

(pohľadnice na pokračovanie) 

 

Pravdepodobne najvýznamnejšia tlačiareň 

a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku 

1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice  

prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“ 

s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918 

s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti 

(1905) pokračujú jeho potomkovia. 
 

 
 

 

Okienko pre filokartistov a 

filumenistov 
 

Zápalkové nálepky z éry 

socializmu  
(seriál na pokračovanie) 

 

Séria venovaná alkoholu a boja s ním. Za bývalého 

režimu sa vravievalo – Alkohol je metla ľudstva – 

zažil som to a „zametalo sa“ prinajmenšom tak, ako 

aj dnes, v pamäti mám napríklad pracovné soboty – 

ktoré končievali „dajme po desať“ – (skladanie sa 

po desať korún na fľašu.) keď sa vlastne nič 

neurobilo, len tak sa „zarážalo“ a nakoniec sa 

urobil poriadok – pozametali sa dielne. V pondelok 

na výrobnej porade sa vyhodnotila sobota aj 

s finančným efektom.  

Tomu sme sa čudovali asi najviac, to už dnes 

nezažijete – „bohužiaľ bejvávalo.“ 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 

 

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

 

hrotek – nádoba na dojenie mlieka 

glajcha – dokončená hrubá stavba po strechu 

šnit – pivo točené do pohára bez dolievania 

štrich – skriňa, sýpka na obilie 

keťas – zháňač vecí, kšeftár 

šicer – špekulant 

hornódľa – spona do vlasov  

gľoča – opuchlina, hrča 

žufaňa – naberačka 

ni, nice – pozri, pozrite 

bolceň – čap 

pankeľ – obúvnícky ponk

Keď sme sa najedli a ešte nám bolo málo a stále sme niečo vypytovali na jedenie  - vedeli nám rodičia povedať – 

„furt len na to čerevo myslíš.“

            Spracoval - JL – 
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Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939 
 
V minulom čísle sme skončili v roku 1939 v mesiaci september. V tomto čísle pokračujeme septembrovými 

udalosťami v roku 1939. V Európe zúrila Druhá svetová vojna. Pakt o neútočení a parcelovanie Európy medzi 

nacistickým  Nemeckom a Zväzom sovietskych socialistických republík  zatiaľ pretrvávalo.  Materiál čerpáme 

z Archívu v Žiline, fond prezidiálne, krabica číslo 25, 856/1939 až 1061/1939.  

Dňa 21.9. 1939 Okresný  úrad vo Veľkej Bytči vydáva pokyny všetkým notárskym úradom v okrese na zriadenie 

obecných hospodárskych výborov. Návrhy bolo potrebné vypracovať do 8 dní v dohode s miestnou organizáciou 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Členovia majú byť zástupcovia vrstiev z oblasti poľnohospodárstva, 

priemyslu, obchodu, živnostníkov, baníkov, dopravy, spotrebiteľov, zamestnancov. Členov malo byť od 2 do 12 

podľa počtu obyvateľstva.  

Okresný úrad upozornil Notársky  úrad Veľká Bytča aby do Obecného hospodárskeho výboru neboli navrhnutí: 

Mikuláš Fundárek, Michal Fundárek mladší, Rudolf Hološa, Edmund Honza, Anton Brežinský, Štefan Pagáčik, 

Emil Lerch, Jozef Šichman, Štefan Jánošík, Jozef Arleth. Dôvod  bol ten, že menovaní boli členmi Okresného 

hospodárskeho sboru.  

Dňa 22.9. 1939 bol stále veliteľ četníckej stanice neustanovený. Vedením poverili četníka Kerestéša. Četnícka 

stanica hlási Okresnému úradu  následovné. „Na Martina Kuna, Ervina Holzmana a Eduarda Ulmera z Veľkej Bytče 

bolo tunajšou četníckou stanicou pod číslom jednania 1716/39 zo dňa 21.9. 1939 učinené Vášmu úradu trestné 

udanie pre neoznačenie podniku s nápisom „Židovský podnik“. 

Dňa 22.9. 1939 Četnícka stanica Predmier, veliteľ stanice poverený hlavný strážmajster Kuciak hlási Okresnému 

úradu nasledovné. „Oznamujem tunajším četníctvom boli dňa 20.9. 1939 v dohode s miestnym veliteľom Hlinkovej 

gardy Jozefom Rosinom zhabané rádioprijímače nespoľahlivým občanom Jozef Mravec, železničiar z Hrabového, 

Ján Marčulinec, železničiar z Hrabového, František Bajer, hostinský z Hrabového“. 

Zhabané rádioprijímače uložili na obecnom úrade u starostu obce Hrabové Františka Vozárika.  

Četnícka stanica Predmier, poverený veliteľ stanice hlavný  strážmajster Kuciak hlási dňa 26.9. 1939 pod číslom 

jednania 231/39, dôverné  ako odpoveď k otázke  zo dňa 20.9. 1939 pod číslom jednania 787/39 prezidiálne  

Okresnému úradu.  

„Po vyšetrení oznamujem, že v obci Predmier židovský podnik firma M. Links, zástupca H. Rosenzweig, bratia 

Armin, Artur, Ľudovít Rosenzweigovi predal  polovičku majetku, rolí, obytných budov, hospodárskych stavenísk, 

továrne na výrobu šáčkov a farieb dňa 1.4. 1939 dirigentovi Tatra banky vo Veľkej Bytči Vladimírovi Štefánikovi 

za 500 000 Korún slovenských. Tým bol tento podnik údajne arizovaný a preto ho majitelia doteraz neoznačili a ani 

ho nemienia označiť nápisom „Židovský podnik“. Tento podnik je stále označený starou firmou M. Links nástupca 

H. Rosenzweig továreň papierových tovarov, farieb, chemických tovarov.  

V obci Predmier sa nachádza firma František Vítek mäsiar, udenár, vierovyznanie rímsky katolík. Manželku mal 

židovku menom Johana Neumannová. František Vítek žije v spoločnej domácnosti s rodičmi svojej manželky 

u židov menom Adolf Neumann a Jozefína Neumannová. Podnik nie je úplne židovský a preto ho František Vítek 

neoznačil a nemieni označiť nápisom „Židovský podnik“ 

V obci Hričovské Podhradie je nájomca veľkostatku Arnold Schlesinger, žid. Na veľkostatok sa povinnosť nápisu 

„Židovský podnik“ nevzťahuje.  

Iných židovských podnikov, obchodov v tunajšom služobnom obvode sa nenachodí.“ 

Z odberného  výkazu pohonných hmôt sa dozvedáme o majiteľovi vozidla menom František Bulkert, automobil bol 

značky Praga Alfa obsah valcov 1496 ccm evidenčného čísla S – 25034. Výkaz je zo dňa 27.9. 1939. Podpísal ho 

starosta obce Veľká Bytča v zastúpení Michal Fundárek. Odber pohonnej hmoty na jeden deň bol limit 5 litrov.  

Dňa 29.9. 1939 Obvodné notárstvo Dolný Hričov hlási Okresnému úradu v predmete : Nárok na náhradu škôd 

vôbec a poľných škôd spôsobených nemeckým vojskom.  

Obvodný notár hlási, že v jeho obvode sa škody nevyskytli. Škody nemecké vojsko spôsobilo v obci Horný Hričov. 

Nemecké vojsko postavilo zajatecké baraky na parcelách číslo 630, 631 o celkovej ploche 4 hektáre a 802m2. 

Parcely sú vo vlastníctve bývalých urbarialistov v Hornom Hričove. Bývalí urbarialisti si náhradu škody už uplatnili 

u veliteľstva nemeckého vojska v Budatíne.  

Dňa 2.10. 1939 Krajinský úrad v Bratislave pod číslom 1-8816/36-1939 vydal Výmer a zriadil Okresný poradný 

sbor hospodársky. Menuje následovných členov:  Všetci z obce Veľká Bytča.  

Mikuláš Fundárek, garbiar, Michal Fundárek mladší roľník, Jozef Fundárek roľník, Rudolf Hološa obchodník, 

Edmund Honza povozník, Anton Brežinský hostinský, Štefan Pagáčik úradník, Emil Lerch penzista, Jozef Šichman 

súkromník, Štefan Jánošík, správca školy, Milan Ballay holič.  
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Členstvo  je čestné, členom prináleží len náhrada hotových výdavkov a náhrada ušlého zisku podľa zásad, ktoré 

stanoví Najvyšší hospodársky úrad po dohode s ministerstvom financií.  Predsedom Okresného poradného sboru je 

ex lege okresný náčelník alebo jeho zástupca ktorého určí zo zamestnancov Okresného úradu.  

Obvodné notárstvo v obci Štiavnik pod číslom 114/1939 prezidiálne v predmete Hospodárenie s pohonnými 

hmotami hlási Okresnému úradu.  

Notár hlási, že žiadané zoznamy pre obec Štiavnik a obec Hvozdnica odoslal poštou. V obci Štiavnik je 840 až 850 

domácností v ktorých sa mesačne spotrebuje priemerne 2500 litrov petrolínu. V obci Hvozdnica je 170 domácností 

v ktorých sa mesačne spotrebuje 560 litrov petrolínu. Notár navrhoval pre obec Štiavnik prideliť petrolín 

obchodníkovi Jánovi Jakubíkovi pre horný koniec obce a obchodu Potravinového družstva pre dolný koniec. V obci 

Hvozdnica notár navrhol prideliť petrolín obchodníkovi Martinovi Mišutkovi. Notár v hlásení uvádza, že v obci 

Štiavnik vydal odberný poukaz Vavrincovi Malíčkovi na 5 litrov denne, a v obci Hvozdnica Štefanovi Gajdošovi na 

1 liter benzínu denne, Martinovi Chlebinovi z obce Hvozdnica na 2 litre petrolínu denne.  

Žandárska stanica Predmier 9.10. 1939 vo veci Mimoriadne opatrenie v záujme obrany Slovenskej republiky hlási 

Okresnému úradu následovné.  

V tunajšom služobnom obvode boli zhabané rádioprijímače nespoľahlivým osobám a to Ľudovítovi Rosenzweigovi, 

Armínovi Rosenzweigovi, Arthurovi Rosenzweigovi, Tiborovi Neumannovi, Františkovi Vítkovi, Valerovi 

Divošovi, všetci z obce Predmier. Jánovi Marčulíncovi, Frentiškovi Bajerovi z obce Hrabové a v dňoch 2. a 7. 10. 

1939po zaplombovaní Gejzom Ganzlerom obchodníkom s rádioprístrojmi za účasti strážmajstra Mateja Kosáka a po 

opečiatkovaní žandárskou stanicou Predmier vrátené.  

Dva až tri dni po zaplombovaní majitelia rádioprijímačov hlásia, že lep ktorý použil Gejza Ganzler sa pod vplyvom 

teploty keď rádio hrá odlepuje.  

Jozefovi Mravcovi  úradníkovi železnice z obce Hrabové rádioprijímač zabavili tiež, z dôvodu jeho odchodu do 

Protektorátu Čecha a Morava. Z hlásenia žandárskej stanice Predmier zo dňa 10.10. 1939 sa dozvedáme, že Jozef 

Mravec , národnosti českej bol znovu prijatý do služieb Slovenskej železnice. Dekrét o prepustení ako nespoľahlivej 

osobe nakoľko bol národnosti českej mu bol zrušený.  

Firma Bohuš Rehák, obchodník vo Veľkej Bytči bol určený pre okres Veľká Bytča pre odber petriolu.  

 

Dňa 13.10. 1939 boli menovaní členovia Obecného výboru hospodárskeho v obci Veľká Bytča.  

Štefan Pálfy, zámočník, Dr. Pavel Šurlák, sudca, Michal Fundárek, roľník, Štefan Fundárek mladší, povozník, 

Štefan Mahdík, obchodník, Pavel Rehák, technický úradník, Jozef Pohovej, obuvník, Jozef Čmíár starší, roľník.  

Členov  Obecného výboru hospodárskeho  mali všetky obce okresu Veľká Bytča. Príkladne uvedieme obec 

Petrovice.  

Anton Piterka, správca fary v Petroviciach, Ján Frolo, roľník, Jozef Krivoš, roľník, Jozef Caránek, roľník, Ján 

Mahdík, obchodník, pomocník, Benedikt Frolo, robotník, Štefan Makyňa, robotník, Ján Šebeňa Smutný, robotník.  

Obecný hospodársky výbor v obci Setechov tvorili: Ján Kubica, stolár, Ondrej Holínec, roľník, Ondrej Čičút, roľník, 

Jozef Šebeňa, roľník, Štefan Kubica, hostinský, Alojz Kalman, robotník.  

Členstvo v Obecnom hospodárskom výbore bolo čestné. Predsedom výboru bol starosta obce a jeho zástupcom bol 

člen obecnej rady.  

Četnícka stanica Dlhé Pole pod číslom jednania 900/39 vo veci Odovzdávanie vojenského výstroja a výzbroja 

k odpovedi pod jednacím číslom 1146/39 zo dňa 21.12. 1939 uvádza. V obvode tunajšej stanice vrátili dvaja občania 

odovzdali súčiastky vojenského výstroja. Jozef Kartárik z obce Dlhé Pole odovzdal jedny vojenské  nohavice. Ján 

Zajac z obce Dlhé Pole odovzdal jeden pár rukavíc.  

Dňa 7.1. 1940 občan z obce Dlhé Pole Vendelín Červenec, na ktorého bolo podané trestné oznámenie pre krádež 

vojenského materiálu. Našli u neho a zadržali u neho jedny vojenské  nohavice. Vendelín Červenec nebol počas 

prehliadky doma.  

Žnadárska stanica Predmier vypracovala dňa 3.1. 1940 Zoznam osôb, ktoré sa do 6.10. 1938 zaoberali v tunajšom 

obvode komunistickým hnutím. Boli to:  

Ignác Dorník, príležitostný robotník. Pred 6.10. 1938 aktívnym propagátorom komunizmu a rozširoval 

komunistickú tlač, adresa Maršová – Rašov. Jozef Nehaj, továrenský  robotník, toho času zamestnanec  v továrni 

v Moravskej Ostrave. Adresa Dolný Hričov. Po 6.10. 1939 aktívny propagátor  komunizmu.  

František Vítek povolaním samostatný mäsiar, udenár.  Adresa v obci Predmier, bol českej národnosti sympatizant 

komunistického hnutia.  Johana Vítková rodená Neumanova, manželka samostatného mäsiara. Žila v obci Predmier. 

Bola židovka, propagovala komunizmus, no po 6.10. 1939 jej aktivity ochabujú.  

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom 1138/1939 prezidiálne vyhotovil  dňa 19.1. 1940 Zoznam osôb, ktoré do 

6.10. 1939 boli známe ako komunistickí činitelia a zoznam osôb ktoré po 6.10. 1938 boli zistené ako rozširovatelia 

komunistických letákov v okrese Veľká Bytča.  
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Róbert Marčiš, kartáčnik, Hlinková ulica číslo 27. V poznámke sa uvádza, že Róbert Marčiš, Jozef Pastorek, 

Radoslav Getting boli dňa 24.6. 1939 tunajším žandárstvom zatknutí pre združovanie štátu nepriateľského. Marčiš 

Pastorek, Getting, Pavel Beníček, Róbert Kováčik, Ján Tiso, Štefan Tiso, Róbert Dudek boli do 6.10. 1938 členmi 

Sväzu Slovenskej mládeže komunistickej vo Veľkej Bytči. Ako funkcionári Róbert Kováčik bol predseda, Pavel 

Beníček bol podpredseda, Róbert Marčiš bol tajomníkom.  Ján Tiso zapisovateľ, Štefan Tiso kultúrny a sociálny 

referent, Róbert Dudek revizor.  

Konrád Beníček, maliar natierač, bytom Štefániková ulica 29, Veľká Bytča. V roku 1932 kandidoval do obecného 

zastupiteľstva za Komunistickú stranu.  

Štefan Špánik, roľník, Zemianska Kotešová, bol tunajším četníctvom  udaný pre rušenie obecného mieru a zaistili 

ho do tábora v Ilave. 

Bedřich Ševčík, obuvník, Štefánikova 8, bol organizovaný v komunistickej strane. Bedřich Ševčík a František 

Lyžičiar, trafikant, Štefánikova 6 boli zatknutí pod číslom zatknutia 10/39 zo dňa 24.7. 1939 pre rozširovanie 

protištátnych letákov. Bedřich Ševčik bol zaistený v tábore v Ilave.  

Ondrej Horn, továrnik, Mičurová ulica číslo 398 a Rudolf Trostler – Trojan, obchodník, Hlinkovo námestie číslo 

136 oboch zatkli pod číslom zatknutia 13/39 zo dňa 8.7. 1939 pre šepkanú propagandu a boli dodaní do 

zaisťovacieho tábora v Ilave.  

Ján Strúžka, murár, Legionárska ulica číslo 488 bol zatknutý pod číslom zatknutia 14/39 zo dňa 8.7. 1939 pre 

šepkanú propagandu a dodali ho do väzby okresného súdu.  

Štefan Husár, robotník, Hlinkova ulica číslo 258, bol horlivým komunistickým agitátorom. V roku 1939 už aktívne 

nevystupoval ale za prvej ČSR ho niekoľko krát udali.  

Dr. Leopold Deutsch, obchodník, Hlinkovo námestie číslo 164, je o ňom známe, že podporuje komunistickú stranu, 

no v roku 1939 sa chová lojálne. 

Ľudevít Gallo, robotník, Sládkovičova ulica číslo 117, členom komunistickej strany, niekoľkokrát ho udali pre 

protištátne delikty.  

Milan Getting, robotník, trvalé bydlisko Veľká Bytča, v tomto čase pracoval v zbrojovke vo Vsetíne. Do 6.10. 1938 

bol organizovaný v Sväze Slovenskej mládeže komunistickej, kde vykonával funkciu zábavného referenta.  

Rudolf Šamánek, murár, Hodžova ulica, bol a je komunistického presvedčenia, za 1 ČSR bol udaný pre rozširovanie 

komunistických letákov. 

František Danielčík, mlynár, Štiavnik číslo 661, predseda, toho času sa zdržuje v okrese Žilina, obec Straňavy, kde 

má jeho brat prenajatý mlyn. 

Jozef Slesko, robotník, Štiavnik, číslo 625, pokladník. 

Jakub Janovčík, Štiavnik – Jastrabie, číslo 530, tajomník. 

Jozef Kučák, Štiavnik – Bočince, číslo 611, člen. 

Štefan Hudek, robotník,  Štiavnik, číslo 579, člen. 

Karol Kovačík, robotník, Štiavnik číslo 2, člen. 

Anton Kovačík, robotník, Štiavnik číslo 22, člen. 

Ján Kovačík, robotník, Štiavnik, číslo 21, člen. 

Ján Bukovan, robotník, Štiavnik, číslo 20, člen.  

Vendelín Hataš, robotník, Štiavnik, číslo 16, člen. 

Jozef Šutara, robotník, Štiavnik, číslo 615, člen. 

Anton Čujdík, robotník, Štiavnik, číslo 14, člen. 

Jozef Rumaník, robotník, Štiavnik – Čierne, číslo 436, 

člen. 

Ignác Dorník, príležitostný robotník, Maršová – Rašov. 

Pred 6.10. 1938 aj po tomto dátume komunistický 

propagátor. 

Jozef Nehaj, Dolný Hričov, továrny robotník, v tomto 

čase pracoval v Moravskej Ostrave,  s komunistickou 

činnosťou prestal po 6.10. 1938. 

František Vítek, samostarný mäsiar – udenár, Predmier, 

národnosť česká. Sympatizant komunistickej strany.  

Johana Vítková rodená Neumannová, manželka 

samostatného mäsiara – udenára, Predmier, židovka,  do 

6.10. 1938 prejavovala sympatie ku komunistickej 

strane po tomto dátume s tým prestala. 
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          Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Stará hradská v Bytči, na ktorej boli sústredené nemecké tankové vojská v lete 1939 v súvislosti s útokom na Poľsko 

Poznáte niekoho z tejto fotografie? Na zadnej strane je dátum 18.9.1922 a jedná sa o fotopohľadnicu odoslanú z Bytče 
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GALZA plus 
 
„Dobrá rada nad zlato“ je svätá pravda a preto každý, kto pôjde, alebo sa chystá na vohľady alebo kurizovať za 

dievčatami do Veľkého Rovného, by si tento príspevok mal prečítať, ak nie - potom zasa platí „len somár sa učí na 

vlastných chybách“. 
 

„Čaruvanie v Rovném“ 
 

Už ako mládenci, keď sme s bratom chodili občas na zábavy po okolitých dedinách nám tato vravieval, chalani, ak 

pôjdete do „Rovného“, nieže tam budete jesť škvareninu (praženica)!!! Lebo tam dievčine púšťajú vajcá dolu ricú. 

Moc sme tomu síce nerozumeli, ale dali sme si povedať. Náš tata chodieval hrávať s muzikou po zábavách aj 

svadbách, takže počul všeličo. Časom sme sa poženili a vlastne zabudli na toto varovanie. Nedávno som bol 

pracovne vo Veľkom Rovnom a akosi nechtiac pri vypisovaní „papierov“ a pri káve, keď nás zákazníci chceli 

uhostiť aj jedlom, vyletelo so mňa – „len nie škvareninu!“ Domáci sa čudovali, ale keďže bol prítomný aj sused 

zákazníkov pán Milan Kurucár potvrdil, že toto tvrdenie je pravdivé!  

Tak ako to čarovanie vlastne prebieha? 

„Vydajuchcivá dzievka, kerá chcela uchmatnúc mládzenca kerý sa hej ľúbel sa vyzliekla do hola, skrčela sa 

a rozkročela, pod ňu sa dal lavór a macer jej rozbila na chrbáce vajcá, keré scekali dolú chrbátom a dolú ricú 

(a pravdepodobne sa obtreli aj trochu nižšie...) Vajcá sciekli do lavóra a z takto zachycených vajec, macer 

pripravela škvareninu, kerá sa ponúkla mládzencovi, kerý nebol až tak presvedčený o dzievkiných vnadoch a 

kráse. Po zhutaní škvareniny už bol...“ Samozrejme mládenec toto nevidel, len ho zavolali do vnútra a uhostili ho 

– „ze škvareninu“. 

Nuž, čo na to povedať – mládenci nedajte sa nachytať a dať si počarovať, nie len vo Veľkom Rovnom, ale aj 

v iných obciach. Možno sa toto praktizuje aj inde. Inak o Rovňankách sa aj hovorí že: Rovňanka má hrubú ric - 

nebudze ci ništ robic - len honic. 
 

(V článku sa používa dobová terminológia namiesto spisovnej.) 

                                                        Pripravil -JL- 

 

Čo sa udialo 

 

Historické  výročia v roku 2018 

 

Dňa 26. 9. 2018 o 9.00 v Sobášnom paláci v Bytči usporiadali Ministerstvo vnútra 

SR, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, Považské múzeum v Žiline 

medzinárodnú konferenciu s názvom „Historické  výročia v roku 2018“ Na záver 

bola otvorená výstava. 

 

90. výročie organizovanej činnosti 

ovocinárov a záhradkárov v Bytči 

 
Dňa 29. 9. 2018 o 9.30 v Dome kultúry v Bytči 

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov 

Žilina a základná organizácia Slovenského zväzu 

záhradkárov Bytča otvorili výstavu pri príležitosti 

90. výročia založenia Slovenského Ovocinárskeho 

spolku. K výstave záhradkári vydali tlačovinu, 

ktorá je vlastne výpis  z ich kroniky. Spoluautormi 

boli Mgr. Gabriela Uhliariková a Samuel Gašperec.  

Na výstave prednášal Ing. Marián Komžík.  
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Čo sa nám podarilo  
 

Dňa  4. 10. 2018 vo štvrtok  osadil akademický sochár Dušan Hagara 

rekonštruovaný driek kamenného stĺpa sv. Jána Nepomuckého v zámockom 

parku v Bytči. Sochárovi pomáhal pomocník z Diviak nad Nitricou a prácu 

usmerňoval záhradný architekt Ing. Jozef Janiš. Osadenie si prišiel pozrieť 

primátor mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčík. Akcia sa nám podarila vďaka 

dotácií z rozpočtu mesta Bytča číslo DOT_16/2018 v sume 7470 eur. 

Dotáciu schválilo mestské zastupiteľstvo 21.2. 2018. Občianske združenie 

GALZA spolufinancovalo túto akciu.   

 

Správa z osadenia kovaného súsošia  
 

Dňa 1.12. 2018 v sobotu, osadil umelecký kováč Marek Pružina kované 

súsošie do zámockého parku v Bytči. Asistoval mu záhradný architekt Ing. 

Jozef Janiš, ktorý pripravil miesto pre osadenie. Akciu sme spolufinancovali 

z našich zdrojov, no hlavné financie boli z rozpočtu mesta Bytča formou 

dotácie číslo DOT_17/2018 v sume 2000 eur. Dotáciu schválilo mestské 

zastupiteľstvo 21.2. 2018. Akcie sa zúčastnili Katarína Kasagrandová  a 

Jozef Lulák, fanúšikovia kultúry v Bytči ako aj okoloidúci obyvatelia. Kované súsošie osadili ku lipe v zámockom 

parku. Minulý rok 2017 sme tu osadili kovanú plastiku Anjel. Kované súsošie bolo nasvietené.   
 

 

Pečené koleno s klobásou 
 

Dňa 21.12. 2018 sa uskutočnilo koncoročné posedenie v hasičskej 

zbrojnici v Bytči, no nie pri kapustnici, ale pri dobrej klobáske 

a pečenom bravčovom kolene. A tak sme vlastne ukončili 

zberateľský rok 2018 – porozprávali, pojedli a rozišli sme sa 

s prísľubom, že sa v budúcom roku stretneme každý posledný 

piatok v mesiaci.  

       Spracoval -JL- 
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Poznáme sa od detstva, aj keď Luboš je o „trochu“ starší (ročník 1959) – na druhý rok bude mať šesťdesiat... Musím 

o ňom povedať, že je chlap ako „hora“ bývalý vodič kamiónu, jeho snom je mať vlastnú chalupu a kto ho nepozná 

a rozpráva sa sním prvý krát, má pocit, že Vás ide „zbiť“ keď sním v niečom nesúhlasíte, ale naozaj ide iba 

o zdanie, pravdou je – že je to dobrosrdečný chalan akých je dnes málo. Keď sme sa stretávali v Hliníku (Penzión 

Royal) vždy doniesol „hŕbu“ bankoviek a mincí a porozdával tým ktorí sa venovali ich zbieraniu. Ako sám dodáva – 

možno by sa zišla aspoň trochu taká malá spätná väzba. Určite patrí k tým zberateľom ktorý majú veľmi široký 

záber. Počas výstav ktoré sa konali pod našou záštitou, vždy vystavoval a aj keď bol v zahraničí buď zabezpečil 

niekoho druhého alebo neskôr sám doplnil exponát - mince, bankovky, ale hlavne zapaľovače – dovolím si tvrdiť, že 

v zbierke zapaľovačov mu na bytčiansku patrí prvé miesto.  

(A tak som sa jeden decembrový deň „vyrichtuval“ k Ľubovi na návštevu domov, trochu ho vyspovedať 

a popásť oči.)               

 

 „Rozhovor “ s Lubomírom Kočnerom 
 

(Už pri vstupe do bytu a usadení, som si všimol, že zbierku zapaľovačov 

aj vreckových hodín má super uložené a „vyškatuľkované“ na 

jednotku)  

 

Ľuboš začnem tak trochu od lesa, ako dlho si jazdil s kamiónom a kde 

všade si sním bol? 

Na kamióne som jazdil 21 rokov a vystriedal som aj zopár značiek áut – 

Volvo, Iveco, DAF – prejazdil som celú Európu vrátane Škandinávie a kus 

Ázie. Musel som to nechať zo zdravotných dôvodov – bolesti chrbta, krčnej 

chrbtice – však to poznáš aj Ty. Teraz som doma a behám so sanitkou lepšie 

povedané na prevoznej sanitke – pacienti ktorí chodia po rôznych 

vyšetreniach. 

Kedy a ako si začal so zbieraním? 

Začal som ako chalan však to poznáš, vtedy sme zbierali všetci niečo. Začal som so známkami, ale iba chvíľu aj to 

tak po témach ryby, futbal – to ma moc nebavilo. Zbieral som vlajky futbalových „mančaftov“ ( Juventus, Arsenál, 

Bayern,...) dali sa kúpiť v stánkoch PNS, niekoľko som ich kúpil aj v Bytči u Čadu. A tiež som zbieral fotografie 

pilotov F1 vtedy boli v kurze Fitipaldi, Routeman, Stewart,...to som aj písal do zahraničia na ich adresy a poniektorí 

mi poslali fotky aj s podpisom. Potom som to dal kamarátovému chalanovi – bol toho celý štós. 

No Ľuboš vidím, že máš krásne zapaľovače s tými si 

začal kedy?   

Ono sa to „naozajstné“ zbieranie začalo krištalizovať až 

neskôr. Zapaľovače som začal zbierať asi okolo tridsiatky, 

ale nezbieram všetky – je ich strašne veľa – zbieram len tie 

ktoré sa mi páčia, alebo také ktoré sú niečím výnimočné. 

Tu na stene vidím vreckové hodinky (cibule) tomu 

sa venuješ odkedy? 

Tie cibule zbieram asi desať rokov, ale tiež zbieram len 

tie ktoré sa mi páčia nie všetky. K tým zapaľovačom, 

ale aj „cibuliam“ mi pomohlo aj jazdenie na kamióne, 

pretože keď som chodil kade tade po svete, tak som si 

všeličo pozháňal. Napríklad v Turecku boli perfektné 

bazári – pomaly si tam zohnal všetko. 
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Ľubo, Ty si sa venoval aj numizmatike a notafílii to 

si už nechal? (viem, že nie, ale musím ho trochu 

podpichnúť) 

Ale kdeže, zbieram hlavne mince a bankovky. Počkaj... 

(pomaly začne znášať albumy – všetko vzorne 

uložené) Z mincí zbieram hlavne Československo 1918 

– 1993 do rozdelenia. Tie mám všetky. Zbieram aj iné 

štáty niečo z Ameriky aj Rusko. Dávam dohromady aj 

pápežov – je toho hodne, pokiaľ to dovolia financie. 

Mám napríklad sériu mincí Ján Pavol II ktorá zobrazuje 

jeho život, od narodenia až po smrť, alebo sadu mincí 

venovanú jednotlivým disciplínam na OH v Londýne. 

 

(chytím do ruky taký malý papierový sáčok – 

presklený) To je čo Ľuboš to si vyrábaš sám? 

To sa volá holder v Žiline ich predávajú po 0,30€ 

a kamarát z Bardejova mi ich posiela za polovičnú cenu, 

Je to namiesto klasickej bubliny na mince a je to dobré aj 

preto, že si môžeš na sáčok urobiť popisky. (rok vydania, 

názov,...) 

 

Máš aj veľa bankoviek, kedysi si aj vystavoval na výstave 

v tomto obore je čo Tvoja doména? 

Zbieram hlavne Československo tak ako mince 1918 – 1993 

ale, aj Slovensko do eura a Česko, je toho veľa hlavne 

obdobia a rozdielne série, odchylky ale aj napríklad 

kolkované - nekolkované. A plus zahraničné USA, Nepál, 

Rakúsko- Uhorsko, vlastne celý svet, ale len tie ktoré sa mi 

páčia  

Ako si dopĺňaš zbierku, pretože u nás v klube toho asi moc 

nedoplníš? 

Všade sa niečo nájde, ale kupujem hlavne cez internet, niečo 

si objednám cez Národnú pokladnicu a mám aj veľa 

kamarátov po Slovensku – s ktorými z času na čas niečo 

vymeníme. Nezbieram to pre peniaze, ale preto, že sa mi to 

páči.  

 

(toto poznáš – podáva mi album) 

(pripomína mi to Cardmaxima, kde obrázok na 

známke je jednotný s motívom na obálke, ale tu 

je spoločný námet aj na minci a minca je zaliata 

v obálke) 

Už som to videl, ale v ruke to držím prvý raz, čo 

je to?  

To sú mincové obálky. Celkom ma to zaujalo tak 

zbieram aj tie. Chodievam na burzy do Havířova 

a tam som si ich zopár kúpil (Brazília, Čile, Hong-

Kong,...) ale aj cez internet, zasa len tie ktoré sa mi 

páčia.  

No Ľubo Ty by si potreboval chalupu, aby si tie 

vecičky mal kde uložiť... 

Ani mi nevrav, však Tí ľudia sú ako sprostí ideš pozrieť nejakú chalupu a nevedia čo by zato pýtali, kúsok pozemku, 

chalupa ide spadnúť a že 150.000,-€ . Ľubo to už je zasa o niečom inom, dík za čas a rozhovor. 
 

            Spracoval -JL- 
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Fauna – živočíchy, živá príroda - jedna z najväčších a aj najzbieranejších tém vo filatelii. Tvorí ju takmer 2 milióny 

živočíchov a nespočetné množstvo čaká na svoje objavenie. Tentoraz ju odprezentujem v celku, ale v budúcnosti si 

ju rozoberieme na „drobné“. Zvieratá žijú s nami, okolo nás a sú to úžasné stvorenia – ale, sú to aj živé bytosti ako 

my, síce nám nič nepovedia, možno pohľadom, ale určite vycítia viac ako my. Veď aj baníci v bani nezabijú 

potkanov, pretože vedia vycítiť nebezpečenstvo alebo inú katastrofu a to platí aj na lodi. Keď porovnáme človeka 

a zviera napríklad v behu, tak Usain Bolt vyvinie pri behu na „stovku“ rýchlosť 44,72km/hod. Najrýchlejší 

suchozemec – gepard - zrýchli za dve sekundy na 120km/hod. a skáče 7metrové skoky. Naopak najpomalší tvor je 

slimák – dosahuje rýchlosť 0,233cm/sek. Zo zvieracích rekordov spomeniem ešte dva – Sokol sťahovavý pri 

zvislom páde z výšky 1500 metrov dosiahne rýchlosť 380km/hod. a kolibrík lieta každým smerom aj dozadu a aj na 

jednom mieste pri frekvencii krídel 60 kmitov za sekundu. Hovorí sa, že každé zviera má nejaký obranný 

mechanizmus, iba človek má „len“ rozum. Rozum? Koľko zvierat vďaka ľudskému rozumu už vyhynulo, koľko je 

na zozname ohrozených? Je to práve človek a jeho moderný spôsob života a bezohľadné správanie sa. 
 

 

 

 
 

Chyba na známke 

Tentoraz je to na „strane“ nórskej poštovej správy – na 

známke vidno parník Viktória, ktorý preplával popod 

most – a pravdepodobne je vybavený sklápacím komínom 

alebo žeby „bludný Holanďan“? 
 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou... 

Fotografia ktorú vidíte je vlastne rarita, pretože sme ju nemohli už dlhší 

čas nikde zohnať, podarilo sa to pani Kataríne Kasagrandovej ktorej zato 

patrí vďaka. Je to bývalý stánok PNS – iba polovica (dnes tam stojí VÚB 

banka) my sme ju volali nijako ináč iba „Čadova búda“ alebo búdka. To 

preto lebo v nej predávali manželia Čadovci. (Ján Čado a Mária Čadová 

rod. Tolstoja – pôvodom ukrajinka – ja si ju pamätám vždy so šatkou na 

hlave) Bol to náš zdroj známok, pretože sme tam kupovali z papierových 

plát balíčky známok v sáčkoch po 2,- 3,- 4,- Kčs ( sáčok obsahoval jednu 

„lepšiu“ známku a ostatné „čminy“) a tak sme si vlastne dopĺňali zbierky 

ako deti. Ale, dal sa tam kúpiť  aj časopis ABC s komiksom na zadnej strane – do Bytče chodili 2-3 čísla (pokiaľ ste 

prišli včas, alebo mali šťastie) Za bývalej éry to bolo tak. A pre úplnosť vpravo vidieť dve info tabule kina Tatra. 

(obyčajne tam boli vystavené dve fotky z filmu alebo plagát k filmu) 
 

Veľkosť známok v článku, bola upravená!                    Spracoval - JL - 
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           Oral history 
 

„Žabiarska sága.“  

 
 

 

Divadelný súbor ktorý si v dnešnom čísle predstavíme bol 

posledným súborom ktorý účinkoval v Hliníku a trval jednu 

sezónu, (rok 1984) s hrou KUBO, v podstate pár mesiacov cez 

pôst od Hromníc a krátko po Veľkej noci. Bola to vlastne taká 

malá alternatíva v období, keď sa nechodilo na zábavy. Ako to 

vtedy bolo? To som sa bol povypytovať jedného z účastníkov 

divadelného súboru v Hliníku nad Váhom a vlastne aj rovesníka 

v jednej osobe – Stanka Klobuckého mladšieho, ktorý si na toto 

obdobie takto spomína: 
 

Klbko - Július Višňovský - stojaci a Stanislav Klobucký - na 

štyroch.  
 

Veľmi dobre sa pamätám na divadelné predstavenia, ktoré hrával v šesťdesiatych až v sedemdesiatych rokoch môj 

tata Stanislav Klobucký st., – napríklad hra Škriatok alebo Klbko. Nám mladým sa to vtedy veľmi páčilo a divadlo 

v Hliníku malo predsa aj „silnú“ tradíciu. My ako „SZMáci“ sme vyvíjali v Hliníku všakovaké aktivity a tak v roku 

1984 sme sa rozhodli hrať divadlo. Ešte si spomínam, že sme začínali asi dva roky predtým, trénovali sme v starej 

škole (ZŠ 1-4) a aj naskúšané sme mali veľa, takže to bolo v dosť veľkom štádiu, no bohužiaľ,  už si ani nepamätám 

prečo sme to nechali a nakoniec s toho nebolo nič. Ale to som odbočil. Ochotnícky súbor ktorý vznikol v roku 1984 

vznikol pod hlavičkou SZM  v Hliníku (predsedníčkou vtedy bola Zuzka Gajdošíková) Ľudia nás aj odhovárali – aj 

doma, keď sme to preberali nám tvrdili, že je to síce všetko pekné , ale všetko potrebuje svoje, tak napríklad kroje - 

pretože KUBA nemôžeš odohrať v rifliach alebo teplákoch, a ostatne to bol celý „ansábel“ ľudí  - bolo nás tak 

okolo 25-30 členov a dať dokopy naraz toľko ľudí  to bol kumšt. To boli maskéri, technik – elektrikár v jednej 

osobe bol napríklad Rasťo Pivoda, Tí čo predávali lístky, my samotní herci. Režisér – pán Štefan Haranta, ktorého 

sme požiadali, či by to s nami neskúsil – sa dal na to nahovoriť, aj keď sám hovorieval, že ide so svojou kožou na 

trh, on starý čo ho tu všetci poznajú aj po okolí s nami „bláznivými“ mladými. No, a tak sme nato dali, ale hlavne 

sme tým žili. Ja som bol do toho hrania napríklad tak „zažratý“, že som si chcel dať ušiť alebo kúpiť svoj vlastný 

kroj a aj mame som doma povedal, že si ho musím zohnať nech to stojí čo to stojí.   

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky v texte: 

 
SZM (Socialistický zväz mládeže) 

KaSS (Kultúrne a spoločenské stredisko) 

MsNV (Mestský národný výbor)   

 
         
 

 

 

 
 

Fotografia z KaSS Bytča z roku 1984 – predposledné predstavenie hry KUBO. 

Zľava – Zuzana Gajdošíková, Ľubomíra Dodeková, Ivan Gajdošík, Július Višňovský, Pavol Lukáč, Štefan Cudrák, Helena 

Gabajová, Jozef Višnovský ml., Slavomíra Šurmanová, Štefan Šmatlák, Jozef Višňovský st., Stanislav Klobucký ml., Stanislav 

Klobucký st.  

V popredí – zľava – Štefan Haranta – režisér, Štefan Valíček podpredseda MsNV Bytča.   

             Spracoval -JL- 
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča 
 

JUDr. Lýdia Ďurjanová 
 

 

V tomto čísle čitateľov zoznámime s pani menom JUDr. Lýdia Ďurjanová. Pani Lýdia 

býva v Bytči na ulici Dukelská.  Rozhovoru sa zúčastnila aj pani Katarína 

Kasagrandová, ktorá toto sedenie sprostredkovala.  

Prvá časť rozhovoru sa konala dňa 3.10. 2018 dopoludnia. Pani Lýdia Ďurjanová je 

ročník 1924, prežila celý život v meste Bytča. Cieľom tohto rozhovoru, ktorý sme 

spracovali na túto stránku a bude mať pokračovanie je to, že sme sa dostali hlbšie do 

súvislostí a vzťahov starej Bytče.  A toto teda je vynikajúci prameň informácií.  

Pani Lýdia Ďurjanová nám v úvode  porozprávala ako vznikol klub dôchodcov. Bol to nápad pána Ivana Kamasa 

v roku 1988. Teda zakladateľ klubu dôchodcov v Bytči je vlastne Ivan Kamas. Názov bol Senior klub. Podľa 

programu, ktorý sme videli u pani Lýdie Ďurjanovej sa  členovia schádzali v marci 1989  každý utorok  o 17.00 

v Mestskom kultúrnom stredisku v Bytči.  Pánovi Kamasovi pomáhala pani Melánia Badíková rodená Malinová.  

Od 13.11.1989 klub viedla Lýdia Ďurjanová a v Bytči známa aj ako Dzurjanová. Organizovali výročné podujatia, 

zájazdy, kultúrne posedenia, prednášky odborníkov. Od roku 1990 na Slovensku pôsobí Jednota dôchodcov 

Slovenska.  

Pani Lýdia Ďurjanová spomína ako počas Nežnej revolúcie pôsobila v hnutí Verejnosť proti násiliu v Bytči ako 

tajomníčka. Predsedom Verejnosti proti násiliu v Bytči bol pán Fedor Salajka a Ladislav Prítel. Z plánov ktoré 

chceli uskutočniť  vymenováva tieto: Z domu Stanislava Bíroša urobiť stredisko prezentácie jeho tvorby. VPN sa 

pričinila o pasové oddelenie v Bytči ako spomína. Plánovali obnovu zámku a synagógy. Tá slúžila ako sklad obilia.  

Počas rozhovoru, nám veľa krát spomína názov „Hruška park“. Tento park sa nachádzal v mieste terajšej budovy 

Všeobecnej úverovej banky na ulici Sidónie Sakalovej. Rástli tam hrušky. 

 

 

 

Pani Lýdia Ďurjanová sa narodila v obci Kotešová. Maturovala na katolíckej škole v Bytči, riaditeľom tam bol 

Štefan Jánošík, bol organista a členom Slovenského súboru slovenských učiteľov. Jeho manželka učila ručné práce. 

Učil ju učiteľ Fero Bruner. Keď vychodila 5 tried ľudovej školy, tak šla do Gymnázia. Názov Štátne slovenské 

dievčenské gymnázium v Žiline. Riaditeľ tu bol Ján Tiso, brat prezidenta Jozefa Tisa. V roku 1943 tu maturovala. 

Jej spolužiačka bola rodáčka z Bytče Anastázia Tisová, rodená Plechárska. A takisto pani Václavíková. Potom 

nasledovala Univerzita Komenského v Bratislave, právnická fakulta. Promovala 5.2.1949. Po štúdiu pracovala 

v Sitne v podniku Výroba nábytku Bratislava, potom podnik Domáce potreby, Drevársky výskumný ústav 

Bratislava na Patrónke. Kvôli mame sa vrátila do Bytče do podniku Kinex. Nebola členkou komunistickej strany, 

tak to pocítila na pracovnom postupe. Z podniku Kinex šla pracovať do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach, konkrétne 

na riaditeľstvo kúpeľov pre stredné Slovensko a sem patrili kúpele Bojnice, Trenčianske Teplice, Kunerad, Nimnica, 

Rajecké Teplice. V Kunerade sa v tom čase rekreovali odbojári. Tu pracovala asi 30 rokov až do svojho odchodu do 

dôchodku. Mama Pani Lýdie Ďurjanovej sa volala Mária Ďurjanová rodená Budinská a otec Stanislav Ďurjan 

z Bytče, futbalista.  

Od 23.2. 2015 klubu dôchodcov v Bytči šéfuje pani Milka Šukalová z Bytče. Šéfom okresnej rady je Jozef Uríček.  

Pokračovanie nabudúce. 

        Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Zápalkáreň v Ružomberku (1890 – 1959) 
 

Zoznam zápalkární na Slovensku obsahuje 25 miest 

spojených s výrobou zápaliek. Asi u 7 sú dochované 

zápalkové nálepky (ďalej ZN), vo zbytku zápalkární išlo 

predovšetkým o výrobu polotovarov. Dnes krátko o 

zápalkárni v Ružomberku. I keď niektoré zdroje udávajú 

založenie zápalkárne v roku 1878, osobne by som videl 

založenie zápalkárne neskôr, okolo roku 1890/1. 

Zápalkáreň je spojená s menom Ján JANČEK (1843 – 

1924), od roku 1904 sa vyskytuje v názve Ján Janček a 

syn. Pod synom sa ukrýva starší syn Ondrej Janček 

(1871 – 1947). Najďalej to „dotiahol“ druhorodený syn 

Ján Janček (1881 – 1933), neskorší starosta Ružomberku. Jančekovci patrili medzi významných národovcov, ich 

mená sú medzi zakladateľmi Matice slovenskej, medzi ich blízkych priateľov patrili napr. S. Hurban – Vajanský, V. 

Šrobár, Š. Krčméry, F. Houdek, V. Makovický a ďalší. Začiatkom 20. storočia figurovali v rade politických 

procesov. V roku 1907 prechádzajú na výrobu bezpečnostných („švédskych“) zápaliek. V roku 1914 investujú do 

nákupu nových strojov, ktoré doslúžia v roku 1959. Stroje sú zaplatené v roku 1920 Ľudovou bankou, ktorá 

prevezme zápalkáreň s asi 120 zamestnancami. Vznik samostatného Československa vynesie Jančekovcov do 

politických ale i ekonomických funkcií. V Ľudovej banke sa angažuje J. Janček ml.,( i A. Hlinka), zo zápalkárne Ján 

Janček a syn sa po roku 1918 stáva Ružomberská továreň na zápalky, účast. spol. (R.T.Z.), resp. R.T.I. 

Ochrannou značkou je ruža prebodnutá šípom. Na grafických návrhoch niektorých ZN sa podieľa akademický 

maliar Martin Benka, ktorý v zápalkárni i prespáva. V rokoch 1918 – 45 vyprodukuje zápalkáreň 23 ZN, 

s odchýlkami a podtypmi sa dostaneme k číslu 68. Musíme pripočítať i export, ktorý predstavuje v rokoch 1918 – 

1939 celkom 3 ZN „ROSE“ Safety Matches. Zápalkáreň Banská Bystrica pracuje od roku 1928 v koncerne SOLO, 

ďalšie 4 zápalkárne (2x Bytča, Žilina, Ružomberok) sú v súkromných rukách. V roku 1946 sa ružomberská 

zápalkáreň ocitá pod n. p. Drevoindustria, v roku 1947 sú do nej presunuté stroje zo Žiliny. Po mene peňazí 

1.6.1953 sa mení cena škatuľky zápaliek z 1 Kčs na 0,20 Kčs. V roku 1954 pracuje zápalkáreň pod názvom Iskra 

Ružomberok, v roku 1958 ešte kozmetické premenovanie na Smrečina Ružomberok a 30. 9. 1959 je výroba 

zápaliek v Ružomberku ukončená, poslednou ZN je katalógové číslo 731 „Pestujte priadku morušovú“. 

Súčasnosť: Dnes v objekte bývalej zápalkárne nájdete neustále sa meniace rôzne súkromné spoločnosti (ProCar, 

autovrakovisko, zberné suroviny,…). V lete Vás k zápalkárni v Bielom Potoku/Kosovo, na ul. Šoltésovej, dovezie 

motorák „Korýtko“ spoločne s vagónom na bicykle.          

           Spracoval Ing. Vladimír Gajdoš 
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Druhá československá partizánska brigáda  

Za slobodu Slovanov 

 
 Základ tejto významnej brigády tvorila 15 členná organizátorská skupina pod velením npor. L. Kalinu, 

vysadená 6. 8. 1944 na Latiborskej holi v Nízkych Tatrách. Po vysadení nadviazala styk s ilegálnymi skupinami 

v Liptove a Horehroní a s antifašisticky zmýšľajúcimi dôstojníkmi vojenskej posádky v Brezne. 

V rámci brigády pôsobilo viacero oddielov. V polovici septembra mala brigáda okolo 1300 príslušníkov, 

v novembri jej početný stav klesol na 800. Štáb brigády sídlil na zámku vo Zvolene. Na začiatku SNP brigáda 

pôsobila v Liptove, na Horehroní a v priestore Popradu. Po bojoch pri Svite a Štrbe brigáda ustúpila do Nízkych 

Tatier a Slovenského Rudohoria, liptovský oddiel a oddiel Vysoké Tatry operovali v tyle nepriateľa v hornom 

Liptove. Jednotlivé oddiely boli rozmiestnené od juhozápadnej po severovýchodnú hranicu povstaleckého územia. 

Brigáda bojovala aj v údolí rieky Hron, na prístupových cestách k povstaleckým centrám. Po potlačení SNP 

prešli oddiely brigády do pohorí Pohronský Inovec, Tríbeč a Slovenské Rudohorie.  Liptovský oddiel pôsobil 

v Chočských vrchoch, oddiel Vysoké Tatry v Nízkych a neskôr vo Vysokých Tatrách. Na jar 1945 sa jednotlivé 

oddiely postupne spojili so sovietskymi vojskami. Po oslobodení pri výročiach SNP brigáda vydala pre svojich 

členov, spolubojovníkov a pomocníkov niekoľko pamätných odznakov. 

 Odznak založený v roku 1958. Vyhotovený 

z bieleho kovu s výškou 27 mm a šírkou 25 mm. Má 

okrúhly tvar, v strede je vyobrazený samopal a nad ním 

päťcípa červená hviezda. V pozadí je Zvolenský zámok, 

sídlo štábu brigády. V dolnej časti odznaku sú dve stuhy 

s nápismi „ II. PART. BRIGÁDA“ a „1944 ZVOLEN 

1958“. Na negatívne razenej zadnej strane je priletovaná 

zvislá zapichovacia ihlica. 

Odznak je zhotovený z pozláteného bronzu a má 

výšku so závesom 40 mm a priemer hviezdy 30 mm. 

Tvorí ho červeno smaltovaná päťcípa hviezda, ktorá má 

medzi cípmi krátke kruhovité rýhované lúče. V strede 

hviezdy je postriebrený kruhový medailón, v ktorom je 

samopal, skrížený s lipovou vetvičkou, v pozadí je 

Zvolenský zámok. Na rubovej strane je štvorriadkový nápis „II. PART. BRIGÁDA/ZA 

OSLOBODENIE/SLOVANOV/ZVOLEN 1944“. Hviezda je zavesená na malom, červeno smaltovanom 

obdĺžnikovom závese, na ktorom je nápis „ZVOLEN“. Na zadnej strane závesu je priletovaná zvislá zapichovacia 

ihlica. 

Pokračovanie nabudúce ... 

          S pracoval PhDr. Martin Karásek 

Odznak I. typu z roku 1958 

Odznak II. typu, nedatovaný, 60. roky 
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História, činnosť hasičského zboru, 

významnejší  funkcionári 
 

Činnosť členov hasičského zboru je predovšetkým 

v pripravenosti zásahového družstva, pri rôznych 

nečakaných situáciách. Avšak naši členovia sú veľmi 

dobre pripravený, nakoľko každý jeden musí 

absolvovať základnú prípravu člena zásahového 

družstva. Vzhľadom na nové zákony o zdolávaní 

požiarov a iných kalamít, vyplýva to zo zákona. Ten kto 

takúto odbornú spôsobilosť nemá, jednoducho nemôže 

sadnúť do zásahového vozidla požiarnej ochrany a ísť 

k zásahu. V prípade, že by sa stalo a išiel by k zásahu a 

tam sa mu stal nejaký úraz, tak má smolu, nakoľko 

poisťovňa odmieta preplatiť náhradu škody za úraz 

spôsobený pri tomto zásahu. Týka sa to aj vyškolených 

ľudí, ktorí by išli na zásah stal by sa im tiež úraz, a 

dychovej skúške by nafúkali, tak budú škodní a 

postihnutí bude aj zbor. Takto sa sprísnil pravidlá._____   

Naši hasiči ako som už spomenul absolvovali školenia pre zásah, taktiež sú vyškolení aj pre prácu s motorovou 

pílou, záchranárstve, a tiež aj vodca malého vodného plavidla, nakoľko náš zbor vlastní aj motorový čln, v ktorom 

sa môže viesť deväť ľudí v prípade evakuácie obyvateľstva. 

    Ďalšou činnosťou je preventíva pred požiarmi a to hlavne pred zimným vykurovacím obdobím. Zbor má taktiež 

preškolených členov preventívnych prehliadkových skupín. Pre vykonaním prehliadok, sa tieto skupiny zídu 

v zbrojnici a rozdelia si ulice v ktorých vykonajú spomenuté kontroly. Ak zistia pri kontrolách nejaké závady, tak sa 

spíše zápisnica ktorú podpíše majiteľ, alebo vlastník s tým, že mu je určená doba na odstránenie závady. Potom 

skupina vykoná tzv. následnú kontrolu a ak nebola závada odstránená, tak sa to postupuje na MÚ na prejednanie. Aj 

keď je väčšia časť územia mesta plynofikovaná, tak spomenuté kontroly sa musia vykonávať. 

     Kultúrno–spoločenská činnosť zboru, je zameraná na akcie počas roka, pomoc pri akciách, ktoré organizuje 

mesto. Jedná sa hlavne o požiarne hliadky, ktoré by nemali chýbať ani na jednom podujatí, kde sa sústreďuje viac 

osôb. Prvou akciou v roku je už tradične odpálenie novoročného ohňostroja na námestí, vo februári poriadame 

Hasičský ples v kultúrnom dome, pred Veľkonočnými sviatkami sa už pravidelne zúčastňujeme stráženia pri Božom 

hrobe v kostole, v mesiaci máj – začiatkom si pripomíname nášho patróna sv. Floriána konaním sv. omše v kostole a 

po skončení nasleduje posedenie pri guláši. Naši členovia sa zúčastňujú aj Hasičskej púte vo Rajecká Lesná a tiež 

v národnej bazilike Panny Márii v Šaštíne, ktorú organizuje trnavský kraj. Sú to skutočne veľmi pekné akcie. Púť 

v Rajeckej Lesnej založil dnes už nebohý v. d. p. kanonik Pavol Šadlák, no a v Šaštíne viac krát slúžil omšu Mons. 

František Rábek – ordinál ozbrojených síl SR. Ale najväčšou akciou v roku pre náš zbor je jednoznačne pohárová 

súťaž o Pamätnú prilbu zakladateľa zboru, Ladislava Tombora. Vznikla na základe osláv storočnice zboru v Bytči. 

Dnes už nežijúci členovia zboru – Jalovičiar, Tatala, 

Daniš, Skotnický a ďalší boli iniciátormi založenia 

spomenutej súťaže, ktorá prerástla hranice nie len 

okresu Bytča, ale aj žilinského kraja a Slovenska. 

Každoročne sa tu stretávajú hasičské družstva, aby 

dominovali akcie schopnosť a pripravenosť. Na počesť 

dlhoročného cvičiteľa Jána Jalovičiara a na podnet jeho 

syna Vladimíra, bola založená detská súťaž „ Memoriál 

Jána Jalovičiara“. Že sa jedná o peknú akciu svedčí aj 

nárast súťažných kolektívov detí, nie len z nášho 

okresu, ale aj mimo neho. Súťaž sme premiestnili ku 

Kaplnke kde sú na to veľmi dobré podmienky. Putovné 

poháre pre kategóriu chlapcov a dievčat venoval Ing. 

Vladimír Jalovičiar – syn pána Jalovičiara. Po skončení 

súťaže sme už dva krát pripravili v priestoroch pri 

Kaplnke aj stavanie a pálenie „ Jánskej vatry“, za účasti 

hojného počtu obyvateľstva.  

Na fotografiách v článku je vyobrazený priebeh súťaže konanej 

na námestí v Bytči v 70-rokoch 
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      Hasičský zbor organizuje ešte dve veľmi významné 

a z môjho pohľadu humánne akcie. Prvou je Hasičská 

kvapka krvi, ktorú organizujeme v spolupráci 

s Národnou transfúznou stanicou Žilina. Pravidelne sa 

zúčastňujú nie len hasiči, ale aj obyvatelia regiónu, a je 

treba povedať že sú to väčšinou mladí ľudia. Za to im 

chcem aj touto cestou vysloviť úprimný obdiv a vďaku. 

Ďalšou akciou v roku sa stalo už tradične stretnutie 

s deťmi postihnutými onkologickými chorobami. Naši 

členovia sa poskladajú a deťom sa nakúpia rôzne 

hračky, ale aj denne potreby ktoré tak potrebujú na 

prežitie: toaletné potreby, rôzne osušky utierky ale aj 

ovlažovanie vzduchu a iné. Aj za to treba vysloviť úprimnú vďaku našim hasičom. Veď mnohí ľudia ani nevedia, čo 

to tá hasičina všetko obnáša, netreba kritizovať urážať, ale prísť a zapojiť sa pre vec nás všetkých. Veľmi rád by 

som sa zmienil aj o spolupráci medzi hasičskými zbormi či už na Slovensku, alebo aj v medzinárodnej spolupráci. 

Asi pred tridsiatimi rokmi mal náš zbor veľmi dobrú spoluprácu dobrovoľnými hasičmi z Návojnej okres Zlín. Žiaľ 

nastali zmeny vo výbore a spolupráca sa pomaly ale isto skončila. Potom sa podarilo získať hasičov z Poľska, začala 

sa spolupráca. Aj tá bola veru skončená nakoľko hasiči zo susednej obce nám týchto poľských priateľov  ako sa 

povie pretiahli na svoju stranu!! Nuž aj takýto dokážu byť niektorí závistlivci. Pri mojich putovaniach som sa dostal 

až do okresu Pardubice a zúčastnil som sa tam viacero pohárových súťaži. A ako to tak býva pri družnej debate, sme 

sa veľmi dobre spriatelili a starosta  Okresního sdružení hasičú Čech Moravy a Slezka mi oznámil, že hasiči s Brehú 

u Prelouče majú záujem s nami nadviazať medzinárodnú dohodu o spolupráci. V máji sa zúčastnili dve členky SDH 

Brehy na našej oslave sviatku sv. Floriána vo Veľkom Rovnom, kde sme predbežne dohodli stretnutie a podpísanie 

dohody. K tomu došlo na vernisáži výstavy „ O hasičstve veselo i vážne“, ktorá sa konala v Restaurant Gallery 

v Bytči. Tu bola zmluva o družbe a spolupráci podpísaná zo strany DHZ Bytča Jánom Gärtnerom – predseda zboru 

a pani Helenou Kupčíkovou z SDH Brehy u Prelouče, starostkou sboru. Taktiež sa dve družstvá z Brehou zúčastnili 

pohárovej súťaže o Pamätnú prilbu zakladateľa nášho zboru. 

       Dobrovoľní hasiči za svoju činnosť plat neberú, ide to všetko na úkor svojho osobného voľna a mnohokrát na 

úkor rodiny, ale robia to pre spoluobčanov a spoločnosť, preto by sme si ich mali vážiť  a vrátiť slovo hasič tam, kde 

bolo pred mnohými rokmi. Taký hasič poberal úctu nie len v bydlisku, ale aj v zamestnaní. 

       Naši členovia obdržali za svoju činnosť mnohé vyznamenania a celý rad Pamätných a Ďakovných listov. 

Najvyššie ocenenie – čestný titul „ Zaslúžilý člen DPO SR“ so zápisom do pamätnej knihy obdržali nasledovný 

členovia: Ján Jalovičiar, v roku 1992 v Metodickom centre požárni ochrany v Pribyslavi, Jozef Daniš, v roku 1997, 

Jozef Fundárek v roku 1998, Ondrej Skotnický v roku 1999, Anna Petrovská v roku 2005, Ján Gärtner v roku 2015. 

Náš zbor za svoju činnosť obdržal všetky vyznamenania, a z príležitosti osláv 110.výročia založenia obdržal 

„Čestnú zástavu DPO SR“ zaplnenie úloh na poli požiarnej ochrany. Z príležitosti 120. Výročia založenia zboru 

udelil vtedajší prezident DPO SR Vendelín Fogaráš pamätnú stuhu k Čestnej zástave. 

       V minulosti bytčianski hasiči zastávali rôzne 

funkcie vo vyšších orgánoch: Ing. Palko - člen ÚV ZPO 

SR, Stanislav Behrík – predseda Okresnej kontrolnej 

revíznej komisie pri OV DPO Žilina, neskôr predseda 

OV DPO v Žiline, Ján Gärtner – člen Pléna OV DPO 

ako aj Okresného výcvikového štábu, Ján Jalovičiar – 

člen Pléna OV DPO Žilina. Po znovu utvorení OV 

DPO v Bytči sa predsedom stal Ján Gärtner, zároveň aj 

členom Snemu pri DPO SR, a jedno volebné obdobie 

bol členom republikového výcvikového štábu pri DPO 

SR. Teda ako je vidieť ta činnosť je skutočne veľmi 

pestrá a bohatá. 

Dovolím si ešte jednu pripomienku. Tento kvartálnik sa dostáva medzi ľudí a sme skutočne radi, že ľudia – hlavne 

starí bytčania si to radi prečítajú. A to nie len v Bytči, ale aj na okolí. To čo ja píšem, to je materiál ktorý mi 

poskytol dnes už nebohý Slavko Churý, ktorý dlhé roky pracoval v ŠOA v Bytči. Jemu vďačím za veľa. Píšem to 

iba preto, lebo ma stretla jedna staršia žena z Bytče, a dosť sa do mňa pustila, že to píšem všetko čo nám zanechal p. 

Jalovičiar a že jeho tam nespomínam. Viete dosť sa ma to dotklo, chcel by som iba povedať na záver, že kronika 

ktorú písal p. Jalovičiar je v zbrojnici.  

                                                                                                        Ján Gärtner   

                                                                                                       Predseda DHZ Bytča 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Šprímy – rýmy a iné drobné veršovizmy 
 

Milí čitatelia, 

zasa tu máme koniec roka, ubehlo to všetko ako voda. Opäť sme o rok starší, niektorí múdrejší a opatrnejší, iní 

bohatší, ďalší zas mazanejší atď., atď. – každý si môže vybrať tú svoju kategóriu, v ktorej sa cíti najlepšie a ktorá 

mu najviac vyhovuje. Jedno je však isté, že rok čo sme prežili, sa už nevráti a ani častokrát nebude opakovať, 

zostane už len v našich spomienkach, u niekoho v dobrom u iného v zlom svetle. Tešme sa preto na to čo nás čaká 

v novom roku a verme, že bude lepší, úspešnejší a požehnanejší než roky minulé. 

Príjemné prežitie konca roka a úspešné vykročenie do roku 2019 Vám praje moja maličkosť a nech Vám vyčarí 

úsmev na tvári aj týchto pár mojich úsmevných riadkov. 

 

Psí život      V pestovaní sa nám darí, 

Čo to tu do frasa smrdí?     Sebestačnosť je však v háji, 

Pýtam sa nahlas a rovno,    ale v štatistike na papieri, 

láska a pravda prestali víťaziť,    vždy skončíme prví v cieli. 

stojí to všetko za hovno.    Je to skvelé, 

       tlieskajú nám v Bruseli, 

K moci sa dostali     škoda, že sú eurofondy 

arogancia, klamstvá a podrazy,      zasa v prdeli. 

svet zasa uteká opačným smerom, 

len my sme tu „hlupáci“ zostali,     x  x  x x  x 

  ... nevedno prečo.   O čom sníva každá zlatokopka? 

             x x x x x     O tom nech jej muža, 

Nevadí, že chodí takmer s holou riťou   čím skôr stretne smrtka. 

pre mužov je ale veľkou celebritou.                            x x x x x  

             x x x x x     Umývaj si každé ráno zuby, 

Že vraj nemám dobrý názor,    nebude ti páchnuť z huby. 

  ani vkus?      x x x x x  

To nie je pravda.                                           Čo nám chýba do zbláznenia? 

Veď beriem ANTABUS.    Iba trochu peňazí a trocha moci 

  x x x x x     a už nám viac niet pomoci. 

Keď budeš jesť menej mäsa                        x x x x x 

  a viac zeleniny,    Ako je nám dobre tu na Slovensku, 

budeš síce štíhly,     nemusíme tvrdo makať, 

  ale za to hnilý.    stačí iba ticho čakať v šenku, 

       x x x x x     na sociálne a na pálenku. 

Hurá, sláva zajtra máme podporu     x x x x x 

zasa bude ruka nad hlavu    Niekto je sprostý od prírody, 

škoda len, že tento „vzácny“ deň,   iný zas osprostie časom, 

nie je aspoň 2 až 3 x za týždeň.    dôsledkom tejto skvelej doby. 

 x x x x x       x x x x x 

Najradšej plodia deti,     Dám si pampers do gatí 

obyvatelia tmavšej pleti.    a spím bárs´ aj dosratý. 

  x x x x x       x x x x x  

Kupujte bríle z OPTIKY,    Celé dni ti je žena neverná? 

uvidíte až do Afriky.     Buď rád, aspoň nie je priemerná! 

  x x x x x       x x x x x 

 

Myšlienka na záver: 

„Ak nebudeme mnoho očakávať, budú sa nám zdať aj malé veci veľkými“     

   Platón 
 

          DOPREČÍTANIA! 

           VL 



Keď navarí chlap... 2. 
 

(odskúšané recepty naše domáce, ale aj recepty našich 

čitateľov a priaznivcov) 
 

Nuž v dnešnej dobe sa ťažko gazduje a asi mi dáte za 

pravdu, že najväčšia položka z rozpočtu je „žranica“ - 

strava, preto, aby sme „nemindžáreli“ a upotrebili 

v domácnosti všetko. K tomu nám možno pomôže aj 

tento recept, pretože je nenáročný, ale za to veľmi 

chutný, keby som ho mal nazvať, tak asi „Hirošima“ 

totižto, ak sa Vám nepodarí „Hirošimu“ dobre obrátiť 

na panvici, tak to vyzerá na tanieri ako po výbuchu. Ja 

to pripravujem pre dvoch a robím to na veľkej panvici 

a nenazval by som to omeleta. 
 

Ingrediencie: (pre jednu osobu) 

 údený lalok – údená slanina (tak za hrsť) 

 klobása, saláma, zbytky po varenom údenom 

(množstvo asi tak do hrsti) 

 15 cm točená klobása 

 1 cibuľa (trochu väčšia od slepačieho vajca) 

 1 zemiak uvarený v šupke  (veľký ako cibuľa) 

(môžete nahradiť z pečených alebo varených 

zemiakov) 

 soľ, mleté korenie, mletý kmín 

 2 vajcia + trochu mlieka 

 

Postup: 

Na panvici osmažíme rezance na hrubo nakrájaného 

údeného podhrdlia (laloku), pridáme klobásu, na pol 

koliečka aj inú udeninu (točenú klobásu, zbytky po 

uvarenom údenom). Po zapečení pridáme na pol koliečka 

uvarený zemiak – spolu posmažíme a do takejto osmaženej 

zmesi pridáme cibuľu, trochu osmažíme a odložíme, aby 

cibuľa „zavadla“. Posolíme, pokoreníme a pokmínujeme 

podľa chuti, dáme na sporák a keď sa zmes znovu smaží, 

vylejeme na zmes „rozšprudľované“ vajcia s mliekom. 

Smažíme asi 8 -10 minút a potom otočíme, tak aby to bolo 

opečené do hneda. Je na to treba trochu zručnosti, ja to 

napríklad obracačkou rozdelím buď na polovicu, alebo 

štyri štvrtky – lepšie sa to obracia. Podávame s niečím 

kyslím –uhorky, baranie rohy alebo zavárané kapie.   
     

            Spracoval -JL- 
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