
 

 

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

Informačný  „kvartálnik“  nielen o Bytči a okolí, ktorý 

chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov na 

Bytčiansku... 

 

V elektronickej podobe nás nájdete na: 

Ročník VII. 

2019 

www.collectorum.eu 

V utorok 3.9. 2019 sme sa vydali 

ja, Jozef a Grétka do Mincovne 

štátny podnik Kremnica na 

návštevu za pani Dankovou. 

Účelom návštevy po niekoľkých 

rokoch bolo okrem príjemného 

rozhovoru aj výber povrchovej 

úpravy odznakov  pre 

nasledujúce obdobie. Pani Dan-

ková ako od-

borníčka nám 

poradila a my 

sme si vybrali 

a zároveň aj 

objednali vý-

robu odznakov 

pre rok 2019. 

Po návšteve v 

Mincovni 

štátny podnik sme realizovali výrobu odznaku a certifikátu. S 

vizualizáciou nám pomáhal Peter Drábik. V mesiaci október sme 

vydali v poradí už šiesty odznak v povrchovej úprave „modrá farba“, priemer 22mm, upínanie ihla 45 mm v 

počte kusov 200. Odznaky sme vydali spolu aj s certifikátmi. Odznaky sme vydali s podporou Mesta Bytča a 

s pomocou Grantového fondu. Odznakmi sme si pripomenuli vysadenie 

líp na námestí v Bytči ako aj líp po okolí koryta rieky Petrovičky. V 

čase vydania odznaku  existujú len lipy na námestí v Bytči. Na prednej 

strane certifikátu je foto  s menom Ján Fundárek – Ištok. Tento pán 

vysadil lipy v roku 1919. Fotky nám poskytol jeho vnuk, ktorý žije v 

Bytči a volá sa Pavol Placek. 

Dosadba na Kaplnke 

Termín  na realizáciu sme mali do 30.11. 2019 a realizovali sme ho 

v mesiaci november 2019. Projekt sa uskutočnil za pomoci Žilinského 

samosprávneho kraja v rámci výzvy číslo 4/2019. Projekt sme 

realizovali podľa spracovaného návrhu záhradného architekta Ing. 

Jozefa Janiša v priestore zvanom Na kaplnke s podporou dekana Mgr. 

Antona Duníka. Jednalo sa o výsadbu zelene a to: výsadba kríkov 

Paracantha 59 kusov,  výsadba stromov čerešne v počte 14 kusov 

a výsadba Prunus cerasifeera Pisadi v pocte 80 kusov. Výsadbu sme 

realizovali za účelom skrášlenia prostredia v tejto lokalite a taktiež pre 

propagáciu tohto územia. Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Galza informuje... 
Pohľadnice edícia 100 

V mesiaci december sme vydali štyri pohľadnice edícia „100“ a to: 25 – SEVAK Bytča,  26 – Škôlka a drevenica 

v Bytči, 27 – Policajná stanica a novinový stánok v Bytči, 28 – Vypustený kanál v roku 2019 v Bytči 

Edícia 10 x 15 lamino 

V októbri 2019  sme už v druhým rokom  pokračovali vo vydávaní edície s názvom „10 x 15 lamino“. V roku 2019 

sme vydali obec  Petrovice pri Bytči a časť obce Petrovice Setechov pri Bytči. Počet 200 kusov z každej. Pohľadnice 

financovalo Občianske združenie GALZA. S touto edíciou sme začali v roku 2018 a boli to mestské časti mesta Bytče 

a to: Mikšová, Malá Bytča, Pšurnovice, Hliník nad Váhom, Hrabové.  
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Okienko pre filokartistov a filumenistov 

Zápalkové nálepky z éry 

socializmu 
(seriál na pokračovanie) 

Lahôdky – kto by si niekedy nedal 15 - 20dkg „vlašáku“ 

a 5dkg bulharského šalátu do toho  z rožkom a sódovku. 

Ako školopovinný a neskôr ako študáci asi každý z nás - 

myslím s tých „skôr“ narodených. V Bytči takéto lahôdky 

reprezentovali dve prevádzky „U mamky“ kde bol 

lístkový systém ako v Žiline v Polome. Pri vchode ste 

dostali lístok a pri obchádzaní jednotlivých sortimentov 

Vám vpísali do lístku váš nákup a pri východe Vám to 

všetko spočítali a zaplatili ste. Ako decko som mal 

najradšej vysmažený chleba vo vajci na ktorom bolo 

koliesko surovej cibule a koliesko kyslej uhorky + 

čapovaná kofola (bytčianska). Dnes je v časti kde bola 

cukráreň – bytové družstvo, a od stredu do ľava elektro 

Ráši – tam boli hotové jedlá a vitrína so salámami za 

rohom kde sa teraz kopíruje boli nápoje, výhoda bola, že 

ste tam mohli aj sedieť. Druhý reprezentant lahôdok bola 

Ryba na rohu „vedľa kostola“- neskôr ALTIC a teraz 

„číňak“. V rybe to bolo „len na stojáka“ – treska, 

pečenáč, zavináč,... ale mali tam celkom dobrý výber aj 

iného tovaru, keď ste mali šťastie kúpili ste tam 

mandarínky alebo ananás v konzerve. Čo bolo za minulej 

éry kumšt. A samozrejme dnešná časť série, seriálu na 

zápalkových nálepkách je venovaná tiež Lahôdkam. 

     

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. 

 

 
 

 

Pravidlá Bytčianskeho jazyka 

čvarga – ako chupač 

gyzd – zanedbaný človek 

gniavic - utláčať 

fajront – koniec práce 

fest  – pevne 

gľamuvac – odvrávať  

šamster – nezbedník 

čachruvac – špekulovať, vymýšlať 

štont – trhovnícky stôl 

čupolec – vrch stromu 

fertucha – ženská zástera 

ažura – diera v ženskej punčoche 

 

Keď sme napríklad moc rozprávali a nebodaj skákali dospelým do reči vedeli nám rodičia povedať- „Budz už cicho, 

rečí máš jako opica scánkov.“ 

 Spracoval JL 
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Galza informuje – extra 

Ružica a podstavec pre sochu sv. Jána Nepomuckého 

V piatok dopoludnia 4.10. 2019 sme realizovali 

v Zámockom parku osadenie kamennej ružice na kamenný 

stĺp pod sochu sv. Jána Nepomuckého. Autorom je 

akademický sochár Dušan Hagara.  Kamennú ružicu osadil 

pomocou lešenia a auta s rukou. Na tejto akcií sa zúčastnili 

okrem členov mestských klubov a občianskeho združenia 

GALZA aj verejnosť. Podporiť nás prišiel zástupca 

primátora mesta Bytča Ing,. Juraj Babušík.  Po osadení 

kamennej ružice, akademický sochár Dušan Hagara osadil 

na ružicu osadil repliku sochy sv. Jána Nepomuckého. 

Sochu zapožičal Ing. Jozef Janiš a socha je jeho vlast-

níctvom. Osadili sme ju po dohode s primátorom mesta 

Bytča Ing. Miroslavom Minárčíkom. Na replike sochy sv. 

Jána Nepomuckého  v reálnej mierke, teda takej ako bola 

pôvodná socha budeme pracovať v roku 2020.  

Po skončení akcie v Zámockom parku šiel zobrať akademický sochár 

Dušan Hagara nájdený podstavec  ku rieke Váh. Podstavec zobral do 

svojej dielne a prebehne jeho reštaurácia. Na podstavec upozornil Ing. 

Juraj Hajdúch a medzi sviatkami na konci roku 2018 sme ho boli zdo-

kumentovať spolu s Ing. Jurajom Hajdúchom,  Ing. Jozefom Janišom.  

Tento podstavec opatril a vlastne aj zachránil Juraj Kalaš, majiteľ 

odťahovej služby. 

Juraj ho našiel 

vyhodený pri rieke 

Váh. Po reštaurácií 

bude podstavec 

vystavený v Zámoc-

kom parku. 

V mesiaci september 2019 sme podpísali „Zmluvu o poskytnutí 

dotácie číslo V4/2019/HP/10 so Žilinským samosprávnym krajom, 

predsedníčkou Ing. Erikou Jurinovou. Naše občianske združenie 

bolo úspešné v žiadosti o dotáciu v rámci participačného rozpočtu č. 

4/2019. Dotácia bola v sume 3100 Eur  a spolufinancovanie 

občianskym združením je vo výške 10%. Názov projektu „Kaplnka 

svätej Anny Bytča – dosadba zelene“  Akciu po architektonickej 

stránke pripravil záhradný architekt Ing. Jozef Janiš.   

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Juraj Kalaš, pri manipulácii so sochou 

Juraj Kalaš, majiteľ odťahovej služby 
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Zemská hasičská jednota na Slovensku a dobrovoľné hasičské zbory na Bytčiansku 

H L B O K É  nad  V Á H O M 

Snahou Zemskej hasičskej jednoty bolo nielen zjednotiť všetky existujúce hasičské organizácie, ale aj rozšíriť ich 

sieť dobrovoľnej hasičskej ochrany i do tých najmenších obcí. Hasičský zbor v Hornom Hlbokom bol založený v roku 

1924 a jeho prvým predsedom sa stal Matej Pinčík. O desaťročie neskoršie  bol veliteľom Pavol Hrabovský, zástupcom 

veliteľa Juraj Hvorečný, tajomníkom Jozef Hrabovský, pokladníkom Klement Mihálek a dozorcom majetku Florián 

Hvorečný. Zbor sa skladal iba z deviatich členov a bol najmenší v okrese. Vzápätí po vzniku organizácie si obec 

obstarala ručnú jednomužnú striekačku a vybudovala si drevenú hasičskú zbrojnicu. K istému technickému pokroku 

došlo v roku 1927, kedy si hasiči zadovážili ručnú štvormužnú striekačku. Podľa pamätníkov prvú rovnošatu dostali 

členovia  v roku 1928, pričom si každý doplatil 50 korún. I vo vojnových časoch si zbor v roku 1944 pripomenul 20 

výročie založenia, a to za veliteľa Jozefa Hvorečného. Novú hasičskú zbrojnicu začali v dedine budovať v roku 1958.  

Osudy hasičského zboru v Dolnom Hlbokom boli podobné. Prvá zmienka o zbore sa hlási do roku 1928. Predsedom 

bol Ignác Randa. V roku 1934 stál na čele organizácie Ľudovít Randa, veliteľ Ignác Gaňa, a zástupcom veliteľa 

Augustín Butko. Zástupcom veliteľa bol Jozef Gaňa, tajomníkom Valent Ďurajka, pokladníkom Felix Šimák, ako 

dozorca majetku sa uvádza Ondrej Johanides, kým revizormi boli Rudolf Salášek, Juraj Zaduban a Vincent Šimák. 

Zbor mal 14 členov, z toho 10 funkcionárov. Členstvo sa, regrutovalo zo všetkých vrstiev a bolo agilné. V rokoch 1938 

– 1940 postavili v obidvoch častiach dediny nové menšie, ale zato murované zbrojnice. Nové priestory získali hasiči 

v novovybudovanom kultúrnom dome v roku 1960. V súvislosti so zlúčením Dolného a Horného Hlbokého do jednej 

obce sa 11.novembra 1960 spojili aj obidva hasičské zbory a tým sa zlepšili podmienky pre odbornú činnosť. Výcvik 

hasičských družstiev sa uskutočňoval pravidelnejšie, čo sa prejavilo i v umiestnení na rozličných súťažiach. Technické 

vybavenie sa postupne zlepšovalo a v roku 1970 zboru pridelili automobil Tatra 805. Koncom 80-tych rokov mala 

organizácia 83 členov. 

H L I NÍ K 

Úlohou bytčianskeho dobrovoľného spolku bolo podľa stanov z roku 1887 bojovať proti požiarom i susednom 

Hliníku. Snaha dediny o organizačné osamostatnenie a o založenie vlastného hasičského spolku sú staršieho dáta. 

Zárodky hasičstva si tu razili cestu už pred prvou svetovou vojnou. K úradnému založeniu hasičského zboru tu došlo 

až v roku 1921. Zbor fungoval nepretržite a v roku 1934 na jeho čele stál predseda Vilam komárek a veliteľom bol 

Ľudovit Sauerman. Zástupca veliteľa bol Štefan Čižmárik, tajomníkom Karol Stejskal a pokladníkom Jozef Martinický. 

Za revízorov zvolili Jána Chudého a Cyrila Paštinského, za dozorcu majetku Antona Huberta. Členom zboru mohol 

byť každý občan, či robotník a roľník alebo remeselník a príslušník inteligencie. Medzi zakladajúcich členov patrili 

príslušníci rodín Sauerman, Martinický, Valúch, Múdrak, Fundárek, Haranta Gašperec, Šmatlák, Hliničan a Hubert. 

Členská základňa sa rozširovala a medzi členmi a činovníkmi nachádzame nové tváre. V roku 1934 zbor tvorilo 20 

členov. Najmä po roku 1945 sa do činnosti zapojili noví ľudia. Organizácia sa rozrástala a v roku 1985 mala 85 členov. 

Vzápätí po založení zboru si občania z Hliníka z vlastných prostriedkov zadovážili ručnú striekačku. Technický stav 

sa zlepšoval a už v 30-tych rokoch mali hasičik dispozícii motorovú dvojkolesovú striekačku, s čím sa mohlo pochváliť 

iba málo dedín v okrese. 

Povšimnutiahodná je osvetová, kultúrno-spoločenská činnosť zboru. Medzi najhodnotnejšie kultúrne podujatia 

patrili ochotnícke divadelné predstavenia. Dušou divadelníctva bol dlhé roky Štefan Haranta. 

H O R N Ý   H R I Č O V 

Podľa hasičskej ročenky1935 v Hornom Hričove bol založený zbor v roku 1924 (pamätníci udávali rok 1926). 

Medzi zakladajúcich členov patril Matúš Králik, Viktor Králik, Imrich Králik, Anton Badík, Metod Hlucháň, Ondrej 

Vydra, Juraj Sako, Anton Tkáčik, Ľudovít Badík, Pavol Vydra, Rudolf Plátek, Valent Ďuríček, Vendelín Hričovský. 

Zbor vznikol a rozvíjal sa v ťažkých podmienkach, ale oddanosť spoločnej veci prekonávala prekážky. Na čele 

organizácie stál v roku 1934 Cyril Badík a veliteľ Pavol Vydra, zástupcom veliteľa bol Juraj Králik, tajomníkom Matúš 

Králik a pokladníkom Ľudovít Babuliak. Za dozorcu majetku zvolili Rehora Pláteka, revizormi sa stali Juraj Králik 

a Juraj Sako, Členskú základňu vtedy tvorilo 24 hasičov. 

Po skončení organizačných prác nastala v živote hasičstva nová etapa, a to prehlbovanie odbornej činnosti. Na 

popredné miesto  sa dostala prevencia. Hasičský zbor bol životaschopný a patril medzi najmasovejšie organizácie 

v dedine. V roku 1984 sa umiestnil na 3 mieste v rámci okresu Žilina. V tomto období prácu organizácie riadil predseda 

Peter Trajčík, veliteľ Pavol Gajdošík, tajomník Eduard Králik, hospodár Kamil Ďuriník a pokladník Emil Vrábel. 

H R A B O V É 

Medzi priekopníkov organizovaného hasičstva v obci Hrabové patril obvodný notár Ján Treskoň  a niektorí členovia 

zboru z Bytče. Podľa doteraz známych údajov z 19.júna 1927 sa v miestnom kaštieli zišli tri desiatky občanov, medzi 

ktorými skrsla myšlienka založiť hasičský zbor. Zo zvyškov archívu, ktoré má zbor k dispozícii sa dozvedáme mnohé 

zaujímavé informácie. Na zakladajúcom valnom zhromaždení v roku 1927 bol zvolený za veliteľa Mikuláš Gajdošík, 
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jeho zástupcom sa stal František Vozárik, pokladníkom Martin Gajdošík, tajomníkom Pavol Bohuš a strojníkom 

František Gaňa. Podľa údajov v hasičskej ročenke1935 na čele zboru stál predseda Jozef Gaňa. Už pred založením 

Zemskej hasičskej jednoty a pred vznikom zboru v Hrabovom obyvatelia mali k dispozícii hasebnú techniku, hoci 

zastaralú. Bola to ručná dvojkolesová striekačka s hadicou a savicou. Účinnosť zásahu pri požiari bola malá a tak sa 

stále osvedčovali primitívnejšie prostriedky, hlavne sudy s vodou. Hasičský zbor uskutočňoval medzi obyvateľstvom 

drobnú vzdelávaciu a osvetovú činnosť. V roku 1947 zásluhou Štefana Gajdošíka bola založená hasičská hudba. 

Obyvatelia Hrabového si v roku 1967 s vďakou zaspomínali na 40. výročie založenia hasičského zboru. V roku 1977 

bola osadená pamätná tabuľa na čelnej strane zbrojnice pri príležitosti 50.výročia. Jej autorom je akademický sochár 

Stanislav Bíroš z Bytče.  

H R A D N Á 

Súľov a Hradná tvorili v minulosti jednu politickú obec a tak počiatky organizovaného hasičstva majú spoločné 

korene. Medzníkom nového vývoja požiarnej ochrany v Hradnej je rok 1937. Hradná sa rozvíjala ako samostatná 

dedina, počet obyvateľov a domov postupne vzrastal. Na boj proti požiarom a iným živelným pohromám tu bol 17.mája 

1937 založený samotný hasičský zbor. Archívne materiály z činnosti organizácie v Hradnej nezapadli prachom 

zabudnutia a v mnohom sú inšpirujúce pre dnešnú generáciu. Potvrdzujú, že zbor založilo 19 obyvateľov, z ktorých 7 

už malo skúsenosti z organizovania hasičstva v Súľove. Prvým veliteľom sa stal Štefan Boško, bývalí zástupca veliteľa 

v Súľove. Za tajomníka zvolili Bedricha Autratu. Hneď po založení zbor zápasil s nedostatkom techniky. Primitívna 

ručná striekačka bola umiestnená na voľnom priestranstve v strede dediny. Až v roku 1939 tu vybudovali drevenú 

hasičskú zbrojnicu, ktorá slúžila dlhé roky. Časť priestorov sa využívala na čistenie obilia, čím si zbor získal sympatie 

a podporu obyvateľstva. Novú hasičskú zbrojnicu si Hradná vybudovala v roku 1974 svojpomocne. Terénne úpravy a 

oplotenie boli dokončené o rok neskoršie. Pri zásahoch hasiči používali ešte aj v roku 1954 starú ručnú striekačku. 

Technický stav výzbroje sa zlepšil dodaním motorovej striekačky PS-8. V auguste 1974 zbor dostal novú striekačku 

PS- 12 a o niečo neskoršie vozidlo Tatra 805, ktoré slúžilo až do roku 1985. Koncom predmníchovskej republiky v 

organizácii pracovalo 19 členov. V roku 1942 do nej vstúpil Jozef Podhorány, organizátor protifašistického odboja v 

dedine na okolí. V roku 1957 zbor tvorilo 30 hasičov. Aj v Hradnej hasiči hrávali divadelné predstavenia. Ako režiséri 

vynikali Bedrich  Autrata a Jozef Kosar. V hasičskom zbore sa sústreďovala veľká časť spoločenského života v 

Hradnej. Chýrne boli hasičské zábavy, na ktorých zabávala obyvateľov husličková hudba, ktorú dlhé roky viedol 

kapelník Jozef Kereš. 

J A B L O N O V É 

Prvé pokusy o organizovanie dobrovoľného hasičstva v obci Jablonové sa hlásia do roku 1926. Organizátori pre 

odpor starostu neuspeli, hoci hasičstvo patrilo do samostatnej pôsobnosti obecného úradu. Hasičský zbor bol založený 

až 26.mája 1927, pričom veľkú iniciatívu vyvinul notár Kazimír Treskoň. Prvým predsedom sa stal Juraj Krajčí. Práca 

sa rozbiehala pomaly, hatili ju najmä odborné sporymedzi vedením a členmi. K náprave došlo v roku 1928. Na valnom 

zhromaždení 1.novembra bol zvolený za veliteľa Štefan Baláž, ktorý mal dôveru nielen hasičov, ale aj väčšiny 

obyvateľstva. Zlepšila sa tiež finančná situácia, v roku 1929 dostal zbor podporu 1000 korún od ministerstva vnútra. 

Zbor mal v roku 1934 11 členov, .veliteľom bol aj vtedy Štefan Baláž. Funkciu zástupcu veliteľa zastával František 

Hanulík, tajomníkom bol Štefan Čička, pokladníkom Marek Bučo, dozorcom majetku Ján Tarhaj, revízormi Štefan 

Galo a Jozef  Koštek. 

Najväčší zaznamenaný požiar vypukol v dedina v apríli 1888. Zhorelo 14 usadlostí a hospodárskych objektov a aj 

bývalá pánska krčma. Zaevidované sú tiež požiare v rokoch 1900, 1904,a 1917. Po roku 1945 sa pomery na úseku 

hasičstva zlepšili, napriek tomu zbor zasahoval pri požiaroch i v rokoch 1949, 1951, 1977 a 1980. V poslednom období 

požiare nezapríčinili väčšie škody, keďže zbor sa venoval predovšetkým preventívnej činnosti. 

K O L Á R O V I C E - Č I A K O V resp. Vrchy 

Hasičský zbor v Kolároviciach na vrchoch, ako to vravia domáci, vznikol v roku 1927. V celej politickej obci stálo 

vtedy 704 domov, na vrchoch si usadlíci vybudovali 232 rodinných, prevažne drevených domov. Obyvatelia hľadali 

cestu, ako najlepšie ochrániť životy a svoje majetky pred ohňom. Východisko našli v založení samostatného hasičského 

zboru. Podľa pamätníkov organizácia vznikla v roku 1931. Mala údajne až 34 členov. Predsedom sa stal učiteľ Albert 

Šimončík, veliteľom Vojtech Dzúrik, tajomníkom Ján Bielik, pokladník Martin Raždík, a hospodárom Štefan Malik. 

Vo výbore ešte pracoval strojník Jozef Škoruba. V hasičskej ročenke 1935, ktorá je hodnoverným historickým 

prameňom sa uvádza, že zbor bol založený v roku 1930, o štyri roky neskoršie mal iba 16 členov. Na jeho bol veliteľ 

Albert Šimončič, zástupcom veliteľa bol Jakub Hruštínec, tajomníkom Ján Bielik, pokladníkom Urban Raždík a 

dozorcom majetku Štefan Molik. Funkciu revizorov zastávali  Pavol Škoruba a Barnabáš Raždík, Funkcionári sa často 

menili, ale všetkým patrí vďaka za záslužnú činnosť na poli požiarnej ochrany. Významným funkcionárom na vrchoch 

bol bezesporu Štafan Molik-Zaslúžilý člen DPO ČSFR, a tiež neúnavný Jozef Papaj. Koncom 80-tych rokov základňu 

tvorilo 75 členov z toho 20 žien.  

Ján Gärtner   
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Rozhovor s pani JUDr. Lýdiou Dzurianovou 
V tomto čísle budeme pokračovať v opise rozhovorov s pani JUDr. Lýdiou 

Dzurianovou. Je to rozhovor na zakončenie, nakoľko sme vyčerpali informácie, ktoré 

nám povedala počas rozhovorov pani Lýdia. Na návštevu sme chodili s pani 

Katarínou Kasagrandovou.  Touto cesto chceme poďakovať pani Lýdii za cenné 

informácie ktorými nás obohatila. Jej informácie a jej fotografie sú veľkým prínosom 

pre sprístupnenie života Bytčanov v rokoch jej mladosti.  Rozhovor sme robili 6.3. 

2019. 

Pani Lýdia spomína, ako kostol na námestí opravovala stavebná firma 

z Trenčianských Teplíc. Táto stavebná firma stavala rodinné domy aj ľuďom vo 

Veľkej Bytči a konkrétne aj dom v ktorom býva dnes pani Lýdia. V rodičovskom 

doma pani Lýdie býval aj nemecký oficier po príchode Nemcov do Veľkej Bytče. 

V roku 1940 prestal byť kňaz Jančovič dekanom. Pani Lýdia zaspomína, ako Dr. 

Martin Míčura presadil do Veľkej Bytče na faru Jančoviča ktorý pochádzal z obce 

Dlhé Pole. Jančovičová neter bola mama pani Lýdie a preto pani Lýdia šla do Bytče.  

Katolícka škola 29.6.1932, II. trieda: Jánošík Štefan, riaditeľ; 1 – Janeček Tondo, 2 – Pohowejová Stela, 3 – Fundárková, 4 – Durmanová Luda 

(Lyda), 5 – Kochová Tonka, 6 – Danišová Hanka, 7 – Špánik Jano, 8 – Pagačík Kamil, 9 – Skotnický Svoro, 10 – Čebeková Magda, 11 – Palko 

Imrich 

Spomína ako chodila do mládežníckej organizácie s názvom Orol. Spomína na Viktora Arletha.  

Spomína na Róberta Marčiša a jeho mamu. Pani Lýdia nám rozpovedala ako sa oproti ihrisku nachádzala hohošovská 

    

Pani Lýdia spomína, že foto fotil Ing. Pavel Martinický, no nespomína si, kto tam žil. 
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záhrada a tak ako sa nachádzajú bytovky sa nachádza bitúnok.  Spomína aj na Charapovu pílu, ktorá sa nachádzala 

smerom na terajšiu mestskú časť  Malá Bytča. V miestach, kde sa zhodou náhod nachádza tiež stolárska firma. V tom 

čase tam mal zastávku autobus ktorý premával do obce Štiavnik. Volali ho Bujko a šofér sa volal Rovňan. Spomína 

ako do Veľkej Bytče došiel  pán Ján Antala a ako dnešná ulica Dukelská volala Roosveltova ulica. Zaspomínala si na 

rozhľadňu ktorá sa nachádzala Na Stráni a chodievala sa tam učiť spolu aj s Anastáziou Tisovou.  

Pani Lýdia nám rozpovedala aj, kde sa nachádzal kočací zámok v Bytči. Nachádzal sa oproti stavebninám Stavoartikel 

v miestach, kde budujú  reštauráciu.  Spracoval PhDr. Martin Gácik 

JUDr. Martin Mičura a štátna rada 

„Mičura Martin, JUDr., prezident súdnej tabule, Veľká Bytča. Narodený v roku 

1883 v Dlhém Poli v župe Trenčianskej. V roku 1907 promoval na doktora 

politických vied a v roku 1908 na doktora práv. Bol advokátom vo Veľkej Bytči a 

po prevratu stal sa prednostom okresného národného výboru tamtiež. Po 

nástúpenie vlády Šrobárovej bol menován županom župy Tekovskej a neskoršie 

župy Nitrianskej. Bol tiež žurnalisticky činným a jest najlepším slovenským 

odborníkom v oboru slovenskej administratívy. V roku 1920 bol v úradníckom 

kabinete menován ministrom bez odboru a ministerskú radú poveren plnou mocou 

pre správu Slovenska. V roku 1921 prešiel v tejže hodnosti do kabinetu doktora 

Beneša. Pri voľbách v roku 1925 zvolen poslancom na program Československej 

strany ľudovej.“ Toľko citát z knihy „Album representantú všech odború 

veřejného života Česko – Slovenského. Strana 1058, rok vydania 1927, hlavný 

redaktor bol profesor Fr. Sekanina. 

Na internete sa všeobecne dočítame o JUDr. Martinovi Mičurovi, že okrem iného 

a to citujeme z Wikipédie „V rokoch 1943 – 1945 bol podpredsedom Štátnej 

rady.“ 

Chceli by sme čitateľom vysvetliť, čo to bola Štátna rada. Budeme citovať z Ústavného zákona číslo 185, zo dňa 21.7. 

1939 o ústave Slovenskej republiky. V Hlave piatej sa píše o Štátnej rade a to v paragrafoch 51 až 57: 

§51 

„Štátna rada sa skladá takto: 6 členov menuje prezident republiky, 10 členov  vysiela Hlinková slovenská ľudová strana, 

po 1 členovi vysielajú registrované strany národnostných skupín  a stavy, ďalšími členmi sú: predseda vlády a predseda 

snemu.  

§52 

Štátnej rade prislúcha: 

A, zisťovať, či nastala skutočnosť, ktorá prezidentovi znemožňuje plniť jeho funkciu (§36) 

B, trestne stíhať prezidenta republiky (§39) 

C, trestne stíhať predsedu a členov vlády (§49) 

D, zostavovať kandidátnu listinu pre voľby do snemu,  

E, rozhodovať o strate poslaneckého mandátu na návrh predsedníctva snemu 

F, podávať návrhy zákonov,  

G, podávať prezidentovi republiky a vláde dobrozdania vo veciach politických, kultúrnych a hospodárskych.  

§54 

(1) Funkčné obdobie štátnej rady je trojročné. 

Tieto informácie čerpáme z časopisu s názvom Týždeň, číslo 17/2020. Týkajú sa Dr. Martina Mučuru a tak ich v našom 

časopise uverejňujeme. Sú to zaujímavosti, ktoré určite obohatia čitateľov o informácie.  

Na Slovensku okrem silného politického prúdu ľudákov teda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany pôsobili aj menej 

známi česloslovenskí lidovci, teda Československá strana ľudová. Ich šéfom bol práve Dr. Martin Mičura. 

Martin Mičura sa narodil v roku 1883 v obci Dlhé Pole. Jeho rodičia boli zámožní gazdovia. Martin Mičura študoval 

právo na univerzitách v Berlíne a v Kluži. Počas štúdií sa zblížil so slovenským národným hnutím a to s katolíckou 

časťou okolo Andreja Hlinku. Po páde Rakúsko  - Uhorskej monarchie v roku 1918 podporil vznik Československej 

republiky a bol aj signatárom Martinskej deklarácie. Toto všetko Martin Mičura robil ešte vo farbách Slovenskej 

ľudovej strany a táto strana v tomto čase úzko spolupracovala s Československou stranou lidovou alebo aj rovnocenný 

názov s Československou stranou ľudovou. V roku 1920až 1921 sa Martin Mičura stal najvyššie postaveným Slovákom 



9 

– ministrom s plnou mocou pre Slovensko. K politickému 

rozchodu ľudákov a ľudovcov alebo ľudákov a lidovcov došlo až 

v roku 1921.  

Československá strana lidová nechcela rezignovať na svoje 

pôsobenie na Slovensku.  Jej predstavitelia sa rozhodli vytvoriť 

slovenskú odnož, ktorá by oslovovala katolíckych voličov a tým 

by oslabovali Slovenskú ľudovú stranu. V roku 1925 vznikla 

slovenská sekcia tejto strany na čele s Martinom Mičurom. Martin 

Mičura politický program formuloval na zjazde strany 

v Trenčianskych Tepliciach. Odmietol Hlinkov autonomizmus 

a ako alternatívu k nemu postavil vybudovanie krajinskej 

samosprávy.  

Nová Mičurová strana musela čeliť ostrým útokom 

a zosmiešňovaniu zo strany ľudákov. Na Slovensku Mičurova 

strana nezískala nikdy masovejšiu podporu.  

Najlepší volebný výsledok dosiahli mičurovci v roku 1928, dostali 43000 hlasov. Najväčšie volebné bašty boli v okolí 

Považskej Bystrice, Martina, Nitry a na Kysuciach. Martin Mičura sedel v pražskom parlamente od roku 1925  do roku 

1938.  

Na jeseň v roku 1938  Martin Mičura podporil autonómiu a ohlásil spojenie svojej strany s Hlinkovou slovenskou 

ľudovou stranou. Získal kreslo predsedu Najvyššieho súdu.  

No nikdy si nezískal úplnú dôveru od ľudákov. Martin Mičura po vzniku Slovenského štátu aktívne komunikoval so 

skupinami, ktoré boli vtedajšiemu režimu v opozícií.  Šlo najmä o bývalých agrárnikov okolo Vavra Šrobára 

a umiernených ľudákov z okruhu Karola Sidora a Pavla Čarnogurského. Neskorší líder Demokratickej strany Ján 

Ursíny  vo svojich Spomienkach píše o tajnej porade sidorovcov  s bývalými agrárnikmi v lete 1943, na ktorej Karol 

Sidor predstavil víziu povojnového usporiadania. Slovensko podľa Karola Sidora obsadia západní spojenci a toto bude 

príležitosť na vznik federatívneho Poľsko  - slovenského štátu. Prvým slovenským prezidentom sa podľa Karola Sidora 

mal stať práve Martin Mičura.  

V roku 1943 sa vo Veľkej Bytči v dome Martina Mičuru uskutočnilo tiež stretnutie, na ktorom sa okrem Martinu 

Mičuru zúčastnili Vavro Šrobár, Imrich Karvaš, Peter Zaťko a predseda slovenského snemu Martin Sokol. Z tohto 

stretnutia vzišiel dokument pod názvom „Memorandum piatich bývalých ministrov“.  V Memorande sa politici hlásili 

k obnoveniu Československej republiky a to „bez otrasov, bez revolty a chaosu vo verejnej správe“.  

No keď Martin Mičura prijal od prezidenta Jozefa Tisa miesto v Štátnej rade, Vavro Šrobár Martinovi Mičurovi prestal 

dôverovať a prerušil s Martinom Mičurom komunikáciu.  

Podľa spomienok Imricha Karvaša však Martin Mičura aj funkcie v Štátnej rade pomáhal odboju a podieľal sa na 

presune financií a strategických zásob do Banskej Bystrice pre potreby Povstania.  

Po skončení druhej svetovej vojny v júli Martina Mičuru zatkli príslušníci sovietskej tajnej polície NKVD a odvliekli 

ho do Sovietskeho zväzu. Martin Mičura zomrel v Sovietskom zväze vo väzení pravdepodobne v roku 1946. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

  
Noviny Ľudová politika, ročník 1929 

Noviny Ľudová politika, ročník 1929 
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Pokiaľ vediete čo už len malé zoskupenie ľudí v nejakom klube musíte si uvedomiť, že v každom klube budú členovia 

pasívni a aktívni a v horšom prípade tí, čo sa len vezú. Keby som mal dať pomyselnú nálepku pani Kataríne, tak by 

som ju zaradil ako hyperaktívnu členku. Ba dokonca sa nebojím ju prirovnať k „dvanásť valcovému motoru s turbom“. 

Z nej totiž tá energia priam srší. Nehovorím to len tak, pretože keď jej zadáme v Galze hoci akú „úlohu“ vždy nám 

pomôže a bleskovo. Či je to zohnať dáku nezohnateľnú fotku, či niečo naskenovať alebo zabezpečiť, napríklad stráženie 

výstavy, vždy je ochotná a „blesková“. A to si na nej s Maťkom veľmi vážime a považujeme. Okrem iného je ďalšou 

„echt“ Bytčiankou a jej starého otca Ferdinanda Martinického prezývali Pitsburg. Pár rokov dozadu sme pri jej 

životnom jubileu dali spraviť privátnu pohľadnicu aj z jej rodovými erbami na ktoré má aj certifikát. Aktívne jazdí 

autom a na bicykli jazdí jak „ďas“. Jej srdcovou záležitosťou sú ikony – „maľuje ich“ a vystavuje a samozrejme aj 

predáva, no nie pre nejaký finančný prospech, ale preto aby sa jej vrátili aspoň peniažky, ktoré do svojej záľuby 

investovala. Totiž to „maľovanie“ ikon – lepšie povedané písanie ikon je dosť náročná záležitosť aj na materiál, ale aj 

na vedomosti. A tak som sa jeden podvečer vybral za pani Katarínou, aby som ju „vyspovedal“ a aby nám o svojej 

záľube trochu porozprávala. 

Rozhovor s Katarínou Kasagrandovou 

Pani Katarína myslel som si že ikony sa maľujú, ale predtým, ako 

som Vás navštívil trochu som sa „pripravil“ a viem, že sa venujete 

ikonopisectvu a vlastne sa nejedná o maľovanie, ale o písanie ikon, 

prečo písanie? 

Správne Jozef, je to preto – lebo evanjelista Lukáš, bol v danom čase 

doktor medecíny a pochopil, že ľudia môžu mať evanjelium napísané 

neviem koľko krát – keď nevedia čítať – je im to na nič. On síce 

evanjelium napísal, ale ho aj namaľoval . Vždy maľoval to čo bolo 

v evanjeliu napísané.  

Pani Katarína, asi existuje viac štýlov písania ikon, aký štýl písania 

používate vy? 

Je viac druhov, napr. ruský, bulharský... Ja píšem ikony podľa Rubleva - 

je to ruský mních, žil v kláštore Vladimír vzdialenom od Moskvy asi 200 

km. Je uznávaný ako najlepší ikonopisec vôbec, žil v 16.storočí. 

Pani Katarína, na aký materiál sa píše ikona? 

Ikona sa píše na drevo, vždy na  najlacnejšie drevo v danej oblasti. 

Napríklad Rublev písal ikony na brezové drevo, lebo v danej oblasti sa 

vyskytovalo najviac brezového dreva. Ja píšem na smrek. Syn mi síce 

zohnal červený smrek, no zišlo z toho, pretože červený smrek je dosť 

ťažký a pri výstavách, ktoré som absolvovala mám čo niesť v škatuliach 

po 8 zabalených, ale hlavný dôvod je ten, že červený smrek veľmi „točí“ 

– ohýba ho. Preto používam obyčajný smrek, je najľahší a ohýba ho najmenej. 

 

 
Oravská dedina v prevedení pani Kataríny 

  

Pani Katarína s posledným dielom 
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Ako zháňate toto smrekové drevo?  

Nakupujem ho vo veľkosklade a je vysušené na 12%. Donesiem ho stolárovi (Jurajovi Hajduchovi) on mi urobí dosky 

na žiadaný rozmer (napr. A4 + 2,5 cm okraj ) alebo samozrejme taký rozmer o aký ho požiadam. Doska s okrajom, 

ktorú mi stolár pripraví na hotovo musím pripraviť na písanie, natriem dosku na bielo, volá sa to levka. To je glej 

rozrobený v plavenej griede a po natretí glejom lepím látku a znova pretieram glejom. Brúsim a brúsim to poriadne, 

aby som dosiahla čo najjemnejší povrch. Ono to písaniu ikon nevadí, ale pokiaľ tam dávam zlato (24 karátové) všetky 

tie hrboľky a nerovnosti by tam bolo vidieť.  

Viete nám prezradiť kam chodíte na inšpiráciu? 

Mám predlohy nakreslené na papieroch, vyberiem si z niektorých, ktoré ma zaujmú a následne píšem ikonu do 

pripraveného rámika, technikou suchou vaječnou (vajce + víno) – len žĺtok a aj žĺtok musí byť odblanený. Písanie ikon 

je totiž mokrý proces, ja píšem suchou vaječnou temperou. Používam víno – biele, červené by už farbilo. Používa sa aj 

pivo, ale nakoľko ide o náboženskú tématiku, ja používam víno. Pri ikonopisectve poznáme len 2 druhy farieb: číre 

a zemité. (Prirovnala by som to k pohľadu cez okno- umyté alebo špinavé) 

Ako dlho Vám trvá napísanie ikony? 

Ikona na hotovo mi trvá asi 3 týždne aj s povrchovou úpravou. Niekto by povedal, že je to ako vymaľovánka,  no musím 

ten obraz nechať „vytiahnuť“. Tak isto nanášam farby na farby, aby som dosiahla plastičnosť napríklad ošatenia. Pri 

písaní musím dodržovať aj jednotlivé farby: Pán Ježiš je odborne Kristus Pantokrátor - vševládca vesmíru (plášť musí 

mať spodný bordový – kráľovský, vrchný plášť modrý - človek) a vždy sa Vám musí dívať do očí. Panna Mária sa 

môže dívať do očí aj nemusí, väčšinou sa díva pred seba  (plášť musí mať spodný - modrý – človek, vrchný bordový - 

kráľovský) čiže – kráľovná neba i Zeme. To všetko má svoj 

význam. 

Po napísaní ikony sa ikona ešte nejako povrchovo 

upravuje? 

 Samozrejme, lakuje sa – no nie obyčajným lakom, ak Vám 

to Jozef nebude vadiť – niektoré špeciálne materiály by som 

si nechala pre seba, berte to ako „výrobné tajomstvo“. Ale, 

napríklad pozlátiť svätožiary je skoro hodinárska práca, musí 

sa to lepiť veľmi opatrne. Je to 24 karátové zlato, cena 

jedného balenia je 50€ a je tam len pár pásikov.  

Vždy ste vystavovala aj na našich výstavách, kde ešte 

všade? 

Tak vystavovala som na Slovensku – V Prievidzi, Rajeckých 

Tepliciach, Nitre, Žiline, Bytči ...ale aj v Poľsku a aj 

v Švajčiarsku. Momentálne moc nevystavujem, keď sa mi 

podarí urobiť jedna, dve výstavy do roka, som rada.  

Venujete sa len ikonám alebo ste skúsila aj niečo iné? 

Nedávno mi syn „napodjaril“ -  aby som „urobila“ Oravskú 

dedinu. Robím to takou temperovou technikou ako ikony, 

akurát pridávam temperové farby a podklad je na preglejke.  

Pani Katarína, vy ste rodáčka z Bytče narodená v Bytči, 

prečo vášho starého tatu volali Pitsburg? 

Môj starý tata mal v Bytči krčmu, bol 3x v Amerike 

v Pitsburgu, to preto. V Amerike robil krajčíra. Vždy som sa ho pýtala: Čo si tam šil? „Ja som bol špecializovaný krajčír 

a šil som len na pánske vesty“. Ale spomeniem ešte jeho prvú cestu do Ameriky, vravieval – „ Mama ma budzí – Ferduš 

vstávaj je svetová válka, uchodz do Ameriky lebo by si musel narukuvac. Dala mi pas pre kravu, jedny topánky obuté, 

druhé zviazané šnórkami poza krkom, prešiel som Čechy do Nemecka do Hamburgu a od tál som išiel šífom do 

Ameriky, prišla búrka a tak som chcel vidzec jako tá búrka na mori vyzerá, vyšiel som na palubu - jak ma raz tá vlna 

šľahla – hnedz som sa po rici šmýkal do mora, šcascie že tam bolo zábradlie čo ma zachycelo. Jeden námornik z lodze 

ma chycel za golier a kopnúl do rici hnedz som bol naspiatek v podpalubí“. 

Pani Katarína, ďakujem za rozhovor... Spracoval JL 

  

Časť ateliéru pani Kataríny 

Pani Katarína tiež holduje zberateľstvu – zbiera kuchynské váhy 
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Hovorí sa, že kto nemá rád zvieratá a kvety nemá rád ani ľudí – asi na tom niečo pravdy bude. Dnes si predstavíme 

ďalšiu obrovskú tému a tou je - flóra. Ten kto sa rozhodne zbierať a pustí sa do zbierania rastlín, nebude mať problém 

so zbieraním známok, alebo vytvorením exponátu, pretože téma flóra je bohato zastúpená vo filatelii. A nie sú to len 

okrasné rastliny, ale aj liečivé, úžitkové rastliny, kaktusy, listnaté a ihličnaté stromy,...sú to vlastne továrne na kyslík – 

vďaka nim je zemská atmosféra dýchateľná a okrem iného rastliny nám, ale aj zvieratám poskytujú potravu. Môžeme 

z nich stavať obydlia, liečia nás, poskytujú nám palivo a napríklad v horúcich dňoch nás vo svojom tieni aj ochladia. 

Nás - starších filatelistov by mohli zaujímať z témy flóry, napríklad prírodné afrodiziaká, okrem čokolády, morských 

plodov, jahôd alebo petržlenu je tu asi najznámejšia rastlinka či skôr koreň rastliny ženšen (Panax ginseng), je ich viac 

druhov (Americký, Sibírsky, Kórejský,...) najznámejší je ten Čínsky, okrem účinkov na erektívnu disfunkciu má 

výborné účinky aj na pamäť, sústredenie a znižuje únavu. A na záver ešte jedna perlička – v stredoveku bolo čierne 

korenie také drahé, že sa jeho zrnká používali ako platidlo. 

 

 

Chyba na známke 

Dnešná chyba na známke je z Afriky a to z Keňe, na trojšilingovej známke si poštová správa 

z Keňe neustrážila telefóny, lepšie povedané číselníky telefónov – na jednom aparáte je 8 

otvorov a na druhom 9. Správne má byť 10. 

 

 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...  
V minulom čísle som Vám predstavil Jána Fundárka a v dnešnom 

čísle to bude druhý z bratov Fundárkovcov – Marián. Aj keď na 

burze ich stretnete vždy spolu pri jednom stole. Ako chalan sa 

zbieraniu venoval len tak ledabolo, známky, odznaky, staré peniaze 

ako všetci z ulice. Obrat nastal po návrate z Čiech kde pracoval až 

do roku 1986, kedy ho na filateliu a zberateľstvo „namotal“ brat 

Janko. Takže začal dosť neskoro, ale zato dobehol toho v zberateľstve dosť. Posúdte 

sami – zbiera všetko čo sa týka Nemecka -  (Deutsche Reich, NSR, Západný Berlín, 

DDR – komplet) + nemecké kolónie. Austrália – skoro komplet. Maľované pohľadnice 

maliarov (Lada, Šimúnek, Ondrejička,...+ kroje, Slovensko) + veľká zbierka - peniaze na pohľadniciach – celý svet. 

Mince – Slovenský štát a ČSSR. Zbierku dopĺňa kupovaním na internete a v súčasnosti „dobrusuje“ zbierku unikátmi.  

Veľkosť použitého materiálu je prispôsobená. Spracoval JL  
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 Oral history 

„Žabiarska sága“   
 

 

V dnešnej časti seriálu si zaspomína na začiatky, ale aj zaujímavosti okolo „hliníckych hasičov“ - terajší veliteľ 

hasičského zboru Hliník nad Váhom -  Miroslav Frolo, funkciu veliteľa vykonáva oficiálne od roku 1996 takže pri 

storočnici hasičského zboru v roku 2021 bude aj on oslavovať úctihodné  - 25 – výročie vo funkcii. 

„Po vojne som do zboru nastúpel jako strojník, kedz sme chceli ísc na nejakú súťaž poslal nás veliteľ (Filip 

Gácik) za pokladníkom, lebo zme potrebuvali nejaké peniaze. Pokladník nás odbil – že musí zaplacic úmrtný 

fond a viac peňazí nemá – nemóžem Vám dac! A jako mladí ludzia sme chceli kdzesi ísc, v „požiarke“ bolo 

po jednej hadici, furt zme sa rýpali v tej 805- ke proste peniaze zme potrebuvali. Ja som bol typ kerého to 

dráždzelo, asi to mám v krvi – čosi robic , organizuvac. Tak zme začali v „požiarke“ robic také jednoduché 

diskotéky, aby zme si zarobeli najaké peniaze. Ale „starí“ nám to aj tak minuli na ten úmrtný fond. 

Umrtný fond – bol fond kerý si založeli starí členovia a kerý si placeli pri členskej známke – príklad členské 

bolo tricac korún a úmrtný tricac korún. Kedz umrel člen placela sa z teho muzika, ale neskôr to už 

nestačelo, lebo kedz ten úmrtný fond zakladali stála muzika tristo korún a neskôr to už bolo cisíc korún. Tak 

zme neskôr úmrtný fond zrušeli, ale kedz umre člen kupuje sa venec alebo kytica ze stuhu od hasičov. 

A smozrejme sa ten umretý „nese“ ku jame. Ale stalo sa nám, že si to pozostalá rodzina nepraje, vtedy 

stojíme pri truhle len jako čestná stráž. S tým nesením tej truhly to kamaráde neni sranda, ja som už zepár 

mrtvych odniesel, nechcem ci kecac, ale prejdzeš 20 – 30 metrov a začne ci vyrovnávac prsty a už ca musia 

vymenic, preto musia byc pri truhle náhradníci aby ca vymeneli a je jedno či sú to máry alebo truhla 

z rúčkami. Teraz sa nosí len z domu smútku, ale predtým zme nosievali od chalupy. Posledného – čo zme 

niesli od chalupy, tak ku koncu zme sa striedali hádam každých pac metrov.  

Ja dodám na záver, že toto som počul aj ja a nikto to nevie vysvetliť – jedna alternatíva je tá, že vraj to zem „ťahá“ 

toho mŕtveho k sebe a preto je taký ťažký.  

 

 

  

 

Pokračovanie nabudúce... 

(v článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej)  spracoval - JL - 

K foto (krajské kolo z roku 1958)  vrchný rad zľava – Jozef Chalúpka, Ján Kišo, Štefan Kováčik , František Chudý, Ján Rapšík, 

Ján Chalúpka, spodný rad zľava – Jozef Fundárek (Pilot), Ladislav Sauerman, Ján Gašperec (Bača), Ján Gabriš. 
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Privátne pohľadnice 

V mesiaci november 2019  sme vydali okrem iných pohľadníc aj 5 privátnych pohľadníc a to:  

1. Mária Gáciková Večierka v Bytči, 2. Grétka Gáciková v škôlke v Bytči, 3. Bytča – Základná škola Ulica mieru 

miesto zvané Školák, 4. Michal Synák chata Radovanka, 5. Kinex v Bytči   - vrátnica Radoslav Getting 1919 – 2001. 

Všetky pohľadnice sme vydali každú v počte 50 kusov. Názov edície „Privátne“.   

Milan Čorba 

Túto informáciu čerpáme z internetu a to z Wikipédie  

a z knihy od autora Milana Čorbu s názvom Oproti času. 

Dňa 26.7. 1940 sa v Bratislave narodil slovenský kostý-

mový výtvarník, scénograf a pedagóg. Vytvoril stovky 

kostýmových ná-

vrhov pre divadlo 

a film. Od roku 

1984 pôsobil 

v Slovenskom ná-

rodnom divadle, 

spolupracoval 

s Národním di-

vadlom Brno 

a Národním di-

vadlom morav-skoslezkým v Ostrave. Pôsobil ako pedagóg, 

dekan Divadelnej fakulty a rektor Vysokej školy múzických 

umení v Bratislave. V roku 2010 sa stal laureátom Krištáľo-

vého krídla za celoživotné dielo. Jeho Alma mater bola Uni-

verzita Komenského v Bratislave. Manželka bola Emília Vá-

šaryová. Zomrel 12.5. 2013. S Veľkou Bytčou ho spájajú 

jeho starí rodičia, ktorí boli Bytčania. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Bytčania na začiatku 1. svetovej vojny 

V tomto článku čitateľovi opíšeme ako začínala prvá svetová vojna vo Veľkej Bytči. Informácie čerpáme z „Dejín 

Bytče do roku 1948“ od autora učiteľa menom Ľudovít Meliš  Čuga. Knihu spísal na základe výpovedí  a spomienok 

starších Bytčanov a Sidónie Sakalovej. Kniha sa nachádza v Archíve v Žiline.   

O zavraždení Rakúsko – Uhorského následovníka trónu Františka Ferdinanda d‘Este 

a jeho manželky menom Žofia Chotková sa bytčania dozvedeli 30.6. 1914 o pol ôsmej 

večer.  „Za výkladnou tabuľou obchodu obchodníka s rozličným tovarom menom Jozef 

Kemény na Štefánikovej ulici (dnes ulica Sidónie Sakalovej ) trčal zlovestný telegram“. 

Udalosť vo Veľkej Bytči spôsobila veľký rozruch. Podľa pamätníkov ako to zaznamenal 

autor  nemal nikto kľudné spanie. „Bude vojna“ šepkali si Bytčania. Toto napätie trvalo 

mesiac.  K atentátu došlo dňa 28.6. 1914 a vojnu vyhlásili 28.7. 1914.  

Dňa 31. 7. 1914 sa začervenali na bytčianskych domoch a plotoch popriliepané „C  

ohlásenia o vyzvaní a svolaní landšturmu“. Plagáty Bytčanom oznamovali, že Jeho 

cisársko a Apoštolské Veličenstvo najmilostivejšie nariadiť ráčilo vyzvať domobranu, 

aby nastúpila vojenskú službu. 

Do ohlušujúceho hukotu bubnov a do vreskotu trúb sa miešal nárek žien, matiek a detí. 

Niektorí oduševnení maďaróni sa radovali a vykrikovali „Eljen a háború!“ 

Dňa 4.9. 1914 bytčianski muži rukovali. Do pochodu Bytčanov – rukujúcich  hrali hasiči vojenské marše. Jeden 

plagát z tejto doby pochádza z majetku Sidónie Sakalovej a je uložený v archíve. Tlačila ho maďarská štátna tlačiareň.  

Keď muži odišli, doma zostali smútiaci rodinní príslušníci. Hovorievali si „nech im Pán Boh pomáha“. Sledovali 

pri moste vlaky, ktoré odvedencov odvážali preč. 

O 6 až 8 dní neskôr sa Bytčania dozvedeli o prvých zranených a chodili sa informovať na vlakovú stanicu na osudy 

chlapov na fronte. Zraneným vojakom na bytčianskej stanici nosili a podávali 

občerstvenie.  

Vo Veľkej Bytči zriadili kurz pre dobrovoľné sestričky ošetrovateľky. Tie mali 

ošetrovať privezených ranených vojakov a poprípade aj chorých občanov ak by došlo 

k nejakej epidémií. Lekári boli totižto na fronte. Kurz prebiehal v učebniach štátnej 

ľudovej školy a trval 3 týždne. Prednášal tu okresný lekár dr. Politzer po maďarsky 

a obvodný lekár Dr. Markfeld po nemecky. Dr. Minárik praktický lekár prednášal po 

slovensky. Kurzu sa zúčastnilo 65 účastníčok. Z týchto 65 účastníčok sa po absolvovaní 

kurzu do prvej dobrovoľnej služby prihlásili iba 3  a to Jozefa Veselá, Sidónia Sakalová, 

Gizela Schlesingerová. Služby sa konali v Žiline na vlakovej stanici tri týždne a potom 

ich striedali sestričky z Červeného kríža.  

Vo Veľkej Bytči zaviedli policajný dozor hneď začiatkom vypuknutia vojny. Úrady 

potrebovali zneškodniť akékoľvek bojkotovanie vojnového úsilia. Niektorí obyvatelia 

pomáhali policajtom a oznamovali každý slobodnejší prejav mienky proti vojne. Jedným 

z týchto oznámených bol klerik Štefan Fundárek. Oznámili ho za to, že kdesi vyslovil 

„Vojna nevypukla preto, že usmrtili Františka Ferdinanda a jeho manželku, vojna je osudovou udalosťou pre 

Slovanstvo“.  Mladíka, klerika v septembri 1914 policajti zobrali hneď po udaní, oznámení. Pratali ho na železničnú 

stanicu a jeho otec len smutne pozeral za ním.  

Mladý klerik Štefan Fundárek tri mesiace sedel v policajnej cele a čakal na výmer trestu. Trest dostal 13 mesiacov, 

no tento trest mu znížili potom na 4 mesiace. Trest si klerik odsedel teda vo vyšetrovacej väzbe. V decembri 1914  

Štefana Fundárka pustili na slobodu. Údajne sa o zníženie trestu zaslúžil Dr. Jozef 

Teszelotký, bytčiansky dekan – farár, prísediaci súdu v Prešporku.  

Klerik Štefan Fundárek celý život prežil v meste Bytča. Už sme sa o ňom a jeho činnosti 

dočítali v predchádzajúcich článkoch. Žil v dome na dnešnej ulici Andreja Hlinku vtedy 

to bola Leninova ulica a Bytčania ho poznali ako kaplána Fundárka. Ja si ho osobne 

pamätám a chodievali sme so starým otcom Marianom Mahdíkom k nemu na návštevy. 

V kostole na námestí kaplán Štefan Fundárek slúžieval omše na bočnom oltári a volali sa 

to tiché omše. Kaplán Štefan Fundárek zomrel v roku 1985 a je pochovaný na rímsko 

katolíckom cintoríne v Bytči. Určite sa tu s ním ešte stretneme nakoľko bol vo Veľkej 

Bytči činná osoba. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  

Štefan Fundárek 

Štefan Vallo a Štefan Fundárek 

Štefan Mahdík (18 ročný, 

ročník 1895) 
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Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1940 - 1945 
V tomto čísle sa pokúsime namiesto opisu života Bytčanov v roku 1941 opísať trošku dobu v ktorej žili obyvatelia 

okresu Veľká Bytča v kontexte celorepublikovom. Samozrejme aj dopíšeme informácie zo získaných materiálov k roku 

1940, ktoré sme pozabudli publikovať a prikladáme im určitú váhu pre čitateľa. 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči vydal pod číslom 1092/1940 zo dňa 9.12. 1940.  Zoznam vytvorili na základe výnosu 

UŠB zo dňa 4.11. 1940 číslo 22.042/5 – 1940. Jedná sa o objekty, kde je bola potrebná stála stráž. Túto stráž vykonávali 

buď zamestnanci podniku alebo členovia Hlinkovej gardy za danú obec. Objekty u ktorých bola potrebná stála stráž: 

Objekt Poštový úrad Veľká Bytča, počet strážnych 2, menoslov strážnych : Cyril Getting, Ladislav Krúpa, Rudolf 

Weidlich, František Šípovský.  V poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy Veľká Bytča“. 

Poštový úrad Dolný Hričov:  počet strážnych 2, menoslov strážnych Anton Kilian, Hrehor Machút, Štefan Kurota, 

Štefan Chlbúch. V poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy Dolný Hričov“. 

Poštový úrad Dlhé Pole, počet strážnych 2, menoslov strážnych Ľudevít Adamčík, Jakub Šerík Fuják, Ján Mičura, 

Pavel Čapičík, v poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy Dlhé Pole“ 

Poštový úrad Veľké Rovné, počet strážnych 2, menoslov strážnych Michal Greguš, Vojtech Labaj, Ondrej Ostružár, 

Štefan Labaj, v poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy Veľké Rovné“. 

Poštový  úrad Kolárovice, počet strážnych 2, menoslov strážnych Pavel Batrna, Filip Šmahaj, Barnabáš Klacko, 

Adam Drbúl, v poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy Kolárovice“. 

Poštový úrad Štiavnik, počet strážnych 2, menoslov strážnych Michal Červenec, Jozef Mrázik, Valent Mikulík, 

František Plačko. V poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy Štiavnik.  

Poštový úrad Predmier, počet strážnych 2, menoslov strážnych Justin Bačík, Ján Dúbravka, Ján Ďuriník, Justin 

Furenda, v poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy Predmier“. 

Bratia Horn a.s. továreň na kožu, Veľká Bytča, počet strážnych 3, menoslov strážnych Michal Krúpa, Ondrej 

Slaninka, Štefan Tucík, Alojz Blaho, Jozef Cabaj, Jozef Dudoň, v poznámke je uvedené „zamestnanci podniku“. 

Veľkonákupná spoločnosť, zápalkáreň Veľká Bytča, počet strážnych 3, menoslov strážnych Eugen Komárik, 

Klement Chreňo, Jozef Šefanička, Ján Čarnecký, Ľudvik Gertner, Jozef Bača, v poznámke je uvedené „zamestnanci 

podniku“.  

Pivovar a sladovňa účastninná spoločnosť Veľká Bytča, počet strážnych 3, menoslov strážnych Juraj Bohuš, Ľudevít 

Maršálek, Tomáš Školek, Pavel Bohuš, Ján Kocian, Ján Gregor,  poznámke je uvedené „zamestnanci podniku“. 

Objekty u ktorých sa vyžaduje  len obchôdzková služba boli: 

Elektrické vedenie 100.000Kw a 20.000 Kw. Spojených elektrární severozápadného Slovenska v Žiline  

A, úsek Hričovské Podhradie až hranica žilinského okresu. Stanovište strážnych Hričovské Podhradie. Počet 

strážnych 7. Menoslov strážnych: František Michalék, Rudolf Hvorečný, Pavel Ďurajka. V poznámke je uvedené 

„členovia Hlinkovej gardy Hlboké“. Menoslov strážnych: Ján Šplha, Ján Dobroň, v poznámke je napísané „členovia 

Hlinkovej Gardy Hričovské Podhradie“.  

Menoslov strážnych: Peter Marčiš, Justin Puchoň, Štefan Hudec, Michal Sládek, Štefan Sládek, Peter Matúšek, 

Šimon Galček, Benedikt Hvorečný, Šefan Uhlarik, v poznámke je napísané „členovia Hlinkovej gardy Dolný Hričov.  

B, úsek Hričovské Podhradie až po nádražie Veľká Bytča, stanovište strážnych bolo nádražie Veľká Bytča.  

Počet strážnych 7, menoslov strážnych: Ján Kukučka, Izidor Buday, Peter Behrík, Teodor Beníček, Ján Klučínec, 

Ján Láni, Tiomáš Školek, Ján Pauer, Martin Hudec, Štefan Školek, Štefan Pobočík, Ján Zachara, Lukáč Lednický, Pavel 

Kratochvíl, v poznámke je napísané „členovia Hlinkovej gardy Veľká Bytča“. 

C, Úsek od Nádražia Veľká Bytča až po obec Rašov. Stanovište strážnych bola obec Predmier.  

Počet  strážnych 7. Menoslov strážnych: Ján Halás, Justin Kučera, Anton Minarik, Štefan Marčulinec, Pavel Malgot 

mladší, Pavel Vozatar, Leon Šúkala, Ondrej Slanička, Ján Slanička. V poznámke je uvedené „členovia Hlinkovej gardy 

Predmier“.  

Menoslov strážnych: Štefan Bušfy, Jozef Rosina, Albert Praženica, Jozef Frývald, Ján Gaňa, v poznámke je uvedené 

„členovia Hlinkovej gardy Hrabové“. Menoslov strážnych Okresný úrad vyhotovil v dvojnásobnom počte, lebo služba 

trvala 24 hodín.Materiál sme čerpali zo Štátneho archívu , kaštieľ Bytča, číslo 41/IV/1-98/555-338L, prezidiálne 13, 

Župný úrad Trenčín, Trenčianska župa II.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Zápalkové nálepky – ochranné známky a označovanie 
Zápalky, od svojho objavu ako „trecie svetlo“ v roku 1826, prešli dlhou skoro 200 ročnou cestou. Históriou sa mihne 

rodák z Veľkého Šariša – Štefan Romer (1788 – 1842), chemik, vyrábajúci vo Viedni od roku 1832 fosforové škrtacie 

zápalky. Výrobu odpozorovali u Š. Romera tovariš Adalbert (Vojtěch – Béla) Scheinost (v niektorých zdrojoch 

Šajnosta) a jeho neskoršia manželka Marie rod. Urbancová a začali v roku 1839 s výrobou zápaliek v Schüttenhofen 

(Sušice). Už 5 rokov predtým dostal povolenie na výrobu zápaliek/zapaľovadiel v Bratislave 4. 2. 1834 Michael Exel. 

Prvé zápalky (pytlíky) mali tlač priamo na obale, zápalky v škatulkách už mali zápalkové nálepky (ďalej len ZN) 

obsahujúce len text. V roku 1858 končia v Rakúsko-Uhorsku cechy, nastupujú gildy 

a potom obchodná a živnostenské komora so zákonom o ochrane obchodných 

známok. V počiatkoch bola platnosť registrácie 5 rokov a stála 10 korún. Pokiaľ 

vezmem za základ výroby zápaliek na Slovensku (Veľkú)Bytču rok 1872, tak tu 

niekde začínajú i prvé ZN. Od roku 1875 preberajú zápisy do obchodných registrov 

v Uhorsku krajské obchodné súdy – sédrie /existovali na Slovensku do roku 1953/. 

Registrácia ochrannej známky (značky) – „védjegy“ sa predlžuje na 10 rokov. 

Zrýchlim dej. Zápalkárne na Slovensku si registrujú po roku 1907 rôzne ochranné 

značky. Banská Bystrica napr. „slnko“, „žokej“, Trnava – „kladivko“ (predtým 

poľovník a pes skákajúci cez brvná, slon,…), Ružomberok – „prestrelená ruža“, atď. 

Predtým sa niektoré „chválili cudzím perím“, na ZN s jednoduchým textom sa 

objavovali medaile z rôznych výstav, ktorých sa ani nezúčastnili. V Bytči registrujú 

ochranné značky Fischer & Wittenberg – „bocian“, Wittenberg – „ihličnatý strom, 

bocian, pavie perá“, Reich a Steiner po roku 1913 – „vták ibis, pavie perá“ /Ibis – lat. 

Threskiornis/. Zdržím sa pri bytčianskom J. Reitterovi. 27. 7. 1889 zaregistroval 

ochrannú známku „labuť“ na pytlíkoch pod číslom 64. K predĺženiu registrácie došlo 

29. 1. 1907 pod číslom 296, „žaludné eso“ – 297, „bernardín“ – 298, „rak“ – 299. 

/Pozn. Labuť majú v logu od roku 1829 Harmanecké papierne, od roku 1878 

Keramické závody Znojmo, mal i Mareš – čistírna peří,../. V rokoch 1918 – 1945 sa 

v katalógu pri J. Reitterovi, oddiel G, číslo1 „žaludné eso“ mení na „muž pri ohníčku“. 

Pribudli „smradľavky“ – pytlíky, ktoré J. Reitter vyrábal ešte v 30-ich rokoch ale už 

so slovenským označením, pri nekvalitnej tlači „čo pytlík, to originál s labuťou“.  Pri 

J. Reitterovi je na ZN len jedno označenie: G. R. I. Pri druhej bytčianskej zápalkárni, 

Armin Reich & Viliam Steiner, v oddieli „H“, sa objavujú ochranné známky „tri 

pštrosie perá“, „bocian“. Po ich odchode z Bytče, sa asi v roku 1943 objavujú ZN s motívom „Atlas nesúci zemeguľu“ 

ale už s nápisom VDP Družstevné zápalky /VDP = Velkonákupní společnost družstev, Praha/. U druhej zápalkárni je 

celkom 8 označení na ZN: Reich & Steiner, R a S I, R a S I., R. a S. I., VDP I, VDP Bytča I., VDP I., VDP I Bytča.  

Špecifické je obdobie II. svetovej vojny. Zápalkárne (sirkárny) v protektoráte, v nemeckom monopole DMZG, 

produkovali zápalky pod číslami: 101 (Dlouhá Ves), 57, 120 (Lipník), 250, 299 (Sušice). Figuruje tu i 503 (Banská 

Bystrica). Povojnové obdobie výroby zápaliek v Bytči 1946 - 1954 je krátké. Kompletná zbierka povojnových 

bytčianských ZN obsahuje celkom 44 ks ZN od katalógového čísla 4a /Slovenské zápalky/ po 256 /„Očkovanie chráni 

zdravie“/. Na ZN sa objaví päť označení: B. I. – DREVOINDUSTRIA NÁRODNÝ PODNIK, B. I. ISKRA – 

NÁRODNÝ PODNIK, BI, B. I, B I., pričom posledné tri označenia boli v krúžku a pri nekvalitnej tlači dochádzalo 

k zámenám s ružomberskými ZN s označením RI v krúžku. Aby toho nebolo dosť, objavili sa „veľké a malé“ krúžky 

s milimetrovými rozdielmi, napr. kat. č. 109 Sväzarm. Len ako zaujímavosť, „slovenská vlajková loď“ Smrečina 

Banská Bystrica, stihla za obdobie 1945 – 1970 (1970 - zahájenie výroby zápaliek v kartónových škatuľkách v B. 

Bystrici) celkom 38 označení. Najčastejším bolo: SMREČINA BANSKÁ BYSTRICA ČSN 494705 CENA 20 HAL. 

Čo na záver? Zápalky, podobne ako ďalšie predmety dennej spotreby a potreby, skončili, zápalky nahradili zapaľovače. 

Stratili sa žiletky, vymierajú fotoaparáty na filmy, čiernobiela fotografia je dnes umelecké dielo. Deti pomaly nebudú 

vedieť, čo bol gramofón, magnetofón, logaritmické pravítko, plniace pero, atď. Vo filuménii začínajú prevládať 

zberatelia celých škatuliek – kumyxafisti a vekový priemer filumenistov sa zvyšuje.  Ing. Vladimír Gajdoš 
 

 

G 08 (1944?) 

4a (1946) 

8 (1950) 

https://www.zonerama.com/filumenie/Photo/5810553/210458838
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Dve zaujímavé poľské vyznamenania 

Naši severní susedia majú okrem veľmi zaujímavých a pohnutých dejín aj 

niečo, čo je zaujímavé pre zberateľov faleristiky- sústavu vyznamenaní, ktorej 

počiatky siahajú až do obdobia vlády kráľa Augusta II. Silného, ktorý v roku  

1713 založil Rad bielej orlice, najstarší a najvyšší poľský rad.  Zabudnúť 

nesmieme ani na slávny a starobylý vojenský rad Virtuti Militari, vyhľadávaný 

objekt zberateľov na celom svete. 

V dnešnom príspevku chcem spomenúť dve vyznamenania z pomerne 

nedávnej minulosti, ktoré súviseli so slávnou históriou poľských ozbrojených 

síl, ktoré si vydobyli slávu na mnohých bojiskách II. svetovej vojny. 

V poslednom období komunistickej vlády v Poľsku bol založený Kríž bitky 

o Lenino.  Založený bol zákonom z 26.5.1988, pri príležitosti 45. výročia bitky 

pri bieloruskom meste Lenino. Pre vysvetlenie- pri Lenine sa v dňoch 12. až 

13. 10. 1943 uskutočnilo prvé vystúpenie I. poľskej divízie Tadeusza 

Kosciuszka, ktorí pod velením generála Zygmunta Berlinga bojovala v rámci 

sovietskej 33. Armády Západného frontu. Poliaci za cenu ťažkých strát 

prelomili silnú nemeckú obranu a zaznamenali víťazstvo. Kríž bitky o Lenino 

bol udeľovaný všetkým účastníkom tejto bitky, žijúcim, aj „In memoriam“. Do 

roku 1989 ho udeľovala Štátna rada, neskôr prezident Poľskej republiky. 

Vyznamenávanie krížom bolo ukončené 8.5. 1999. Dovtedy bolo 

vyznamenaných dohromady 4790 krížov, z toho v rokoch 1988-1989 bolo 

3232 nositeľov a v rokoch 1989-1999 to bolo 1558 nositeľov. 

Druhé vyznamenanie, ktoré chcem spomenúť, je Kríž poľských 

ozbrojených síl na Západe. Toto vyznamenanie bolo zriadené zákonom zo dňa 

17.5.1989 ako uznanie pre vojakov, ktorí počas II. svetovej vojny bojovali na 

strane západných spojencov. Do júla 1989 ho udeľovala Štátna rada, do 

8.5.1999, keď bolo vyznamenávanie ukončené, prezident Poľskej republiky. 

Podobne, ako pri vyššie opísanom Kríži bitky o Lenino, aj toto vyznamenanie 

mohlo byť udeľované „In memoriam“. 

Na stužke tohto kríža mohli byť pripevnené kovové štítky s názvami 

jednotlivých bojísk, na ktorých Poliaci bojovali. Existovali štítky s týmito 

nápismi: NARWIK, LAGARDE, MAICHE - ST.HIPPOLYTE, BITWA 

O ANGLIE, TOBRUK, MONTE CASSINO, ANKONA, FALAIS - 

CHAMBOIS, AXEL, ARNHEM, BREDA, BOLONIA, 

WILHELMSHAVEN, DZIALANIA BOJOWE LOTNICTWA, BITWY 

I KONWOJE MORSKIE. 

Spolu bolo udelených 18033 krížov s rôznymi štítkami, aj bez štítkov. 

Tento kríž je jediným v poľskej sústave vyznamenaní, ktorý má na stužke 

štítok s názvom bojiska. 

Tieto dve opísané kríže rozšírili rady pamätných krížov pre účastníkov 

bojových operácií v II. svetovej vojne. Prvým takýmto vyznamenaním je 

známy a zberateľmi vyhľadávaný Pamätný kríž Monte Cassino. 

V československom systéme vyznamenaní nájdeme ideovú paralelu so 

Sokolovskou a Duklianskou pamätnou medailou. 

Aj týmto príspevkom by som chcel vzdať hold bojovým úspechom našich 

severných susedov na rôznych bojiskách II. svetovej vojny.  

PhDr. Martin Karásek  

 
Kríž bitky o Lenino 

Zdroj: https://picclick.com/POLISH-

POLAND-WWII-1943-BATTLE-OF-

LENINO-CROSS-352923825475.html 

 
Kríž poľských ozbrojených síl na Západe 

Zdroj: 

https://www.aukcjeostoya.pl/biała-

broń/odznaczenia/19750/75-krzyż-czynu-

bojowego-polskich-sił-zbrojnych-na-

zachodzie-wz-1989-detail 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania 

Milí čitatelia, 

denno-denne stretávame množstvo ľudí, z ktorých nám niektorí utkvejú v pamäti a iní zas nie, viac je ale tých, ktorým 

nevenujeme temer žiadnu pozornosť, preto nie je na to nič zvláštne, keď sa za peknou ženou otočí muž a žena zas za 

slávnym, či atraktívnym mužom a pritom je to jedno, či to urobí mladý alebo starý človek. Sú to také maličkosti, ktoré 

nám spríjemňujú bežný život, podobne ako pekný úsmev alebo milý pohľad, tieto maličkosti sú nám určite užitočnejšie 

ako prehnaná neúprimnosť a faloš. Robme si preto viac radosti maličkosťami a bude sa nám po svete kráčať ľahšie 

a príjemnejšie, uvidíte ... 

 

Smutná ... 
Takmer každý deň   

  stretávam jednu krásnu ženu, 

Chodí mlčky, smutná, 

  bez úsmevu. 

Chodí len s tým svojím smútkom, 

  ako s dávnym milým, 

Kráča tíško, zamyslene, 

  akoby na krajší život 

    už nemala sily. 

Keď sa s ňou míňam na chodníku, 

   sklopí skromne zrak, 

   akoby sa bála pozrieť hore. 

Čo jej v tom bráni? 

  Hrdosť? Pýcha? 

    Vari srdce choré? 

A možno je to všetko inak.

 

   Kto vie? 

Zahoďte prosím smutnú masku, 

   slečna a či azda mladá pani, 

smútok je špatný kamarát  

   a ešte horší dávny známy, 

Život je krásny 

  často iba s úsmevami, 

Je to kruté, ale je to fakt, 

   zvyšok sú iba samé klamy, 

   vo svete plnom nálezov a strát... 

 

 

https://www.babskeveci.sk/wp-content/uploads/2019/06/attractive-beautiful-

beauty-594421-770x490.jpg 

Myšlienka na záver: 

 

 

„Život je len krátke otvorenie a zatvorenie očí, je 

len na tebe, čo za tú chvíľu uvidíš.“ 

Markus Aurelius 

 

 

 

DOPREČITANIA! 

VL 



 

Keď navarí chlap... 4. 
(odskúšané recepty naše domáce, ale aj recepty našich čitateľov a priaznivcov) 

 

Milí čitatelia, tak nám prednedávnom skončila 

hubárska sezóna a pravdepodobne väčšina z Vás si 

urobila zásoby na zimu, či už sušených, zaváraných 

alebo mrazených. Dnešný recept bude práve z húb, 

takže zásoby sa Vám pri tomto recepte zídu. 

Najvhodnejšie sú takzvané „penové“ (suchohríby, 

hríby, kozáky, podborovníky) nie plávky 

a neodporúčam ani šampiňóny – možno by sa dalo 

skúsiť z hlivy ustricovitej ale ja používam výhradne 

lesné huby. Recept nazvem -  Hubová glauza 

a budeme na ňu potrebovať: 

- dobrú mäsovú klobásu 4ks, údenú slaninu (údený 

lalok) 4-5 plátkov, cibuľu – 3 ks stredné, lesné huby 

– jeden mikroténový sáčok (zmrazených) – cez 

sezónu čerstvých + môžeme pridať aj sušené, 7dcl 

lečo sterilizované, alebo, (môžeme nahradiť čerstvými paradajkami a paprikami tak 5+5) soľ, mleté čierne 

korenie, drvená rasca, kečup (sladký alebo pálivý) kto ako má rád. Ako prílohu chleba vo vajíčku aj keď 

pôvodný recept je na hrianke, takže aj toto nechám na Vašu voľbu, ale doporučujem pre tých čo majú zuby 

už také „chaľabnejšie“ chleba vysmažený vo vajci. 

Postup:  Na kocky nakrájanú slaninu – osmažíme do biela, 

pridáme na kolieska nakrájanú klobásu a osmažíme tak 

skoro do červena, pridáme na kolieska nakrájanú cibuľu 

a podusíme, odložíme z ohňa, aby cibuľa zavädla. 

Postavíme znovu na oheň a pridáme huby – (nešetríme, 

v tomto recepte musia prevládať huby) podusíme tak 10 -15 

minút – posolíme, pokoreníme, pridáme rascu. Do 

dochutenej zmesi pridáme lečo alebo očistené a nakrájané 

papriky s paradajkami - dynstujeme asi 20-30 minút. 

Podlievajte vodou podľa potreby. Pokiaľ je zmes hotová 

(mäkké huby aj so zeleninou) pridáme kečup – podľa chuti. 

Po pridaní kečupe, zmes už nedynstujte. Zmes spravte skôr 

redšiu pretože 

ak použijete ako prílohu hrianky tak po servírovaní na tanieri 

hrianka zmäkne a zasa opačne zmes spravíte trochu hustejšiu - 

použite chleba osmažený vo vajci. Jedlo je veľmi chutné a trochu 

sa odlišuje od tuctových hubových polievok, omáčok alebo 

smaženice. Servírujeme tak, že na plytký tanier dáme krajec 

chleba (hrianku alebo vysmažený vo vajci) a hubovou zmesou 

prelejeme. 

A ešte jeden tip, keď sme pri hubách – určite poznáte 

vysmaženú bedľu v trojobale...skúste medzi dve vysmažené 

bedle vložiť šunku – také hrubšie koliesko – urobíte vlastne 

takú desiatovú bedľu... tiež chutí výborne. 
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