
 

 

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 VIII. 

2020 

www.collectorum.eu 

Toto je posledné číslo v roku 2020. Vydávame ho až vo februári 2021. Čitatelia si možno všimli a možno 

ani nie, ako sme v roku 2020 dobiehali aj rok 2019. No konečne sme to všetko vyrovnali a môžeme sa po vydaní 

tohto čísla pustiť do čísla 1/2021. 

Po krátkom úvode, by sme v mene redakcie nášho kvartálnika s názvom GALZAPRESS a v mene občian-

skeho združenia GALZA chceli poprosiť čitateľov o pomoc.  Uchádzame sa s našim občianskym združením 

o 2% zo zaplatenej dane.  Tlačivá sa nachá-

dzajú na našom webe www.collectorum.eu. Teda, 

ten kto nám chce pomôcť tak odvedie štátu zo svo-

jej zaplatenej dane 98% a nášmu Občianskemu 

združeniu 2%.  Alebo ak nie, tak štát dostane 100% 

zo zaplatenej dane a my 0%. Za vašu pomoc vo-

pred ďakujeme. 

Posledný víkend pred Vianocami zhotovili 

nadšenci za aktívnej účasti svojho poslanca Júliusa 

Lovása v  mestskej časti Pšurnovice Betlehem. 

Foto sme robili už na Tri krále. Postavy Betlehemu 

zaplatil Tibor Papánek zo Pšurnovíc a prístrešok 

vznikol vďaka nemenovaným sponzorom  a bri-

gádnikom. 

Dňa 1. 12.2020 nainštaloval náš kolega Ing. 

Jozef Janiš „Galzácku“ svätú rodinu do zámockej záhrady. 

 

Dňa 18. 11. 2020 bola slávnostne otvorená a uvedená do 

prevádzky rozhľadňa. Rozhľadňa s nachádza v katastri mestskej 

časti Bytče s názvom Hrabové. 
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Galza informuje... 
Odišli na večnosť... 

 

Nová brožúra 
Mestské kluby Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti 

v Bytči, Zberateľský klub Hliník 

nad Váhom, Občianske združenie 

GALZA vydali koncom roka 

2020 brožúru s názvom „ ZVL 

KINEX Bytča v kapitalistickej 

ére“ od autora menom Ladislav 

Midula. Autor Ladislav Midula sa 

narodil 08. 08. 1925 v Bytči 

a zomrel 19. 04. 2000 v Bytči. 

Pani Katarína Kasagrandová 

objavila a spracovala jeho 

rukopisy do vydavateľskej 

podoby 
 

Dňa 04. 11. 2020 zomrel vo veku 75 rokov člen 

mestského klubu s názvom Klub muzeálno 

galerijnej spoločnosti v Bytči Marián Rehák. 

Pochovali ho na cintoríne v Bytči dňa 09. 11. 2020. 

Dňa 27. 11. 2020  v Žiline 

zomrel člen mestského klubu 

Klub muzeálno galerijnej 

spoločnosti v Bytči 

akademický sochár Štefan 

Pelikán. Narodil sa 16. 02. 

1935  v Lietavskej Lúčke, 

kde aj žil. 

Posledné 

zbohom... 
Niektoré príspevky sa píšu 

veľmi ťažko, hlavne tieto 

smutné... dňa 31.12. 2020 

odišiel na večnosť Janko 

Gärtner - hasič telom aj 

duchom, zberateľ, náš 

dopisovateľ, kamarát... 

niekoľko rokov sme sa 

stretávali v „hasičárni“ v 

Bytči, varievali kapustnicu a 

klobásy – spomínali na časy 

tamtie – zažili sme kopec 

srandy a ja verím, že sa 

stretneme... raz, keď príde 

ten čas...a bude to už na stálo. 

Zbohom Janko... 

Oslava 50-ky 
Dňa 25. 12. 2020 oslávil 

svoju 50 tku Jozef Weber, 

bytčiansky rodák, futbalista, 

tréner a náš čitateľ. 

Gratulujeme za našu 

redakciu. 

Z ľava: Marián Rehák, Mgr. Milan Badík, Norbert Paulík, Gréta Holíčová 

Z ľava: J. Weber,  Tibor Ondrušík a Martin Gácik,  Bytča, herňa rok  1996 
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Okienko pre filokartistov a 

filumenistov 
Časť série zápalkových nálepiek venovanej ochrane 

vody, je paradox, že človek bez jedla vydrží aj vyše 80 

dní ale bez vody sotva 72 hodín...a bez kyslíka pár minút. 

Dnešnú historku ktorú mi rozprával nebohý strýko Milan 

je tiež o vode a o tom ako si vie niekto „vsugerovať“ 

niečo a pritom je všetko inak. 

Raz išiel ako chlapec strýko Milan Lulák zglínac aj 

s kamarátom  Stanom Kľačanským na Rajčulu. Stanova 

babka ich zaprosila, aby jej doniesli tej „kaplnkovej“ 

vody, lebo ju bolia nohy a ťažko sa jej chodí a dala im 

kanvicu do ruky. (kaplnka sv. Anny - pod kanálom – 

dnes je tam len torzo spodnej kaplnky, ale stále tam 

tečie voda) Chalani sľúbili, že odbehnú a vody jej 

donesú. Avšak akosi pozabudli a našiel ich večer. Stano 

sa zbadal a hovorí Milanovi „Milan, čo budeme robiť?“ 

Milan nato - „ aha toj v Burku je studňa, naťahajme s nej 

do tej kondvy“  A tak a sa aj stalo. Prišli domov, babka 

sa napila a hovorí – „jóóój jaká je len tá kaplnková 

vodička dobrá, hnedz mi je lepšie“ – chalani za rohom sa 

išli popučiť od smiechu... 

 

  
 

  

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 
longoš – mužský penis 

kujon – vtipkár, beťár 

podlesniak – zemiaková placka

podhlávek – vankúš 

špulier – druh ručného vrtáku 

holohumnica – prázdne humno, kde sa mlátilo obilie 

cepami

 

Keď sme napríklad boli nedočkaví a netrpezliví a niekam sme sa moc ponáhľali, čo mohlo počkať deň aj dva - vedeli 

nám rodičia na to povedať: „Nežeň, ešče budze viac dní jako klobás“ Spracoval – JL -  
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Bytčania a Bytčiansko v rokoch 1941 - 1945 
V tomto čísle, poslednom v roku 2020 opíšeme udalosti 

v okrese Bytča počínajúc januárom 1942.  Materiál 

čerpáme z archívu v Žiline fond prezidiálne.  V úvode 

máme opravu z čísla 3/2020. Strana číslo 3 je meno Karol 

Malíček a má byť Karol Valíček. Meno Pavel Kebúšek má 

byť správne Pavel Keblúšek. Ďakujeme za pochopenie.  

Žandárska stanica Predmier pod číslom jednania 16 

dôverné/42 vo veci „Depeša telegrafická, protištátneho 

obsahu“ píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči.  

„Oznamujem, že dňa 30. 01. 1942 o 17.57 hodine, 

neznámy páchateľ pravdepodobne asi železničiar, 

z nezistenej železničnej stanice, vysielal na železničnej 

linke číslo 8379 telegrafickú depešu protištátneho obsahu. 

Depeša mala byť zachytená na železničnej stanici 

Trenčanská Teplá.  O prípade boli telefonicky 

vyrozumené ministerstvom železníc všetky železničné 

stanice. V tom čase konal službu na železničnej stanici 

Veľká Bytča strážmajster Viktor Alakša a uvedený prípad 

mu oznámil v ten istý deň o 18.15 hodine prednosta 

železničnej stanice Viktor Ďurkovský v prítomnosti 

výpravcu Ladislava Szuleho. Obsah tejto protištátnej 

depeše nieje tunajšiemu žandárstvu známy. Podľa 

šetrenia, páchateľ z tunajších železničných staníc Veľká 

Bytča a Hričov uvedenú depešu nepodával.“ Pozdrav Na 

stráž! A podpísaný je žandár Kuciak.  

Okresné žandárske veliteľstvo vo Veľkej Bytči pod číslom 

jednania 16 dôverné/1942 vo veci: „Členovia Hlinkovej 

gardy z Považskej Bystrice poverení kontrolou Židov – 

prestúpenie pôsobnosti.  

„Žandárska stanica v Považskej Bystrici zo dňa 6.2. 1942 pod číslom jednania 32 dôverné/1942 hlásila tunajšiemu 

veliteľstvu, že členovia Hlinkovej gardy z Považskej Bystrice, ktorí sú poverení kontrolou protižidovských opatrení 

a ktorí dňa 25. 01. 1942 sa pokúsili previesť kontrolu Židov vo Veľkej Bytči, sú Vojtech Hora a Ján Gaššo, obaja 

z Považskej Bystrice.  

Vojtech Hora a Ján Gašo udali, že o porušení protižidovských opatrení vo Veľkej Bytči sa dozvedeli od člena Hlinkovej 

gardy a člena výkonného orgánu menom Leon Bunta z Považskej Bystrice, ktoré sa vraj vo Veľkej Bytči nedodržujú. 

Preto, keď sa boli osobne výpoveďou strážmajstra Jána Jančeka presvedčili, že tieto okolnosti nie sú pravdivé, odišli 

nazad do Považskej Bystrice.  Podpísaný je žandár  Chlupis.  

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči píše dňa 12. 02. 1942 poštovému kontrolórovi vo Veľkej Bytči Štefanovi 

Šimkovičovi. „Nakoľko na žiadosť Janky Felcanovej z Veľkej Bytče, tunajšiemu úradu dňa 09. 02. 1942 pod číslom 

16. 062/1941 uvoľnil vydať svojho času zabavený prijímač, ktorý doteraz používala na počúvanie úradných správ 

tunajšia žandárska stanica. Žiadam Vás, aby ste ako náhradu za vyššie uvedený rádiový uvoľnili a veliteľstvu 

žandárskej stanice vo Veľkej Bytči vydali dňa 30. 06. 1941 Vám vypožičaný rádiový prijímač značky „Philips“ číslo 

P940569CS.  

 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči dňa 13.02. 1942 pod číslom 32/1942 prezidiálne vo veci“ Zaplombovanie rozhlasových 

prijímačov píše Poštovému úradu vo Veľkej Bytči.  

„Na tamojšie požiadanie zo dňa 19. 01. 1942 vo veci vyššeuvedenej sdeľujem, že zhabanie radiových prijímačov 

vykonala žandárska stanica vo Veľkej Bytči u zahradníka Andrejska vo Veľkej Bytči a Štefana Špánika vo Veľkej 

Kotešovej.  U Pavla Kubuša, šoféra a maliara Ačjaka v Malej Bytči boli ladiace kondenzátory na rádioprijímačoch 

obmedzené len na počúvanie jednej stanice“ ,. Podpísaný je okresný náčelník. Pozdrav „Na stráž!“ 

Žandárska stanica vo Veľkej Bytči dňa 19. 02. 1942 pod číslom 30/dôverné/1942 oznamuje Poštovému úradu vo Veľkej 

Bytči „Oznamujem, že tunajší poštový úrad odovzdal na tunejšej žandárskej stanici svojho času mu pridelený rádiový 

prijímač značky Philips číslo P 940569 POS dňa 16. 02. 1942. 

Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave dňa 25. 02. 1942 pod číslom 2452/3-1942 ÚŠB vo veci Bohdan Müller, 

nadlesný v Petroviciach  - vypovedanie píše Okresnému náčelníkovi vo Veľkej Bytči. Je tu označenie „Dôverné!, 

Súrne!“ Podpísaný je prednosta ÚŠB a pozdrav „Na stráž!“ „ Mienim vypovedať zo Slovenska Bohdana Müllera, 
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nadlesného v Petroviciach. Za tým účelom vyhotovte pre menovaného dočasný slovenský pas, aby som mohol 

zaobstarať potrebné vízum do Protektorátu Čechy a Morava. Pas zašlite obratom tunajšiemu úradu.“ 

Dňa 25. 02. 1942 Okresný náčelník vo Veľkej Bytči píše pod číslom 127/1942 prezidiálne  veliteľovi žandárskej stanice 

v Predmieri vo veci: „Znachor, robotník Zbrojovky v Dolnom Hričove, počúvanie londýnskeho rozhlasu – 

zaplombovanie rádioprijímača“.  

„Tunajšiemu úradu došla správa, ze istý robotník Zbrojovky menom Znachor v Dolnom Hričove počúva na svojom 

rádiovom prijímači londýnsky rozhlas a o tom správy medzi robotníkmi Zbrojovky šíri. V dôsledku  toho prikazujem, 

aby menovanému ladiaci kondenzátor na jeho rozhlasovom prijímači bol zaplombovaný len na počúvanie jednej a to 

slovenskej poťažme nemeckej vysielacej stanice.  Výsledok prevedenia sem oznámte. Nech je venovaná zvýšená 

pozornosť chovaniu a počínaniu vyššie menovanému a zistené poznatky z prípadu oznámte.“ Pozdrav „Na stráž!“ 

Dňa 28. 02. 1942 Žandárska stanica v Predmieri pod číslom jednania 26/dôverné/1942 vo veci „Znachor Martin 

z Dolného Hričova zaplombovanie rádioprijímača“ oznamuje Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. „Oznamujem, že dňa 

27. 02. 1942 bol rádiový prijímač Martinovi Znachorovi z Dolného Hričova číslo popisné 19 tunajším žandárstvom 

zaplombovaný na jednu slovenskú vysielaciu stanicu, na Bratislavu. Martinov Znachorovi tunajšie žandárstvo venuje 

pozornosť, jeho počínaniu a chovaniu. Zistené poznatky budú tamojšiemu okresnému úradu oznámené.“ Pozdrav „Na 

stráž!“  a podpis žandára.  

Ústredný hospodársky úrad dňa 04. 03. 1942 pod číslom jednania 1117-II/1942 vo veci „Zaistenie sbierok poštových 

známok a cenín židov píše Policajnému riaditeľstvu v Bratislave a v Prešove, Štátnemu policajnému úradu v Nitre, 

Žiline, Zvolene a všetkým okresným úradom do rúk prednostov úradov. Na konci je pozdrav „Na stráž!“ a podpísaný 

je predseda Morávek. Za správnosť vyhotovenia za vedúceho kancelárie je podpísaná Tvarúžková.  

„Na základe §3, ods.2, nar. Č. 222/1940 Sl.z. v spojené s § 207, ods.2, nar. Č. 198/1941 Sl. Z. so súhlasom Ministerstva 

vnútra a po dohode s Ministerstvom dopravy a verejných prác, žiadam o prevedenie okamžitého neočakávaného 

zaistenia sbierok poštových známok výplatných a doplatných  cenín s prípadnými albami, ktoré majú filatelistický 

význam, ktoré sú v držbe Židov, židovských združení a to podľa potreby aj za spolupráce príslušníkov Hlinkovej gardy 

a Finančnej stráže.  

Zaistenie treba vykonať podľa týchto smerníc: 

Najsamprv si vyžiadajte hneď a nenápadným spôsobom od filatelistických organizácií alebo ich príslušných orgánov 

a filatelistov mená a adresy povinných osôb a preveďte zaistenie sbierok neočakávane nižšie uvedeným spôsobom 

a s najväčším urýchlením.  

Orgány, ktoré majú zaistenie previesť, vstúpia do bytu Žida alebo židovského sdruženia a vyzvú majiteľa bytu alebo 

jeho zástupcu, aby im predložil sbierky, ktoré má v držbe, alebo vlastní a aby označil aj iné osoby, v držbe ktorých sa 
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prípadne nachádzajú jeho sbierky. Potom oznámia prítomnej židovskej osobe, že na úradný rozkaz sbierku zaisťujú 

a súčasne jej vydajú potvrdenie  o prevzatí. Po uskutočnení zaistenia, prevzatia ešte v byte prítomné orgány zabalia 

sbierku bezpečne tak, aby bolo prípadné poškodenie alebo odcudzenie vylúčené a opatria ďalej obálku menom, 

priezviskom, rokom narodenia a adresou židovského držiteľa, podpisom aspoň dvoch zaisťujúcich orgánov ako aj 

židovskej osoby. Podľa týchto smerníc prevedú vykonávacie orgány zaistenie u osôb, detentorov, ktoré držia sbierku 

pre Židov, židovské združenie, krytie, zatajenie a iné. 

Vami horeuvedeným spôsobom zaistené vystrojené sbierky treba odoslať Ministerstvu dopravy a verejných prác, 

rezortu poštovému, odboru II v Bratislave ako úradnú cennú zásielku na uschovanie. Výkon tohto dožiadania 

a výsledok oznámte mi do 30 dní. Opis tohto požiadania súčasne predkladám Ministerstvu vnútra a Ministerstvu 

dopravy a verejných prác s osobitným požiadaním.“ 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči tento prípis spracoval pod číslom 154/1942 prezidiálne predmet veci: „Zaistenie sbierok 

poštových známok  a cenín Židov.“ Označil ako „Prísne dôverné!“ a „Veľmi súrne!“ a odoslal na vedomie: Okresnému 

žandárskemu veliteľstvu, Žandárskej stanici vo Veľkej Bytči, Žandárskej stanici v Predmieri. K vypracovaniu došlo 

dňa 06. 03. 1942.  

Žandárska stanica v Predmieri dňa 07. 03. 1942 pod číslom jednania 31/dôverné/1942 vo veci „Zaistenie sbierok 

poštových známok a cenín Židov“  píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Pozdrav „Na stráž!“, podpísaný je 

strážmajster Alakša. „Oznamujem, že tunajšie žandárstvo za pomoci miestneho veliteľa Hlinkovej gardy Justina 

Minárika z Predmiera zaistilo u Žida Ľudovíta Rosenzweiga z Predmiera sbierku poštových známok so štyrmi albami 

a bez alb vo váhe 31,30 kg, ktoré tunajšie žandárstvo dnešného dňa tamojšiemu okresnému úradu osobne doručilo. 

Ostatní židia v tunajšom služobnom obvode nemali v držbe žiadne sbierky poštových známok a iných cenín.“ 

Pod číslom 164/1942, fond prezidiálne sa nachádza v „Soznam Židov majiteľov sbierok poštových známok, ktorým 

tieto boly zhabané.“  

Všetci Židia zo zoznamu mali bydlisko vo Veľkej Bytči.  

1, Pavel Reich, množstvo 1 drevenná bedňa od cukru známky a filatelistický album, zabavil strážmajster Štefan 

Tománek 

2, Šalamun Lippa, množstvo 1 balík – album s rôznymi filatelistickými známkami, zabavil  strážmajster Ignác Žáčik 

3, Pavel Kunn, množstvo 1 balík s rôznymi albami a známkami, zabavil trážmajster Augustin Mardiak 

4, Mikuláš Kalmar, množstvo 1 balík s albami a rôznymi filatelistickými známkami, zabavil Mikuláš Vojtek 

5, Oskár Schvarz, množstvo 1 balík album s rôznymi známkami, zabavil strážmajster Augustín Mardiak 

6. Alžbeta Kunová, množstvo 1 balík – album s rôznymi známkami, zabavil strážmajster Mikuláš Vojtek 

7, Imrich Bluh, množstvo 1 balík – album s rôznymi filatelistickými známkami, zabavil strážmajster Ignác Žáčik 

8, Eugen Schlesinger, množstvo 1 balík – list s rôznymi známkami, zabavil strážmajster Mikuláš Vojtek 

9, Vojtech Lang, množstvo 1 balík  -album s rôznymi filatelistickými známkami, zabavil Ignác Žáčik. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Nová pošta v Bytči 
Aby sa nezabudlo, tak pošta v meste Bytča funguje v nových priestoroch od pondelka 14. 09. 2020. V minulosti 

v týchto priestoroch sídlili telefonisti.  

Dňa 14. 09. 2020 v pondelok v Bytči slávnostne otvorili priestory Pošty. Po starej časti budovy, kde do piatka 11. 09. 

2020 pošta fungovala zostali len spomienky. Vedúca pošty je aj naďalej panie Viera Fľaková.  V starej časti zostal 

reliéf z pieskovca.  

Vstup do novej budovy pošty Torta pri príležitosti otvorenia pošty. 
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V mesiaci október 2020 sa uskutočnilo stretnutie medzi primátorom Mesta Bytča Ing. Miroslavom Minárčíkom, 

majiteľom budovy Jozefom Ftáčkom, akademickým sochárom Dušanom Hagarom. Za naše občianske združenie 

GALZA nebol prítomný nikto, nakoľko sme boli pracovne zaneprázdnení. Pozvaní sme boli. Majiteľ budovy Jozef 

Ftáček prisľúbil zachovanie reliéfu. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Z poľovníckej kapsy 

Citát z knihy Z poľovníckej kapsy od autora Rudolfa Mórica, kde autor píše: 

„Hlavná postava nie je vymyslená. Ujo Bohdan Müller skutočne žije 

hlbokých kysuckých horách. Celý svoj život prežil v prírode, ktorú miluje 

a chráni ako oko v hlave. Stará sa o stromy a zverinu ako o starostlivá mať 

o vlastné dieťa. Je to jeden z tých ľudí, ktorí sú zárukou, že sa naše hory nikdy 

nepremenia na holé kamenisté svahy, že v nich bude nadostač všakovakej 

zveriny. Takí ľudia, ako ujo Bohdan si zaslúžia, aby ich mládež obdivovala. 

Aj mňa ujo Bohdan učil poznávať prírodu, jej zákony a taje, čím mi pomohol 

napísať túto knihu. A preto mu ju s vďačnosťou venujem.“ Autor Rudo Móric 

žil určitý čas v hájovni Petrovskej, kde vznikol námet tejto knihy. Bohdana 

Müllera po jeho odchode v roku 1942 vystriedal Alojz Vojtila. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  

Záber zo starej pošty. Reliéf v budove starej pošty 

Hájovňa, kde pôsobil Bohdan Müller, fotená 31.12.2018. Hájovňu sme vydali na 

pohľadnici v roku 2019 
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Rozhovor s pani Kamilou 

V pondelok 04. 05. 2020 sme 

s pani Katarínou Kasagrandovou 

podvečer navštívili pani Kamilu 

Šukalovú. Pani Kamila Šukalová 

býva v Bytči na sídlisku a v čase 

rozhovoru mala čerstvých 93 rokov. 

Narodila sa  21. 04. 1927. K pani 

Kamile nás vždy ohlásila jej susedka 

z vedľajšieho bytu pani Jolana 

Raždíková. Manžel pani Kamily sa 

volal Bohuslav Šukala, rodák z obce Predmier a pôsobil vo 

funkcií riaditeľa bytčianskeho pivovaru. Pani Kamila sa za 

slobodna volala Matúšková a je to bytčianska rodáčka 

z Hornej ulice. Vydávala sa ako 23 ročná teda v roku 1950. 

S pani Kamilou sme mali viacero sedení v mesiaci máj 

a jún 2020. Od nej sme potom prešli na návštevy k pani 

Vierke Rehákovej rodenej Slaninkovej.  Teda čo sme sa to 

vlastne od pani Kamily dozvedeli? Tu mi treba spomenúť, 

že susedka pani Kamily nám venovala zopár „starých slov“ 

z Kolárovíc, ktoré postupne uverejňujeme.  

Pani Kamila teda v úvode spomína na Karola Malinu, 

v čase keď mal cca 17 – 18 rokov a hrávali sa divadlá, tak 

Karol Malina hrával ukrižovaného.  Ja si osobne pamätám 

Karola Malinu ako organistu v kostole v Bytči. Počas 

divadelnej hry Karol Malina, keď hral ukrižovaného povedal vetu: „prehoba nech ho zvesia, lebo ja už nevydržím“. 

Pannu Máriu hrála Gusta Čebeková a prezývali ju „Nena“. Tieto divadlá hrávali vtedajší mládežníci v Bytči a vo 

Veľkom Rovnom. V Bytči tieto hry sa hrávali v Katolíckom dome.  

Pani Kamila spomína aj na Sidóniu Sakalovú, tetku Brakovú a Janka Harnaya. Spomína Jožka Školeka ako hrával 

v divadelných pašiových hrách. Spomína na kaplána Kováča a farára Hrabovca. Po skončení hier mali ako občerstvenie 

čaj. Pri divadelných hrách spomína aj mená Elena 

Mihoková, Hanka Petrovská, Mária Milanovičová. 

Spomína aj ako na fare škrábavali zemiaky. To mala pani 

Kamila vek asi 15 – 16 rokov. Fara už bola nová. 

Spomína Jožka Školka v tom čase mal asi 70  rokov a bol 

holičom. Jeho brat bol Gustav Školek a bývali pri 

cintoríne. Spomína bytčianske mená Balalovci, 

Mahdíkovci.  

Spomína na Hornú ulicu, ako chodievali na Roráty, 

ako kostolník z Hornej ulice šuchal nohami pri chôdzi. 

Spomína ako chodievala do krčmy ku Balalovcom na 

rum, keď mala 10 – 12 rokov a ju poslali V krčme 

čapovala pani Balalová. Raz, keď mala 8 rokov tak bola 

zvedavá, čo to je a odpila si. Bála sa, že je to otrava. 

Potom bolo zle na krčmára, že nedolial správne.  

Pani Kamila nám rozprávala ako paholci hnali cez 

Hornú ulicu kravy gazdov Arlethovcov, Čmárovcov 

a Mahdíkovcov. U pani Kamily mali dve kravy a volali 

sa Lisaňa a Jahoda. Spomína aj na príhodu, kde mama 

pani Kamily viedla teľnú kravu do Kotešovej pešo 

nemeckým vojakom.  

Spomína nám ako na Vianoce  dávali kravám oplátky 

s medom. Ako si želali dobrú úrodu. Pole mali v mieste 

oproti Bille v Bytči. Spomína na tetku Brakovú ako 

chodila na drápačky pieria a ako ju učila robiť provieslá.  
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Pani Kamila spomína notára Nemčeka  a ako s ním pracovala na Miestnom národnom výbore v Bytči. Spomína 

úradníka menom Oldřich Beneš, že jeho otec bol mäsiar. Miloša Petrovského prezývali Hrkloš.  

Pracovala s Jankou Tatalovou, ktorá sa vydala za Ryzmana. Učiteľ Emil Tiso ju doučoval na skúšky do školy do 

Martina, no nakoniec ju nezobrali. Teda keďže ju do  školy nezobrali, tak šla pracovať. Prácu si našla na dnes by sme 

to povedali Mestský úrad. V tom čase tento úrad sídlil na námestí a dnes sa tam nachádza reštaurácia City hall Bytča. 

V tom čase vo dvore pod mestskou bránou sídlila aj polícia a škôlka a notár Nemček. Pracovala tam úradníčka Maňa 

Ačjaková, Soňa Reháková. V mesiaci októbri sa na Rajčuli predávali kravy a tam chodila ako úradníčka Anička 

Gašparová. Tieto práce pani Kamila vykonávala po skočení 9. ročníka školy. Pracovala aj u notárov Meliš a Kerák. 

Z tohto úradu šla potom pracovať do firmy KOV a. s. teda do dnešného Kinexu. Odtiaľ šla zasa na okresný národný 

výbor. V KOV a. s. spomína ako pracovala sekretárka Jožka Pálfyová. Spomína aj na Martinického a aj na elektrikára 

Janečka (elektrikár Janeček je otec nášho kolegu, Bytčana, Miloslava Janečka). 

Dolný rad, tretia z ľava: Pohovejová rod. Hvorecká (tetka Pohovejka), horný rad, štvrtá z ľava: Mindálová 

 

 

  

Tetka Braková Ženy na driapačke peria (bodkou označená je mama 

pani Kamily Šukalovej). 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Meglát – Meglátovci - tak ich volali a nebohý Pavol Helmeš alebo Ján Šipovský mu nepovedali inak iba Jožko Meglát. 

Viem to z Jozefovho rozprávania, aj taká riekanka bola – „ Sladké vínko jako olej, Meglátovi –vyhňu polej.“ Ak, by 

ste boli v Bytči niekde v obchode otočený chrbtom a budete počuť – Príjemný deň alebo Ruky boškávam, môžete si 

byť istý že je to on...v Bytči tak nezdraví asi nikto, najmä ruky boškávam – čo niektorým ženám veľmi imponuje 

a vyčarí úsmev na tvári – je to po bytčiansky. Predseda Zberateľského klubu Hliník nad Váhom, podpredseda 

bytčianskej filatelie, zakladajúci člen o.z. Galza, zberateľ bytčianskych artefaktov a dobrý kamarát s ktorým to v Galze 

„ťaháme“ už pár rokov...a myslím, že ešte pár rokov to potiahneme. Podotýkam, že tento rozhovor nebude priamo 

o zberateľstve. 

Rozhovor  s Jozefom Lulákom 

Jozef ako si spomínaš na detstvo a školopovinné roky? 

Detstvo a mladosť sú najkrajšie obdobie v živote, bohužiaľ prídeme na to 

až keď sme „starí.“ Ako chalan som bol „šinter“ keď som mal asi 6 rokov 

naši nám kúpili takú záhradnú súpravu – lopatečku, hrabličky, motyčku. 

Hrali sme sa s bratom Vladom na vojakov a ja som mal motyčku ako flintu, 

Vlado mal takú vystrúhanú z dosky. Furt som strieľal a furt nepadal...načo 

keď strelil on, ja som vždy spadol. Tak som jeden moment potichu išiel za 

ním , ale už som nestrieľal - tak dž, dž, ale som mu s tou motyčkou zaťal do 

chrbta... hneď ležal. Vtedy som dostal aj „világoš.“ Keď prišiel na 

prázdniny „do Šopákov“  - Juro Šopák zo Žiliny, tak to bolo radosti, každý 

rok sme sa hrávali u nich v humne alebo behávali po Rajčuli, ale každý rok 

boli aj rozbité hlavy, kolená,... 

V škole, keď som chodil do družiny a na obedy – nemal som rád mastné 

mäso až ma s neho naťahovalo. Tak som vždy vypľul do ruky a hodil pod 

stôl, takto to trvalo asi 3-4 mesiace a upratovačky sa sťažovali, že vždy sú 

kúsky mäsa po zemi. Prišli na mňa tak, že som raz hodil to mäso učiteľke 

Soviarovej na kolená, sedela totiž to oproti mne.(smiech) 

Jožino, ktorí učitelia ťa učili na základnej škole? 

Chodil som na „Mierovú.“ V prvej triede ma učila pani Štefánová, na tú 

som strieľal z rožkom, keď som mal na desiatu... sedel som v prvej lavici, 

chodila to žalovať mame do obchodu (ale v dobrom) lebo sa obe na tom 

smiali. Neskôr to bola pani Súkeníková, pani Piačková od šiestej triedy nás učili vždy každý predmet iný učiteľ tak 

spomeniem manželov Šalátovcov, Tisovcov, pán Badík, pán Kavec, pani Reháková, pani Sláviková, pani Salajková, 

pani Gajdošová,... S manželmi Boháčikovcami aj s pani Živnou sa stretávam aj teraz – profesne. Emil Tiso mi bol 

triedny a s ním som vymieňal známky aj s Mišom Rybárikom. To boli učitelia ktorí ma volali po mene a mám na nich 

len pekné spomienky.  

A po ZDŠ? Viem, že si aj hrával v kapele... 

Chodil som do Žiliny 5 rokov  na Hliny VI - za automechanika 

a maturoval som z dopravnej prevádzky – to som robil 

večerne. Asi v druhom ročníku sme založili kapelu a ja som 

hral na bicie, vtedy „letel“ Katapult, trénovali sme v STS–ke 

v Považskom Chlmci tam sme chodili aj na prax a tak nás 

vedenie požiadalo aby sme zahrali na MDŽ „starým babám.“ 

Tak sme „dali“ Púlnoční závodní dráha – to si mal počuť – to 

čo hrajú – kedy už skončia – Bože jako to hučí – proste trapas 

nad trapasy. (smiech) Asi pól roka nato som začal chodiť na 

Konzervatórium do Žiliny na hodiny bicích – učil ma Rišo 

Mrázik – chodil som asi rok a pól. Doma som trénoval u dedka 

v Hliníku v letnej izbe za chalupou – keď prišla susedina dcéra 

(bola klinická psychologička) tak povedala pani Koniarovej 

- „mama to čo za blázna trénuje 5 hodín denne“ ?(smiech) 

Bol som „odchovaný“ na „párploch a zepelínoch“ a taká 

muzika ma drží dodnes. Inak som mal bicie - koncertné Amati a keby som to nebol nechal, možno... Ale vtedajším 

mocipánom sa to moc nepáčilo, dlhé vlasy, rifle, mantel a „číny.“  

Jozef ako 18 -19 ročný s bratrancom Milanom a sestrou 

Máriou 
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Pamätám sa keď zomrel Leonid Brežnev tak sme sedeli celá grupa v 

„Športke“ v Žiline, prišli policajti a kto nemal 18 rokov všetkých brali do 

Avie a na „fízlicu“  ja a kamaráti - keďže sme osemnásť už mali, tak akože 

nič ale... dostal som  „iba“ pokutu 100,- Kčs za vlasy – v občianke som 

mal krátke.  

Jozef, viem, že rád varíš na chlapa je to tak trochu nezvyčajné, či?  

To varenie majú „Lulákovci“ asi v krvi, pretože dedo, ale aj tata varili 

super, myslím od mäsa. A to nie som jediný, veď veľa chlapov varí. 

Pamätám sa na guláše, na „pomníku“ (Hvôreckého kopanica) a na 

živánske na šabli. Vždy to končilo u Joža Šimuníka na chate, mal tam taký 

veľký gramafón s tou trúbou a keď popíjali a rozprávali sa, ja s bratom 

Vladom - aby sme nemali v „riti mrle“ tak nám ho natočili a púšťali 

rozprávky napr. O dvanástich mesiačikoch. Tieto a iné spomienky sa 

chystám napísať v brožúre „moji starí tatovia“  v roku 2021, preto som aj 

upustil písať recepty a rozhovory v Galzapresse lebo inak by som to 

nenapísal nikdy. A varenie? Varenie ťa musí baviť – to je celé. Inak, 

myslím si, že žiadna ženská neuvarí taký guláš ako chlap, to je proste fakt, 

to dochutenie a dotiahnutie. Vo varení rád aj experimentujem, takže nie 

len klasika čo poznám, ale aj novoty nie sú mi cudzie. A ešte -  vždy som 

ako chlapec obdivoval tatu, ale aj mamu ako poznali mäso – bravčovina, 

hovädzina, teľacina - močing, lopatka, karmenádľa...myslím, keď prišli 

do mäsiarstva a pozreli na vyložené mäso vo výklade - teraz to nerobí 

problém ani mne.  

Jožino, ako vidíš zberateľstvo na bytčiansku kedysi a dnes, napríklad 

vo filatelii?   

Maťko, to sa nedá porovnať, ale dnes je to veľmi mizerné – v počte členov, hlavne mladých – úplne bez záujmu. 

A nevidím ani zlepšenie do budúcna. Keď som bol ako chalan – tak na filatelistický krúžok sme chodili pravidelne - 

20 – 30 chalanov a radi, nikto nám nič nedal aj Mladého filatelistu (časopis vydávaný za bývalého režimu – stál 

jednu korunu) sme si museli kúpiť. Dnes 

aj kúpiš albumy, pinzety – dáš im to 

zadarmo a nechcú chodiť, je to bieda. 

Myslím, že časy výmien známok na ulici 

v škole pod lavicou sú preč a nevráti sa to. 

Bohužiaľ. A zasa „ťahať niekoho za vlasy“ 

a nasilu, nemá cenu. 

Ako vidíš budúcnosť Galzapressu? 

Nič netrvá večne, aj Galzapress raz skončí – 

možno 10 ročníkov... možno potom 

urobíme ročenku alebo niečo iné, neviem ti 

to povedať takto od stola. Dobre vieš, že to 

písanie „berie čas“ nemám čas na svoje 

„veci“ – mám kopec známok čo som kúpil 

a nemám ich uložené, mám asi 15000 

zápalkových nálepiek ktoré treba pozrieť a uložiť a hromadu iných artefaktov. 

Rok 2020 bol šialený rok. Dobiehali sme šesť čísiel a dobre vieš, aké „veci“ sa mi diali. Na dvoch ľudí ktorí musia ešte 

aj robiť aj existovať to bolo dosť. Galzapress vznikol preto aby sme rozšírili rady zberateľov na bytčiansku aby ľudia 

videli známky, mince, pohľadnice,...veď nemusíš hneď niekoho zlomiť...stačí, keď ho nalomíš. Na jednej strane ma 

likviduje ten nezáujem niektorých ľudí, za ktorými ideš, oslovíš ich a nechcú alebo neviem čo je za tým, proste – 

neuspeješ u nich, nedajú ti ani fotografie ani rozhovor – nič. Na druhej strane ma teší, keď stretneš napríklad pána 

Rigera a na papieriku má napísané – maslo, rožky, ryžu a v kvetinárstve sa zastav pre „noviny.“  

To že zachytíme určitú etapu, je dobré, ale ešte lepšie by bolo mať aj pokračovateľov... Uvidíme čo donesie čas. 

To niečo čo tu po nás zostane, produkty, ktoré vydávame – odznaky, pohľadnice a aj Galzapress majú svoju kvalitu 

a zberateľskú hodnotu. 

Jožino, možno keď budeme na dôchodku, tak to bude s časom lepšie... nie? 

No, neviem Maťko...Kedysi sme sa rozprávali s doktorom Gáťom a prišlo niečo do reči, tak - o všeličom a ja mu vravím 

– „ Pán doktor, tomu sa budem venovať, až keď budem na dôchodku“ a on na to „ Jožko, keď budete na dôchodku, 

budete mať menej času ako teraz, keď robíte.“ – bojím sa, že má pravdu. Pripravil PhDr. Martin Gácik  

Časť Jozefovej zbierky z filatelie 

Časť Jozefovej 

zbierky z filumenie 
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„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“ – „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“ je oficiálne olympijské heslo ktoré sa pripisuje 

dominikánskemu kňazovi – Piera de Coubertin R. P. Didonovi. Dnešná časť seriálu Známečky bude patriť – 

Olympijským  hrám – konkrétne letnej olympiáde. Jedná sa o námet ktorý je veľmi bohato zastúpený v známkovej 

tvorbe. Viete, že napríklad olympijské kruhy – jeden zo symbolov OH je každý inej farby a každá farba symbolizuje 

daný svetadiel. (modrý kruh – Európa, čierny kruh – Afrika, červený kruh – Amerika, žltý kruh – Ázia, zelený kruh 

– Austrália a Oceánia) Oheň ktorý páli všetko zlé a nepotrebné sa tiež považuje za symbol nesmrteľnosti 

olympijských hier – pochádza priamo z Gréckej Olympie. Prvú štafetu s olympijským  ohňom uskutočnili v Berlíne 

v roku 1936 (XI.OH) – oheň prenášalo 3075 bežcov z Olympie do Berlína a trvalo to 12dní. 

 

 

    

Chyba na známke 
Aj chyba na známke bude patriť olympiáde, tentoraz šejchátu Adžmán kde nápis 

propaguje zimné olympijské hry, ale džudo patrí na letnú olympiádu. 

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...  
Myslíte, že Modrý Maurícius nemá nič spoločné s bytčianskou filateliou? Omyl! Má, 

vďaka nášmu kamarátovi a „fandovi“ - JUDr. Milošovi Gerovi, ktorý na začiatku tohto 

roku ostrov Maurícius navštívil a napriek zákazu  a za pomoci známych – ktorí odlákali 

ostrahu – Modrý Maurícius odfotil a hneď aj s červeným. Na otázku, ako sa Ti to 

podarilo mi povedal – „ Pán Boh chcel aby som sa ešte pred coronou dostal na ostrov 

Maurícius, od roku 1806 je to britská kolónia, skladá sa z niekoľko ostrovov, hlavné 

mesto Port Louis, kde som po 10 hodinovom lete z Viedne pristál. Prvou úlohou 

bolo dostať sa do múzea, kde sú známky vystavené. Keď som tie známky uvidel 

naživo, tak sa mi premietol celý môj filatelistický svet. (60 rokov) Tak sa mi 

triasli ruky, že som to odfotil až na druhýkrát“...dodáva Miloš so smiechom. Nuž 

a my sme radi, že 

Modrý Maurícius 

aj s červeným 

takto môžeme od 

prezentovať 

v Galzapresse. 

Miloš ďakujeme. 

 

Spracoval JL  
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V dnešnej časti - Sprievodca  zberateľskými odvetviami si predstavíme FILOKARTIU alebo KARTOFÍLIU je to 

zbieranie pohľadníc a môžete zbierať pohľadnice - príležitostné, blahoprajné, výtvarné, športové, humoristické, 

vojenské, poľovnícke, ľúbostné, judaiku a iné. Musím povedať, že momentálne tento zberateľský obor „frčí“. Hlavne 

miestopisné pohľadnice, dodám, že aj Bytča a okolie patrí medzi vyhľadávané regióny a určite sú viac v „cene“ ako 

napríklad Piešťany, Trenčín alebo Bratislava. Pohľadnica je v každom prípade svedkom a výrazom doby.  Prvá zmienka 

pochádza z r. 1879. „Naozajstná“ Filokartia  alebo Kartofília , prepukla v rokoch 1894 -1906. V tomto období bolo 

zbieranie pohľadníc módnou horúčkou, najmä medzi ženami, mužom sa to vôbec nepáčilo a ostro protestovali, došlo 

to až tak ďaleko, že vydali protestnú pohľadnicu s textom “Dočerta s pohľadnicami”. Nuž treba ešte spomenúť 

v súvislosti s pohľadnicami aj Analogické pohľadnice (Cartes Maximum), ale nakoľko je to samostatný zberateľský 

odbor, tak o tom až nabudúce...  

Hellada Vás zoznamuje s autom 

  

Hoši a děvčatá, učte se řídit automobil! 

  

Kuchyňa Titanicu  

Recept do Titaniku – obedové menu 1. triedy 
Obed: Vývar a klasická škótska polievka s pórom a kuracím 
vývarom 
Filety z Kambaly Vajíčka à l'argenteuil (miešané vajíčka so 
špargľou podávané s omáčkou) 
Hovädzie mäso, zelenina a knedľa 
Z grilu: Grilované baranie kotlety Zemiaková kaša, hranolky 
alebo zemiaky pečené v šupke 
Puding, jablkové pusinky, pečivo 

Bufet: Lososová majonéza, krevety Nórske ančovičky, nakladané slede, údené sardinky 
Pečené hovädzie, korenené hovädzie, Koláč so šunkou a teľacím mäsom 
Tlačenka a Boloňská klobása, kuracia šunka, nasolený jazyk Šalát, cvikla, paradajky 

Nakoniec ešte výber z najmenej 8 druhov syra Spracoval –JL-  
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 Oral history 
 

„Žabiarska sága“   

 

 

Milí čitatelia – seriál Žabiarska sága v našom kvartálniku nateraz končí, na svedomí to má corona a zákaz 

vychádzania, navštevovanie ľudí v tomto období je veľmi ťažko zvládnuteľné a aj samotná obava opýtaných ľudí 

z nakazenia covidom. A tak seriál nahradíme niečím iným – nemálo zaujímavým. Dnes to bude fotografia 

spevokolu, ktorú sme uviedli v minulom čísle s úplným menoslovom – za ktoré musím poďakovať pani Anne 

Mešovej z Hliníka ktorá doplnila chýbajúce mená a nadôvažok poskytla aj fotografiu „gulášu spevokolu 

v Nemeckej“ z roku 1950. 

Označenie číslami: 1. 

František Nemček, 2. Anton 

Kocian, 3. Michal Kamas môj 

brat a syn Rudolfa Kamasa, 4. 

Ladislav Prítel, 5. Rudolf 

Badík, organista, učiteľ, 6. 

dekan Andrej Hrabovec, 7. 

kaplán Dr. Pavel Kováč, 8. 

Marta Vlčková, 9. Darina 

Babušíková rodená Arletová, 

10. Viola Švarcová rodená 

Filipková, 11. Nella 

Gahérová, 12. Jozefína 

Chúrová rodená Zacharová, 

13. Mária Gašpercová rodená 

Šmatláková, 14. Oľga 

Šmatláková, 15. Gabriela 

Ondrejkovičová rodená 

Jánošíková, 16. Márie 

Prítlová, 17. Mária Melišová, 18. Mešová z Hliníka nad Váhom, 19. Čebek – kostolík, 20. Marta Fundárková, 21. 

Mária Bublová rodená Sučanská, 22. Helenka Gabriela Gajdošová rodená Pilková, 23. Valéria Sučanská, 24. Terka 

Križanová rodená Petrovská, 25. Anna Fecmannová rodená Chrenková, 26. Mária Šurmanová, 27. Kastnerová, 28. 

Dáša Slotíková rodená Hermanová, 29. Gabriela Jánošíková, 30. Možieš  - kostolník, 31. Elena Mihoková rodená 

Pohovejová, 32. Helena Vallová, 33. Karol Malina – organista, 34. Kastnerová, 35. Otto Pohovej, 36. Borka 

Bieliková, 37. Jozef  Tiso, 38. Anna Petrovská rodená Lacková, 39. Ján Keblúšek, 40. Jozef Majerčík (?), 41. Rasťo 

(?), 42. Ján Bielik, 43. Ivo Košťál, 44. Mária Raždíková rodená Všelková.  

Guláš spevokolu v Nemeckej“ 

z roku 1950 

1. Lýdia Šurláková 

2. Marta Fundárková 

3. Valika Sučanská 

4. Marta Šmatláková 

5. Alica Dovičinová 

6. Oľga Šmatláková 

7. Mária Prítlová 

8. Kasnerová 

9. Kasnerová 

 

10. Mária Melišová 

11. Darina Arletová 

12. Anna Martinická 

13. Elena Pilková 

14. Mária Šurmanová 

15. Gusta Lednická 

16. Neža Behríková 

17. Nela Gaherová 

18. Dáša Hermanová 

 

 

 

 

Spracoval -JL- 
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Malý poklad z antikvariátu 
My, dlhoroční zberatelia si dobre pamätáme časy pred 20-30 rokmi, keď sme dokázali do svojich zbierok získať 

zaujímavé veci za „prijateľné ceny“ v rôznych „antikoch“, starožitníctvach či bazároch. Doba však pokročila, 

zberateľov- nadšencov dnes vytláčajú solventní investori, často bez hlbšieho záujmu o históriu, romantické zákutia 

bazárov a rôznych „antikov“ pomaly, ale iste vytláča internet a exkluzívne domáce i zahraničné  aukčné spoločnosti, 

kde investori míňajú za „dobré veci“ z pohľadu nás, bežných zberateľov, horibilné sumy. Aj v súčasnej dobe sa však 

občas stávajú pre zberateľa zaujímavé prekvapenia. Jedno som zažil pred približne tromi rokmi v jednom 

nemenovanom antikvariáte.  

Nikdy nevynechám príležitosť, keď idem okolo, vstúpiť do obchodu so starožitnosťami, starými knihami, alebo len 

s nejakými, pre predávajúcich, nepotrebnými zbytočnosťami.  Špecifická atmosféra, vôňa, veci, v ktorých sa zrkadlí 

kúzlo minulých čias. Človek nikdy nevie, na čo 

natrafí, čo ho poteší, si odnesie domov... 

Teda, pred asi tromi rokmi som navštívil jeden 

antikvariát, do ktorého už od čias štúdií rád zájdem 

a vždy si tam za dobrú cenu kúpim pre mňa vždy 

niečím zaujímavú knihu alebo časopis. Predavač sa 

predo mnou zmienil, že mu doniesli aj pár krabíc, 

plných rôznych starých listín. Prejavil som záujem, 

pozrieť sa do tých krabíc, z listín, okrem ich 

historickej ceny ma zaujímajú aj pečate a pečiatky, 

fiškálne ceniny, teda kolky a v neposlednom rade aj 

starý papier, na ktorom sú písané, predovšetkým 

ručný, s jeho jedinečnými výrobnými značkami, 

takzvanou vodotlačou.  

 

Po asi hodine prezerania si stoviek zažltnutých 

listín z čias monarchie som si, spokojný 

s dojednanou cenou, odniesol asi desať listín. Keď 

som si ich doma lepšie prezeral, zaujala ma pri jednej z nich mimoriadne pekná vodotlač na pomerne hrubom, starom 

ručnom papieri. Bola to ľalia, prevýšená korunou a pod ňou boli iniciály VGZ. Samozrejme, v dnešnej modernej dobe 

internetu nie je problém dopátrať sa takmer všetkého. Tak som pomerne rýchlo identifikoval výrobcu papiera- Van 

Gelder a synovia. Táto holandská firma vznikla v roku 1685 a ako veľká výrobňa papiera pretrvala až do roku 1981. 

Po bližšom pohľade na listinu som zbadal dva odlišné rukopisy, datovanie 24. apríl 1748 a hlavne podpis, Mária 

Terézia. Samozrejme som sa poradil na zahraničných zberateľských fórach a všade mi potvrdili pravosť podpisu 

cisárovnej a celej listiny. Tá, ako som už spomenul, pozostáva z dvoch rôznych rukopisov. Väčšinu tvorí vypísaný 

rukopis pisára, ktorému mladá cisárovná niečo diktovala a potom, čo listinu, resp. dopis signovala svojim podpisom, 

ešte vlastnoručne pripísala zopár riadkov.  O čom sa v dopise píše, 

netuším, je to zmes nemčiny, latinčiny a francúzštiny. Určite by to 

vedel rozlúštiť historik-archivár. Text by bol určite zaujímavý. 

Teda takýmto spôsobom sa na mňa pred pár rokmi usmialo 

zberateľské šťastie. Aj keď sa po Márií Terézií zachovalo množstvo 

listov, nakoľko celý život intenzívne komunikovala ako cisárovná 

veľkej ríše a aj ako matka so svojimi mnohými deťmi, som rád, že 

som viacmenej náhodne získal takúto peknú historickú pamiatku. 

Spracoval PhDr. Martin Karásek 

Maratón v Košiciach 

Dňa 4.10.2020 sa v Košiciach konal  medzinárodný maratón mieru , 

z Bytče sa tam zúčastnil Jozef Kemka. Na fotke sa nachádza aj 

bývalý premiér SR Mikuláš Dzurinda. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Záber z divadelného predstavenia Ukrižovanie. Fotka sa spomína aj počas rozhovoru s pani Kamilou.  

Zadná strana fotky 

Spracoval PhDr. Martin Gácik   
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JÁN GÄRTNER  
(* 7. 7. 1955 – † 31. 12. 2020) 

V poslední den roku 2020 navždy opustil naše řady Ján 

Gärtner, ve věku 65 let. Narodil se 7. 7. 1955 v Bytči. 

Po ukončení povinné školní docházky se vyučil 

strojním zámečníkem v SOU strojírenském v Považské 

Bystřici. Po celý život pracoval v podniku Kinex, a.s. 

Bytča. S manželkou Olgou vychoval dceru Zuzanku a 

syny Janka a Branka. Do Dobrovoľného hasičského 

zboru Bytča vstoupil v roce 1971, tedy je více než 40 

let členem DPO SR. Zde nasbíral bohaté zkušenosti od 

starších a zkušenějších funkcionářů, které se mu velmi 

hodily ve funkcích, kterými prošel v požární ochraně. 

Jako soutěžící se zúčastňoval téměř všech obvodních 

kol, absolvoval nespočetné množství pohárových 

soutěží nejen v okrese, ale i mimo něj. V roce 1976 se 

stává členem ZDHZ Kinex Bytča. Setkával se 

zapálenými funkcionáři, ale i členy soutěžního 

družstva. Zde absolvoval první školení referentů 

prevence, předsedů DHZ, později i týdenní školení 

velitelů DHZ v OŠ DPO v Martine. Z důvodu obměny 

výboru byl navržený za tajemníka ZDHZ v Kinexe. 

Stal se hlavním organizátorem pohárové soutěže o 

Pohár GŘ koncernu ZVL, kterou v roce 1989 

organizoval Kinex Bytča. V roce 1984 byl navrhnut do 

Pléna OV DPO v Žilině, později do POV DPO, též do 

OVŠ. Je absolventem dvouletého dálkového studia v 

OŠ DPO v Martine. Z jeho iniciativy byla v roce 1999 

navázaná mezinárodní spolupráce mezi DHZ Bytča a 

OSP Opoczno v Lodžském vojvodství v Polsku, které 

trvá dodnes. Zasloužil se o znovuutvoření OV DPO Bytča v roce 1996, kdy byl OVZ DHZ jednohlasně zvolený 

předsedou a zároveň i zástupcem ve Sněmu DPO SR. Funkci vykonával tři volební období ke spokojenosti všech členů. 

Jedno volební období byl i členem Republikového výcvikového štábu při DPO SR. Také byl zakladatelem oslav patrona 

hasičů sv. Floriána v okrsku č. 2, kde vykonával funkci okrskového instruktora celých 28 let. Za svoji dlouholetou práci 

v DPO obdržel nespočetné množství ocenění - různé děkovné listy, pozdravné listy, pamětní medaile DPO SR, medaile 

„Za príkladnú prácu“, „Za zásluhy“, „Za mimoriadne zásluhy“ 2005, medaile Miloslava Schmidta „Za zásluhy o 

výcvik“, „Rad sv. Floriána“ 2010, Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, které mu bylo udělené v polském 

Opoczne, medaile SH ČMS „Za příkladnou práci“ a „Za zásluhy“ udělené OSH Pardubice, Zlatý kříž sv. Floriána. Byl 

držitelem odznaku odbornosti „Hasič I. stupně“, „Preventivár PO obce“, „Rozhodca DPO SR“. Je autorem knihy „135 

rokov od založenia DHZ Veľká Bytča“. Jeho obětavá práce byla oceněná i v rámci Slovenské republiky, kdy byl 5. 5. 

2005 přijat u prezidenta SR Ivana Gašparoviča při příležitosti svátku sv. Floriána. V roce 2015 převzal z rukou 

prezidenta DPO SK nejvyšší vyznamenání – titul „Zaslúžilý člen DPO SR“. Jeho činnost byla vždy velmi aktivní. 

Spolupracoval i s hasiči z Polska, Čech a Moravy. Byl členem sběratelského spolku OZ GALZA, Zberateľského klubu 

v Hliníku nad Váhom, Klubu muzeálnej a galerijnej spoločnosti, Klubu filatelistov KF 53-38. Se svými sběratelskými 

kousky prošel téměř celé Slovensko a Českou republiku. Do řad skupiny sběratelů předmětů hasičstva a požární 

ochrany při CHH Přibyslav byl přijat 16. 11. 2018. Účastnil se také mezinárodních setkání hasičů-sběratelů a historiků. 

V současné době pracoval jako předseda DHZ Bytča. V poměrně mladém výboru se cítil velmi dobře. Celý život byl 

hasičem a hlavně člověkem, který pomáhal ostatním. Ján Gärtner byl pro svoji veselou a přátelskou povahu vždy mezi 

hasiči oblíbený. Janko nepoznal slova: ,,nevím, nedá se.“ Byl vždy ochotný poradit a pomoci. Jeho odchod je velkou 

ztrátou pro všechny hasiče. Poslední rozloučení proběhlo v úterý 5. ledna 2021 v Domě smutku v Bytči. 

Spracoval Mgr. David Dvořáček  
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FILUMENISTIKA, LETOM – SVETOM 

Zbieranie zápalkových nálepiek – filumenistika, alebo filuménia, má za sebou takmer 

200 ročné obdobie, pokiaľ chcete byť maximalisti, tak 191 rokov. Prvé škrtacie (frikčné) 

zápalky sa objavili v roku 1826, v roku 1829 pribudli zápalkové nálepky (ďalej len ZN) 

na zápalkových krabičkách, púzdrach, obaloch 

v Anglicku, neskôr i vo Francúzsku. Išlo hlavne o texty na 

šedých príp. žltých nálepkách oznamujúcich hlavne 

spôsob použitia trecích /frikčných/ zápaliek. Za otca tejto 

zápalky je považovaný lekárnik John Walker (1781 – 

1859)  zo Stockton – on – Tees. /7. 4. 1827 predal pánovi 

Hixonovi 100 Walker´s Friction Matches za 1 šiling a 2 

pence/. Už v tejto dobe sa experimentovalo s ďalšími 

chemickými typmi zápaliek a zapaľovadiel označovaných 

ako lucifers (svetlonoši). Prakticky išlo o vkladanie rôzne 

napustených drievok do fosforu, kyseliny sírovej, atď. 

Slovensko má tiež svoju históriu výroby zápaliek. 

V Bratislave vyrábal so súhlasom radnice zápalný 

chemický prostriedok asi v roku 1833 vojenský vyslúžilec Michael EXEL (1773 – 

1834). Priekopníkom výroby zápaliek v Rakúsko-Uhorsku bol viedenský lekárnik 

Štefan ROMER (1788 – 1842), rodák z Veľkého Šariša. Už v roku 1832 žiada o 

povolenie výroby fosforových frikčných zápaliek. Súhlas k výrobe dostáva v roku 1834 a 8. 11. 1834 obdrží 

Österreichischer Ausdruck für Patent. O „fabrickej“ výrobe zápaliek hovoríme na Slovensku asi od roku 1872 (Bytča) 

i keď miestna výroba polotovarov (drevenných puzdier, drôtu, škatuliek) prebiehala už predtým s hrdým označením – 

„sirková, sirkáreň“ na rôznych miestach Slovenska. Zrýchlim dej. Začiatok XX. storočia prináša uzákonenie zákazu 

používania bieleho jedovatého fosforu, ktorý prinášal do zápalkární chorobu nekróza. /I množstvo nešťastných lások 

skončilo požitím zoškrábaných hlavičiek zápaliek vo vode/.  Rok 1918 - vznik Československa, v ČR koncern Solo, na 

Slovensku zápalkárne v Banskej Bystrici,  Bytči, Ružomberku, Trnave a 

Žiline, na Podkarpatskej Rusi zápalkáreň v Činaďovu. J. Reitter pokračuje 

naďalej vo výrobe zápaliek s bielym fosforom,… Za zaznamenanie stojí i 

„zápalkový král“ – Švéd Ivar Kreuger (* 1880). Ako prvý použil v praxi 

„metódu lietadlo“, 

investoval, kupoval, 

predával a podnikal nielen 

so zápalkami. Väz mu 

zlomila svetová 

hospodárska kríza v roku 

1929, akcie stratili svoju 

hodnotu a nasledovala 

samovražda v Paríži (1932). V „zápalkárstve“ úspešne začínal i 

zakladateľ IKEA – Ingvar Kamprad. Už ako chlapec kupoval krabičky 

zápaliek, zápalky vybral a predával „v malom“. /Metódu „lietadlo“ 

neúspešne použil po kupónovej privatizácii po rozdelení Československa v roku 1993 Viktor Kožený a jeho CS fondy/. 

Privatizácia zápalkární po roku 1993 viedli k postupnému utlmeniu a ukončeniu výroby zápaliek na Slovensku, 

Smrečina Banská Bystrica skončila v roku 2002. Objavili sa súkromné firmy /hlavne reklamné/, výroba zápaliek sa 

zmenila na nákup zápaliek hlavne v Poľsku a Ukrajine a ich ďalšiu distribúciu na Slovensku. Výrobu na Slovensku 

krátkodobo uskutočňovala firma Sirka (V. Majko) v Trnave. Ale prejdime k zberateľom – filumenistom,  

Názov filuménia je zloženinou gréckeho phil a latinského lumen a v preklade znamená približne „milovník svetla“.  

Pokračovanie v budúcom čísle. Spracoval Ing. Vladimír GAJDOŠ  

javascript:;
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 
Verše nerania... 

 

Milí čitatelia, 

ale ten čas rýchlo letí, ani sme sa nenazdali a je pred nami zasa ten každoročný blázinec zvaný Vianoce, v dnešnej dobe 

spestrený ešte takou „čerešničkou na torte“ akou je COVID 19. Brzdou našej aktivity a zvýšenej pracovnej činnosti 

budú rôzne obmedzenia a nariadenia, ktoré nám „spríjemnia“ sviatky tak, že na ne tak skoro nezabudneme. Aby sme 

to všetko lepšie zvládli, skúsme sa na chvíľu zastaviť a dajako sa rozptýliť. Jednou z možností je aj prečítať si naše 

noviny. Dúfam, že zaujímavosti o ktorých píšeme Vám padnú vhod a aspoň na malú chvíľu pomôžu zabudnúť na 

všetko to zlé, čo Vás vytáča a spôsobuje zlú náladu. 

Vyhnali ma... 

Vyhnali ma z vlastnej chaty 

  a poslali do paroma, 

       opustený, nenažratý, 

  vyletel som z vlastnej chaty, 

  Keď som kričal: „Ľudia rata!“ 

  Zasmiali sa že ak neprestanem, 

   tak mi zhorí chata. 

  V očiach slzy ako hrachy, 

  bežal som jak Jožko Plachý. 

  Dobili ma, vyhodili, 

  práve v tejto smutnej chvíli, 

  kopli do mňa ako do psa, 

  akoby som nemal otca, 

  hubu leukoplastom zalepili 

   a ma bili a ma bili, 

    ani zuby nešetrili. 

  Ja sa pýtam: „Kamaráti, prečo, začo?“ 

  Odkopli ma, vraj som chrapčo. 

  Na riti mám teraz laty, 

  veľkú dieru vo vačku, 

  neumytý, nevyspatý 

   podobám sa na mačku. 

  A tak blúdim biedou dratý, 

  hladný, smädný, bez výplaty, 

  dokedy to takto bude 

    ani neviem sám, 

  na chatu a na rodinu 

    už len spomínam. 

  

 

Keď bude mrznúť a snežiť, 

seďte radšej doma na „rici“, 

vyhnete sa poľadovici, 

a keď sa budete oddávať 

 ešte aj sladkým snom,  

   vyhnete sa aj závejom. 

 

Čože to tu táto „baba“ stvára? 

Kade chodí, špicľuje a ohovára, 

je to tajný agent v sukni, 

kto si blízko radšej zdúchni. 

 

Myšlienka na záver: „Aké zlo budete tolerovať, záleží na tom, po akom dobre túžite.“ 

          R. Sennett 

           DOPREČÍTANIA! 

                     VL 

 



 

Keď navarí chlap... 5. 
(odskúšané recepty naše domáce, ale aj recepty našich čitateľov a priaznivcov) 
 

Aj seriál „Keď navarí chlap“ nateraz v Galzapresse končí (recepty v roku 2021 bude uvádzať Barbora 

Záhumenská) – snáď sa ešte stretneme za nejaký čas... 

Som si vedomý, že na tieto dva recepty si niektorí z Vás budú musieť rok počkať, aj napriek tomu ich uvediem 

jedná sa totiž to o recepty Vianočné. Keď sme prišli pred 27 rokmi s manželkou Darčou bývať do Hliníka 

tak sme si povedali, že na Vianoce budeme variť kapustnicu raz našu - bytčiansku a raz vašu – kolárovskú. 

A tak som chcel byť gentleman a povedal manželke, že prvý rok nech uvarí tú jej... odvtedy ju varíme každý 

rok. 

Vianočná kapustnica „naša“ 
 

Potrebujeme: Kyslú kapustu aj s kapustnicou 

 Sušené huby aj celé (z mrazničky) – hríbiky 

zbierame cez sezónu čo najmenšie a nekrájame ich, 

sú určené len do kapustnice  

 Kravské maslo (nie rastlinné) 

 Soľ, mleté čierne korenie 

 Cesnak 

 Šľahačka 33% 

 Vajcia 

Postup: Do hrnca dáme variť kapustu s kapustnicou aj s hubami – posolíme, pokoreníme a necháme variť... 

Do iného kastrólika dáme roztopiť maslo a cesnak 2-3 strúčky nakrájame na kolieska – osmažíme ho na 

masle do ružova a vlejeme do už skoro uvarenej kapustnice, pridáme šľahačku a necháme chvíľu povariť, 

nakoniec pridávame vajcia a to tak, že vajce rozbijeme do „žufane“ a tak ich pomaly vkladáme do polievky 

– aspoň 7-10 minút nemiešame aby vajcia boli v celku. Servírujeme tak aby bolo na tanieri jedno vajce aj 

s jedným celým hríbikom. Ako prílohu extra uvarené zemiaky, chleba alebo rezance. 
 

Vianočná pomazánka „naša“ 
 

Túto pomazánku moji rodičia  robili len na Vianoce a mal som 

ju rád ako decko a pretože dodržujem tradíciu robíme aj my 

v Hliníku a tiež len na Vianoce. 

Potrebujeme: Maslo kravské (nie rastlinné) 250g 

 Sardinky – kvalitné nie nejakú ľadžbu 

 Vajcia 5ks 

 Kyslé uhorky 5-6 ks 

 Cibuľa 2-3 ks stredné 

 Horčica 

 Soľ, mleté čierne korenie 

 Citrón 

Nadrobno nakrájanú cibuľu, uhorky a vajcia vmiešame do masla so sardinkami dochutíme horčicou, 

posolíme, pokoreníme a úplne nakoniec dochutíme šťavou z citróna.  

Dobrú chuť!  Spracoval JL. 
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