
 

 

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 IX. 

2021 

www.collectorum.eu, www.velkabytca.sk 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022, pevné zdravie Vám praje 

redakcia kvartálnika Galzapress – Martin, Jozef, Barča a Juraj. Ďakujeme za priazeň naším 

čitateľom a fanúšikom.  

Mikulášsky beh na Tancovú 1. roč-

ník. V sobotu 4. 12. 2021 sa usku-

točnil 1. ročník mikulášskeho behu 

na Tancovú. Akcie sa zúčastnili 

bežci a vyznávači pohybu na čerstvom vzduchu z 

Bytče a okolia. Organizátorom bola fb skupina Behači 

Bytča a okolie, hlavne pani Slavomíra Lokajová s ro-

dinou. Zraz účastníkov bol o 10:00 na parkovisku pri 

splave na kaplnke. Štart 10:20 z parkoviska. Bežalo sa 

cez kaplnku smerom k podjazdu, cez podjazd na druhú 

stranu, ponad staré smetisko na cestu smerom na 

Tancovú. Na Tancovej, pri kaplnke bolo občerstvenie, 

nápoje ovocie a po spoločnej fotke bežali všetci naspäť 

do miesta štartu. Beh sa konal nesúťažnou formou. 

Všetkých 16 

účastníkov zvládlo trasu bez problémov a dobehli do cieľa bez zranení. 

Dĺžka behu bola 12000 m prevýšenie 216 m čas: 1h 30 min. Po 

dobehnutí každý účastník dostal čokoládovú medailu a sladkú 

odmenu. Akcia bola ukončená spoločnou fotkou a všetci sa rozišli 

domov s dobrým pocitom zo športového zážitku. Tešíme sa na ďalší 

ročník. 

Spracoval 

Martin Mahut 

 

Spracoval 

PhDr. 

Martin 

Gácik 
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Dňa  28.11.2021 zapálili primátor Ing. Miroslav 

Minarčík a vdp. Peter Švec prvú sviečku na 

adventnom venci pred Mestským úradom a farou. 

Dňa 4.12.2021 Ing. Jozef Janiš 

s kamarátom Jozefom nainštalovali  

súsošie sv. rodiny do zámockého 

parku . 

http://www.collectorum.eu/
http://www.velkabytca.sk/
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Galza informuje... 

Norbert Pavlík a jeho úmrtie Vo veku 72 rokov zomrel dňa 20. 11. 2021, člen mestského klubu Klubu muzeálnej a 

galerijnej spoločnosti v Bytči. Pochovaný bol na mestskom cintoríne v Bytči dňa 27.11. 2021. 

V dome kultúry v Bytči sa v dňoch 29. 09. 2021 až 02. 10. 2021 konala výstava ovocia, zeleniny, 

kvetov a výrobkov z výpestkov. Akciu usporiadal výbor ZO SZZ v Bytči, 

ted a záhradkári z Bytče.  

K 31. 10. 2021 odchádza na zaslúžený dôchodok dlhoročný pracovník 

Mestského úradu v Bytči Waldemar Ireneusz Oszczeda. Pracoval vo 

funkcií vedúceho Stavebného úradu dlhé roky.  

Dňa 23.12.2021 oslávil 55. narodeniny primátor mesta Bytča – 

Ing. Miroslav Minárčik a touto cestou mu gratulujeme v mene občianskeho združenia Galza. 

Dňa 29.12.2021 oslávil svoje 65. narodeniny Vladimír Dančík a  touto cestou mu gratulujeme 

v mene občianskeho združenia Galza. 

Výstava 

Výstava je sprístupnená v Dome kultúry v Bytči. 

Výstavu zorganizovalo mesto Bytča pri 120 výročí 

narodenia S. Bíroša. Výstava bola 

nainštalovaná za aktívnej účasti 

Zdenky Svrčkovej a zamestnancov 

Domu kultúry a taktiež členov  

mestského kluby Klub muzeálno- 

galerijnej spoločnosti v Bytči. 

Mesto Bytča si pripomína 120 výročie 

narodenia nášho slávneho rodáka Sta-

nislava Bíroša. Narodil sa 12. 11. 1901 

a zomrel 19. 09. 1983. 

 

.  Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Pribudlo do našej knižnice 

 

 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1943 

V tomto čísle opíšeme rok 1943, ako ho prežili obyvatelia okresu Veľká Bytča. Bol to posledný rok, kedy existovala 

prvá Slovenská republika ako celistvý štátny útvar. Od jesene 1944 sa územie kde vládla bratislavská vláda postupne 

zmenšovalo. Toto, ale vieme my teraz a obyvatelia okresu Veľká Bytča to samozrejme netušili. Materiál sme získali v 

Štátnom archíve v Žiline , fond prezidiálne, krabica číslo 31, 32.  

V krabici číslo 31 sme našli dokument týkajúci sa roku 1942, pod číslom jednania 14 – D4-19-16/1942 v predmete 

„Protižidovské opatrenia kontrola“. Dokument je označený ako „Dôverné“.  

Podpísaný je okresný náčelník a dátum 27. 11. 1942.  

„V smysle výnosu číslo 14-D4-19-16/1942 zo dňa 20.11. 1942 tunajší úrad všetky vydané cestovné povolenia Židov 

zrušuje Niektorí Židia sa preukazujú výmermi o povolení zamestnávať sa u niektorej firmy vydanými tamojším 

ministerstvom, ktoré majú klauzulu: „Na zamestnanca sa nevzťahuje zákaz cestovania podľa vyhlášky ministerstva 

vnútra pokiaľ ide o cesty obchodné.“ 

Vzhľadom na horeuvedený výnos prosím o úpravu, či podobné cestovné povolenia sú v platnosti.“ 

Pod číslom jednacím 4/1943 prezidiálne zo dňa 1. 1. 1943 sme našli Rozvrh práce na rok 1943.  

Jozef Čajka, okresný náčelník mal na pridelenú agendu: prezidiálne veci, osobné, disciplinárne veci štátnych a 

obecných zamestnancov, mobilizačné a CPO, veci policajno – politického rázu, veci Hlinkovej slovenskej ľudovej 

strany, Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, cesty, mosty a kompy, vodnú políciu, turistický a cestovný ruch, poľovné 

právo, matričné a manželsko - právne veci, sčítanie ľudu, voľby a voličské zoznamy, elektrizácia, školské a kongurové 

záležitosti, cirkevné dávky a dane, súhlas k zaťaženiu nehnuteľnosti, iné veci, ktoré si vyhradí, aprobácia spisov, agenda 

úradu práce. 

Štefan Komár, komisár verejnej správy vnútornej mal pridelenú agendu: priestupková agenda, policajné a 

postrkové veci, živnostenská agenda a podomový obchod, štátne občianstvo a domovské právo, zásobovanie 

obyvateľstva. 

Alžbeta Skotnická, hlavná kancelárska oficiantka mala pridelenú agendu: vedenie priestupkového protokolu a 

manipulácie priestupkových spisov, vymáhanie pokút, vyhotovovanie čistopisov referátu II.  

Dominik Hudec, oficiál verejnej správy vnútornej: evidencia motorových vozidiel a dopravných prostriedkov, 

zbrojné lístky a poľovné lístky, likvidácia platobných rozkazov štátnych a priechodných peňazí, evidencia peňažných 

prebytkov, nájdených a zhabaných vecí, starobné podpory, sociálne poistenie, požiarna polícia, živelné pohromy, 

vedenie prezidiálneho protokol a manipulácia prezidiálnych spisov, kniha vysielacích rozkazov, kniha objednávok na 

ťarchu kancelárskeho paušálu, nemocenské poistenie štátnych a verejných zamestnancov. 

Oldřich Beneš, oficiál verejnej správy vnútornej: cestovné pasy, liečebné veci, pracovné pomery, ochrana 

domáceho trhu práce, starostlivosť o chudobných,, vojensky poškodených, starostlivosť o mládež, stavby a stavebný 

ruch, bytová starostlivosť.  

Augustín Kostelný, kancelársky oficiant: odvodná agenda, slovenská pracovná služba pokladničná služba, register 

dávok za úradné výkony, vyživovacie príspevky, zásobník kancelárskych potrieb, vedenie denníkov inventárnych 

predmetov, opatrovanie Slovenského zákonníka a Úradných novín a časopisov a ďalších.  

Emil Slota, policajný agent: štáto – bezpečnostné veci, židovské veci, cudzinci, evidencia trestov, evidencia 

priestupkových pokút, cenové veci, spolky, verejné schôdze, verejné zábavy, produkcie, predĺženie záverečnej hodiny, 

sbierky a milodary, vypomáhal tiež referátu II pri zásobovacej agende.  

Okresné žandárske veliteľstvo vo Veľkej Bytči dňa 10. 01. 1943 pod číslom jednacím 21/1943 vo veci Žandárstvo v 

okrese Veľká Bytča, činnosť v roku 1942 pre Okresný úrad vo Veľkej Bytči uvádza následovné. Údaje sú za celý okres 

Veľká Bytča.  

Žandárske stanice 

zatkli v roku 1942 v 

okrese 43 osôb, oznámili 

968 osôb, predviedli 25 

osôb. Zvláštnych služieb 

vykonali 460 v počte. 

Okrem toho na blokovom 

trestnom pokračovaní 

vybrali spolu s okresným 

žandárskym veliteľstvom 

sumu 41. 414 korún 

slovenských.  

Spracoval PhDr. Martin 

Gácik   
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Fotografista Jakab Spiegel v Bytči 

V súčasnosti je tam predajňa elektrospotrebičov. Pred tým dom patril Františkovi 

Špánikovi. Bytčania ho poznajú aj ako hudobníka skupiny.  A samozrejme aj ako 

kamenára. No za prvej Československej republiky tam bol fotoateliér fotografa menom 

Jakab Spiegel. Toto meno nájdeme 

aj na fotkách v rodinných 

albumov. Jakab Spiegel mal syna 

a ten tiež fotografoval. V období 

Slovenského štátu a následne aj 

prvej Slovenskej republiky prišla 

arizácia a Bytčanov fotil František 

Baranec. Po Františkovi 

Barancovi Bytčanov fotila pani 

Kamila Dadlíková. To sa už 

fotografisti presťahovali do novej 

budovy nad postavenej mestom 

Bytča a dnes v tej budove sídli Kníhkupectvo Anna. Pani Kamila 

Dadlíková nás fotila aj ako žiakov a študentov. Foťák si nikto nevšímal z nás. No bol to stále ten istý foťák, ktorým 

fotil Jakab Spiegel. A ako skončil? Zhorel pri požiari rodinného domu v Kolároviciach cca v roku 2016. 

  

Spracoval PhDr. Martin Gácik  

Poznáte ich? 

Predná strana 
Zadná strana 

Predná strana 

Zadná strana 
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Bytča má svoje kalendáre 

Kalendár obsahuje fotografie nafotené v 2021 

a fotografie predstavujú mesiac január, 

Petrovice, Kolárovice, osada Bršlica, február. 

Petrovice – osada Kyčera, marec – Malá Fatra – 

Veľký Rozsutec, apríl: Veľký Rozsutec, máj – 

Západné Tatry, jún: Zázrivá, júl: Západné Tatry, 

august: Malá Fatra, september a október: 

Západné Tatry, november: Malá Fatra, 

december: Osada Greguše, okres Bytča. 

 

 

 

Spracova PhDr. Martin Gácik 

  

Ján Daniš s kalendárom, vydavateľský náklad v počte  7 kusov. 

Ján Rabara s kalendármi, vydavateľský náklad v počte 200 

ks. 
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Bytča v čase korony 
Takto vyzerala Bytča na jeseň a v zime 2021/2022. 

  

  

Spracoval PhDr. Martin Gácik   
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Stanislav Bíroš 

Stanislav Bíroš je pochovaný v 

Bytči na cintoríne so svojou 

manželkou. V meste Bytča je po ňom 

pomenovaná ulica a v tejto ulici stojí 

dodnes aj jeho dom. V súčasnosti sa 

v ňom nachádza byt a predajňa 

plávajúcich podláh a bytových 

doplnkov.  

Mestský klub Klub muzeálnej a 

galerijnej spoločnosti v Bytči 

zachránil umelecké predmety, ktoré 

sa nachádzali v dome Stanislava 

Bíroša. Tieto predmety boli uložené v 

budove Polikliniky – bývalý okresný 

úrad a teda konkrétne v pivnici pri 

väzenskej cele v budove bývalého 

Okresného úradu. Za aktívnej účasti 

bývalého riaditeľa školy Mgr. 

Rudolfa Takáča boli tieto predmety 

prevezené do budovy školy, kde sú 

uskladnené. Mgr. Rudolf Takáč 

zafinancoval skrinky, vybavil žiakov a predmety boli v škole.  

Mestský klub Klub muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči vydal Vlastiveného sprievodcu v roku 2001 číslo 2 

od autorov Mgr. Milana Badíka a Mgr. Ľubice Hanuliakovej. Do sprievodcu prispel článkom aj vtedajší primátor mesta 

Bytča Ing. Peter Korec a báseň napísal Milan Marciník. Vlastivedný sprievodca je pre verejnosť dostupný v Mestskej 

knižnici v Bytči a na stránke www.collectorum.eu a www.velkabytca.sk. Stanislav Bíroš bol teda maliar, grafik, sochár 

a pedagóg. Pôsobil aj v komunálnej politike a poslancom zastupiteľstva.  

Mesto Bytča plánuje do konca roka 2021 vydať pohľadnicu pri príležitosti tohto jubilea.  

Citát z Vlastivedného sprievodcu, v ktorom priblížime čitateľom Stanislava Bíroša.  

„Keď sa pozabudne na sľub“ 

 „Z ďalších príbehov, ku ktorým vo svojich 

spomienkach sa rád a často navracal pán 

Stanislav Bíroš, je príhoda v súvislosti na pani 

Pondušovú. Jeho priateľka, sa odoberala z 

Bytče na cestu do Ameriky (USA), pánovi 

profesorovi prisľúbila, že mu pošle cigarety 

„ameriky“. Stanislav Bíroš, ako vtedajší 

fajčiar, ktorý pociťoval nedostatok cigariet na 

trhu – obmedzené zásobovanie ako dôsledok 

povojnového obdobia sa sľubu veľmi potešil. 

Pán profesor trpezlivo čakal na balíček z 

Ameriky, ale keď uplynul štvrťrok, balíček 

neprichádzal, tak sa rozhodol konať. Priateľke 

do Ameriky poslal list. Pani podnušová po 

otvorení listu ihneď konala a Stankovi do 

Bytče poslala veľký balík s cigaretami. Pán 

Stanislav Bíroš medzi priateľmi úsmevne 

vypúšťal obláčiky vonneho cigaretového 

dymu a trpezlivo každému pri rozdávaní 

cigariet rozprával, ako cigarety za ním prišli, Vysvetľoval, ako na papier namiesto napísaného listu nakreslil popolník, 

na ktorom bola položená horiaca cigareta , z ktorej nad popolníkom sa vinul dym v podobe veľkého otáznika. Tento 

list – kresbu poslal priateľke do Ameriky. A ako vidíte, zabralo to. Načo dlhé vypisovanie, veď postačuje kresba a tá 

mala čarovnú moc Sľúbené cigarety som dostal.“ 

Stanko a Majka Bíroš.  Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Z ľava: neznámy, Otto Weinberger, neznáma,  Majka a Stanislav Bírošovci, 

neznámy 

zľava: Stanislav Bíroš, Rudolf Badík a Dr. Božek 

http://www.collectorum.eu/
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NARODENIE  PÁNA – VIANOCE 
Byzantská ikona sa vo svojom vianočnom posolstve nápadne odlišuje od západných zobrazení Vianoc. V strede 

ikony na prekrásnej červenej poduške leží Matka Božia. Celá je zahalená do purpurového plášťa. Ozdobená je tromi 

hviezdami symbolizujúcimi jej ustavičné panenstvo. Svojim pohľadom nespočíva na Dieťatku, ale hľadí na Jozefa, 

ktorý sedí celý skormútený. Zobrazený je v dolnom rohu ikony tak, aby pohľad Panny Márie mohol smerovať priamo 

naňho. Prichádza k nemu pokušiteľ Hirkus odetý do zvieracej kože, tváriac sa, akoby bol pastierom a hovorí mu: –

Never, že je to Syn Boží. Ako by majestátny veľký Boh mohol vo svojej vznešenosti prijať toľkú biedu stajne?- Jozef 

pochybuje, hoci  o vtelení skrze Ducha Svätého vedel od anjelov. (Mt 1, 20-24) 

Duch Svätý je zobrazený ako lúč zo stredu hornej časti ikony. V ňom je hviezda, ktorá sa zastavila nad miestom, 

kde bolo dieťa. Pod hviezdou sa lúč rozdeľuje na 

zväzok troch lúčov. V dolnom rohu ikony, oproti 

Jozefovi, je scéna kúpania dieťaťa. Teda ide 

o skutočný pôrod v prítomnosti dvoch 

pôrodných báb, z ktorých jedna umýva dieťatko. 

Je to predobraz nášho krstu. Strednú časť ikony 

vypĺňajú z jednej strany scény klaňania sa 

anjelov a z druhej zjavenie sa anjela pastierovi 

a oznamuje mu zvesť (Lk 2,8-15). Scénu 

dokresľujú Traja králi z Východu, klaňajú sa 

s prinesenými darmi. Priniesli tri dary : zlato, aby 

si ho uctili ako kráľa, kadidlo, aby mu vzdali úctu 

ako Bohu a myrhu, aby si uctili jeho 

človečenstvo určené na smrť. 

Na špinavom mieste –v stajni-  narodila sa čistota. On, ktorý o sebe povedal, že je „živým chlebom, ktorý zostúpil 

z neba,“   bol uložený do jasieľ, do ktorých sa dáva krmivo. Pred stáročiami sa Židia klaňali zlatému teľaťu a Gréci 

oslovi ako bohom. Teraz vôl a osol skláňajú hlavu pred svojim Bohom, aby vykonali nápravu. 

Čo znamená meno: 

  Mesiáš – Boží pomazaný 

  Emanuel – Boh s nami 

  Ježiš – Vysloboditeľ 

Sviatok:  25.  December 

Mudrci od Východu 
Rozmer dosky:  34,6 x 42 cm 

Drevená doska: smrek s glejovo-kriedovým podkladom  

Technika: Suchá vaječná tempera 

Svätožiary zlátené plátkovým 23,75 karátovým zlatom  

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme 

narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 

a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ ? 

Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu 

pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý 

Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov 

ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni 

mu odpovedali : „V judejskom Betleheme, lebo tak píše 

prorok : „A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie 

si najmenší medzi poprednými mestami Judey , lebo 

z teba vyjde vojvoda, ktorý bude sprevádzať môj ľud, 

Izrael.“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov 

a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 

Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte 

a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli 

a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom,  kde bolo dieťa. Ako 

zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali 

sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary : zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa 

nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.  

Sviatok : 6. január  sv. Gašpar, Melichar, Baltazár, Traja králi, Prikázaný sviatok Spracovala Katarína Kasagradová  
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Rozhovor s pánom Jozefom Rigerom a s pani Teréziou 
Rozhovor s pánom Jozefom Rigerom (ročník 1941) a jeho manželkou 

Teréziou Rigerovou rodenou Repáčovou (ročník 1941) sme písali na Troch 

kráľov v roku 2022 u Rigrovcov doma, na Červeňanského ulica.  

Nápad na rozhovor som dostal asi v roku 2019, pri stretnutí s pani Terezou 

na rínku v Bytči. Vtedy mi povedala informáciu o priebehu oslobodenia Bytče 

v roku 1945. Poznáme sa veľmi dobre a teda obaja ma poznajú od malého 

chlapca a ja si pamätám ich nakoľko pán Jozef Riger bol kamarát môjho 

starého otca. Stará mama a aj starí Bytčania piekli koláče podľa receptov pani 

Repákovej. Pani Repáková bola len prezývka bola to pani Repáčová a teda 

mama pani Terézie Rigerovej. Recept sme opísali na strane 20 v časopise 

Galzapress číslo 1, rok 2018.  

Pamätám si ako nám pán Jozef Riger občas niečo priviezol na jeho 

nákladnom automobile Praga RND z roku 1953. Boli to 80 te roky a 

samozrejme, keď toto auto parkovalo na našom dvore, taka som sa tam hrával 

a točil s volantom a „šoféroval“. Mohol som mať tak cca 10 rokov. Bol to pre 

mňa zážitok. Kolega Jozef Lulák o tomto aute písal na strane číslo 13 v 

časopise Galzapress číslo 4, ročník 2016.  

Jozef Riger je rodák z obce Košťálov, okres Semily. Vojenčil v obci Rašov 

v rokoch 1960 – 1962. A teda oženil sa do Bytče. Rodný dom Terézie 

Repáčovej sa nachádzal z jednej strany na ulici Leninovej, dnes je to 

Hlinkova ulica a z druhej strany sa nachádzal na ulici Kollárovej. V 

súčastnosti sa tam nachádza polyfunkčný objekt, v ktorom je predajňa Pepco 

a na poschodí sa nachádzajú byty. Popred dom tiekla 

rieka.  

Pani Terézia spomína z rozprávania svojej mamy na 

pána Baconyho, pracoval v Kinexe v Bytči, po roku 

1945 žil v Čechách. V čase oslobodenia Veľkej Bytče 

bol v prvom prápore v prvom oddiele u Ludvíka 

Svobodu. Bacony tu robil veliteľa. Tento oddiel prišiel 

1. 5. 1945 do Bytče. Bolo to ráno o šiestej hodine, mosty 

cez rieku Váh vyhodili do povetria nemeckí vojaci. 

Bacony najskôr previedol prápor cez Veľkú Bytču a 

potom sa vrátil do Veľkej Bytče k svojej mame. Po 

skončení vojny odišiel žiť do Prahy, hlavného mesta 

obnovenej tretej Československej republiky. (Tretia 

republika trvala v rokoch 1945 – 1948) V Prahe robil 

elektrikára, montéra a vypracoval sa a chodil po svete. 

Jeho mama bola krajčírka a otec, žili na dnešnej Kollárovej ulici. Ako sa dozvedáme jeho otec bol uznávaný Bytčan.  

Pani Terézia spomína aj na Jozefa Ačjaka, Miroslava Gajdoša, Jozefa Behríka, Rudolfa Behríka ako nosili po 

nociach stravu partizánom. Rudolf Behrík mal stolársku firmu oproti firme Makyta.  

Tu sme v rozhovore zaspomínali s pánom Jozefom na rok 1968 v súvislosti s Bytčou.  

Spomína na sovietskych vojakov počas invázie do Československej republiky v roku 1968, ako obchádzali tieto 

vojská priamo mesto Bytča a šli len po trase Žilina smer Bratislava poza most cez Váh a v smere od Žiliny po moste 

cez rieku Váh v smere na Makov. Pán Jozef spomína ako šiel robiť elektriku na motocykli do obce Rašov a šiel v 

kolóne týchto vojsk. Spomína aj na pokazený sovietsky tank hneď pri moste cez rieku Váh. Tu bolo odstavisko, skládka 

Vojaci tu žili v tom tanku nejaký čas.  

Tu si zaspomína pani Terézia na oslobodenie Veľkej Bytče, teda pozná to z rozprávania svojej mamy. Spomína, ako 

Bytčania, bytčianski gazdovia v deň 1.5. nikdy nepracovali, ale si ctili tento deň ako deň oslobodenia. Preto sa konali 

zábavy v tento deň.  

Tu zasa pán Jozef porozpráva o tanku a jeho obyvateľoch sovietskych vojakoch Spomína, ako jazdil okolo tanku na 

svojom motocykli. Tento tank bol aj objekt záujmu bytčianskych detí - chalanov a tí chodili „otravovať“ vojakov. 

Zaujímali ich zbrane, a celkovo výstroj, Jednému z vojakoch zobrali bodák a to bol pre vojaka ktorý stratil výstroj 

vážny problém. Sovietski vojaci chodili počas života v tanku aj na zábavy do obce Hlboké.  

Pani Terézia sa rozhovorila o roku 1945. Spomína na svoju mamu ako sa vedela dohovoriť po nemecky a po 

maďarsky. Spomína na to ako nemeckí vojaci vyhodili dva mosty cez rieku Váh a ako povedali jej mame, počas 

Pavol Repáč 

Rodičia Terézie Riegerovej – Pavol a Štefánia Repáčovci 
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odchodu z Veľkej Bytče, že sa domov do 

Nemecka už nikdy nevrátia. Obávali sa o svoj 

život, vojna končila a vedeli že sú porazení.  

Pán Jozef s pani Terezou spomínajú na rok 

1968 spoločne ako sa bytčania snažili 

dezorientovať sovietske vojská. Za riekou Váh 

bola dopravná tabuľa s názvom a smerom 

Trenčín. Niekto z toho urobil názov Čína. Boli 

okolo toho zmätky.  

Pán Jozef si zaspomínal aj na svojho svokra 

menom Pavol Repáč, ktorý zomrel 25.02. 1972 

vo veku 72 rokov. Ako si pán Jozef spomína na 

počasie na deň 25.02. 1972, tak šli v krátkom 

rukáve na cintorín, bolo veľmi teplo. No na druhý 

deň 26.2. 1972 bol tuhý mráz. Prezývku mal 

Repák a tak ho všetci volali Repák. A teda aj jeho 

manželku pani Repáková. Spomína aj na partiu 

kamarátov bytčanov s ktorými sa jeho svokor 

veľmi dobre kamarátil a to Jozef Ačjak a Marián 

Mahdík.  

Pán Jozef si zaspomínal aj na vojenské 

cvičenie v roku 1968 a vojakov v lokalite 

Tancová. Bolo to cvičenie vojsk Varšavskej 

zmluvy. Podotýkam, o tomto cvičení mi 

rozprávalo viacej Bytčanov a konkrétne v tejto 

lokalite Takisto mi bytčania spomínali, ako nad 

majerom mali nemeckí vojaci v roku 1945 postavený 

delostrelecký kanón, no nevyužili ho. V čase konca 

druhej svetovej vojny tu nebola asfaltová cesta od 

Pšurnovíc na Tancovú. To upresňujeme preto, aby si 

mladší čitatelia nepredstavili ako stál delostrelecký 

kanón na asfaltovej ceste. No v čase vojenského 

cvičenia vojsk Varšavskej zmluvy tu už asfaltová 

cesta bola.  

Pani Terézia spomína ako sa v Bytči nachádzali 

maďarské vojská, boli to spojenci nemeckého vojska. 

Spomína, ako maďarskí vojaci brali Bytčanom kone 

a ľudia nadávali. Jej mama pani Repáčová šla na 

komandatúru nemeckého vojska vo Veľkej Bytči a 

vyvadila sa s nimi. Vedela nemecky a 

maďarsky a tak sa dohovorila Porobila na 

komandatúre kriky. Pani Hromcová prišla za 

jej manželom pánom Repáčom, že až ide pre 

svoju manželku, aby neboli problémy. No 

nemeckí velitelia rešpektovali pani Repáčovú. 

Maďarských vojakov moc neobľubovali. Ako 

povedala ani Terézia „urobili poriadok s 

Maďarmi“.  

Na záver mi manželia Riegrovci požičali 

fotky a tie dávame do prílohy tohto rozhovoru.  

 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

  

Pavol Repáč s vnukom 

Horný rad zľava do prava: p. Jozef Ačjak, vzdialená príbuzná 

pána Behríka a Ačjaka toho času žijúca v USA, Martin Ačjak, 

pani Ačjaková, Maňa Ačjaková v tom čase matrikárka na MsNV 

v Bytči, svokra pána Riegera, pani Štefánia Repáčová (zomrela 

v roku 1992). Fotené v záhrade Ačjakovcov  
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HOHOŠ Pavel 
* 5.3.1895 Kysucké Nové Mesto † 6.8.1971 Bytča  

 

Ján Hohoš - * 1808 Kysucké Nové Mesto, † 22.8.1883 Kysucké Nové Mesto  

Emília Lišovíny (Lissovinszky) - * Kysucké Nové Mesto, † 30.12.1889 Kysucké 

Nové Mesto  

Jej otec pochádzal z Kráľovskej Lehoty. 

Deti: Pavol Hohoš - * 6.10.1856 Kysucké Nové Mesto, † 7.2.1932 Hliník  

 

Peter Ballay - * Horný Hričov, † 1823 Horný Hričov  

Anna Hložník - * Svederník, † 1828 Horný Hričov  

Deti: Mária Ballay - * 29.9.1858 Horný Hričov, † 25.11.1952 Hliník  

 

Pavol Hohoš a manželka Mária rod. Ballay mali spolu desať detí.  

Svadba sa konala 8. júla 1879.  

Ako ôsme dieťa v poradí sa im narodil syn  

 

V roku 1904 zachvátil Kysucké Nové Mesto veľký ničivý požiar, pri ktorom 

zhorelo 350 rodinných domov. Popolom ľahol aj jeho rodičovský dom, ktorý stál na námestí spolu so stolárskou 

dielňou, ktorá sa tam nachádzala. Stolárstvo založil jeho otec v roku 1878. Remeslo aj majetok začali upadať.  

Rodičia predali časť majetku, časť polí a lesov a presťahovali sa do Hliníka. "Veci ktoré doviezli do Hliníka 

obsahovali na šesť párov koní. Mnoho vecí sa odpredalo v Kysuckom Novom Meste. 

Posledný voz naložený vecami prišiel do Hliníka 19. januára 1909."  

20. januára 1909 ani nie 14-ročný nastúpil na dva roky do učenia ku svojmu otcovi. 

Technológiu študoval v Prahe a Budapešti.  

Po návrate domov zo štúdii začal stolárstvo rozširovať. Zamestnával 20 ľudí, boli to 

pomocníci, natierači, učni a nádenník.  

Ako prvý na Slovensku elektrifikoval prevádzku. Dielňu zariadil novými veľkými 

ťažkými strojmi na elektrinu: hobľovací, rezací, zrovnávací stroj, frézovŕtačka, pásová píla, 

brúska na drevo a brúska na ostrenie nožov. Prevádzka mala názov Prvá strojová stoláreň. 

Pracoval na štátnych, cirkevných, obecných a privátnych prácach. Robil z mäkkého i 

tvrdého dreva. Vyrábal formírovaný nábytok, školský a kancelársky nábytok, obchodné 

zariadenia, kostolné lavice, autobusové karosérie, okná, dvere a iné práce.  

Uvediem niekoľko veľkých stavieb, kde išlo prevažne o okná a dvere: Justičný palác, 

Ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie tri paláce v Bratislave. V Žilinskej nemocnici 

chirurgiu, pôrodné oddelenie, infekčný pavilón, hospodársku budovu, nadstavbu očného 

pavilónu. Do týchto budov vyrobil aj množstvo nábytku. V nemocnici v Turčianskom sv. 

Martine to boli hospodárska budova, očný a 

detský pavilón, Reálne gymnázium, Ústav 

zveľadenia živnosti. V Banskej Bystrici 

priemyselnú školu, v Nitre v nemocnici sa 

jednalo o chirurgiu, interný palác a infekčný 

pavilón. Kostolné lavice v blízkom okolí 

zhotovil napríklad v Petroviciach. Tu sú 

uvedené len niektoré stavby, robil po celom 

Slovensku.  

Dňa 13. októbra 1944 spadla v Hliníku 

bomba z amerického lietadla. Bomba spadla od neho asi 12 metrov, od domu asi 50 metrov 

a zdemolovala strechu. Utrpel slabé poranenie a poruchu srdca. Bol liečený 8x v nemocnici 

a 9x v kúpeľoch. Liečilo ho veľa lekárov.  

Manželka Mária rodená Štelcerová pochádzala z Predmiera. Jej otec a starý otec boli 

učitelia, správcovia rímskokatolíckej ľudovej školy a organisti.  

S manželkou rád "muzicíroval" na husliach až do neskorého veku. Manželstvo bolo bezdetné.  

Pochovaní sú na cintoríne v Bytči.  

„Tieto záznamy som dokončil v deň mojich sedemdesiatych narodenín 6. marca 1895 - 6. marca 1965. 

V Hliníku 6. marca 1965 Pavel Hohoš“ 
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Rodokmeň Hohoš - Ballay 

Niektoré dokumenty sú uložené v Štátnom archíve v Bytči. 

Na koniec jedna príhoda, ktorú rozprával Ján Hohoš. Dnes 

sa už nedozvieme, či sa mu to stalo naozaj, alebo to bol len 

vtip:  

Jedného dňa podvečer prišiel na gazdovstvo cigáň (dnes je 

to róm). Prosil ho o nocľah a hovorí: "Ja sa vyspím aj na 

dlážke". Neskôr si to porozmýšľal a vraví: "Gazdíčko, prosím, 

dajte mi aspoň jedno pierko pod hlavu". Gazda z husi vytrhol 

jedno pierko a dal ho cigáňovi. Ráno cigáň hovorí: "Gazdíčko, 

neviem ako môžete spať na toľkom perí, keď ja som nemohol 

na jednom".  

Výber z "Rodokmeň Hohoš - Ballay"  

 Spracovala: Mária Pavelková Vallová  

 

Ryba ako kresťanský symbol 
Po Grécky sa povie ryba – ichthys začiatočné písmena  Iesois Christos Theou Hyios Soter – Ježiš, Kristus, Boží 

Syn, Spasiteľ (Vykupiteľ). Tento symbol slúžil ako tajné označenie prvých kresťanov medzi nepriateľskými pohanmi.  

Spájanie ryby s kresťanstvom podporuje aj kúpeľ v krstiteľnici. Pokrstení kresťania 

boli chápaní ako ryby, ktoré sa vo vode krstu znova narodili. V kresťanstve sa 

porovnávajú ryby, ktoré boli pri potope sveta ušetrené Božej kliatby s kresťanmi, ktorí 

po krste získavajú Božiu ochranu. Novokrstencov nazývali ranní kresťania pisciuli – 

rybička, alebo ichthys – ryba. 

Ryba sa objavuje v ranokresťanských maľbách na stenách rímskych katakomb ako 

symbol eucharistie – oltárnej sviatosti. Znak ryby ako symbol vzťahujúci sa na 

evanjelium, zázračná ryba – pokrm desaťtisícov.  U mnohých národov je zároveň 

symbolom plodnosti a symbolom smrti. Preto je znak ryby znakom prvých kresťanov. 

Tri prepletené ryby alebo tri ryby s jednou spoločnou hlavou označujú svätú Trojicu.  Apoštoli sú označovaní ako 

„rybári ľudí“. 

Ryby sú nezriedka atribútom svätcov : s rybou v ruke sa znázorňuje apoštol svätý Peter – pôvodne rybár z Galiley 

a tiež archanjel Rafael, ktorý vyliečil zo slepoty otca mladého Tobiáša pečeňou z ryby.  

Pri zázraku nasýtenia 5 000-oveho zástupu ľudí (Lk 9, 16) požehnal Kristus päť chlebov a dve ryby  a dokázal nimi 

všetkých nasýtiť. Takto sa stala ryba spolu s chlebom Božím pokrmom. Až do skorého stredoveku ryba nechýba na 

obrazoch Poslednej večere vedľa chleba a kalicha s vínom.  

Rybársky prsteň pápeža - annulus piscatoris – sa vzťahuje na údaj apoštola Petra v Evanjeliu podľa Lukáša (Lk 5) 

o „bohatom úlovku“.  

S rybou sa stretávame v kostoloch, katedrálach na skle, freskách , mozaikách, obrazoch či rôznych predmetoch. 

Ryba sa stala plnohodnotným symbolom v kresťanstve!  

(Voľne spracované z časopisu Sv. Gabriel)  

Spracovala Katarína Kasagrandová 
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Školské fotky z Veľkej Bytče 
 

1. Bakalová, 2, Jatyová, 3, Bohušová, 4, Harnayová, 5, Balalová A., 6, Jatyová J, 7, Čmárová Mária, za vydata 

Mahdíková, 8 n, 9, Možiešová M., 10, Štefaniková, 11, Malalová M., 12, vdp Pisarčík, 13, Jánošík, 14, Behríková O. 

, 15, Berhíková, 16 n, 17, Durnák, 18, Maliková A, 19, Gajdošová, 20, Ondrušková, 21, Fundárek, 22, Jalovičiar, 23, 

Mičačík, 24, Kremeň, 25, Karofová, 26, Malinová M, 27, Kochová, 28, Pečiva, 29, Bárdy, 30, Skukálek, 31, Anička, 

32, Jurovec, 33 nevieme, 34, Gajdoš, 35, Pokorný, 36 n, 37, Petrovský M., 38, 39, 40, 41 nevieme 

 

1, Pečiva J, 2, Skotnický, 3, Mičačík, 4, Fundárek, 5, Treskoň, 6, Jalovičiar, 7, n, 8, n, 9, Jurovec, 10, Kremeň, 11, 

Skukálek, 12, Petrovský, 13, Várošová, 14, Jatyová, 15, Bohušová, 16, Karafová, 17, Hermanová, 18, Dlhopoľček, 

19, Chiyuliková, 20, Jánošík, 21, Fundárková, 22, Hološová, 23, Šefániková, 24, Bakalová, 25, Jalovičiarová, 26n, 

27, Gahér, 28, Lacek, 29, Malíková, 30, Jatyová, 31, Rosypalová, 32, Fundárková, 33, Čmárová Mária, za vydata 

Mahdíková, 34, Možiešová, 35, Piontková, 36, Šimoníková, 37, Reháková, 38, Balalová M, 39, Bírošová, 40, 

Čápová, 41, Ďurdíková, 42, Lulák, 43, n, 44, Kochová, 45, Balalová A, 46, Ďurná, 47, Koch, 48, 49, 50 n, 51, Bardy, 

52, Anička, 53, n, 54, Pečiva V, 55, Petrovský, 56, Anička, 57, Maliková, 58, Harnayová, 59, Aničková,  
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1, n, 2, Šuík, 3, Fundárek R. 4, Treskoň, 5, Jalovičiar, 6, Mičačík, 7, 8, N9, Várošová, 10, Karafová, 11, Aničková A, 

12, Harnayová, 1, Dlhopoľček 14, Chmulíková, 15, Jánošík, 16, Kolárová, 17 n, 18, Bohušová E. 19, Maliková A, 20, 

Langová S, 21, Pokorná, 22, Jalovičiarová, 23, Balalová A., 24, Fundárková M, 25, Fundárková J., 26, Ondrušková, 

27, Čmárová Mária za vydata Mahdíková, 28, Možiešová M, 29, Balalová M, 30, Čápová E, 31, Horanská K, 32, 

Ďurdíková J, 33n, 34, Hološová, 35n, 36, Novotný P, 37n, 38n, 39, Koch J. 40n, 41n, 42, Jurovec, 43, Skukálek J, 44n, 

45, Martinický V., 46n, 47n, 48, Tiso J., 49, Kollár, 50. Harnay Ján 

 

1, Placková L, 2, Ďurná, 3, Kemková, 4, Sigotský, 5 n, 6, Arletová, 7, dp Pastor, 8, Midulová, 9, 10, 11, 12, 13 n, 14, 

Martinická, 15, Čmárová Valéria, 16, Jalovičiarová, 17, Sakalová, 18, Skukálková, 19, Kochová, 20, Zauermanová, 

21, Dudková, 22, Dudková, 23, Gašpercová, 24, Benešová, 25n, 26, Martinická, 27, Kochová, 28n, 29, Petrovská, 30n, 

31, Danišová, 32, Koštialová, 33n, 34, Midulová, 35n, 36, Chmelinová, 37, Šichmanová, 38n, 39n, 40n, 41, Drábiková, 

42, Drábiková, 43, Gajdošová, 44, Valachová 

Spracoval PhDr. Martin Gácik za spolupráce s K. Kasagrandovou, A. Harantovou, Mgr. M. Harantovou a B. Behríkom  
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Jan Hrtánek z Petrovíc - československý legionár 

Jan Hrtánek sa narodil v roku 1895 v štáte Rakúsko – Uhorsko. Pochádzal z obce 

Petrovice pri Bytči a neskôr žil v USA Chicagu. Informácie o ňom sme získali vo 

Vojenskom ústrednom archíve v Prahe pod číslom Číslom jednacie 868/2012 – 2111- VÚA. 

Rodinný stav – bol ženatý, náboženstvo rímsky katolík, povolaním robotník. Legionár 

pešiak československého streleckého pluku číslo 21, československý legionár vo 

Francúzsku. Zomrel dňa 03. 02. 1919 v nemocnici v Přívoze v Moravskej Ostrave.  

Pohreb mal dňa 05. 02. 1919 na cintoríne v Přívoze. Jan Hrtánek dňa 24. 11. 1917 šiel 

vlakom z Chicaga do New Yorku sa prihlásil do československej légie dňa 28. 11. 1917 a 

dňa 12. 12.1917 ho zaradili do légie.  

Prvá svetová vojna sa skončila 11. 11. 1918. Jan Hrtánek ako americký Slovák padol v 

boji o Tešínsko. Jeho telo je pochované v Ostrave – Orlová a jeho meno je napísané na 

pomníku.  

Jedná sa o mesto Orlová na Karvinsku Orlová (nemecky Orlau, poľsky Orłowa) je sliezske 

mesto v okrese Karviná v Moravskosliezskom kraji, 18,7 km východne od Ostravy. Žije 

tam približne 28 tisíc obyvateľov. Jeho manželka sa volala Mária Hrtánková, rodená Kubicová, z obec Petrovice – 

Setechov narodená 5.5 1893, po ovdovení znova vydatá ako Mária Kubjanová. Zomrela 21.1. 1971 

Pomník padlým za Tešínsko sa nachádza v Orlovej. Pamätník pripomína obete Sedemdennej vojny s 

Poľskom. Pomník vybudovali v roku 1928 a poľské vojská ho v roku 1938 až 1939, počas poľského záboru 

územia zničili. Po skončení druhej svetovej vojny ho čiastočne obnovili.  

Po skončení Sedemdennej vojny teda započali zbierku na finančnú a materiálnu pomoc pre padlých vojakov. 

Fond dostal názov Fond pre pozostalých a vznikol v novembri 1919. Z Fondu pre pozostalých vyplácali podporu 

rodinám padlých a udržiavali hroby padlých. V roku 1924 sa fond zmenil na spolok a jeho návoz bol Spolok pre 

poctu padlých za Tešínsko. Pomník odhalili slávnostne dňa 30. 09.1928. Tento spolok ukončil svoju činnosť 26. 

05. 1938. Od 01. 09.1939 do 08. 05 1945 v Európe trvala druhá svetová vojna. Po skončení druhej svetovej vojny 

ho čiastočne obnovili, ako sme spomínali, no nie v pôvodnej verzií.  

Mesto Orlová započala v roku 2013 s projektovou dokumentáciou proces obnovy pamätníku. V roku 2021 

pamätník zaradili do historickej cesty s názvom „Zapomenutá Orlová“. 
Čo to bola teda Sedemdňová vojna? Bol to ozbrojený konflikt medzi Československom a Poľskom o sporné územie 

Tešínska od 23.1.1919 do 30.1.1919. Sedemdňová vojna si vyžiadala 53 československých a 92 poľských vojenských 

obetí, Zranených bolo 124 Čechoslovákov a 855 Poliakov. Spracoval PhDr. Martin Gácik 

Máte v zbierke? 
Táto kolekcia obsahuje 6 námetov s detailami z 18 karátového zlata, Kolekcia je limitované a jedná sa o šesť 

tanierov. Kolekcia stála 499 Slovenských korún za jeden tanier. Zákazníci si mohli rezervovať svoje osobné sériové 

číslo do dňa 27. 07 2004. Sériové číslo je vytlačené na spodnej strane každého taniera takisto je tam aj klientské číslo 

a poradové číslo taniera. Ku kolekcii je vydaný certifikát pravosti. Kolekcia je limitovaná na počet 100 kusov. Výrobu 

zabezpečovala firma Grafika Slovania, Jarková 21. 082 22, Šarišské Michaľany. Na kolekcií pracoval umelecký maliar 

Dalibor Novák. Motívy sú: rímskokatolícky kostol, bytčiansky zámok, sobášny palác, okresný úrad, mestský úrad, 

Námestie Slovenskej republiky.  

Ktovie, koľko týchto tanierov bolo objednaných a kde sa nachádzajú dnes, v roku 2021.  

 
Spracoval PhDr. Martin Gácik  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
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Dve ukrajinské vyznamenania 
 Ukrajina, starobylá a zaujímavá krajina s mladou štátnosťou, náš veľký východný sused. Jej faleristika je pomerne 

mladá a kopíruje dejiny tejto veľkej krajiny v pohnutom dvadsiatom storočí. Zo zberateľského hľadiska sú ukrajinské 

faleristické pamiatky z prvej polovice 20. storočia, kvôli ich malému výskytu, vyhľadávané a vzácne. 

 Ukrajinskú faleristiku môžeme rozdeliť do troch období. Prvé 

zahŕňa obdobie Ukrajinskej ľudovej republiky a Západoukrajinskej 

ľudovej republiky z rokov 1917 až 1921. Druhé obdobie, v ktorom 

vyznamenania zakladala ukrajinská vláda v exile,  môžeme datovať do 

dlhého obdobia existencie Ukrajiny v sovietskom impériu.  Tretie obdobie 

začalo vyhlásením samostatnej Ukrajiny v roku 1991 a trvá dodnes. 

V tomto príspevku chcem predstaviť dve zaujímavé vyznamenania, 

založené po II. svetovej vojne ukrajinskými predstaviteľmi v exile.  

 Prvým vyznamenaním je Kríž ukrajinských kozákov. Zriadil ho 

dňa 20. októbra 1947 prezident Ukrajinskej ľudovej republiky v exile 

Andrij Livický. Toto vyznamenanie sa spočiatku udeľovalo príslušníkom 

jednotiek Ukrajinských slobodných kozákov, neskôr sa stal všeobecným 

vojenským vyznamenaním pre ukrajinských veteránov 2. svetovej vojny. 

Existujú kríže s mečmi aj bez mečov a tiež miniatúrky. Na stuhe mohla 

byť pripevnená zlatá 

ratolesť za ozbrojený boj 

s nepriateľmi Ukrajiny, 

strieborná ratolesť za 

politické väzenie alebo 

exil. Za zranenie v boji sa 

na stuhe nosila zlatá 

hviezdička. Na konci 20. 

storočia bolo v Kanade na žiadosť tamojšej ukrajinskej organizácie 

modernou metódou vyrobených ešte 150 kusov kríža. 

 Druhé opisované vyznamenanie je Vojenský kríž Ukrajinskej 

ľudovej republiky. Myšlienka založiť toto vyznamenanie vznikla 

v roku 1953 medzi ukrajinskými veteránmi, žijúcimi v kanadskom 

Toronte, ktorí si tak chceli pripomenúť 40. výročia vzniku 

ukrajinských ozbrojených síl. Štatút vyznamenania schválilo 

Prezídium Ukrajinskej národnej rady 8. marca 1957. Kríž mal byť 

dedičný, po smrti nositeľa ostával v rodine ako pamiatka. Kríž mohli 

dostať veteráni oslobodzovacích bojov z rokov 1917-1921 a tiež 

veteráni 2. svetovej vojny, ktorých spájala myšlienka samostatnej 

Ukrajiny, bez ohľadu na ich predchádzajúcu príslušnosť k niektorej 

bojujúcich armád. Tento kríž taktiež dostalo viacero ukrajinských 

cirkevných aj  

 

verejných činiteľov.  Kríž je číslovaný a bolo ním vyznamenaných 

1366 osôb. Existoval v jedinej variante, s mečmi a patrila k nemu aj miniatúrka. 

 Týmto krátkym príspevkom som chcel priblížiť aspoň malú časť zaujímavých ukrajinských faleristických pamiatok, 

ktoré kopírujú osudy svojej vlasti v 20. storočí. 

Odznak brannosti HG 
Absolvent dostal od náčelníka štábu HG osvedčenie, ktoré ho oprávňovalo odznak nosiť. Odznak sa nosil na ľavom 

vrecku uniformy, na civilnom odeve sa nosila miniatúra odznaku.1  

Dňa 8. januára 1942 odcestovalo na pozvanie SS do Nemecka 30 príslušníkov takzvaných úderných jednotiek HG, 

ktorí tam mali absolvovať v škole SS v Sennheime niekoľkotýždňový kurz spolu s Holanďanmi, Nórmi a Flámami. Ak 

sa  ľudácki radikáli z HG považovali za elitu národa, úderníci boli elitou z tejto elity. Podľa Macha mali byť najlepší 

úderníci HG po výcviku „vedúcimi vo vykonávaní špeciálnych úloh“ a kurz v Sennheime mal byť vrcholom v ich 

kariérnom postupe. Na záver tohto kurzu vykonali gardisti skúšky na splnenie Odznaku brannosti HG podľa 

skúšobných predpisov a bodovacích tabuliek, ktoré vypracovalo Telovýchovné oddelenie pri Hlavnom veliteľstve HG.  

Pokračovanie v ďalšom čísle. Spracoval PhDr. Martin Karásek 

                                                 
1 Predpis o Odznaku brannosti HG. Vydalo HVHG Bratislava, 1942,27 s., s. 5-10 
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V dnešnom príspevku sa vrátim do minulosti a pokúsim sa nahliadnúť i do prítomnosti. Slovenskí filumenisti 

skončili podľa časopisu Správy SFZ 1/2019 asi niekedy v polovici roku 2019, webová stránka www.sfz.szm.sk zamrzla 

6. 5. 2015. Keďže SFZ (Slovenský filumenistický zväz) bol založený v roku 1969, tak sa  kapitola slovenských 

zberateľov zápalkových nálepiek, celých škatuliek, trhacích zápaliek a rôznych obalov so zápalkami uzavrela po 50 

rokoch. 

A prejdime do prítomnosti. Pozitívnych správ pre posledných slovenských filumenistov nie je až toľko. Tí, ktorí 

zostali, väčšinou „prestúpili“ do ČFS (Český filumenistický svaz) a sú o dianí nielen v českej filuménii informovaní na 

webovej stránke https://www.filumenie.cz a v časopise Filumenie. Kladne hodnotím, že časopis Správy SFZ 

(ročníky 2001 – 2019) sa ocitli na webových stránkach ČFS. Výmenné 

zberateľské stretnutia filumenistov boli kvôli Covidu - 19 v roku 2021 

obmedzené, prípadne celkom zrušené. Nejde len o ČR ale i o 

Nemecko, Francúzsko, atď. Z tohoto dôvodu klesla i aktuálnosť a 

návštevnosť filumenistických webových stránok Nemecka, 

Francúzska. Jednoducho, keď sa nič nedeje, niet o čom informovať. 

Filumenisti, hlavne stredná generácia, sa teda vrhla na doplňovanie 

zbierok cez internet. Na zápalkové nálepky resp. krabičky, narazíte 

hlavne na zahraničných inzertných serveroch: eBay, aukro, bazos, 

bazar,… Absenciu medzinárodných zberateľských výmenných (skôr 

predajných) stretnutí nahradila 1. – 15. 1. 2022 v poradí už druhá 

medzinárodná výstava v Bangladéši (2nd International Online 

Matchbox&Labels Exhibitions).  Online znamenalo, že stačilo 

naskenovať výlepné listy so zápalkovými nálepkami alebo prírezmi a 

e-mailom odoslať usporiadateľom. Výstava bola v dvoch kategóriach 

– bez súťažného poplatku a pokiaľ ste zaplatili 50 USD, ocitli ste sa 

v druhej výstavnej katgórii s nárokom na diplom a medailu. Novým 

trendom, ktorým niektoré kluby a zväzy reagujú na 

zvýšené náklady na tlač časopisov a poštovné, je 

prechod na PC spracovanie časopisov a 

rozosielanie e-mailom a ukladanie katalógov na 

CD. 

V roku 2022 si pripomenieme 150. výročie 

zahájenia výroby zápaliek v Bytči, k ukončeniu 

výroby došlo v roku 1954. Tak trochu v pozabudnutí, ako je to pri slovenských osobnostiach zvykom (napr. Š. Banič, 

Š. Bahýl,..), je 190. výročie zahájenia prvej výroby zápaliek vo Viedni a v strednej Európe rodákom z Veľkého 

Šariša Štefanom Romerom.   

 

Vladimír GAJDOŠ 

  

Štefan ROMER von Kis-Enyiczke (26. 12. 1788 – 30. 

7. 1842) 
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania... 
Milí čitatelia, 

rok prešiel ako voda a my môžeme znova začať bilancovať, aký bol a čo nám priniesol. Moc toho pozitívneho ale nie. S nádejou sme očakávali 

zlepšenie zdravotnej situácie a viac voľnosti v každodennom živote. Ako to dopadlo môžete posúdiť sami. Dúfajme len, že to nebude horšie 

a budúci rok už konečne bude lepší, prajem Vám preto veľa zdravia, šťastia, pokojné  a požehnané sviatky a úspešný Nový rok. 

         

Modlitba pre Máriu 

 

Božia matka – kráľovná neba, 

žena, ktorá nám porodila 

   spasiteľa, 

matka všetkých matiek 

  milosti plná, 

buď ku nám hriešnikom 

 láskavá a dobrá. 

Vypočuj prosím, 

 naše prosby a žiale 

a vlej nám do sŕdc, 

 tú pravú nádej. 

Buď našim svetlom, 

 čo ukazuje cestu, 

ako sa najlepšie vyhnúť 

 božiemu trestu. 

Poteš nás v nešťastí, 

 v trápení, smole, 

nech si vždy vezmeme 

 zo zlého to dobré. 

Buď našim vzorom 

 lásky a nehy, 

aby sme žili svoj život 

 zbožne a v duchu viery. 

Nech nám je príkladom 

 tvoja oddanosť bohu, 

poslušnosť a pokora 

 sú cieľom k tomu, 

chceme ťa vrúcne milovať 

 i tvojho syna, 

aby nás na ceste ku spáse, 

 viedla vždy božia sila. 

Blahoslavená matka 

 nevinná a čistá, 

dala si nám nádej 

 v podobe Krista, 

náš národ ťa prosí, 

 len o to žiada, 

aby si ho nikdy 

 neprestávala mať rada. 

A on si ťa za to 

 bude ctiť a vážiť 

 neustále, 

od tohto času, 

až na veky vekov Amen. 
Miniatúry z galzáckeho veršovníka: 

 

Vianočný stromček   Koronavírus      

Každý rok nám žiari v izbe,  Prišiel náhle, vraj až z Číny, 

   pripomína Vianoce,   „kosí“ ľudí bez príčiny. 

Jeziško nám pod ním splní,  A čo koniec? Ani náznak. 

všetko to, čo každý chce.   Vraj pomôže iba zázrak. 

 

Myšlienka na záver: „Počúvajte tých, čo múdro mlčia a nie tých, čo hlúpo rozprávajú.“      V. Javorský 
 Doprečítania! 

 VL 

 



 

Ahojte... 

Rada by som začala s prianím krásnych požehnaných a v zdraví a v pohode prežitých vianočných sviatkov. 

V tomto období každému z nás ostávajú haldy jedla a mnohokrát nevieme čo so zvyškami. Pretože čo sa 

vianočného menu týka už každá rodinka má to svoje zaužívané, alebo zdedené, alebo vylepšené jedlo, ktoré 

s láskou na tieto sviatky pripravuje. Poďme teda k tým zvyškom... 

 

Uhrabkové pagáče. 

Ingrediencie: na plnku budeme potrebovať kyslú kapustu, 

ktorá nám ostala z prípravy kapustnice, prípadne nejaké údené 

mäsko, ktoré máme v chladničke, slaninku, zemiaky varené v 

šupke, soľ, korenie ja dávam všetko od oka a podľa chuti. Na 

prípravu cesta budeme potrebovať 750g hladkej múky, 30 g 

(čerstvého) alebo 10 g sušeného droždia,1 KL kryštálového 

cukru, štipku soli, 200 ml oleja, 375 ml (vlažného) mlieka.  

Postup: ja si vždy najskôr zamiesim na cesto, aby som sa počas 

kysnutia vedela venovať ďalším šmakocinkám. Príprava cesta 

je štandardná, najskôr kvások a keď je vykysnutý tak zrobíme 

cesto pridaním kvásku do ostatných surovín, necháme v teple 

cca 30 minút. Tentokrát si nakrájame slaninu na menšie kocky, 

dáme na panvicu, medzitým ako sa mám osmáža a pustí masť 

si nakrájame údené mäsko alebo klobásky čo nájdeme v chladničke pre chuť, ale nemusia byť, to len ak 

náhodou. Ja taktiež krájam aj vytlačenú kyslú kapustu, uhrabkáče sa potom tak jednoduchšie papajú a nie 

sme od nich všade naprplaní. Keď je slaninka vytopená hodíme k nej mäsko a taktiež trosku opražíme, neskôr 

pridáme kyslú kapustu a dusíme, ak treba po chvíli podliať, tak podlejeme a dusíme tak akurát, aby kapusta 

nestratila chrumkavosť, neskôr pridáme nakrájané a trošku popučené zemiaky a dôkladne premiešame a 

dochutíme soľou a korením. Počas prípravy cesta túto plnku necháme vychladnúť. Keď máme cesto 

vykysnuté, tak si ho rozdelíme na 2 časti a každú rozvaľkáme a rozdelíme na ďalších 5 častí, ktoré naplníme 

plnkou rovnako ako moravské koláče tvarohom, uzavrieme a popicháme vidličkou. Dáme na plech a pečieme 

na 180stupňov do zlatova. Keď sú upečené, vytiahneme z rúry a potrieme vlažnou vodou... 

 

Kokosové guličky 

Ingrediencie: keďže sa bavíme o zvyškoch a toto obdobie si 

vyžaduje aj nejakú sladkú laskominu, tak budeme potrebovať 

odrezky, ktoré bežne ostávajú po pečení rôznych vianočných 

rezoch, ako sú punčové, kokosové, medové a iné, piškóty, višne, 

alebo vykôstkované čerešne, kokos, rum a košíčky na hotové 

guľky.  

Postup: všetky odrezky a nepodarené vianočné koláčiky si 

pripravíme do jednej misky v ktorej vymniagame tuhšiu hmotu, 

pridáme šťavu z čerešní, alebo višní a trošku rumu, miesime, pokiaľ 

sa nám z hmoty nevytvorí polotuhé cesto z ktorého sa nám budú dať dobre tvarovať guľky o veľkosti 

košíčkov. Piškóty sú alternatíva, ak bude hmoty málo, tak si ich rozdrvíme a pridáme aj tie. Ja osobne 

preferujem tieto guľky skôr vláčnejšie a plnené čerešňou, keď máme hmotu vyhovujúcu, tak teda 

vytvarujeme guľky, také akurát a do stredu vložíme práve túto vykôstkovanú zaváranú čerešňu. Hotovú 

guľku obalíme v kokose a vložíme do papierového košíčka.  Spracovala Barbora Šperková 

. 
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