
 

 

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 X. 

2022 

www.collectorum.eu, www.velkabytca.sk 
 
Mikulášsky beh na Tancovú, 2. ročník. V nedeľu 4.12.2022 sa uskutočnil 2. ročník mikulášskeho behu na 

Tancovú . Akcie sa zúčastnili bežci a vyznávači pohybu na čerstvom vzduchu z Bytče a okolia. Organizátorom 

behu bola fb skupina Behači Bytča a okolie. Beh sa konal nesúťažnou formou. Zraz účastníkov bol o 13:45 hod 

na parkovisku pri splave na kaplnke v Bytči. Každý bežec obdržal od organizátorov symbolickú mikulášsku 

čiapku.  Bežalo sa cez park na kaplnke smerom k podjazdu, cez podjazd na druhú stranu, ponad staré smetisko 

na cestu smerom na Tancovú. 

   
Na Tancovej pri kaplnke bolo pre bežcov prichystané občerstvenie, nápoje, ovocie a chutné koláčiky. Po 

spoločnej fotke bežali všetci naspäť do miesta štartu. Behu sa zúčastnilo 40 bežcov. Všetci účastníci zvládli 

celú trasu bez problémov a dobehli do cieľa bez zranení. Dĺžka behu na Tancovú je zhruba 11500 metrov s 

prevýšením 216 m. Každý účastník behu dostal od organizátorov v cieli pamätnú účastnícku medailu a 

proteínovú tyčinku. Na záver si všetci zúčastnení urobili spoločnú fotku a rozišli sa domov s dobrým pocitom 

zo športového zážitku. Tešíme sa na ďalší ročník. Spracoval: Martin Mahút 

V mesiaci november 2022 sme naše Občianske 

združenie GALZA zaregistrovali do registra 

poberateľov 2 percent zo zaplatenej dane občanom. 

Týmto by sme sa chceli s prosbou obrátiť na svojich 

priaznivcov a vopred im poďakovať za poukázanie 2 

percent z nimi zaplatenej dane 100%. (daňovník zaplatí 

daň a to tak, že 98% z tejto zaplatenej dane z príjmu si 

zoberie Slovenská republika a 2% poukáže nášmu 

občianskemu združeniu GALZA. Ďakujeme 

 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Adventný veniec v Bytči 

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

Základná organizá-

cia Slovenského 

Zväzu Záhradkárov 

v Bytči v spolupráci 

s mestom Bytča 

zorganizovala v 

dňoch 23. až 26. 

septembra 2022 
výstavu ovocia, ze-

leniny a kvetov. 

Dňa 25.09.2022 (nedeľa) o 15.00 hodine v kostole všetkých svätých sa konal Festival zborového spevu pri 

príležitosti 30 výročia založenia speváckeho zboru Gloria Deo Bytča. 

Dňa 1.11.2022 (utorok) sa konala v Bytči vo Farskom kostole Všetkých svätých hodová slávnosť. Slávnostnú 

svätú omšu slávil bytčiansky rodák generálny vikár Žilinskej diecézy vdp. Martin Kramara, a celú udalosť vysielala 

RTVS. 

Dňa 15.12.2022 (štvrtok) od 14.30 hodiny sa konali v školskej telocvični na Ulici mieru v Bytči Vianočné trhy. 

Pribudlo do našej knižnice 
Január: fotené Petrovice, Február: fotené Malá Fatra, Marec: 

fotené Petrovice, Apríl: fotené Petrovice, Máj: fotené 

Kotešová, Jún: fotené Kotešová, Júl: fotené Kotešová, August: 

fotené Kotešová, September: fotené Petrovice, Október: fotené 

Petrovice, November: fotené Bytča, December fotené Bytča. 

Autorom kalendára je Ján Daniš z Bytče 

Materiál vydaný pri požehnaní kaplnky 

Tu čitateľ nájde informácie o bytčianskom pivovare 

Popper na strane 188. 

Spracoval PhDr. Martin Gácik 

 

Vianočná poštová schránka, pošta Ježiškovi na Starej pošte v 

zámku v Bytči po prvýkrát otestovaná. Akciu zorganizoval 

Ing. Jozef Janiš s pani učiteľkou Mgr. Mirkou Ohradkovou a 

prvákmi zo ZŠ E Lániho v Bytči. 

Aj v tomto roku 

nainštaloval záhradný 

architekt Ing. Jozef 

Janiš súsošie Svätej 

Rodiny (majiteľ OZ 

Galza) do zámockého 

parku a súsošie bolo 

uskladnené v zámockej 

reštaurácia La Storia. 



3 

Pribudlo do našej zbierky 

  

   

Autorom pohľadníc je Miroslav Vomáčka z Moravských Budějovíc. O legionárovi Františkovi Lyžičiarovi písal jeho 

vnuk Ing. Juraj Hajdúch v čísle 2/2022 strana číslo 16 a 17. 

Pri pohľadnici sa nachádza aj znak štátneho podniku Drogérie 

Žilina. Za tento znak vďačím bývalému riaditeľovi Štátneho 

archívu v Žiline Mgr. Petrovi Štánskemu. Podnik Drogérie 

Žilina podľa informácie z wikipédie a z finstatu vznikol v 

nedeľu 01. 01. 1989 a zanikol v piatok 02. 12. 2016. 

Historický názov Drogérie Žilina štátny podnik bol do 29. 12. 

1995.  

Na 

fotke je 

budova, 

kde sa predajňa Drogérie 

nachádzala do roku 1990. V 

tejto drogérií v roku 1981 

natočila československá 

televízia scénu z filmu s 

názvom Otec. Režisér sa 

volal Andrej Lettrich a hrali 

tam herci okrem iných: 

Ľubomír Paulovič, Petra 

Černocká, Hana Slivková, František Filipovský, Jiří Krampol, Dušan Tarageľ, 

Ľudovít Kroner, Juraj Predmerský, Ján Mildner, Anton Šulík st., Judita Ďurdiaková, Ján Kramár, Tomáš Žilinčík, Mária 

Hojerová, Ivan Laca, Martin Hunčár. Dej filmu natáčali aj v obci Súľov.  Spracoval PhDr. Martin Gácik  

https://www.csfd.sk/tvorca/1556-lubomir-paulovic/
https://www.csfd.sk/tvorca/1488-petra-cernocka/
https://www.csfd.sk/tvorca/1488-petra-cernocka/
https://www.csfd.sk/tvorca/1318-hana-slivkova/
https://www.csfd.sk/tvorca/932-frantisek-filipovsky/
https://www.csfd.sk/tvorca/1533-jiri-krampol/
https://www.csfd.sk/tvorca/7659-dusan-taragel/
https://www.csfd.sk/tvorca/13002-ludovit-kroner/
https://www.csfd.sk/tvorca/1758-juraj-predmersky/
https://www.csfd.sk/tvorca/13501-jan-mildner/
https://www.csfd.sk/tvorca/13052-anton-sulik-st/
https://www.csfd.sk/tvorca/1415-judita-durdiakova/
https://www.csfd.sk/tvorca/13000-jan-kramar/
https://www.csfd.sk/tvorca/13066-tomas-zilincik/
https://www.csfd.sk/tvorca/27452-maria-hojerova/
https://www.csfd.sk/tvorca/27452-maria-hojerova/
https://www.csfd.sk/tvorca/48232-ivan-laca/
https://www.csfd.sk/tvorca/303541-martin-huncar/
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1943 

V tomto čísle budeme pokračovať udalosťami, ktoré sa odohrali v okrese Veľká Bytča v roku 1943. Materiál sme 

čerpali v Štátnom archíve v Žiline, fond rok 1943 prezidiálne. Taktiež sme informácie získali aj na www.wikined.com 

Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 6648/3-1943 zo dňa 27. 02. 1943 vo veci Prevádzanie 

domových prehliadok u Židov – úprava zaslala okrem iných všetkým okresným náčelníkom a prednostovi Štátneho 

policajného úradu v Žiline nasledovné.  

„Bolo zistené, že v poslednej dobe Židia shromažďujú v nedovolenom množstve zásoby a že prevádzajú čierne 

obchody. Za účelom prevádzania čiernych obchodov cestujú po celom území nášho štátu pričom zneužívajú cestovných 

povolení, ktoré obdržali, ako hospodársky dôležití Židia. Upravujem preto, veliteľov žandárskych staníc, aby vo svojom 

obvode, pomocou svojich podriadených bezpečnostných orgánov vykonávali sústavné prekvapujúce domové prehliadky 

u Židov. Tieto domové prehliadky nech sú vykonávané u všetkých Židov bez ohľadu na to, že majú nejakú výnimku, 

alebo nie. Domové prehliadky nech sú vykonávané za spoluúčasti Hlinkovej gardy a to tak, že prehliadky sa zúčastní s 

bezpečnostnými orgánmi vždy jeden gardista, ktorého určí miestny veliteľ Hlinkovej gardy. Pri týchto domových 

prehliadkach zhabané predmety nech sú uložené na žandárskych staniciach, nech je s nimi naložené podľa platných 

zákonných predpisov.  

Židia, u ktorých pri domových prehliadkach boli zistené závady, nech sú eskortovaní do židovského pracovného 

strediska. Prevedenie horevyznačených domových prehliadok hláste tunajšiemu úradu s odvolaním sa na tento obežník. 

Uveďte presné osobné dáta Žida, všetky zistené závady, presný soznam zhabaných vecí a ako bolo s nimi naložené, 

poťažme ako bude s nimi naložené a ako bolo zakročené proti Židovi, prípadne prečo proti Židovi nebolo zakročené!“ 

na konci sa nachádza pozdrav „Na stráž!“ a podpis prednostu Ústredne štátnej bezpečnosti. 

Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 6209/3-1943 ÚŠB v Bratislave dňa 01. 03. 1943 pod hlavičkou 

„Prísne dôverné“ vydala prípis vo vec: razie na území Slovenska. Prípis zaslali okrem iného na prevedenie okresným 

náčelníkom a prednostom Štátneho policajného úradu v Žiline a na vedomie len Prezídiu Ministerstva vnútra oddelenie 

číslo 15 a všetkým pánom županom a HVŽ v Bratislave. Na konci prípisu je pozdrav „Na stráž!“ a podpísaný je 

prednosta Ústredne štátnej bezpečnosti. „Podľa výnosu Prezídia Ministerstva vnútra zo dňa 20. 02. 1943 pod číslom 

15-89/1943 z dôvodu verejnej bezpečnosti, nariaďujem generálnu raziu na celom území Slovenskej republiky a to v 

dňoch 06. 03. 1943 a 07. 03. 1943 a nech je spojená s nočným hliadkovaním v noci z 11. 03. 1943 na 12. 03. 1943 a z 

12. 03. 1943 na 13. 03. 1943 a z 13. 03. 1943 na 14. 03. 1943. K pomoci si priberte spoľahlivých príslušníkov Hlinkovej 

gardy, príslušníkov FS (V lete 1938 v rámci Karpatonemeckej strany (Karpatendeutsche Partei) resp. Nemeckej strany 

(Deutsche Partei) boli sformulované Dobrovoľné ochranné zbory (Freiwillige Schutzstaffel - FS). Oddiely z veľkej 

časti tvorili bývalí organizovaní ordneri a turneri (polovojenské organizácie s nápadným vojenským vystupovaním 

slúžice ako ochrana a štafáž verejných mítingov) a príslušníci ostatných športových spolkov a korporácií. FS 

spolupracovali s Rodobranou a Hlinkovou gardou.  Po vyhlásení Slovenského štátu sa FS budovali podľa vzoru SA. 

Koncom roka 1939 získali FS právne rovnaké právne postavenie ako Hlinkova garda. Členmi FS boli príslušníci 

mužského pohlavia nemeckej národnej skupiny vo veku 18 – 35 rokov, ktorí museli byť členmi strany. Každý príslušník 

FS musel preukázať „árijský pôvod“ spätne až po 3. generáciu svojich predkov. V roku 1942 mali 7 500 mužov.) 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a Deutsche Partei, ktorí takto pomáhali by pri odhaľovaní pôvodcov eventuálnych 

letákových akcií.  

Termín prehliadky musí byť bezpodmienečne utajený. Orgánom povereným konaním razie, nech sú dané príslušné 

rozkazy bezprostredne pred nariadenou raziou, aby akékoľvek vyzradenie termínu bolo vylúčené. Pri razií nech je 

dbané na prelustrovanie osôb nie len vo verejných miestnostiach, ale nech je venovaná bedlivá pozornosť aj osobám, 

nachádzajúcim sa počas razie na uliciach. O výsledku razie predložte písomné správy do 12 hodín. V Bratislave sa 

prevedie spoločná razia za súčinnosti Ústredne štátnej bezpečnosti a polície.“ 

Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 2035/4 – 1943 pod označením prísne dôverné v Bratislave dňa 

09. 03. 1943 vydala vo veci: Príslušníci SSSR (Sovietsky zväz) na Slovensku, predloženie zoznamov prípis. 

„Tunajšiemu úradu nech sú najneskoršie do 15. 04. 1943 predložené soznamy toho času na Slovensku žijúcich 

príslušníkov SSSR (Sovietskeho zväzu). V sozname nech sú uvedené tieto rubriky: meno a priezvysko, povolanie, rodné 

dáta, od kedy a za akým účelom sa dotyčný príslušník SSSR na Slovensku zdržuje. Žiadané záznamy predložte trojmo.“ 

Žandárska stanica Predmier pod číslom jednania 55 dôverné/1943 dňa 12. 03. 1943 vo veci: Prevádzanie domových 

prehliadok u Židov – úprava – výsledok píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Na konci je pozdrav „Na stráž!“ 

podpísaný ne vedením stanice poverený žandár Kuciak. 

„Oznamujem, že domové prehliadky u Židov a to : Alexandra Wernera v Dolnom Hlbokom, za účasti miestneho 

veliteľa Hlinkovej gardy Ingáca Randu a bratov Karola a Ľudovíta Schlesingerových v Hričovskom Podhradí za 

súčinnosti miestneho veliteľa Hlinkovej gardy a vládneho komisára (pred rokom 1938 to bola funkcia starostu, v rokoch 

1938 – 1945 vládny komisár, v roku 1945 predseda revolučného národného výboru, potom sa táto funkcia volala 

https://www.wikiwand.com/sk/Hlinkova_garda
https://www.wikiwand.com/sk/Slovenská_republika_(1939_–_1945)
https://www.wikiwand.com/sk/Sturmabteilung
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predseda Miestneho národného výboru, v súčastnosti je názov starosta alebo primátor) Juraja Randu dňa 10. 03. 1943 

d. zástupcom Jánom Kuciakom boli vykonané. 

Dňa 11. 03. 1943 boli vykonané domové prehliadky u Židov bratov Artur, Armin, Ľudovít Rosenzweig, u lekára 

Maximiliána Quita a Adolfa Neumanna a Johany Vitkovej všetkých z Predmiera, strážmajster Viktor Alakša a Anton 

Lukáč za súčinnosti miestneho člena Hlinkovej gardy a vládneho komisára Ambroza Bačikovského.  

Pri všetkých uvedených prehliadkach neboli nájdené žiadne množstvá zásob, ani nebolo zistené, že by títo Židia 

prevádzali čierne obchody. Židom bude venovaná nami stála pozornosť, prevádzané kontroly podľa nariadenia číslo 

198/41 Sl. zák. paragrafu 25.“ 

Žandárska stanica Predmier pod číslom jednania 62 dôvernéú1943 dňa 19. 03. 1943 vo veci: Príslušníci SSSR na 

Slovensku predloženie soznamy píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Podpísaný za žandársku stanicu je žandár Ján 

Kuciak. „Po vyšetrení oznamujem, že v tunajšom služobnom obvode sa nenachodia žiadni tu žijúci príslušníci SSSR. 

Bývalí ruskí zajatci Jozef Michal Kupferstein z Hrabového a Alexander Nestor Miziuk z Hričovského Podhradia bývajú 

na Slovensku od roku 1919 a stali sa už slovenskými štátnymi občanmi a sú Slovenskému štátu lojálni.“ 

Žandárska stanica Dlhé Pole pod číslom jednania 54 dôverné/1943 dňa 25. 03. 1943 vo veci: Prevádzanie domových 

prehliadok u Židov – úprava, píše Okresnému úradu vo veľkej Bytči následovné: 

„Oznamujem, že u Žida MUDr. Alberta Schlesingera, bytom príslušného v Žiline toho času od 10. 11. 1942 bytom 

príslušného v Dlhom Poli, ženatý, lekár, Žid bola vykonaná domová prehliadka za spoluúčasti člena Hlinkovej gardy 

a to dňa 20. 03. 1943 a dňa 24. 03. 1943. Pri prehliadke nebolo zistené žiadnych zásob článkov dennej potreby. Taktiež 

nebolo zistené, že by tento Žid niekde cestúval a pritom prevádzal čierny obchod. Tento býva v Dlhom Poli len sám a 

stravuje sa u súkromníčky Angely Klagovej. Keďže u tohto Žida nebolo zistené žiadnych závad, preto nebolo proti nemu 

zakročené. Veci bude tunajším žandárstvom venovaná patričná pozornosť a budú aj v budúcnosti časom vykonávané u 

tohto Žida prekvapné domové prehliadky o čom bude vždy podaná Vášmu úradu správa.“ Podpísaný za žandársku 

stanicu žandár Kasák. 

Žandárska stanica Predmier pod číslom jednania 34-2, dôverné/1943 dňa 07. 04. 1943 píše vo veci: Zatvorenie 

barov, zábavných miestností a upravenie policajnej záverečnej hodiny Okresnému úradu do Veľkej Bytče nasledovné: 

„Oznamujem, že v tunajšom služobnom obvode boli všetci hostinskí nami upozornení na príkaz tamojšieho okresného 

úradu číslo 153/1943 prezidiálne zo dňa 26. 02. 1943. Všetci hostinskí sú štátoobčiansky spoľahliví. Prípady 

nedodržiavania zákazu čapovania liehovín, opilstva, výtržnosti, rušenie verejného pokoja a poriadku nebolo zistené.“ 

za žandársku stanicu je podpísaná žandár Ján Kuciak. 

Okresný úrad vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 316/1943 prezidiálne dňa 17. 04. 1943 vo veci : Oslava narodenín 

vodcu Nemeckej ríše Adolfa Hitlera. Píše prípis pre všetky notárske úrady: „Ukladám zariadiť, aby úradné budovy z 

príležitosti narodenín Vodcu Nemeckej Ríše Adolfa Hitlera boli ozdobené poťažme na nich vyvesené zástavy v 

národných farbách a to od rána dňa 18. 04. 1943 do rána dňa 21. 04. 1943.“ podpísaný je okresný náčelník a pozdrav 

„Na stráž!“ Adolf Hitler sa narodil 20. 04. 1889. 

Slovenský červený kríž, úradovňa vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 25/1943 dňa 17. 04. 1943 píše v predmete 

veci: Náborová akcia členstva Slovenského červeného kríža. Prevedenie. Podpísaný je vedúci okresnej úradovne 

Rudolf Huťka. Pozdrav sa tu nachádza „Na stráž!“ 

„V dňoch 18. 04. až 30. 04. 1943 prevedie sa vlastný výkon členovskej akcie. Podľa rozhodnutia prípravnej 

pracovnej porady konanej dňa 13. 04. 1943, rozdelenie prevádzania náboru bude prevedené tak, aby ani jeden dom 

nebol obídený. Nábor členstva prevedie úradníctvo a učiteľstvo. Zadelenie je prevedené po dvojiciach. Za člena 

Slovenského červeného kríža sa v tom istom dome môžu prihlásiť i niekoľkí, nakoľko vyhovujú podmienkam členstva v 

Slovenskom čerenom kríži. Členom Slovenského červeného kríža môže byť každý štátny občan a občianka Slovenskej 

republiky, ktorý dovŕšil alebo dovŕšila vek 18 rokov.  

Zadelenie:  

1, Jozef Čajka, okresný náčelník: firma Kovas, firma Pivovar úrčastinná spoločnosť 

2, Štefan Komár, hlavný komisár: firma Malobický píla a firma Adamík píla 

3, Štefan Jánošík a Alexander Lubušky, číslo domu 2-27 a 471 

4, Ľudovít Thurzo a Rudolf Lyžičiar, číslo domu 28-40a 46-52 

5, Ján Treskoň a Ondrej Bunčo, číslo domu 53-75 

6, Dr. Šurlák a František Bunta, číslo domu 77-100 

7, Ján Slota a Ján Hmíro, číslo domu 101-123 

8, Jozef Hromec a Rudolf Rutkay, číslo domu 130-143 

9, Anton Pavlac a Ján Mičúch, číslo domu 145-156 

10, Pavol Gabriš a Ľudovít Matiašovič, číslo domu 157-167 

11, Jozef Nehnevaj a Rudolf Badík, číslo domu 168-191 

12, Anna Matiašovičová učiteľka, číslo domu 192-2023 

13, Emil Tiso a Jozef Dubnicay, číslo domu 204-218 
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14, Ján Kalický a Štefan Šalát, číslo domu 219-255 

15, Rudolf Krátkoruký a Ján Fundárek, číslo domu 256-282 

16, dôstojný pán Štefan Pr. Fundárek a Ľudovít Tatran, číslo domu 283-308 

17, Jozef Matiašovič a František Garabík, číslo domu 309-332 

18, Ján Novomestský a Michal Gočík. Číslo domu 333-355 

19, slečna Zlatica Skotnická a slečna Joža Treskoňová, číslo domu 356-391 

20, Rudolf Huťka a Ľudovít Fischer, číslo domu 393-420 

21, Ondrej Hraško a Ján Pilko, číslo domu 423-437 a 452-457 

22, Ľudovít Kočis a Emil Slota, číslo domu 458-470 

23, Ľudovít Meliš – Čuga a Filip Tomka, číslo domu 474-499 

24, Dominik Hudec a Gustáv Kostelný, číslo domu 501-556 

Niektoré domy s novými vysokými číslami sú uvedené medzi domami s nízkymi číslami, tieto nech páni navštívia i 

keď nie sú uvedené medzi ich číslami.  

 

Slovenský červený kríž úradovňa vo Veľkej Bytči usporiadala dňa 18. 04. 1943 o 20.00 hodine v Katolíckom 

kultúrnom dome akadémiu Veľkého dňa Slovenského červeného kríža. Program prebehol podľa plagátov. Dozvedáme 

sa aj informáciu, že prorektorom Slovenského červeného kríža bol prezident Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso. 

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči dňa 17. 04. 1943 pod číslom 290/1943 prezidiálne v predmete veci: Židovské 

hnuteľnosti – revízia manipulácie píše nasledovné:  

„Oznamujem, že tunajšiemu úradu boli hlásené 3 prípady neoprávneného nadobudnutia židovských hnuteľností 

osobami súkromnými. Proti všetkým trom osobám bolo zavedené trestné pokračovanie a boli potrestané pokutou 50 

Korún slovenských a okrem toho u uvedených osôb sa nachádzajúce židovské hnuteľnosti boli odovzdané Daňovému 

úradu vo Veľkej Bytči, takže k poškodeniu štátnej pokladnice vôbec nedošlo. Iné prípady machinácií so židovskými 

hnuteľnosťami ani hlásené neboli a ani zistené neboli.“ 

Žandárska stanica Veľká Bytča dňa 23. 04. 1943 pod číslom jednania 1222/1943 vo veci: Pastiersky list katolíckych 

biskupov na Slovensku o židovskej otázke – čítanie v kostoloch 21. 03. 1943 . 

„Oznamujem, že čítanie Pastierskeho listu Slovenských biskupov v kostoloch dňa 21. 03. 1943 nevyvolala u veriacich 

práve priaznivý vplyv, keďže veriaci poukazujú na to, že Židia hromadne dávajú sa pokrstiť, len z vypočítavosti , aby 

sa tak zachránili pred vysťahovaním, prípadne, aby získali iné výhody. Neveria, že s týchto prekrstených židov by s stali 

verní vyznávači rímskokatolíckej alebo inej cirkvi. Podľa náhľadu kresťanského obyvateľstva, žid ostane vždy len 

Židom, i keď sa dá prekrstiť na niektorú inú vieru.“ na záver je pozdrav „Na stráž!“ a podpis veliteľa žandárskej stanice. 

Veliteľ žandárskej stanice vo Veľkej Bytči dňa 02. 05. 1943 pod číslom jednania 132 dôverné/1943 píše v predmete 

veci: máj - úprava bezpečnostných opatrení.  

„Oznamujem, že počas obranného opatrenia k oslavám 01. 05. 1943 nevyskytla sa v obvode tunajšej žandárskej 

stanice žiadna závada a predo predkladám negatívnu správu.“ 

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči Jozef Čajka vypracoval pod číslom 334/1943 prezidiálne dňa 11. 05. 1943 v 

predmete veci: Bývalé židovské stavebné pozemky – pridelenie. Vypracovaný materiál je za okres Veľká Bytča a 

odoslal ho na Prezídium Župného úradu v Trenčíne . Prílohu tvoril Výkaz bývalých židovských stavebných pozemkov 

v okrese veľkobytčianskom. Z tohto výkazu sa dozvedáme:  

1, obec Veľká Bytča, úrad alebo ustanovizeň: obecný chudobinec, je potrebná novostavba alebo prístavba tu je to 

novostavba, rozmery potrebného pozemku v tomto prípade je to nad 1000 m2, v poznámke je uvedené terajšie využitie 

pozemku: terajší chudobinec obce nieje vyhovujúci po stránke zdravotnej. 

2, obec Hliník nad Váhom, úrad alebo ustanovizeň: obecný dom a hasičské skladište, je potrebná novostavba alebo 

prístavba, vo výkaze je zapísaná novostavba, rozmer pozemku je vo výkaze uvedený nad 3000 m2, v poznámke je 

terajšie využitie pozemku: obec nemá vhodnej budovy pre obecný úrad a iné ustanovizne. 

3, obec Veľké Rovné, úrad alebo ustanovizeň: obecný chudobinec, novostavba 10 m krát 6 m, rozmer 120 m2, v 

poznámke nie je uvedený zápis 

4, obec Štiavnik, úrad alebo ústav alebo ustanovizeň: žandárska stanica a byt veliteľa, prestavba, bez udania výmery 

a v poznámke je uvedený zápis: prestavba obytného domu číslo 607. 

5, obec Štiavnik, skladište pre hasičskú striekačku a strážnicu, novostavba, výmera je uvedená 100 kv. Siah a v 

poznámke je záznam bez zápisu. 

6, obec Zemianská Kotešová, obvodný notársky úrad v Zemianskej Kotešovej, novostavba o výmere 70 krát 8 a 15 

krát 8 metrov, v poznámke je uvedený zápis: katastrálne územie Zemianská Kotešová mapa číslo 90. 

Prezídium ministerstva vnútra pod číslom jednania 154 – 20/5 7/1943 Sb.h. zo dňa 25. 05. 1943 ako dôverné vo 

veci: Preddavok na účely štátnej bezpečnosti predkladá okresnému náčelníkovi do vlastných rúk vo Veľkej Bytči.  
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„Dodatkom k výnosu z dňa 1. 03. 1943 číslo 15-317/1943 sdeľujem, že peňažným dopisom Vám zasielam Korún 

slovenských 250 ako prísne zúčtovateľnú sumu na výdavky pre účely štátnej bezpečnosti na rok 1943. Príjem uvedeného 

obnosu potvrďte na priloženej poistenke, ktorou sem obratom vráťte. Poistenku treba opatriť guľatou pečiatkou.“ 

Na hlavičkovom papieri Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo Veľkej Bytči, ulica Pribinova 45 pod číslom 

311/1943 T/B zo dňa 08. 05. 1943 vo veci: podávanie správ o politickej spoľahlivosti píše tajomník strany Okresnému 

úradu vo Veľkej Bytči. 

„Ak potrebuje úrad správu o politickej spoľahlivosti niektorého člena strany z okresu Veľká Bytča, ráčte sa obrátiť 

na tunajší sekretariát strany , ako na úrad, ktorý vec zariadi.“ 

Žandárska stanica vo Veľkom Rovnom pod číslom jednania 122/1943 dôverné dňa 08. 06. 1943 píše Okresnému 

úradu vo Veľkej Bytči. 

„Oznamujem, že dňa 13. 06. 1943 poriada družstvo ‚Svetom‘ z Veľkého Rovného v obci Veľké Rovné medzi 

hajnicami „Drotárksy kongres“. Miesto kde sa má konať slávnosť je u 15/400 kilometra. Organizátor slávnosti je 

riaditeľ drotárskeho družstva „Svetom“ pán Guleja zo Žiliny. Tejto slávnosti má byť prítomný aj minister vnútra 

Alexander Mach s inými výnimočnými osobnosťami. Podľa programu, ktorý doposiaľ ešte nebol vydaný, má minister 

vnútra Alexander Mach prísť do obce Veľké Rovné dňa 13. 06. 1943 asi o 09.00 hodine.“ 

Okresný náčelník vo Veľkej Bytči pod číslom 497/43 prezidiálne vypracoval dňa 16. 06. 1943 v predmete veci: 

Zatvorenie barov, zábavných miestností a upravenie policajnej a záverečnej hodiny a odoslal následne Žandárskej 

stanici vo Veľkej Bytči príkaz s textom: Pozorujte miestne hostinské miestnosti, zvlášť vo večernom, poťažme nočnom 

čase po stránke hrania hazardných hier. Zvlášť si všímajte hostinca Gettingovho. O každom kladnom pozorovaní učiňte 

trestné oznámenie k tunajšiemu úradu a jeho odpis uveďte k vyššie uvedenému číslu (497/43 prezidiálne). Z Úradného 

záznamu sa dozvedáme následovné: Podľa získanej informácie v hostinci Gettinga vo Veľkej Bytči sa nedodržuje 

záverečná hodina, respektíve za uzamknutými dverami sa hostia i naďalej zdržujú a hrajú hazardné hry v karty. Dňa 

29. 05. 1943 (sobota) a 30. 05. 1943 (nedeľa) sa údajne tiež v uvedenom hostinci hrala hazardná hra v karty do 04.00 

hodiny rannej.“ Úradný záznam vyhotovil Okresný úrad vo Veľkej Bytči dňa 16. 06. 1943, jeho číslo je 497/43 

prezidiálne.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 21. 06. 1943 pod číslom IV/b-13865/3/43 vo veci: Hostinské a 

výčapnícke koncesie platnosti vyhlášky číslo 96/1943 Úradných novín vydalo pre všetky župné úrady, okresné úrady 

a Mestský notársky úrad v Bratislave prípis. Na jeho konci je pozdrav „Na stráž!“ a za ministra je podpísaný v zastúpení 

Dr. Klinda vlastnou rukou. Za správnosť vyhotovenia je podpísaný vedúci kancelárie. „...Zatvorenie hostinských a 

výčapnických podnikov, ktoré sa stalo konkrétnymi správnymi aktami, vydanými na základe vyhlášky číslo 96/1943 

Úradných novín alebo na základe paragrafu 2 zákona číslo 190/1939 Sl. zbierky, zostáva i naďalej v platnosti, pokiaľ 

príslušný úrad neurobil opačné administratívne opatrenie. Ak by teraz niektorý koncesionár žiadal otvorenie svojho 

podniku, nech úrady len vtedy vyhovejú tejto žiadosti a príslušné opatrenie proti nemu vydané odvolajú, ak nemienia 

pokračovať podľa tunajšieho obežníka zo dňa 21. 05. 1943 číslo IV/a – 824/433/1943 a oprávnenie mu odňať. Za 

žiadnych okolností nepovoliť otvorenie barov, miestností v ktorých bola hostinská a výčapnícka živnosť po spôsobe 

baru vykonávaná. Ak by citované úrady chceli v budúcnosti zakázať alebo obmedziť výkon živnosti, môžu tak urobiť na 

základe paragrafu 70 Živnostenského zákona…“ 

 

Dňa 21. 05. 1943 pod číslom 416/1943 prezidiálne vypracoval Okresný náčelník vo Veľkej Bytči pre Prezídium 

ministerstva vnútra v Bratislave Zoznam štátnych obvodných, obecných, mestských lekárov a dáta o ich rodinných 

pomeroch.  

1, MUDr. Konštantín Fábry hlavný zdravotný komisár, okresný lekár, ženatý 

2, MUDr. František Lacko, štátny obvodný lekár, ženatý. 

Okresné žandárske veliteľstvo Veľký Bytča dňa 01. 07. 1943 pod číslom jednania 162 dôverné/1943 vo veci: 

Bezpečnostné opatrenie pri ceste pána ministra Alexandra Macha do Veľkého Rovného na I. Drotársky kongres. 

Podpísaný je žandár Chlupis. 

„Drotársko – plechárske družstvo Svetom, koná dňa 04. 07. 1943 I. Drotársky kontres vo veľkom Rovnom na lúke 

„Medzi hájnicami“, ktorého sa zúčastní pán minister vnútra Alexander Mach.  

Podľa stanoveného programu príchod ministra Macha s jehou suitou očakáva sa o 09.00 hodine vo Veľkom Rovnom. 

Pánu ministrovi hlási sa okresný náčelník a okresný žandársky veliteľ Chlupis, predseda Hlinkovej slovenskej ľudovej 

strany Pavol Ďuriš, veliteľ Hlinkovej gardy Štefan Stachovič a veliteľ Hlinkovej mládeže V. Ďuriš. 

Pokračovanie v 1/2023 

 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Kalendárium výročí historických osobností mesta Bytča – rok 2022 /II./ 
 

Narodil sa na hrade Lietava, ktorý bol 

majetkom jeho otca Františka Thurzo (1512?-

1574). 

Patril do oravsko-bytčianskej vetvy 

šľachtického rodu, pôvodom z Betlanoviec. 

Jeho matkou bola Katarína Zrínská (1548-

1585).  

Študoval doma. Neskôr slúžil u rakúskeho 

arcivojvodu Ernesta Habsburského. Od 1585 

roku sa usadil v Bytči. V časoch nepokojov 

býval na Lietavskom alebo Oravskom hrade, 

kde sa venoval najmä správe svojich rodových panstiev s hradmi: Bytča, Orava a Lietava. V prípade ohrozenia majetku, 

rodinné poklady, šperky, archív a bohatú knižnicu presúval z rodovej Bytče na bezpečnejší hrad Lietava. Patril medzi 

najbohatších a najvplyvnejších veľmožov na prelome 16. a 17. storočia. Zúčastnil sa na viacerých protitureckých 

výpravách a diplomatických rokovaniach. Bojoval pod Ostrihomom (1590), pri Székesfehervári (1593). Vo víťaznej 

bitke pri Székesfehervári (Stoličnom Belehrade) bol vážne zranený. 

Bol predstaviteľom protestantskej šľachty na Slovensku a považovaný za laickú hlavu evanjelickej cirkvi v Uhorsku. 

V Bytči založil evanjelické latinské gymnázium. V roku 1610 zvolal Žilinskú synodu, na ktorej bola vytvorená 

organizácia evanjelickej cirkvi v Preddunajsku. Jeho sídlo v Bytči prináležalo k významným kultúrnym strediskám na 

Slovensku. Podporoval umenie, školy a kostoly. Bol veľmi vzdelaný. Vlastnil bohatú knižnicu, ktorá obsahovala viac 

ako 800 zväzkov kníh. Ovládal niekoľko rečí vrátane slovenčiny. Hovoril latinsky, grécky (v gréčtine písal aj básne), 

nemecky, maďarsky, slovensky. Vedel sa dorozumieť po chorvátsky. Zastával množstvo významných kráľovských 

funkcií. Bol dedičným oravským županom (1585), kráľovským radcom (1598), hlavným kráľovským pohárnikom 

(1599) a hlavný stolníkom (1604), kapitánom preddunajského vojska a hlavným veliteľom novozámockej posádky 

(1602), grófom (1606) a v posledných rokoch života – palatínom (1609), prvým mužom v krajine po panovníkovi, s 

rozsiahlou politickou, vojenskou, finančnou a súdnou mocou. 

Bol otcom ôsmich deti, ktoré sa dožili dospelého veku: siedmich dcér a jediného syna. Z prvého manželstva so 

Žofiou Forgáčovou (Forgách; 1568-1590),  uzavretého v 1585 roku, boli dcéry: Žofia a Judita. Po jej smrti sa v 1592 

roku oženil s barónkou Alžbetou Coborovou (Czobor; 1578-1626). Z tohto manželstva sa narodili dcéry: Katarína, 

Helena, Mária, Anna a Barbora) a syn Imrich (1598-1621), ktorý bol dedičom rodinného majetku a s ktorého smrťou 

vymrela po meči aj oravsko-bytčianska vetva rodu. 

Zomrel na Štedrý deň a neskôr bol pochovaný v krypte kaplnky Oravského zámku (1622). 

 

Bol absolventom gymnázia v Bytči. Po maturite študoval architektúru 

a pozemné staviteľstvo na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy 

technickej v Bratislave. V rokoch 1962-1967 vyučoval na Výtvarnom 

odbore Ľudovej školy umenia v Bytči, ktorej založenie inicioval a bol 

spoluzakladateľom. Pracoval tiež ako pedagóg na Základnej deväťročnej 

škole v Štiavniku a Kolároviciach. V rokoch 1970-1973 viedol Výtvarno-

propagačné oddelenie Domu odborov v Žiline. Od roku 1974 pôsobil ako slobodný umelec a výtvarník v rodnom meste, 

kde celý život žil, zomrel a bol pochovaný. Bol ženatý a s manželkou Oľgou, učiteľkou z povolania, mal tri dcéry.  

Lacko, ako ho volali priatelia a známi, mal od detstva blízky vzťah k umeniu. Maľoval od šiestich rokov. Bol žiakom 

akademického maliara Jozefa Škorvánka (1885-1963) a akademického sochára Stanislava Biroša (1901-1983), u 

ktorých absolvoval súkromné vyučovanie. Sochárstvu sa začal venovať v šestnástich rokoch. Prvé sochárske diela 

vystavoval v Sobášnom paláci v Bytči 60. rokoch. Vytvoril množstvo diel v rôznych technikách a rôznych materiáloch 

(napr. keramika, bronz). Venoval sa sochárstvu, maliarstvu, kresbe, keramike, medailérstvu, tvorbe spojenej s 

architektúrou. Tvoril sochy, obrazy, plastiky, poloreliéfy, drevené masívne skulptúry, drobnú plastiku a portréty. 

Reštauroval pamiatky a sakrálne diela. Je autorom mnohých monumentálnych výtvarných diel spojených s 

architektúrou. Pravidelne vystavoval plastiky na najstaršej slovenskej výstave sôch v prírode – Socha piešťanských 

parkov. Jeho diela bolo možné obdivovať na viac ako dvoch desiatkach individuálnych výstav na Slovensku a v 

zahraničí aj na kolektívnych a medzinárodných výstavách FIDEM (Fédération Internationale de la Médaille d'Art). Bol 

dlhoročným členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Je autorom pamätníka na pamiatku 

deportovaných Židov z Bytči.  

Jeho celoživotnou láskou boli kone, ktoré boli mnohokrát inšpiráciou v jeho tvorbe. Založil a viedol jazdecký oddiel, 

ktorý pôsobil v rámci telovýchovnej jednoty v Bytči a neskôr v Strednej poľnohospodárskej škole v Žiline. Pracoval v 

THURZO /TURZO/ Juraj  

* 02.09.1567 Lietava 

† 24.12.1616 Bytča 

šľachtic, krajinský hodnostár, dedičný 

oravský župan, uhorský palatín, diplomat, 

humanista 

455. výročie narodenia 

Aegidius Sadeler:  

Portret palatyna Juraja Thurza. 1607 

(Budapest, Magyar Nemzeti Muzeum) 

PRÍTEL Ladislav 

* 11.03.1940 Bytča 

† 18.10.2017 Bytča 

sochár, maliar, keramikár, medailér, 

pedagóg, konštruktér lietadiel, pilot 

5. výročie úmrtia 
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ňom s mládežou a dorastom ako jazdecký tréner. Ním 

vedení jazdci získali mnoho prvenstiev na množstve 

domácich a medzinárodných pretekoch. 

Jeho druhou veľkou záľubou boli lietadlá a lietanie. 

Vlastnoručne navrhol, prepočítal, vymodeloval a 

skonštruoval lietadlo D2X1, ktorým sa po schválení 

všetkých jeho výpočtov a absolvovaní kontrol leteckým 

úradom, vzniesol do vzduchu a sám pilotoval. Venoval 

sa tiež stavbe štvormiestneho celolaminátového 

turistického lietadla, ktorú vzhľadom na zdravotné 

problémy nedokončil. 

Obidve vášne mu boli inšpiráciou a našli 

odzrkadlenie v tvorbe. 

 

Ladislav Prítel: Pamätník deportovaných židovských 

občanov Bytče 

 

 

Po ukončení nižšieho vzdelania sa učil na obchodnej škole v 

Kežmarku a neskôr na gymnázium v Žiline. 

V r. 1918 ako študent strednej školy sa pripojil k bytčianskym 

dobrovoľníkom s ktorými sa zúčastnil  víťaznej bitky s maďarskými 

vojskami pod Zemianskou Kotešovou (5.12.1918). Pri vojsku sa zdržal 

dlhšie. Slúžil v I. pluku Slovenskej slobody. Zúčastnil sa oslobodzovania 

Krupiny, Lučenca. Pôsobil v strážnej službe v Cigeľke (zima 1919). 

V rokoch 1926 bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Absolvoval štúdium u profesora J. Loukotu a 

V. Nechleba. V roku 1929 odišiel na akadémiu do Paríža, kde študoval u maliara Františka Kupku a u profesora A. 

Bourdella kresbu a fresku. V tom čase sa zaujímal o maľbu portrétov. Namaľoval známy Portrét dámy (1929). Potom 

cestoval po Európe. Po Francúzsku navštívil aj Taliansko, Nemecko, Poľsko, Juhosláviu. Začiatkom 30. rokov 20. 

storočia cestoval po Slovensku. Umelecké cesty podnikal v spoločnosti iných známych slovenských umelcov: Jankom 

Alexym, Milošom Bazovským a Zolom Palugyaom. Maľoval obrazy najmä portréty. Práce z 20. a 30. rokov 20. 

storočia  sú pomerne malo známe, 

zriedkavo autorsky datované, sa 

väčšinou dostali do súkromných 

zbierok. Okolo roku 1933 sa venoval 

navrhovaniu a tvorbe reklamných 

letákov, čo ho viedlo k obchodnému 

podnikaniu. V 30. - 40. rokoch 20. 

storočia pokračoval v reklamnej 

tvorbe. Venoval sa obchodu a 

poľnohospodárstvu. Začiatkom 50. 

rokov 20. storočia sa po smrti 

manželky vrátil do rodného mesta 

(1951). Vyskúšal viacero zamestnaní. 

Opätovne sa začal venovať maľbe. 

Uplatnil sa ako reštaurátor 

nástenných malieb v Dolnom Kubíne, 

Dolnom Hričove, Lednici, 

Bardejove, Svadobného  paláca a na 

zámku v Bytči, ktorého bol určitú 

dobu správcom (1963).  

Bol umelecky výborným portrétistom, autorom krajinomalieb, obrazov priemyselnej krajiny a figurálnych 

kompozícií so sociálnou témou. Mal výstavy v Martine, Žiline, Čadci, Bytči a v Bratislave. Jeho práce sú súčasťou 

zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave a v Považskej galérii umenia v Žiline.  

 Waldemar Ireneusz Oszczęda 

Zdroj: „Slovník historických osobností mesta Bytča“, sprac. Waldemar Oszczęda, Mesto Bytča, Bytča 2021  

GRNÁČ Ladislav  

* 10.10.1901 Bytča 

† 19.12.1977 Bratislava  

maliar a reštaurátor,  

zakladateľ Sokola v Bytči 

45. výročie úmrtia 

Ladislav Grnáč: Pohľad na Bytču z ľavého brehu Váhu 
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Rozhovor s Helenou Králikovou 

Tento rozhovor sa uskutočnil v Bytči v zámockom areáli v reštaurácii La storia. 

Stretli sme sa tu s Helenou Králikovou a porozprávali sme sa o jej činnosti v 

Malej Bytči. Helena pôsobila v Malej Bytči v rokoch 2018 – 2022 ako poslankyňa 

mestského zastupiteľstva za mestskú časť Malá Bytča a v súčasnosti je členka 

komisie výstavby a životného prostredia. Už 10 rokov je predsedníčka Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Malej Bytči. 

Helena Králiková sa volala za slobodna Pavlíková, narodila 13. 01. 1947 v 

Malej Bytči a žije tam stále. Otec sa volal Jozef Pavlík a mama Mária Pavlíková 

rodená Zajacová. Helena má tri deti Katarínu Mudrákovú, Ingrid Personovú a 

Gabrielu Hvôreckú.  

 

Ako nám o sebe prezradila, vo firme Kinex Bytča pracovala od roku 1971 do 

roku 1990. Od roku 1999 je dôchodkyňa. Ako sme sa dozvedeli Jednotu 

dôchodcov Slovenska v Malej Bytči založila poslankyňa za Malú Bytču Anežka 

Vlčíková (2006 – 2010). Predsedníčkou bola dva roky Helena Hajdúchová. Po nej 

to prebrala Helena Králiková. Jednota má 48 členov a podpredseda je Mária 

Šamajová, tajomníčka je Eva Malobická a pokladníčka Štefánia Gaňová rodená Holášová. Pýtali sme sa na aktivity 

jednoty dôchodcov. Jednota zabezpečuje v Malej Bytči Mikuláša pre deti, organizuje výstavu ovocia, zeleniny a 

lesných plodov, výstavu hračiek pre deti zo škôlky. Ako poslankyňa organizovala dlávenie kapusty v škôlke, pochod 

masiek, tanečné zábavy, majáles, oslavy Slovenského národného povstania, oslavy konca prvej svetovej vojny táto 

akcia sa volá akcia Zvony. Akcia Zvony je organizovaná 

od roku 2015. Koná sa pri príležitosti ukončenia prvej 

svetovej vojny dňa 11. 11. 1918 o 11.00 hodine. O tejto 

hodine je počuť v Malej Bytči zvoniť zvony a sprievod ide 

s kyticou červených makov od Domu kultúry k pamätníku 

pri hlavnej ceste. Pán Jozef Holáš robí kostolníka a on 

púšťa zvony, pri pamätníku sa účastníci pomodlia a potom 

sa koná posedenie v Dome kultúry.  

Oslavy SNP sa začínajú vždy o 09.00 hodine a tiež ide 

sprievod k pomníku padlých pri hlavnej ceste. Na oslavách 

sa zúčastňujú predstavitelia mesta Bytča. Po oslavách sa 

konajú športové hry v záhrade za Domom kultúry. 

Športový deň má tento rok svoje 50. výročie. Koná sa 

od roku 1973. Tieto športové hry robí každý poslanec, 

ktorý je v tom danom období vo funkcii. Hier sa zúčastňujú 

deti od 2 rokov života a občania celkovo až do veku 70 

rokov života a je tam aj plus, teda aj starší.  

Súťaži sa v rôznych kategóriách a víťazi dostanú diplomy a rôzne ceny. Túto 

akciu podporuje mesto Bytča formou dotácie. 

Tradične sa tu varí guľáš, podáva sa pivo, kofola a do dobrej nálady hrá 

Jaroslav Sakala.  

Deň 01.06. teda oslavy Dňa detí. Deti zo škôlky v Malej Bytči majú 

pripravený program v záhrade za Domom kultúry, na tieto akcie chodí aj 

Mestská polícia a dobrovoľní hasiči a predvádzajú svoju techniku. Každé dieťa 

dostáva balíček sladkostí. Na túto akciu tiež prispieva mesto Bytča.  

 

Mikuláš: Každoročne sa koná mikulášsky sprievod. Helena Králiková v 

maske Mikuláša, Eva Malobická v maske anjela a čerta robí Elena Hajdúchová. 

Dva roky ich vozil na konskom povoze aj Jozef Játy zo Pšurnovíc, ktorý potom 

vozil deti na konskom povoze po záhrade za Domom kultúry. Počas koronových 

obmedzení Mikuláš nechodil po Malej Bytči, ale Mikuláš stál pred Domom 

kultúry a deti si chodili pre balíčky k nemu. Mikuláš s anjelom a čertom 

navštívil aj dôchodcov. Takisto Helena Králiková ako poslankyňa robila 

návštevy pri príležitosti Dňa Matiek, MDŽ a v Mesiaci úcty k starším. Pri 

návšteve rozdávala balíčky sladkostí.  
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O svojej poslaneckej práci nám ešte porozprávala. 

Podarilo sa jej zrealizovať chodník pod kanálom, 

urobiť tiež druhú ulicu pod kanálom teda asfaltovú 

cestu. Za jej pôsobenia bol zrekonštruovaný Dom 

smútku z vnútra a zvonka takisto aj nová dlažba pred 

Domom smútku. Doplnili poškodené oplotenie na 

cintoríne, lebo na cintorín chodili sliepky a husi.  

Na začiatku Malej Bytče v smere od mestskej časti 

Mikšová dala namontovať zvodidlá v úseku častých 

dopravných nehôd. Autá tu končili v potoku. Jednalo 

sa o úsek asi 50 m. 

Z jej aktivity došlo k výmene obidvoch 

autobusových zastávok.  

V Dome kultúry došlo tiež k rekonštrukcií a to nové 

schodisko, vymaľovaná prístavba, renovácia kuchynky 

a zariadenia, nová podlaha v posilňovni. Došlo tiež k 

rekonštrukcií ihriska kde sa hráva nohejbal, vybudovali 

nové detské ihrisko pre najmenšie deti. Prebehla tiež renovácia 

altánku a boli vybudované nové prístupové chodníčky za 

Domom kultúry. V závere jej funkčného obdobia sa jej podarili 

zrealizovať nové osvetlenie v časti pod kanálom.  

Ku kultúre by sme ešte spomenuli ako v Malej Bytči 

každoročne hrávala Hrabovanka, tri heligonkárky z Papradna, 

harmonikár z Bytče.  

Jej najväčšia túžba bola realizovať chodník v 

Malej Bytči, v úseku, kde nebol urobený. Je to v časti 

od domu Jaroslava Sakalu po Urbársky dom. S 

chodníkom jej ako spomína pomohol primátor mesta 

Bytča Ing. Miroslav Minárčík. No ten už nestihla 

zrealizovať. Ku koncu roka 2022 boli 

skompletizované všetky podklady pre vydanie 

územného rozhodnutia na jeho výstavbu a realizácia 

by mala prebehnúť v roku 2023. Nástupca po pani 

Králikovej v Mestskom zastupiteľstve je Damián 

Gloser a predchodca bol Július Kozák (2010 – 

2018). 

Pohľadnica bola vydaná OZ Galza v roku 2018 

v edícii 10x15 lamino 

Spracoval PhDr. Martin Gácik  
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Zo zápisu notára 
Dotazník o budovateľskej činnosti v obci Veľká Bytča v prvých rokoch Slovenskej republiky.  

Tento materiál sme čerpali v Štátnom archíve v Žiline fond prezidiálne, rok 1943. Materiál vypracoval vedúci notár 

z Obvodného notárskeho úradu vo Veľkej Bytči dňa 18. 05. 1943.  

Čiastka všeobecná: 

„Považie patrí k tým najpeknejším patriám prírodných krás celej našej Slovenskej republiky. V jeho malebnom údolí 

leží na pravej strane Váhu pri železničnom spoji Žilina – Bratislava 304 metrov nad morom staroslávne mestečko Veľká 

Bytča, rodisko nášho Vodcu a prezidenta republiky Dr. Jozefa Tisu. Veľká Bytča rozprestiera sa na nepatrne vyvýšenej 

rovine, jej okolia tvoria polia, lúky, vŕšky, háje a vonné lesy. Zo samej Veľkej Bytče je utešený pohľad smerom 

juhovýchodným na Súľovské skaly, Hričovský hrad a na strane severozápadnej na Javorníky. Z Veľkej Bytče, ako 

prirodzeného strediska celého kraja tiahnu sa smerom severozápadným doliny: štiavnická, petrovická, kolárovská so 

svojim veľkým lesným bohatstvom a na severe dolina rovňanská s rázovitou dedinou slovenských drotárov Veľké Rovné.  

Výhodná poloha urobila z Veľkej Bytče sídlo celého okresu, centrum kultúrneho, obchodného, priemyselného a 

turistického života. Kultúrne povznesenie obyvateľstva tunajšieho okresu majú na starosti okrem okresných kultúrnych 

ustanovizní ako je OOK, OOHSĽS tiež Štátna meštianská škola do ktorej prichádzajú žiaci zo všetkých obcí okresu 

ročne počtom okrúhle 500 žiakov. 

O zveľaďovanie turistického ruchu v okrese Veľká Bytča sa stará odbor KSTL a miestny Slovakotour, ktoré spolky 

vzorne vyznačkovali a opatrili tabuľkami a inými propagačnými nápismi cesty do miestnych a okolitých turistických a 

výletných miest: do Súľovských skál, na Súľovský hrad, Hričovský hrad, do Manínskej úžiny, na Považský hrad, 

Javorníky a iné.  

Z priemyselných podnikov zaslúžia si zmienku bytčianský pivovar, dve zápalkové továrne, továreň „Kov“ na 

ohýbaný kovový a drevený nábytok, továreň na kefy, tri parné píly, bytčianská továreň na kožu, ktoré podniky 

zamestnávajú stovky chudobného ľudu z miest a i blízkeho okolia a dnes už starajú sa i o jeho sociálne a zdravotné 

povznesenie.  

Činnosť budovateľská: 

1, poľnohospodárstvo: V rámci štátnej akcie zvyšovania úrody obilia v našom štáte politická obec vo Veľkej Bytči 

zriadila čistiacu stanicu osivovú zakúpením čistiaceho stroja, ktorý si vyžiadal nákladu 20 tisíc Korún slovenských. Na 

tento náklad obec prispela 50% a ministerstvo hospodárstva 50%. Čistiaci stroj s bubnom na morenie bol v politickej 

obci Veľká Bytča pridelený rozhodnutím bývalej Zemědelskej rady pre Slovensko v Bratislave číslo 4005/II/1942. 

Zriadená čistiaca stanica je vítanou vecou roľníckeho ľudu celého okresu.  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 09. 09. 1942 číslo VII-642/13/1941 

obnovilo stavbu hradenia potoka Petrovičky v obci Veľká Bytča nákladom v sume 810 tisíc Korún slovenských.  

Na tejto stavbe sa zúčastňuje : 

a, obnovenie stavby v sume 720 tisíc Korún slovenských 

b, komunikačné objekty v sume 90 tisíc Korún slovenských a z tejto sumy šla suma 80 tisíc Korún slovenských na 

železobetónový most v km 1.350 (technická poznámka: bodka oddeľuje tisícky v číslach a čiarka oddeľuje desatinné 

časti čísel) a drevené lavice v sume 10 tisíc Korún slovenských v km 1.319, 1.811.  

Stavba už druhý rok je v prúde a prevádza ju Vodohospodárske oddelenie Župného úradu v Bratislave. Celý náklad 

v sume 810 tisíc Korún slovenských platí štát Slovenská republika.  

2, Obchod, živnosť a priemysel: Vo Veľkej Bytči firma Křenek a spol textilné závody postavia priemyselný podnik 

toho času pre nedostatok železa iba správnu a skladištnú budovu s nákladom 2 milióny Korún slovenských. Podnik 

zriaďuje sa vlastným nákladom. V podniku bude sa zhotovovať mužská bielizeň. Stavba má byť tohto roku dokončená. 

Pripojujem snímok číslo 1. (snímok sa v archíve nenachádza) 

firma Ferdinand Adamík a syn rozšírila svoj drevený priemysel o vystavanú: 

a, pílnicu, foto snímok číslo 2 (foto sa v archíve nenachádza) 

b, stolársku dielňu foto snímok číslo 3 (foto sme nenašli) 

c, skladište foto snímok číslo 4 (foto sme nenašli) 

s celkovým vlastným nákladom 250 tisíc Korún slovenských. Firma vyrába nábytok domáci a školský. Zamestnáva 

65 ľudí.  

Firma Kov akciová spoločnosť svoj podnik na ohýbaný kovový nábytok rozšírila o dnes – zajtra už dohotovenú 

budovu prevádzkových miestností, v ktorých budú umiestnené: náraďovňa, lisovňa, galvanizovňa, brusiaeň kovu, 

stoláreň a expedícia. Budova si vyžiada celkový náklad cca 1 milión 200 tisíc Korún slovenských. Firma vyrába nábytok 

kovový ohýbaného tvaru toho času už aj kombinovaný s dreveným, pretože má nedostatok potrebného kovu,. 

Zamestnáva cca 150 ľudí foto snímky číslo 5, 6, 7 sme v archíve nenašli. Firma zároveň započala s výstavbou budovy 

„Sociálneho domu“, ktorého náklad pre rapídne stúpanie jednotkových cien stavebného materiálu a miezd robotníctva 

uviesť ešte nemožno. Notár foto číslo 8 snímok započatej stavby budovy pripojil, no nenašli sme tento snímok. 

Pokračovanie v budúcom čísle. Spracoval PhDr. Martin Gácik 
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Školské fotky z Veľkej Bytče 

1. Martinická, 2. Masaryková, 3. Slaninková, 4. Sakalová, 5. Janka Čmárová (za vydata Janka Langerová 1933 - 2021), 6. učiteľka 

Šalátová, 7. Amália Strúžková, 8. Jaty Elena, 9. Mikušová, 10. Konšteková, 12. Paniková , 13. Palková A, 14. a 15. bez mena, 16. 

Kucharová, 17. Korcová A., 18. Felcanová M, 19. Várošová, 20. Kolková, 21., 22., 23. bez mena, 24. Kalmaprová E., 25. 

Kalužová, 26. Kocianová M., 27. Vallová Anna, 28. Korcova, 29. bez mena, 30. Maňová J., 31. Rapšíková I., 32. Šebeňová, 33. 

bez mena, 34. Bugalová, 35. Kalužová, 36. Mária Hološová (za vydata Mária Mičúchová 1933 - 2016, jej brat sa volal Pius Hološ), 

37. Lacková A., 38. Hlucháňová V., 39. Pluliková J., 40. Kubicová J., 41. je bez mena 

 

1. neznáma, 2 neznáma, 3, dekan Hrabovský 4, Štefan Jánošík 5, Margita Šalátová, 6,7 neznáma, 8 neznámy, 9 Emil 

Tiso, 10 Krátkoruký Rudolf, 11 neznámy, 12 Štefan Šalát, 13 Ľudovít Meliš – Čuga.  

Spracoval PhDr. Martin Gácik za spolupráce s K. Kasagrandovou, A. Harantovou, Mgr. M. Harantovou, 

Amáliou Kypúsovou rodenou Strúžková a B. Behríkom   
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1., 2. bez mena, 3. Steklá, 4. Strúžková A., 5. Panáčová, 6. bez mena, 7. dekan, 8. Jánošík - riaditeľ, 9. Várošová Emília, 10. 

Tisová Magda, 11. Aničková Božena, 12. Kolková Božena, 13. Lacková Anna, 14. Možiešová M., 15. Pohovejová M., 16. 

Jalovičiarová, 17. Hlucháňová Vilma, 18. Uličná, 19. bez mena, 20. Beníček M., 21. Urban J., 22. Štefánik J., 23. Ballay, 24. bez 

mena, 25. Honza Milan, 26. Skotnický Ladislav, 27. Lang Dano, 28. Minarovský, 29., 30. bez mena (šk. rok 1938/39) 

1. Mária Martinická, 2. Božena Kolková, 3. Ľudmila Sakalová, 4. Elena Končitková, 5. Elena Jaty, 6. Marta Felcanová, 7. Jana 

Čmárová za vydata Jana Langerová 1933 - 2021, 8. triedna učiteľka Chmuliaková, 9. Amália Strúžková, 10. Korcová A., 11. 

Jedináková, 12. Várošová, 13. Mikušová, 14. Končeková H., 15. Slaninková Z., 16. a 17. bez mena, 18. Kalužová, 19. Hozdeková 

Božena, 20. Vallová Anna, 21, Kocianová Gita, 22. Bazalova J.???, 23. bez mena, 24. Ballalová M., 25. Aničková, 26. bez mena, 

27. Beníčková M., 28. bez mena, 29. Jursíková J., 30. Paniková M., 31. Rapšiková J., 32. Harantová H., 33. Babušíková, 34. 

Lyžičiarová M., 35. Lacková A., 36. Hlucháňová Vilma, 37. Kalparová E., 38. Ohnisková K., 39, Hološová Mária za vydata Mária 

Mičúchová 1933 - 2016, 40. Kramarová, 41. Tabačková M., 42. Pluliková J., 43. Kubicová J., 44. Šebeňová 

Spracoval PhDr. Martin Gácik za spolupráce s K. Kasagrandovou, A. Harantovou, Mgr. M. Harantovou, 

Amáliou Kypúsovou rodenou Strúžková a B. Behríkom   
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Medaila poglavnika Ante Paveliča za chrabrosť 
 

Chorvátsko bolo v časoch II. svetovej vojny napriek proklamovanej nezávislosti bábkovým štátom nacistického 

Nemecka s brutálnym politickým systémom, ktorý si vyžiadal desaťtisíce nevinných obetí, najmä Srbov, Židov, Rómov 

a ostatných odporcov režimu. 

Vládna moc, popri ďalších atribútoch štátnosti, vytvorila aj sústavu 

vyznamenaní na odmeňovanie rozličných zásluh vojakov aj civilov. 

Tieto vyznamenania, zväčša neboli masovo udeľované a dnes sú 

vyhľadávané zberateľmi po celom svete nielen ako svedectvo temného 

obdobia európskych dejín, ale aj pre svoje vydarené výtvarné 

prevedenie. 

Medaila poglavnika Ante Paveliča za chrabrosť, ktorú chcem 

priblížiť, bola inšpirovaná, podobne ako maďarské vyznamenanie za 

statočnosť, v bývalej Rakúsko Uhorskej monarchií. Založil ju osobne 

Pavelič dňa 27. decembra 1941 pre odmeňovanie príslušníkov 

chorvátskych ozbrojených síl, vojakov a dôstojníkov za osobnú 

statočnosť v boji. Na lícnej strane bol vyobrazený Pavelič, okolo neho 

bol opis „POGLAVNIK ANTE PAVELIČ“. Na rube bol symbol 

Ustašovcov, písmeno U s ručným granátom a dátum 16.IV.1941 V opise 

v hornej časti je ustašovský pozdrav „ZA DOM SPREMNI“ a v dolnej 

časti „ZA HRABROST“. Medaila sa nosila na pravej strane hrude na 

trojuholníkovej červenej stuhe s dvomi bielymi okrajovými pásmi. 

Uložená bola v červenej etui a vyznamenaný spolu s ňou dostal dekrét 

o svojom 

vyznamenaní. 

Autorom výtvarného 

návrhu medaily bol 

umelec Ivo Kerdič, 

vyrábaná bola 

v medailérskej dielni 

Teodor Krivak. 

Medaila existovala 

v štyroch stupňoch.  

Prvý stupeň predstavovala zlatá medaila s priemerom 40 mm. 

Zhotovená bola zo zlata, ale tieto exempláre sú extrémne vzácne. 

Vzhľadom na to, že ju dostalo iba 7 osôb a dve vojenské jednotky, 

môžeme hovoriť o unikáte. Zriedkavo sa na aukciách objavujú 

medaily z náhradného kovu, pozlátené, ale to sú zrejme povojnové, 

možno aj špekulatívne kusy. 

Druhý stupeň predstavovala veľká strieborná medaila. Veľkosťou 

zhodná s vyššie opísanou zlatou. Udelených bolo len 744 medailí, 

Veľa týchto medailí je zhotovených zo zinku, prípadne 

s postriebreného náhradného kovu. Vyobrazená medaila z mojej 

zbierky má na rube vyrazenú značku striebra, hus, väčšinou tam býva 

aj značka výrobcu TK. Nositelia zlatej a veľkej striebornej medaily 

dostávali mesačný finančný príspevok. Pri zlatej medaili to bolo 5000 

Kún, pri veľkej striebornej 500 Kún. 

Tretím a štvrtým stupňom boli strieborná a bronzová medaila 

s priemerom 35 mm. Po materiálovej a výtvarnej stránke zhodná 

s predchádzajúcimi stupňami.  Bronzové medaily boli v niektorých 

prípadoch pozlátené. Udelených bolo okolo 10 000 malých 

strieborných medailí a okolo 16 000 bronzových medailí. 

Chorvátska medaila za statočnosť, zhodná s obdobnou maďarskou 

medailou, bola prestížnym vyznamenaním prorežimných ozbrojených síl a ich predovšetkým nemeckých spojencov 

a je zaujímavou faleristickou pamiatkou z obdobia II. svetovej vojny. Spracoval PhDr. Martin Karásek 
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Bytča a zápalkové nálepky 

História výroby zápaliek 

Pre vážnych záujemcov odporúčam navštíviť stránku Český filumenistický svaz, z.s. (https://www.filumenie.com) a 

tu odkaz Katalogy. V bloku „Staročeši (do roku 1918) – Soupis klasických nálepek starých sirkáren“ sa v Soupise 

4,5,6 dostanete na zápalkáreň č. 018 – Bytča. Ide  o encyklopedické dielo z roku 2016, filumenistu z Českých Budějovíc 

Jaromíra Jindru (dnes i spisovateľa historických románov). Autorovi sa podarilo sústrediť pod položkami 018001 – 

018410 zápalkové nálepky a obaly všetkých výrobcov zápaliek v Bytči do roku 1918 vrátane vyobrazení. Presnejší by 

bol názov „staroslováci“. Nebudem Vás unavovať opisovaním katalógu. Za zaznamenanie snáď stojí  označenie 

zápaliek z Bytče, kde sa okrem klasických názvov Gross Bittse, Nagy-Bicscse,  stretneme i s názvom Velká Bittša. 

Trochu filumenistickej osvety 

Filumenistika (česky filumenie) sa delí na ďalšie podoblasti. Nájdeme tu napr. kumyxafistov, ktorí zbierajú celé 

zápalkové krabičky. Výroba zápaliek v kartónových obaloch priniesla názov prírez (česky přířez), krabička, škatuľka 

(česky krabička), hárček (česky aršík). 

Falšovanie zápalkových nálepiek. Podobne ako v ďalších 

zberateľských oboroch (v poslednom období hlavne vo faleristike) sa 

falšovanie nevyhlo ani filumenistike. Falzifikáty sa ukrývali cudne 

pod názvami dotlač, novotlač a podobne. V časopise Filumenie vyšli 

články s upozornením na rozdiely medzi originálom a falzifikátom (a 

falšovatelia už prišli s druhým, kvalitnejším „dielom“). Špecifickými 

boli potom „neoficiálne“ zápalkové nálepky určené pre rôzne 

výstavy, kongresy, sympózia, konferencie, veľtrhy, festivaly. Po roku 

1993 sa objavili „zákaznícke“ zápalkové nálepky, kde časť išla 

skutočne na zápalkové krabičky pre odberateľa, zbytok filumenistom 

už do pripravených albumov k zaplneniu prázdnych okienok. Niektoré ani nespoznali zápalkovú krabičku, kľudne tu 

môžeme použiť len termín nálepka. Niekedy sa v tlačiarni na nálepke „stratilo“ písmeno z textu, zmenilo sa telefónne 

číslo a nedostatková rarita (v skutočnosti nepodarok) bola na svete.  

Zvláštnosti. Prvou povojnovou bytčianskou zápalkovou nálepkou boli v roku 1946 „Slovenské zápalky“ s dievčinou 

v kroji, katalógové číslo 4 k. č. 4 (49,5x 30,5mm). Rozlišuje sa podľa farby strechy, stromov za chalupou, počtu 

krížikov v čelenke dievčaťa a farby papiera. 

Poslednou zápalkovou 

nálepkou, ktorá opustila 

bytčiansku zápalkáreň na 

krabičke zápaliek, je z roku 1953 

katalógové číslo 213 „Ničme 

priastevníka amerického!“ 

s vyobrazením húsenice motýla. 

Parazituje v ovocných sadoch, 

nepohŕdne ani kapustou, 

kukuricou a révou. V Európe sa 

objavil spoločne s 

pásavkou  zemiakovou 

(mandelinkou) v  20. storočí.   

k. č. 213 (50x35mm) 

Drevoindustria národný 

podnik sa neskôr zmenil na Iskra 

národný podnik. Bytčianska zápalkáreň sa na nálepkách označovala ako B. I. v krúžku (niekde B I.), pri nedokonalej 

tlači zameniteľná so zápalkárňou v Ružomberku (R. I.) Označovanie zápalkární v krúžku skončilo v roku 1953, dodnes 

k. č. 83 (31x47mm) k. č. 84 katalógové číslo 213 

https://eu.zonerama.com/filumenie/Photo/5810553/210458838
https://eu.zonerama.com/filumenie/Photo/5810553/210459368
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sa premeriavajú veľké a malé krúžky s milimetrovými rozdielmi. V roku 1954 sa objavili už nápisy Iskra Ružomberok 

a Iskra B. Bystrica, ale bez zápalkárni Bytča, ktorá už ukončila výrobu. 

Pri nedostatku zápalkových nálepiek si zápalkáreň v Ružomberku „vypomohla“ vylomením bruška 

z „bytčianského“ písmena B na matrici a objavilo sa „guľaté R“. Samozrejme, že existuje i zápalková nálepka „ostré 

R“. Pokiaľ budeme veriť katalógom, tak existuje minimálne 44 povojnových bytčianských zápalkových nálepiek za 

obdobie 1946 – 1953. 

Spracoval Ing. Vladimír GAJDOŠ 

Požehnanie kaplnky v Bytči  

 

 

 

 

 

 

 
 

V nedeľu 09. 10. 2022 dopoludnia o 11:00 hodine, počas svätej omše bola požehnaná kaplnka Panny Márie v Bytči. 

Svätú omšu slávil vdp. Dr. Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Na svätú 

omšu bol pozvaný aj generálny vikár Žilinskej diecézy, vdp. Martin Kramara bytčiansky rodák, no nakoľko prijal účasť 

v obci Štiavnik na sviatosti birmovania, tak sa svätej omše v Bytči nezúčastnil. Slávnosti sa zúčastnil dekan bytčianskej 

farnosti Peter Švec, kaplán bytčianskej farnosti Michal Mesjar, vdp. Ján Vallo (rodák z Bytče), vdp. Štefan Bučo 

(správca farnosti Skalka nad Váhom, rektor diecéznej svätyne, rodák z Bytče), vdp. Tomáš Pavlík – prefekt sv. Gorazda 

v Nitre, rodák z Bytče. 

Výstavbu realizovalo Občianske združenie Priatelia mesta Bytča. Občianske združenie sídli v meste Bytča na ulici 

Fraňa Kráľa a štatutárom občianskeho združenia je primátor mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčík. Stavbu realizovala 

firma LIPOS spol. s r. o., číslo 253 01401 Hlboké nad Váhom. 

Pri tejto príležitosti boli vydané dva informačné letáčiky (jeden je na strane č. 2 tohto čísla, ďalší bude v 1/2023). 

Obidva ich uverejňujeme. Uverejňujeme tu aj kameň posvätený pápežom Jánom Pavlom II v apríli 1990, ktorý sa v 

tomto čase nachádza v kostole v Bytči v časti, kde je umiestnený Betlehem. 

Oslava konca Prvej svetovej vojny 

Pred 104 rokmi, 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Nemeckom 

a jeho spojencami a spojeneckými mocnosťami. Ukončenie 1. svetovej vojny si v deň výročia tejto historickej udalosti 

pripomenuli predstavitelia mesta Bytča a občianska verejnosť spomienkovou slávnosťou a položením vencov k Pamät-

níku obetí prvej a druhej svetovej vojny na cintoríne v Bytči. Odtiaľ sa sprievod presunul do parku Slobody 

k slávnostnému odhaleniu busty M. R. Štefánika. Významnú osobnosť slovenských dejín – Milana Rastislava 

Štefánika pripomína už nielen názov ulice v Bytči, ale aj pamätník a busta nadživotnej veľkosti. 

 

Kameň sa nachádza v kostole Všetkých svätých v Bytči 
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Slávnostnej udalosti odhalenia busty sa zúčastnil primátor mesta Bytča Miroslav Minárčík, zástupca primátor Juraj 

Babušík, poslanci mestského zastupiteľstva v Bytči, dekan farnosti Peter Švec, kaplán Michal Mesjar, členovia Nadácie 

M.R.Štefánika, predseda správnej rady nadácie profesor Dušan Bakoš, členovia správnej rady nadácie Ing. Peter Sadák 

a PhDr. Ferdinad Vrábel, správca nadácie Pavel Šesták. zhotoviteľ pamätníka Juraj Gajdošík (žulovú dosku dodala 

firma MIBO z Hliníka nad Váhom), žiaci ZŠ Ul. mieru, študenti Gymnázia a široká verejnosť. 

Po privítaní hostí predsedom občianského združenia Galza Martinom Gácikom pristúpil primátor Miroslav Minárčik 

spolu s členom nadácie M. R. Štefánika pánom Pavlom Šestákom k slávnostnému odhaleniu busty. Po odhalení 

nasledoval akt kladenia vencov a príhovor primátora mesta a pána Šestáka z Nadácie. 

,,Stojíme vedľa Štefánikovej ulice v parku Slobody, kde už v roku 1949 mala byť busta osadená, no neudialo sa tak. 

Som preto hrdý, že po 73 rokoch sa nám podarilo bustu získať a osadiť 

ju. Pridávame do mozaiky spomienok a úcty ďalší kamienok, ktorý 

vyjadruje vzťah nás, Bytčanov, k tomuto významnému politikovi, 

astronómovi, vojenskému letcovi, zakladateľovi československej 

štátnosti a prvému československému ministrovi vojny. Človek, ktorý 

bol elitou národa. Vzdelaním, pracovitosťou, odhodlaním. Na 40 rokov 

ho vyškrtli z dejín, nie však z našich sŕdc. Človek, ktorý si získal svoj 

národ činmi. Milovaný a obdivovaný. Chráňme si ho a nezabúdajme,“ 

povedal primátor. 

Primátor mesta Bytča opísal pre regionálnu tlač My - nezávislé 

noviny v čísle 182 ročník 2, s dátumom vydania 22. 11. 2022 na strane 

číslo 4 ako mesto znovuzískalo bustu M. R. Štefánika. "Zistili sme, že sochu má odloženú pán JUDr. Miloš Gero, 

ktorého sme oslovili a súhlasil, že sochu poskytne." 

Autorom busty je bytčiansky rodák, akademický maliar, sochár a učiteľ Stanislav Bíroš. O jeho životopise nám v závere 

slávnosti porozprával historik Martin Gácik a tým aj slávnosť ukončil. Text a foto: Zdenka Svrčková 

Nová športová hala v Bytči 

    
Slávnostné otvorenie multifunkčnej športovej haly v Bytči sa uskutočnilo 18. 

októbra 2022 za prítomnosti primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších 

pozvaných hostí. Medzi prítomnými boli športoví funkcionári - prezident Slovenského 

zväzu hádzanej Jaroslav Holeša, viceprezident Slovenského zväzu hádzanej Ernö 

Kelecsényi, viceprezident Slovenského futbalového zväzu Karol Belánik, predseda 

Stredoslovenského futbalového zväzu Stanislav Neuschl a za Fond na podporu športu 

generálny manažér slovenského parahokejového tímu Miroslav Dráb. 

Po príhovoroch dekan farnosti Bytča Peter Švec požehnal novej športovej hale 

a nasledovala slávnostná ceremónia strihania pásky. Po oficiálnej časti vystúpili so 

svojím hudobno-tanečným programom žiačky z Art Dance Academy a Základnej 

umeleckej školy Yamaha. 

„Som rád, že v našom meste pribudol nový športový stánok, ktorý bude slúžiť nielen pre účely výučby telesnej 

výchovy, na tréningy a zápasy hádzanárského klubu MHK Bytča a iných klubov, ale aj pre širokú verejnosť. V tejto 

lokalite sú dve základné školy, stredná škola, čiže je tu vysoká koncentrácia detí, čo je výborný základ pre jej využitie. 

Pevne verím, že tento areál pritiahne viac detí k športu a k športovým aktivitám. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 

na výstavbe novej športovej haly v meste Bytča podieľali, a to projektantom, staviteľovi, kolegom, poslancom 

mestského zastupiteľstva a v neposlednom rade Fondu na podporu športu za finančnú dotáciu v sume 714 240,-

€“ povedal na záver primátor mesta Miroslav Minárčik.  Text a foto: Zdenka Svrčková  
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka 

Verše nerania... 

Milí čitatelia, 

v poslednom tohtoročnom čísle by som Vám chcel trochu priblížiť význam slova PRIATEĽSTVO. Niekto múdry raz 

povedal: „Priateľ je človek, ktorý prichádza v čase, keď ťa už všetci opustili“ a je to naozaj tak. Na dobrého priateľa sa 

môžeš vždy spoľahnúť a nikdy ti nepovie NIE. Platí však zásada, nikdy to nevyužívaj bezdôvodne a ani to nezneužívaj, 

lebo to vedie ku koncu dobrých vzťahov a to je už len krôčik k nevraživosti a nenávisti. Preto si treba dobrých priateľov 

vážiť a ctiť a oni nám to potom vrátia aj s úrokmi, keď to budeme najviac potrebovať. 

Ďalším veľkým darom, ktorý nám život prináša je „zvieracie“ priateľstvo. Žiadne zvieratko svoju náklonnosť ku nám 

nikdy nehrá a nie je ani falošné, preto jeho láska k človeku je taká veľká a trvá často po celý život. 

Priateľstvo v každej podobe je dôležitou súčasťou nášho života a preto si ho vážme a chráňme, aby nám vydržalo čo 

najdlhšie. 

Na záver citát od neznámeho autora: „Pýta sa láska priateľstva – načo si tu Ty, keď som tu Ja? Priateľstvo 

odpovedá – aby som vyčarovalo úsmev tam, kde Ty nechávaš slzy.“ 

Môj kamarát Bak 

              Neviem kto si našiel koho, 

              či on mňa, alebo ja jeho, 

              no priľnul mi k srdcu, 

              viac ako hocikto iný, 

              dáva mi pocit istoty, 

              je zdrojom zvláštnej sily. 

             viem to a cítim, 

      že i on je so mnou rád, 

             keď spolu strážime, 

      nemám strach, 

      je so mnou „ON“, 

            môj štvornohý kamarát Bak. 

            Za tento krátky čas, 

      stali sme sa kamarátmi, 

            denne ma trpezlivo čaká, 

      kým sa zasa vrátim. 

            A keď ma náhle zbadá, 

      veselo vrtí chvostom, 

            je rád, že sme zasa spolu, 

           že som jeho dobrým hosťom. 

            Nemusím kričať, ani hroziť, 

      a predsa mi rozumie, 

            stačí dobré slovo 

      a vždy poslúchne. 

           Aj preto sa s ním často delím, 

      o posledný kus stravy, 

           Bak mi za to stojí, 

           veď tak by to malo byť vždy, 

      medzi dobrými kamarátmi. 

 

Miniatúry z Galzáckeho veršovníka: 

 

Sladká 18-tka      Dobrý pocit 
Dlhé nohy, pekná tvár,     Odpustiť sa dá skoro všetko, 

žiadané sú pre bulvár,     no zabudnúť už nie, 

veľké „kozy“, sukňa mini,    v živote je veľmi dôležité, 

a už tečú chlapcom sliny.    Mať vždy čisté svedomie. 

 

Pokojné a požehnané Vianoce, veselého Silvestra a šťastný nový rok 2023 Vám praje VL a celý GALZA PRESS. 

          DOPREČÍTANIA! 

                    VL 

 



 

Recepty 
Ako prvé som sa rozhodla dať jednoduchý koláč pre gazdinky z hľadiska krátkosti času a jednoduchosti 

ideálne pre mamičky, ktoré chcú ulahodiť svojmu manželovi po príchode z práce no nemajú popri 

starostlivosti o dieťa moc času. 

Koláč Lenivá žena 

Ingrediencie 

2 hrnčeky polohrubá múka 

1 hrnček kryštálový cukor (trstinový) 

1 hrnček mlieko 

1 hrnček mak 

1⁄2 hrnček olej 

4 kusy vajce 

1 kus prášok do pečiva 

1 kus čokoládová poleva 

1 kus lekvár 

 

Postup  

1 hrnček = 300 ml 

Vajcia s cukrom dobre vyšľaháme. Postupne pridávame olej. Nemletý mak vymiešame s múkou a práškom 

do pečiva. Striedavo primiešame vlažné mlieko a sypké ingrediencie. 

Hladké cesto vylejeme na vymastený, múkou posypaný plech a pečieme pri teplote cca 185°C cca 30 minút. 

Ešte teplý koláč natrieme vrstvou lekváru a potom polejeme čokoládovou polevou. U nás doma, sa lekvár 

nenosí. Tak polejeme len čokoládou :D  

Hlivový perkelt s haluškami 

Druhý recept bude bez mäsa. Vynikajúci hubový perkelt s kyslou smotanou a haluškami. Niekedy som to 

mala na týždennom poriadku, vždy v piatok, ale postupne som od toho upustila a po dlhom čase som sa znova 

k tomu vrátila. Určite vyskúšajte, vynikajúce jedlo.  

Ingrediencie 

Hliva- cca 300 - 350 g 

1 téglik- kyslá smotana 

Trocha - masla 

1 ks - cibuľa 

2 - 3 strúčiky - cesnak 

korenie, soľ 

hubový bujón 

mletá červená paprika 

hladká múka 

Postup 
Na masle opražíme cibuľu a cesnak. Pridáme pokrájanú hlivu a chvíľu dusíme, ďalej osolíme, okoreníme, 

pridáme bujón, papriku a zalejeme vodou. Chvíľu dusíme a nakoniec zahustíme kyslou smotanou a hladkou 

múkou. Podávame s haluškami alebo cestovinami. Spracovali Šperkovci 

Vydáva: Občianske združenie GALZA 

IČO vydavateľa: 42 220 548 

Sídlo vydavateľa: SNP 894/1, 014 01 Bytča 

Evidenčné číslo: EV 4884/13 

Redakčná rada: PhDr. Martin Gácik, 

Barbora Šperková, Ing. Juraj Hikl. 

Nepredajné. Bez apretácie. Kvartálnik. 
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