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

Informačný „kvartálnik“ nie len o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov
na bytčiansku...
V elektronickej podobe nás nájdete na:
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Hľadanie stratených ciest - alebo „Janišmánia“
- boli sme pritom...

Ing. Jozef Janiš so sestrou Evou
Dolejšovou

Dňa 5. 3. 2015 sa konala v Prievidzi retrospektívna výstava
artefaktov z rokov 1920 - 1948 zo zbierok Ing. Jozefa Janiša,
MUDr. Jána Bártu, Ing. Petra Jakuša s hudobným doprovodom
heligonkárky Mgr.art. Vlasty Mudríkovej rodáčky zo Skalitého. Nás
z GALZY na túto výstavu pozval Ing. Jozef Janiš, s ktorým
spolupracujeme a máme veľmi dobré vzťahy. (na II. Zberateľskú
výstavu , ktorá sa konala minulý rok nám poskytol dva exponáty bicykel z roku 1938 a šľapacie autíčko AERO), ktoré určite
obohatili repertoár exponátov našej výstavy a je aj spoluautorom
vystrihovačky Sobášneho paláca.
Samozrejme sme pozvanie prijali a v zostave PhDr. Mária
Weinbergerová, Katarína Kasagrandová, PhDr. Martin Gácik, Jozef
Lulák, Ronald Gácik sme na výstavu vyrazili a to sme sa mylne
nadejali, že snáď len tie naše výstavy sú naj...

Zľava Ronald Gácik, PhDr. Mária Weinbergerová, Katarína Kasagrandová,
Jozef Lulák a PhDr. Martin Gácik

Táto výstava je po organizačnej aj exponátovej stránke - bezchybne
zvládnutá akcia, na ktorej sa bolo naozaj načo pozerať - niekedy aj s
otvorenými ústami... Rád by som vypichol len pár artefaktov, ktoré
nás najviac zaujali.
Mgr.art. Vlasta Mudríková

Pokračovanie na strane 3

Okienko pre filokartistov
Pohľadnica na pokračovanie

Rašovský rozum
Rašov je dedina nad Urbanovom (obec ktorá zanikla),
patriaca do rovnakého panstva. Stala sa príslovečne
známou. Kedysi tam totiž žil roľník, ktorý si chcel za
peniaze od neviem koho kúpiť zdravý rozum. A preto
jazyčníci zvyknú ľudí s príliš tupou povahou posmešne
posielať do Rašova, aby si tam kúpili zdravý rozum.

Ladislav Treskoň (1900 – 1923)
– rodák z Petrovíc, maliar a grafik
Osveta Praha vydala súbor 12tich pohľadníc,
dnes uvádzame deviatu „Gazda z Marikovej“

Pravidlá bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na bytčiansku kedysi ale aj dnes.
šlichta – nevydarené jedlo
vyčavic – vykriviť
ľadžba - brak

richtuvac – chystať
šajber - macher
fľok - rod, rodina

Keď sme boli malí a znenazdajky sme vystrašili rodičov, vedeli nám povedať: „Čo mátožíš, skoro na mňa vred
padnul “. Naopak, keď sme sa naľakali my, rodičia nám vedeli povedať: „Riciľak, riciľak“ a pritom nás slabo
rukou udierali po zadku.
Spracoval JL
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Hľadanie stratených ciest - alebo „Janišmánia“
- boli sme pritom...
„Ťahákom“ výstavy bola určite Aerovka 30 Model 39
Cabriolet aj s nákladným vozíkom AERO.
Z hračiek „Vláček Magnetáček“ - plne funkčný s rampami aj
semaformi. Koľajové systémy - jeden elektrický, tri
mechanické.

AERO 30 Model 39 Cabriolet s vozíkom AERO, na ktorom
je cedulka S-BA 1945, čo je S-Slovensko BA-Bytča a 1945
rok výroby vozíka

„Malý staviteľ“ - stavebnica z bakelitu ktorá v
systéme predbehla Lego o tridsať rokov popredu. A
mnoho iných úchvatných hračiek.
Koľajové systémy - jeden elektrický, tri mechanické

Popri dokumente o automobilke Súľov, ktorá bola zriadená v
Hrabovom Emilom Bojdom, kde sa mali vyrábať automobily
a malé motocykle, sme videli aj dvojplatničku firmy EMBO.
V podstate pointa výstavy spočívala ani nie v samotných
výrobkoch a artefaktoch, ale o ľuďoch, ktorí v tejto dobe
tvorili a vyrábali a ako sa im „komunistický“ režim odvďačil
za ich schopnosti a šikovnosť v tvorivosti a myslení.
Na záver vernisáže treba pripomenúť, že bez prípravy
naštartovali páni MUDr. Ján Bárta a Ing. Peter Jakuš stabilák
„robot“ s adaptérom cirkulárky a bez problémov rezali
drevo.
Rezanie dreva na cirkulárke

Nás teší, že aj GALZA o.z. bola prezentovaná v
podobe „GALZAPRESSU“ (2 čísla vo farbe) a popri
histórií Dr. Martina Mičuru, kartičiek autoškoly
Helada a iného materiálu sme si uvedomili, že aj v
Prievidzi máme svojho „fandu“, ktorý nám drží
palce a „kvituje“ našu činnosť. Naopak ma mrzí, že
na „domácej pôde“ je Ing. Janiš so svojimi nápadmi
- v očiach kompetentných - nepochopený a
nedocenený. V príhovore vernisáže, kde sme tiež
dostali priestor na prezentáciu GALZY sme v
podstate v tej rýchlosti a strese zabudli pánovi Ing.
Jozefovi Janišovi poďakovať a tak to robím aspoň
teraz dodatočne. Ďakujeme Jozef.
Meracie prístroje

Spracoval JL
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Bytča a bytčiansko v rokoch
1918 a 1939
V úvode ďalšieho rozprávania o prvorepublikovej Bytči vysvetlíme pojem s ktorým sa budeme stretávať a to
krajinský prezident.
Krajinský prezident mal rozsiahle právomoci, no ani
zďaleka sa nepodobali právomociam dnešnej hlavy štátu.
Tento úradník, krajinský prezident stál na čele krajinského
zastupiteľstva len formálne. Jeho kompetencie môţeme
porovnať s kompetenciami dnešného prednostu krajského
úradu. Tento podľa zákona prednosta Krajinského úradu
bol menovaný prezidentom republiky a sluţobne podliehal
ministrovi vnútra. Prednosta Krajinského úradu teda riadil
okresné úrady a na krajinskom úrade tie náleţitosti, ktoré
neprináleţali prezidentovi republiky. Stál, tieţ na čele
krajinského zastupiteľstva tej, ktorej krajiny na Slovensku
teda Slovenskej krajiny, to malo 54 členov. Krajinský
prezident predsedal krajinskému výboru a ten bol zloţený
z 12 členov a 12 náhradníkov.
Ako prvého menoval prezident republiky Tomáš
Garrigue Masaryk v roku 1928 Jána Drobného, rodáka
z Ruţomberka. Bol prívrţencom HSĽS. Zomrel 5.4. 1948
v Ţiline. Úrad vykonával iba 2 roky a v roku 1931
100 Kč - v obehu od 10. 11. 1920 do 6. 6. 1939
abdikoval.
Po Jánovi Drobnom jeho funkciu prevzal dovtedajší viceprezident Jozef Országh. Rodák z Laclavej, dnes
Abramová v okrese Martin. Zomrel 28.12. 1949 v Martine a je pochovaný na národnom cintoríne v Martine.
Posledným prezidentom Slovenskej krajiny bol Julián Šimko, rodák z Beckova. Bol prívrţenec HSĽS. Po
vyhlásení autonómie v októbri 1938 funkciu krajinského prezidenta prebrala autonómna vláda Slovenskej krajiny.
V novembri 1938 autonómna vláda rozpustila krajinské zastupiteľstvo, výbor i komisie. Od 1.januára 1940 zákonom
zrušili Krajinský úrad vrátane krajinských samosprávnych orgánov. Slovenská krajina ako právnická osoba teda
zanikla 31.12. 1939. Julián Šimko zomrel 16.03. 1956 v Piešťanoch.

Veľká Bytča a bytčiansko v roku 1924
Januárová situačná správa v roku 1924 uvádza, ţe od 01.
11. 1924 má byť uvedená súkromná autobusová linka a to
z Bytče nádraţia do Veľkého Rovného. Linku mala
zastrešovať firma Kuchta a Huserík.
V januári 1924 začína pôsobnosť berná správa (Daňový
úrad). Bernú správu umiestnili do prenajatých priestorov
Ganslerovho hotela na prvom poschodí. Dnes ţeleziarstvo
Druţkovský). Nájom platili v sume 20 tisíc Kč.
Čs. červený kríţ prevádza ošatenie chudobných detí. Najmä
tým, ktoré nedostali ošatenie v štátnej akcií. Riaditeľ ľudovej
školy Miks organizuje detské divadelné predstavenia.
Četníci chytili 3 ţiakov mešťanskej školy pri krádeţi.
Následne boli vylúčení zo školy a poslaní do Komenského
ústavu v Košiciach.
V obci Kotešová znova v januári vypukla epidémia spály 8 prípadov a z toho 1 zomrel.
Ţandári hlásili pomer medzi v okrese ţijúcimi Čechmi
a Slovákmi za optimálny a bezkonfliktný.
20 Kč - v obehu od 31. 1. 1920 do 30. 6. 1928
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Vo februári Ţupný úrad overoval voliteľnosť zvolených členov okresných výborov vo voľbách 30. 09. 1923.
Z toho zoznamu sa dozvedáme, ako vlastne voľby v roku 1923 dopadli teda voľby do okresných výborov. V okrese
Veľká Bytča teda voľbami prešli:
1, Jozef Skotnický Kantas, roľník z Veľkej Bytče, Republikánska strana zemědeľského a maloroľníckeho ľudu
2, Štefan Boţek, remeselník, Veľká Bytča, Republikánska strana zemědeľského a maloroľníckeho ľudu
3, Jozef Hlucháň, obchodník, Veľká Bytča, Republikánska strana zemědeľského a maloroľníckeho ľudu
4, Dr. Ján Sucháň, verejný notár, Veľká Bytča, Slovenská ľudová strana
5, Ján Fundárek mladší, garbiar, Veľká Bytča, Slovenská ľudová strana
6, Ján Matúšek, mäsiar, Veľká Bytča, Slovenská ľudová strana
7, Jozef Fundárek mladší, garbiar, Veľká Bytča, Slovenská ľudová strana
8, Anton Breţinský, hostinský, Veľká Bytča, Československá sociálnodemokratická strana robotnícka
Dňa 7. marca 1850 sa narodil prezident Tomáš Garrigue
Masaryk a po republike sa konali kaţdoročne v predvečer
narodenín teda 6. marca a následne 7. marca oslavy. Oslavy
sa konali po obciach a mestách.
Vo Veľkej Bytči oslavy začali slávnostnou omšou
v rímsko-katolíckom kostole o 8.00 hodine 7. marca 1924.
Miesto v kostole zaujali prednosta okresného úradu
a úradníci, školská mládeţ a učitelia. V tomto roku sa
nekonala omša v ţidovskej synagóge, nakoľko synagóga
bola v rekonštrukcií. Ţidovská obec previedla bohosluţby
v ţidovskej škole.
Na úradoch a domoch občanov boli vyvesené štátne
vlajky.
V sobotu 7.3. 1924 večer sa konal v Sokolovni v Bytči
umelecký večer a počas tejto akcie tam mal prednášku
básnik Vladimír Roj.
14. 3. 1924 previedol Ţupný úrad v Turčianskom svätom
Martine štatistiku rumunských príslušníkov v ČSR.
Z hlásenia podaného sme zistili, uvedené osoby.
100 Kč - v obehu od od 25. 10. 1932 do 6. 6. 1939
Meno cudzinca:
 Ján Bednár, manţelka Anna, deti Gašpar a Ján,
 Mária Šnejder, s deťmi Klárou a Matejom
 Jozef Sulner a manţelka Jozefína, deti Móric, Hedvika, Leo, Vilém, Dora
 Štefánia Veberová

V marci 1924 ţandári riešili krádeţe a poškodzovanie turistických značiek a to hlavne v Súľove. Podľa odhadu
zamestnancov nádraţia Súľov navštívilo pribliţne 6000 aţ 7000 turistov ročne. Trest za poškodenie značky bol
podľa zákona z roku 1890 pokuta 200 Kč a 15 dní väzenia. Páchateľov sa nedarilo vypátrať, tak značky boli
opravené na náklady obce.
Došlo aj k napomenutiu školskej mládeţe, nakoľko táto pokrikovala po turistoch „dajte mi paták“
V obci Súľov pripravuje v apríli 1924 „praţák“ stavbu turistického hotelu. Táto klebeta v tomto čase beţala po
obci.
Z aprílového hlásenia pravidelnej situačnej správy vyplýva, ţe vzťah medzi Čechmi a Slovákmi v okrese bol
dobrý. Udalosti v zahraničí nemali ţiaden vplyv na situáciu v okrese. Epidémia spály v Kotešovej zanikla.
O „praţákovi“ sa píše aj v situačnej správe. Úrady stavbu vítajú ako prínos pre obec a región.
Dňa 10.05. 1924 vystúpil Váh z brehov a spôsobil škody. O týţdeň na to, prišla silná prietrţ mračien a Súľove
Hradnej spôsobila veľké škody.
Dňa 15.05. 1924 slávnostne otvorili expozitúru finančného riaditeľstva pri okresnom úrade.
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V tomto mesiaci máj sa v Bytči konal Smetanov
večierok usporiadaný osvetovým spolkom, pod taktovkou
profesora Hanuša Svobodu.
V mesiaci jún 1924 usporiadali verejnú schôdzu na
námestí v Bytči komunisti. Vo Veľkom Rovnom zasa
sociálni demokrati, kde vystúpil poslanec Benda.
Dňa 22.06. 1924 usporiadala miestna Jednota Sokola
verejné ţupné cvičenie za účasti činiteľov sokolstva
Podtatranskej ţupy.
Dňa 27. júla 1924 od 11.30 hodine do 13.50 hodiny vo
Veľkej Bytči sa konala schôdza „Verejné ľudové
zhromaţdenie“. Usporiadala ju komunistická strana.
Program schôdze: Svetová vojna a vláda robotníkov
a roľníkov. Na schôdzi rečnil Matej Hujo v Veľkej Bytče
a K. Mlynárik z Vrútok. Schôdze sa zúčastnilo cca od 120
do 200 ľudí.
V auguste 1924 sa konali v Bytči a vo Veľkom Rovnom
verejné zhromaţdenia pri výročí vypuknutia prvej svetovej
vojny.
Dňa 13.08. 1924 v obci Štiavnik vypukol poţiar,
1000 Kč - v obehu od 22. 7. 1933 do 26. 4. 1939
zhorelo asi 12 domov škoda v sume 15 tisíc Kč.
Tento mesiac prebiehala stávka firmy Povaţský ţelezný priemysel, účastninná spoločnosť. Skončila malým
úspechom stávkujúcich.
05.09. 1924 o 5.00 hodine ráno začali robotníci stávku v továrni na ţelezný nábytok. Ţiadali zvýšiť mzdu o 6%.
Stávka trvala 18 a pól týţdňa. Stávkovalo 562 robotníkov. Stávka prebehla bez vojenskej a bez četníckej asistencie.
Bez trestnoprávneho pokračovania.
V septembri, 21.09. 1924 sociálni demokrati usporiadali verejnú manifestáciu s názvom „Za trvalý mier“, rečnil
Štefan Kada a senátor Zoza.
Dňa 28. októbra 1924 vo Veľkom Rovnom Československá sociálnodemokratická strana robotnícka v Ţiline
usporiadala verejnú schôdzu o 12.00 hodine. Povolil ju Okresný úrad vo Veľkej Bytči. Verejných schôdzí sa
zúčastňoval aj poverený zástupca okresného úradu. Schôdzu zahájil predseda Pavel Dţavík a privítal asi 40-tich
účastníkov. Po ňom s slova ujal senátor Kada. Rečnili o štátom sviatku 28.10., vyzdvihovali legionárov
a o programe strany. Verejná schôdza skončila cca 12.35 piesňou „Nad tatrou sa blízka“ a „Kde domov múj“.
Vo Veľkej Bytči sa konali oslavy štátneho sviatku 27. 10. a 28. 10. 1924. Večer o 19.00 hodine usporiadala
sociálno-demokratická strana a agrárna strana lampiónový sprievod. Sprievod prešiel mestom s hudbou. Mesto bolo
osvetlené a ozdobené vlajkami.
Ráno 28. 10. 1924 o 9.00 hodine sa konala slávnostná omša v rímsko-katolíckom kostole, kde sa spievali obidve
hymny. V meste boli rozsvietené elektrické lampy a strieľalo sa z maţiarov.
Po 11.00 hodine prehovoril na námestí sociálno-demokratický poslanec Benda. Vo svojej reči vyzdvihol ČSR
ako najlepší štát v strednej Európe a vyzdvihol jeho demokratické zákony. Reč končil mohutným „Na zdar pánu
Prezidentovi“.
Po ňom rečnil riaditeľ Slovenskej banky Bacher zo Ţiliny za Agrárnu stranu.
Oslavy boli ukončené cca o 12.00 hodine oboma hymnami.
Večer usporiadal Sokol akadémiu, kde sa striedali recitácie s rytmickými tancami dorastu.
Počas osláv boli všetky obchody od 9.00 zatvorené.
Týchto osláv sa odmietlo zúčastniť hasičstvo jedine v Bytči. (Dôvody nepoznáme).
V novembri sa konala v obci Kotešová schôdza Republikánskej strany.
Touto informáciu sme ukončili udalosti v roku 1924, tak ako ich zachytil autor hlásení.
Z januárového hlásenia roku 1925 vyplýva, ţe v Bytči bolo spoluţitie Čechov a Slovákov uspokojivé.
V noci z 26. na 27. februára 1925 vyhorelo v obci Horný Hričov 19 stodol s krmivom a zásobami.
Dňa 1. mája 1925 Československá sociálno-demokratická strana robotnícka usporiadala na námestí v Bytči akciu,
tábor ľudu. Prehovoril na nej poslanec A. Hvizdák zo Ţiliny. Na tejto akcií sa sluţobne zúčastnil slúţny Ondera.
Akcia sa zaobišla bez policajnej asistencie.
Toto istého dňa, teda 1.mája 1925 o 10.00 hodine sa konala ďalšia akcia pred kostolom. Okresný úrad zastupoval
Fojtík. Takisto akcia prebehla bez četníckej asistencie. Na akcií rečnil senátor Fojtík zo Ţiliny.
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Dňa 17. mája 1925 o 11.00 hodine sa konala
verejná schôdza výkonného výboru komunistickej
strany. Akcia prebehla na námestí v Bytči a úrad
zastupoval prednosta Švejcar. Akcia prebehla bez
asistencie četníkov. Na akcií rečnil Karol Bacílek,
komunistický tajomník.
V obciach okresu boli zriadené obecné kniţnice.
Boli zriadené všeobecné čitárne osvetového zväzu,
ktoré sa osvedčili. V Bytči otvorili kniţnicu Sokola.
V hlásení je opísaný stav úradníctva na Okresnom
úrade v Bytči. Úradníci neboli v príbuzenskom
pomere.
Okresný náčelník mal ukončené univerzitné
vzdelanie.
Slúţny Onderko skončil Prešovskú právnickú
akadémiu, Oficiálka Maršovská a Antalová, obidve
vychodili meštianske školy. Oficianti Rus a Oldřich
Beneš mali odborné školy. Okresný účtovník mal
maturitu a účtovnícku skúšku. Okresný lekár vychodil
Zverolekárky ústav vo Viedni. Evidenčný nadporučík
mal 3 mešťanky a vojenské kurzy.
Dňa 28. júna 1925 sa konala v obci Štiavnik
verejná schôdza Ľudovej strany. Rečníci boli poslanec
Kubiš a senátor Kovalík.
Toho istého dňa mali v okrese akciu
Československá
strana
sociálno-demokratická
robotnícka. Tam rečnil tajomník strany Kišš.
Dňa 19. júla 1925 v obci Dlhé Pole ohlásili akciu
strany Národno-kresťanskej sedliackej strany. No túto
akciu usporiadatelia odvolali pre malú účasť.

Vysvedčenie Jána Luláka z dňa 16. januára 1923

Dňa 19. júla 1925 vo Veľkej Bytči usporiadala Republikánska strana verejnú schôdzu. Rečnil tam senátor
Roháčik. Tu zakročili četníci, lebo prívrţenci Ľudovej strany chceli túto akciu rozbiť.
Dňa 16. augusta 1925 usporiadali sociálni demokrati na námestí vo Veľkej Bytči verejné stretnutie, kde si
zarečnil poslanec Štefan Tadlánek. Pokračovaniu sa budeme venovať v nasledujúcom kvartálniku.

50 Kč - v obehu od 27. 4. 1931 do 24. 7. 1939

Spracoval: PhDr. Martin Gácik

10 Kč - v obehu od 11. 4. 1927 do 23. 10. 1939
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Rozhovor s ...
pánom Jurajom Hajduchom
Môžete sa nám trošku predstaviť?
Narodil som sa v roku 1952, mám 3 deti. Základnú školu som vychodil v Bytči,
navštevoval som všetky 4 staré školské budovy: katolícku, ţidovskú, štátnu a nakoniec
meštiansku. Po ukončení základnej školy som vyštudoval Strednú priemyselnú školu
drevársku vo Zvolene, ktorá bola v tej dobe výborná škola. Zamestnal som sa v Bytči
v závode Súľov, kde som odrobil 30 rokov a prešiel som všetkými technickými
funkciami od majstra, technológa po vedúceho výroby. Po revolúcií sa táto firma
rozpadla a následne som asi 5 rokov robil s drevom na ţivnosť, chcel som si to
vyskúšať. Z dôvodu krízy som ţivnosť ukončil a vzápätí mi ponúkli prácu majstra
odborného výcviku na drevárskom učilišti v Ţiline, odkiaľ som išiel do dôchodku.
Čomu sa venujete?
V letnom období ovocným stromom a mám malú stolársku dielňu, v ktorej sa udrţujem, aby som nevyšiel z cviku.
V zime sa venujem trošku histórií, ku ktorej ma priviedol nebohý pán učiteľ Weinberger. Konkrétne sa venujem 1.
svetovej vojne a najmä vzniku a činnosti čs. légií. To sa v mojej mladosti nemohlo verejne vyučovať a preto sa tieto
témy vyučovali pošepky.
Čo Vás k tomu vedie?
O tejto slávnej kapitole našich dejín sme sa neučili alebo len veľmi okrajovo a
dnešní mladí ľudia ani nechápu význam čs. légií pre vznik Československa.
Moja generácia podrobne ovládala Přemyslovcov, Husitské hnutie, ale nedávne
slovenské, alebo spoločné československé dejiny sa neučili. Veľmi málo sa
učilo o maďarizačnom útlaku na Slovensku, o vysťahovalectve, o bohatom
kultúrnom ţivote Slovákov v Amerike a to len preto, ţe ho organizovali
pokrokoví kňazi ako Furdek, Murgaš, ale i mnohí vzdelanci ako náš rodák z
Dolného Hričova P. V. Rovnianek. Vedie ma k tomu aj skutočnosť, ţe môj starý
otec bol francúzsky legionár. Počúval som jeho záţitky z organizovania
dobrovoľníkov do čs. vojska v Amerike, ich cesty do Francie, z výcviku v
Darney, ale aj z priamych bojov a obrovského utrpenia vojakov 21. pešieho
pluku pri obci Terron. V tejto bitke utrpel devastačné poranenie ruky a nohy a
preto po vojne ako viacerí bytčianski legionári mal trafiku. A práve tu sa
schádzali a rozprávali svoje záţitky z francúzskeho, talianskeho frontu a ruskí
legionári o svojej anabáze, ktorá bola veľmi drastická. Oni sa vrátili do vlasti aţ
v roku 1920 z Vladivostoku. Zistil som, ţe v Bytči bolo cca 20 legionárov a
medzi nimi jeden mimoriadne významný, pán Jozef Adamík. Chcel by som, aby sme pre budúce generácie
zachovali na nich spomienku formou pamätných tabúľ.
Viete nám túto ideu priblížiť?
Vedel som z rozprávania, ţe v Bytči bola v 30. rokoch odhalená pamätná
tabuľa legionárovi Jozefovi Adamíkovi - občanovi nášho mesta. Tento
legionár vstúpil začiatkom 1. sv. vojny do slávnej roty Nazdar, ktorá bola
vlastne prvá československá jednotka, ktorá vznikla na území Francie.
Bolo ich 250, no doposiaľ som nezistil, či v nej boli , a koľkí Slováci. No
náš rodák tam bol, o čom svedčia priloţené fotografie. Jeho meno je
vytesané na ţulovom pamätníku pri obci Belloy en Santerre. Čo sa roty
Nazdar týka, doteraz som medzi príslušníkmi tejto jednotky iného
Slováka nenašiel. Aj v tom je výnimočnosť nášho rodáka Jozefa
Adamíka. Rota Nazdar bola nasadená na tie najťaţšie bojové úseky.
Hneď v prvom boji pri Arrase jednotka utrpela ťaţké straty, 40 vojakov
padlo, ďalší boli ranení, takţe jednotka prestala fungovať, lebo ju nebolo
kým doplniť. Vojakov preradili k iným jednotkám. Náš legionár bojoval
do roku 1916, kde 5. 7. padol v boji pri Belloy en Santerre. V 50. rokoch
musela byť pamätná tabuľa z jeho rodného domu odstránená.
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Sú známe nejaké písomnosti z ktorých sa dajú tieto informácie čerpať?
Čerpám zo zborníka čs. légii vo Francii, z internetu a z vlastivedného spravodajcu POHĽADY č.1. rok 2006, v
ktorom túto tému vynikajúco spracoval pán Mgr. Milan Badík a jeho dcéra Mgr. Ľubica Hanuliaková, občania
nášho mesta.

Úryvok z vlastivedného spravodajcu POHĽADY č.1. rok 2006

Máte aj iné ciele týkajúce sa práve legionárov okrem
obnovy spomínanej pamätnej tabule venovanej pánovi
Jozefovi Adamíkovi?
Touto témou som sa zaoberal spolu s JUDr. Antonom
Školkom ešte predtým, ako som začal spolupracovať s OZ
GALZA a zistili sme, ţe v Bytči bolo minimálne 18.
legionárov, o ktorých nemám detailnejšie informácie.

Bol by som rád, keby Bytčania, čitatelia GALZAPRESSu
mali nejaké vedomosti o svojich predkoch, ktorí boli v čs.
légiách, informovali o nich OZ GALZA, aby sme nikoho
nevynechali. Chcem, aby celé toto teraz uţ spoločné pátranie
OZ GALZA, JUDr. Antona Školka a mňa vyústilo k
odhaleniu pamätnej tabule našim občanom legionárom. Úplne najlepšie by bolo, tabuli s menami dominovala socha
gen. M. R. Štefánika - organizátora čs. légii v Rusku, Taliansku a Francii. Túto sochu - bustu vytvoril náš rodák
akad. sochár Stanislav Bíroš a zatiaľ sa nachádza v depozite. Rád by som spoluobčanov informoval aj o ďalšom
Bytčanovi, ktorý sa priamo podieľal na organizovaní dobrovoľníkov do čs. vojska v Amerike p. Milana Gettinga.
Rozhovor s pánom Jurajom Hajduchom bude pokračovať aj v ďalšom čísle, kde bude našou hlavnou témou pán
Milan Getting.
Spracovala Barča
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Auto-moto
F1 - 1.časť
V seriály AUTO-MOTO sme sa dostali skoro po súčasnosť a
keďže človek je tvor súťaživý, domnievam sa, že k autám
patria závody, veľké ceny, nuž a najznámejšou Grand Prix sú
preteky Formuly 1.
Nakoľko je to časť, ktorá je obsahovo náročná, rozdelil som
písanie do niekoľkých častí... (Dnešná časť patrí pilotom).
Majstrovstvá sveta F1 - sa začali jazdiť od roku 1950. Prvý
víťaz a zároveň prvý majster sveta bol talian Giuseppe Farina
na automobile (ALFA-ROMEO).
Asi by nemalo takú cenu ísť
chronologicky a vymenovať všetkých
majstrov sveta, chcem spomenúť asi
tých najznámejších alebo najviac
preslávených.
Z viacnásobných majstrov sveta F1 v
Giuseppe Farina
sedemdesiatych rokoch spomeniem
angličana Jackieho Stewarta , brazilčana Emersona Fittipaldiho a
hlavne rakúšana Nikiho Laudu - majstra sveta z roku 1975, 1977 a
1984 - známeho hlavne s trvalými následkami po popáleninách po
havárií na Nürburgringu v roku 1976. (70. roky - „Zlatá éra“)

Aršík pri príležitosti prvej Veľkej ceny

Za najúspešnejšieho jazdca F1 sa považuje argentínec Juan Manuel Fangio - 5x majster
sveta a to aj napriek 7 titulom Michaela
Schumachera.

Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi na poštových známkach

Vtedy jazdil za Ferarri na vozidle model 312T.
Zranenia si vyžiadali veľa operácií a transplantácií
kože. Zaujímavosťou je, že už po 42 dňoch po havárií
zajazdil VC Španielska.
Dnes je majiteľom dvoch leteckých spoločností Lauda
Air a Niki. Vidieť ho aj ako komentátora pri veľkých
cenách pre nemecké televízie. V roku 2005 vydala
rakúska pošta známku s jeho podobizňou.

Niki Lauda na rakúskej známke a
známke San Marína z roku 2005

Jochen Rindt na poštových známkach Rakúska a Ajmanu
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Ešte jedno meno je nutné spomenúť
pri sedemdesiatych rokoch. Je to
rakúšan s nemeckým občianstvom
Jochen Rindt - jediný pilot, ktorý je
majster sveta in memoriam. V roku
1970 sa zabil na tréningu veľkej
ceny v Monze. V sezóne si
„vyrobil“ dostatočný náskok 45
bodov a predbehnúť ho mohol iba

Jackie Ickx. Titul dosiahol na monoposte Lotus 72 - na jednej strane automobil nabitý technickými novinkami, na
druhej rakva a raketa na kolesách. Na adresu auta Rindt povedal: „S týmto autom sa alebo stanem majstrom sveta,
alebo sa zabijem...“

Graham Hill - majster sveta z roku 1962 a syn Damon Hill - majster sveta z roku 1996 na poštových známkach

Aj v F1 platí - jablko nepadá ďaleko od stromu - čiže otec a syn. Mená ako Brabham, Andretti, Piquet, Rosberg, či
Villneve. Ja by som rád spomenul jedinú dvojicu v histórií, keď bol majster sveta aj otec aj syn. Je to Graham Hill majster sveta z roku 1962 a syn Damon Hill - majster sveta z roku 1996.

Zľava Jack Brabham, Jackie Stewart, Jacques Ickx, Graham Hill, Dennis Hulme a Clay Regazzoni na poštových známkach Ajmanu

Legendy F1- prvý riadok - Jim Clark, Bruce Mclaren, Jackie Ickx, Jackie Stewart, druhý riadok - Stirling Moss, Jack Brabham,
Mario Andretti a Alain Prost na rakúskych poštových známkach

Aj v Bytči sa pretekalo. V sedemdesiatich
rokoch sa o to postarali bratia Jozef a Milan
Kalašovci + neskôr Milan Hôvercký.
Pretekalo sa na motokárach s motorom do
125 cm3. Jazdilo sa okolo mešťanky - terajšej
pošty, okolo Čadovej búdky (VÚB),
Hološky, poza pivovar. „Šikany“ boli zo
starých pneumatík alebo slamených balíkov.
Preteky zastrešoval Zväzarm Bytča, ktorý
viedol Pavol Klein a Jozef Kulíšek .
Na fotografii Jozef Kalaš na jednej zo
svojich prvých motokár ešte bez klasického
volantu. Fotografia stará 45 rokov.
Spracoval JL
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Odznaky budovateľov Trate
mládeže
V apríli tohto roku uplynie šesťdesiate siedme výročie od začatia jednej z najznámejších budovateľských
mládežníckych akcií vo vtedajšom Československu - od výstavby Trate mládeže. Išlo o železničné prepojenie
náročným terénom z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Nechcem posudzovať toto podujatie zo žiadneho
ideologického hľadiska, ani vyzdvihovať bývalý režim, následky ktorého pociťujeme dodnes. Mnohí zberatelia
odznakov majú vo svojich zbierkach odznaky, týkajúce sa Trate mládeže (ďalej TM). Mojím cieľom v tomto
príspevku je zdokumentovať tieto odznaky a vôbec vyznamenania, udeľované budovateľom tejto dnes už historickej
stavby.
Rozhodnutie o výstavbe TM padlo koncom októbra 1947 na brigádnickom zjazde vtedajšieho Zväzu slovenskej
mládeže (ďalej ZSM, SSM) v Bratislave. Táto jedna z prvých stavieb mládeže bola začatá 5. apríla 1948. Trať
s dĺžkou 20,2 kilometra budovalo počas osemnástich mesiacov celkovo 47 162 brigádnikov. Okrem Slovákov
a Čechov tu pracovalo aj 1601 príslušníkov mládežníckych organizácií z Albánska, Bulharska, Francúzska, Nórska,
Poľska a Rakúska. TM slávnostne otvorili 29. októbra 1949 za účasti prezidenta Klementa Gottwalda. Pravidelná
premávka na TM začala na druhý deň po otvorení.
Odznaky, súvisiace s TM môžeme rozdeliť na účastnícke,
odznaky zdatnosti, vyznamenania a pamätné výročné odznaky.
Okrajovo spomenieme aj čestné vlajky a pamätné predmety,
vyrobené pre významných hostí slávnostného ukončenia výstavby.
Udelenie čestných odznakov sa brigádnikom zapisovalo do
takzvaných brigádnických preukazov.
Brigádnici sa na TM striedali v mesačných turnusoch. Na ich
závere, pred odchodom domov sa konalo slávnostné vyraďovanie
brigád. Pri ňom boli vyznamenaní úderníci a účastníci končiaceho
Obrázok 1
sa turnusu dostávali účastnícke odznaky. (obr. 1) Boli to
smaltované odznaky s letopočtami 1948 a 1949. Nosili sa na ľavom vrecku košele. Spolu s odznakmi sa udeľovali aj
pochvalné uznania. (obr. 2)
Telesná výchova sa na TM stala každodennou súčasťou režimu
dňa brigádnikov. Základný obsah telesnej výchovy tvorilo plnenie
podmienok pre získanie Odznaku zdatnosti Trate mládeže (ďalej
OZTM). Organizovalo ho telovýchovné oddelenie TM podľa
sovietskeho vzoru a odznaku zdatnosti GTO (Gotov k trudu
i oborone). V OZTM bolo spojených päť častí- všestranná príprava,
atletický päťboj, kolektívna hra, zdravotná príprava a branná
príprava. OZTM mal byť podkladom pre celoštátny Tyršov odznak
zdatnosti. OZTM existoval v troch stupňoch a jeho podmienky
plnilo 26 958 brigádnikov. OZTM I. stupňa získalo 3947 osôb, II.
stupňa 6078 osôb a III. stupňa 7808 osôb. V posledných mesiacoch
výstavby TM sa už organizovali súťaže o Tyršov odznak zdatnosti.
Existujú OZTM s písmenami SSM a po zlúčení Zväzu českej
mládeže (SČM) a Zväzu slovenskej mládeže (ZSM) do spoločného
Československého zväzu mládeže (ČSM) v apríli 1949 OZTM
s písmenami ČSM. OPIS (obr. 3)

Obrázok 2
Obrázok 3

Spracoval PhDr. Martin Karásek
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Námestie SR - pokračovanie
V tomto čísle pokračujeme v opise bytčianskeho námestia,
tak ako ho videla svojho času Sidónia Sakalová.
Tento opis začneme časťou od kostola k zámku. Od
kostola k zámku sa teraz nachádza predajňa zdravej výţivy,
za prvej ČSR sa tam nachádzalo truhlárstvo pána Kemku.
Ţidovský dom pod zámkom na Poriečí, Radlinského ulici.
Na pravom bok potoka, stavaný tým istým spôsobom
(prízemný z kameňa a surového vápna) pamätá isto 170
rokov. Taktieţ v Štefánikovej ulici poblíţ potoka v zemi
opadlý domec Alţbety Paštinskej je postavený v roku 1786.
Pôvodne bol na ţidovský rituálny kúpeľ od Brosku zakúpenej
záhrade postavený. Nachádzal sa pri opravárovi Petrovi
Babicovi pri zámku. Podlhovastý dom.
Na rohu asfaltovej ulice, vedúcej od hlavného námestia po
Prvé kino v Bytči, dom Oldřicha Beneša
Mičurovú ulicu, vtedajšia Mičurova ulica, stojí pod vedením
a opaterou farárovou z tvrdého materiálu postavený prízemný dom pre chudobných. Zaloţila ho a postavila ho
v roku 1730 rodina grófov Thurzovcov. Dom hľadí do dvoch ulíc. Hlavnou frontou na východ a bokom, kde má
i múrom obohnanú záhradu na polodne (juh) s vchodom do dvora. Z dvora vedú do pitvora a toho na východ do
malej modlitebne, čo má okienko na cestu. Po bokoch pitvora sú na sever a juh dvere, vedúce do chýţ - na sever pre
10 ţien a na juh pre 10 muţov. V chyţiach sú postavené sporáky, kde si varia. Chudobinec je pozemkovým
majetkom baróna Lothara Poppera, ktorý chudobným domu dáva zo svojich panských hôr kaţdoročne 4 siahy
bukového palivového dreva. (Chudobinec sa nachádzal v parku - oproti Lidlu a bývalej Mičurovej vile)
V súčasnosti Špeciálna škola, osobitná. Za prvej ČSR dom patril Oldřichovi Benešovi, úradníkovu Okresného
úradu v Bytči. V tomto dome sa nachádzalo prvé kino v Bytči. Po druhej svetovej vojne tam bolo zriadené
zdravotné stredisko pre deti.
Starou budovou menujeme i naproti kostolíku na hlinickej ceste postavenú vyhňu., čo bývala mestskou vyhňou
a bola dávaná kováčom do prenájmu.
V dome pána Hlucháňa. Oproti cintorínu a predajne Lidl, vo dvore je kaplnka. Tento dom bola krčma
a majiteľom bol pán Lipscher, ktorý vlastnil autodopravu v Bytči. Vzadu sa nachádzali garáţe a v neskoršom období
tam bola krčma, v ktorej sa hrávalo divadlo.
V Štefánikovej ulici „koncom“ zvanej časti je rad veľmi starých drevených domov. Ich majitelia sa nepamätajú
na dátum, kedy boli postavené. No dom číslo 15, tak títo majitelia sú nápadníci po Justínovi a Františke Rehák, tak
tento dom má na hrade letopočet 1828. Susedný dom dvoch majiteľov Behrici, je len o pár mesiacov mladší a podľa
vtedajšieho ústneho podania ho postavili z jedlí a smrekov hory v Zábročí. (Zábročie sa nachádza v časti pri
bývalom JRD)
Drevené domy rázovite stavané so štítom z dosák, čepcom s ostrešnicou sú v hornej ulici. Je ich tam 9. (Horná
ulica je dnešná ulica Andreja Hlinku) Drevené humná na konci v záplotí medzi humnami, majú tieţ svoj úctihodný
vek a podľa úsudku starých ľudí a odborníkov sú uţ len ako práchno.
Najstaršou budovou, ktorú poznáme, je kostol na námestí. Po ňom je to mohutná budova zámku. Zámok je
postavený v Štefánikovej ulici na pravom brehu potoka Petrovička. Z východnej strany a ľavého boku potoka hľadí
na zámok ţidovská synagóga a jej juţný sused impozantný okresný dom s anglicky budovanou záhradou.
Ďalšia budova je v časoch Sidónie Sakalovej nová budova, postavená v roku 1928 a to meštianska škola.
Meštianska škola sa nachádza na rohu vtedajšej Legionárskej ulice a Pribinovej ulice. Budovu postavili na
mestskom pozemku a je obklopená záhradou.
Na dvore, respektíve v záhrade je po pivovarskej studni najhlbšia a najširšia kopaná studňa vo Veľkej Bytči.
Studňa zásobuje vodovod školy.
Do okrasných budov sú zaradené: vila Martina Mičuru v Mičurovej ulici, teraz sa ulica volá tieţ Mičurova ulica.
Na rohu Hviezdoslavovaej ulice a ulice Mičurovej je postavený poschodový rohový dom, bez dvora, lekára Dr.
Holzmanna. Jeho okná sú orientované na Legionársku ulicu na juh a na východ na Mičurovú ulicu. Dom má na juh
výhľad na Stráň a pod ním na Váh a ţeleznicu.
Ešte k článku v minulom čísle. V súčasnosti je tam predajňa záhradnej techniky zo zadnej časti a z prednej časti
zmrzlináreň. Tu sa nachádzala škôlka zvaná ÚVODA a to ešte v časoch Rakúsko – Uhorska.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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V dnešnom čísle by som Vám rád predstavil rodáka z Hliníka pána Róberta Martinického (78 ročného), ktorý sa síce
rezbárstvu a výrobkom nevenuje v takej miere ako kedysi a tak sa dá povedať, že je

remeslo zavesené na klinci...
„Začal som asi pred 40-timi rokmi“ - rozpráva pán Martinický, ktorého som
navštívil v Hliníku doma, kde si zo svojou manželkou užívajú spolu chvíle
dôchodku a pokračuje v spomienkach. Robil som v Považských strojárňach kde sa v šedej zlievarni robili formy - z dreva. Tam sa stretol s prácou s drevom
v stolárskej dielni. Potom som 23 rokov robil v Svetom - Veľké Rovné až do
„revolúcie“. K výrobkom z dreva som potreboval dobrý „vercajch“ (náradie) a
tak v pivnici, kde som strávil veľa času, som mal sústruh na drevo - s lištou podpierkou, kde som „točil“ napr. reliéfové stĺpiky do zábradlia, kvetinových
stien, ale aj nohy na nábytok a keďže som od mlada rád kreslil - návrhy som si
kreslieval sám. Výrobky na sústruhu som robil ručne za pomoci nožov upravených na jednotlivé reliéfy. Takisto som potreboval cirkulár, hobľovačku
s prepúšťačkou, dlabačku, frézu...
Vyrábal som vešiaky, zábradlia, taniere, misky, svietniky, stoly... Asi najťažšia
robota bola vyrobiť koleso, také ozdobné s typlami ako prevod namiesto
ozubeného kolesa - používali sa v mlyne, vďaka prevodu - mlyn potom
„klopal“, ale robil som aj lodné kormidlo.
Málokto si vedel oceniť robotu a výrobky, ktoré som vyrábal - každý by chcel všetko najradšej zadarmo a keď si
zoberiete aj materiál - drevo zohnať, narezať, nechať vysušiť aspoň 3 - 4 roky - to si každý len myslí, že to je len
tak. Ja som sa vždy, keď som podával hotový - objednaný výrobok - „zákazníkovi“ díval ako sa zatvári - a podľa
toho som vedel ako si to cení. Aj ja som sa díval pri odchode od pána Martinického - no nie do očí, ale na studňu,
ktorú má na dvore a musím povedať, že som krajšiu studňu na okolí nevidel...

Ukážka z tvorby pána Róberta Martinického

Nás teší, že pán Róbert Martinický s manželkou sú skalní čitatelia GALZAPRESSu - ďakujeme za dva listy
formátu A4 vybratých slov do rubriky Pravidlá bytčianskeho nárečia.
Spracoval JL
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Šprýmy - rýmy a iné drobné veršovizmy
Milí čitatelia GALZAPRESSu, chcel by som do budúcna v mojej rubrike „z pera amatéra“ pri prezentácií
mojich literárnych príspevkov napísať aj zopár slov o tom, čo som chcel svojimi veršami a vtipnými spojeniami
povedať, na čo poukázať poprípade oživiť spomienky na veci, ktoré sú môjmu srdcu blízke. Chcem, aby táto časť
novín nebola len strohé čítanie veršov, ale aby moje príspevky zaujali aj tých, čo poézia až tak nezaujíma. Preto
striedam klasické verše s humornými veršíkmi, aby to čitateľa aj zabavilo, poučilo a rozptýlilo. Dúfam, že krátky
komentár k veršom a veršíkom Vás zaujme.
Zo dňa na deň sa blíži najkrajšie ročné obdobie - jar. Všetko sa pomaly prebúdza zo zimného spánku: príroda, aj
ľudia. A v tomto období sa často rodí aj najkrajší ľudský cit - láska. Báseň „Prvá láska“ som napísal pred 30-timi
rokmi, bolo to v čase mojich prvých lások, sklamaní a hľadaní nových životných istôt. Skutočná láska nie je ako
láska o ktorej sa písalo v knihách, premietalo v kinách a televízií, tá skutočná, ktorú sme prežívali bola krajšia a
silnejšia, ale často bolestivejšia, pretože následky sa častokrát nezhodovali s našimi predstavami a očakávaniami.

Prvá láska
Si ako každá žena,
trochu milá, trochu zlá,
bojazlivá v hĺbke duše,
taká sladká, mámivá.
Už dávno som ťa tajne ľúbil
a nevedel to vôbec nik,
bolo to moje krásne tajomstvo
a ja v ňom tvoj nápadník.

Koľko otázok skrývajú tvoje oči?
Keď sa na mňa dívajú.
Koľko otázok sa v nich skrýva,
v tej bezodnej studnici ženskej duše?
Koľko slov skrývajú tvoje ústa?
Túžiace po bozku.
A koľko nehy sa skrýva v tvojom srdci,
v tom srdci, ktoré čaká na lásku ...?

Dlho som hľadal tie správne slová,
ktoré treba povedať,
dlho som hľadal v sebe odvahu,
ktorú treba v láske mať.
Stokrát som s tebou
a stokrát ťa znovu poznávam,
život je bláznivo nádherný
a ja som rád, že ťa mám.

OZ GALZA vydala v marci s oneskorením za rok 2014 v
edícií 100 tri pohľadnice:
6 - Okresný úrad - zámocký areál
7 - Železničná stanica Bytča
8 - ČOV - Bytča
Podklady pre nakreslenie pohľadníc boli nafotené v
minulom roku 2014, ešte pred začatím rekonštrukčných
prác na železničnej stanici ako aj pred začatím prác na
ČOV Bytča aby bol zachovaný ich pôvodný stav.
Spracoval JL
15

Recepty z bryndze
Z archívu družstva pre predaj bryndze v Turčianskom. Sv. Martine.

Slovenské bryndzové halušky
Halušky sa môžu robiť aj ako škubánky, tiež z múčneho cesta, ale tie pravé sú zo zemiakového. Sú trochu
načernalé, lebo sa pripravujú zo surových zemiakov, oškrabaných a postrúhaných. Pridá sa k nim toľko
múky, aby cesto bolo riedke ako na škubánky, ďalej soľ a jedno vajce. Vajec sa nesmie dať veľa, aby
halušky neboli tuhé. Potom sa dobre vypracované cesto dá na zvláštny lopárik, z ktorého sa nožom
odtrhávajú na malé kúsky priamo do vriacej vody. Keď sa halušky uvaria, vyberú sa cedákom, dobre
otrepú a vhodia na roztopenú pokrájanú slaninu. Do horúcich halušiek sa zmieša bryndza, ktorá sa
rozpustí. Bryndzou sa nesmie šetriť. Pre chuť sa pridáva aj sekaný kôpor, alebo pažítka. Bryndzové
halušky sa podávajú samostatne, nikdy nie k mäsu.

Bryndzové palacinky
V ½ l mlieka roztrepeme 4 žĺtka a toľko múky, aby cesto bolo tekuté, prisolíme a primiešame tuhý sneh
z bielok. Potom pečieme na upraženom masle v panvici palacinky a to do ružova po jednej strane. Potom
obrátime, dáme vrchom lyžičky čerstvej bryndze, preložíme na polovicu a nožom pridržíme, až sa
bryndza rozpustí. Tieto palacinky podávame veľmi teplé so špenátom alebo inou zeleninou.

Čír
Asi do jedného litra málo slanej vody zavaríme 8dkg mrveničky. Sú to malé guľky z nastrúhaného cesta.
Namiesto mrveničky môžeme použiť i hádzané halušky, fliačky atď. Keď sa cesto uvarí, teda za 10
minút, pridáme asi 1/8 kg bryndze, posekanú pažítku alebo kôpor a ešte trochu povaríme. Ak má byť
polievka jemnejšia, tak do nej nakoniec pridáme kúsok čerstvého masla, alebo niekoľko lyžíc smotánky,
čo však nemusí byť.

Plnené vajíčka s bryndzou
Vezmeme 5 vajíčok, rozkrájame, vyberieme žĺtka, prepasírujeme s 3 dkg masla, 10 dkg bryndze, lyžičkou
horčice a jednou sardelou, všetko riadne premiesime a striekačkou zdobíme polovičky vajíčko a na vrch
dáme očko.

Šunková bryndza
40 dkg bryndze pomiešame s 5 dkg umletého mastného zo šunky, trochu horčice, 1 dkg sekaných kapár a
10 dkg jemne krájanej šunky.

Paradajková bryndza
40 dkg bryndze premiesime s 5 dkg rajského pyré, pridáme trochu korenia a šťavu z jedného citróna.

Jablková bryndza
25 dkg bryndze rozriedime s 1/8 l smotany a premiesime s jedným olúpaným strúhaným jablkom. Podľa
vlastnej chuti možno pridať trochu citrónovej šťavy. (Tento predpis odporúčame najmä pre malé deti.)
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