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...
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V úvode tohto čísla, ktorým začíname písať piaty rok vydávania novín
chceme vysloviť poďakovanie v mene OZ GALZA. Poďakovanie patrí
pani Kataríne Kasagrandovej za jej iniciatívu pri spracovávaní
dokumentov dôb a časov minulých. Poďakovanie patrí aj Bytčanom,
ktorí nám materiál zapožičiavajú. Prosíme aj naďalej o zapožičanie
hocakého, fotografického, filmového a iného materiálu za účelom jeho
spracovania a uchovania.
Počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 23.2. 2017
poslanci schválili pre OZ GALZA dotáciu na výrobu a osadenie
pamätnej dosky Ladislavovi Tomborovi a osadenie pamätnej dosky
Katarína Kasagrandová
Františkovi Švecovi. Primátor mesta Bytča následne uznesenie podpísal. V súčasnosti pracujeme na
realizácií. Čo sa týka Ladislava Tombora, tam prebieha realizácia v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi
a Františka Šveca realizujeme s Technickými službami. O termíne odhaľovania budeme včas informovať.
V prvom štvrťroku sme oslovili občanov s prosbou o príspevok 2% z daní a chceme poďakovať tým,
ktorý nám časť z dane venovali. Príspevok slúži pre našu činnosť.
Dňa 25. marca 2017 o 15.00 hodine sa konalo v dome Jozefa Luláka v Hliníku nad Váhom valné
zhromaždenie OZ GALZA. Počas diskusie sme zhodnotili, čo sme doteraz dosiahli, poukázali sme si na
miesta kde zaostávame. V mesiaci apríl 2017 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci prerokujú
naše zostávajúce dve žiadosti o dotáciu. A to: vyhotovenie hlavy draka umeleckým kováčom
a vyhotovenie repliky sochy sv. Jána Nepomuckého sochárom. Vedenie mesta Bytča, primátor
a prednostka prišli s iniciatívou využiť výzvu Žilinského samosprávneho kraja o poskytnutie dotácie
a takisto využiť možnosť získať financie z dotácie Slovenskej sporiteľne a. s. V súčasnosti dávame
dohromady podklady pre podanie žiadosti.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
Ing. Jozef Janiš Vás srdečne pozýva na výstavu, ktorá sa bude konať v galérii Regionart pri
RKC v Prievidzi od 5. 4. 2017 do 31. 5. 2017 v pondelok až piatok v čase od 9:00 do 17:00.

GALZA informuje...
Zberateľské schôdze
Po strávení kapustnice z konca roku 2016, sa v Novom
roku 2017 opäť začali naše zberateľské schôdzky, ktoré
sa konajú v “hasičárni“ Bytči – každý druhý piatok .
Pomaly, ale isto dopĺňame a rozrastáme svoje zbierky
a pripravujeme sa na 5. Zberateľskú výstavu.

5. Zberateľská výstava
Začiatkom roka, 29. 2. 2016 sme podali do podateľne Považského múzea v Žiline, Budatín, Žiadosť o prenájom
priestorov pre rok 2017. Žiadosť sme podali spolu a to: OZ GALZA, Dobrovoľný hasičský zbor v Bytči, mestské
kluby: Muzeálno-galerijná spoločnosť v Bytči, Klub filatelistov 53 – 38, Zberateľský klub Hliník nad Váhom.
Začiatkom roka, 20. 2. 2017 nám došla odpoveď a to zamietavá. V čase čakania na odpoveď a to 31. 1. 2017 sme si
podali znovu žiadosť o prenájom priestorov, znova tí istí, pre rok 2018. Odpoveď písomnú ešte nemáme, no ústne
už sme boli vyrozumení. Nie!
Pani riaditeľka Považského múzea sa so mnou stretla osobne. Vysvetlila mi dôvody, prečo nie. Teda, že to nie platí
aj do budúcna a to aj vzhľadom na prebiehajúcu expozíciu na prízemí. K tejto odpovedi aj keď ju akceptujeme, sa
staviame kriticky.
Podľa nášho názoru výstava k Jurajovi Thurzovi o exponátoch, ktoré sa dajú spočítať na prstoch dvoch rúk a dvoch
nôh človeka nie je hodná reprezentácie Bytče. Keď už robiť expozíciu, tak je nutné riadne dopracovať expozíciu
tak, aby boli Bytčania na ňu hrdí. Máme za to, že Bytča na takú výstavu má právo a aj povinnosť!
Týmto by sme teda uzatvorili tému zamietnuté výstavy v sobášnom paláci. Možno sa tam niekedy vrátime.
Treba myslieť na prípravu Piatej zberateľskej výstavy. Máme veľmi dobré skúsenosti v Mestskej knižnici v Bytči.
Má jedinú nevýhodu a to, že je mimo centra. Inak výstavný priestor spĺňa všetko na profesionálnej úrovni. Do
budúcna sa nám črtá priestor v Synagóge v Bytči.
Spracoval PhDr. Martin Gácik

Výročná schôdza Galerijno-muzeálnej spoločnosti
v Bytči
Dňa 6.3. 2017 o 15.00 sa konala výročná schôdza muzeálnogalerijnej spoločnosti v penzióne Jesienka, ktorej sa zúčastnili aj
členovia Galzy, po oficiálnom programe nastala diskusia
v ktorej príhovorom a vysvetlení niektorých problémov
„kvitoval“ činnosť aj primátor mesta Bytča Bc. Miroslav
Minarčík. Momenty z akcie sme zvečnili na spoločnej
fotografii.

Novoty v Galzapresse
Čas je neúprosný – ani sme sa nenazdali a máme tu 5. ročník nášho kvartálniku v ktorom začínajú nové seriály –
„Známečky“ – seriál venovaný filatelii, „Žabiarska sága“ – oral history o Hliníku a hliničanoch, Gettingovská
história, a rozšírenie okienka filokartistov o filuméniu – zápalkové nálepky z čias socializmu.
Dúfame, že naši čitatelia budú s novotami spokojní.
Spracoval - JL 2

Okienko pre filokartistov a
filumenistov
Zápalkové nálepky z éry
socializmu

Ako prezývajú obyvateľov
Horného Hričova

(seriál na pokračovanie)
Tí skôr narodení, ktorí zažili dobu minulú si určite
pamätajú heslá a frázy, ktoré sa hojne používali v
socializme. Propagovali úspechy a aj výrobky a
tovary, ktoré sa objavili v tej či onej „päťročnici“.

Aj napriek veľkému úsiliu „dopátrať sa“ k prezývke
„Horno Hričovcov“, nepodarilo sa nám túto informáciu
od nikoho zistiť. Vie to niekto z čitateľov?

V dnešnom čísle to budú SYRY na zápalkových
nálepkách. A pripomínam, že napríklad syrokrém
stál 6,- Kčs (neskôr 6,60 Kčs) a kúpili ste ho za
rovnakú cenu v Košiciach aj v Chebe. Kvargle stáli
1,- Kčs. Zišiel mi na um aj slogan:
„Ovocie kúpite na jednom konci, zeleninu na
druhom konci a kvargle až v Olomouci.“

Pravidlá Bytčianskeho jazyka
Slová a frázy hodne používané na Bytčiansku kedysi, ale aj dnes.
zveliechac – z niečoho sa pozbierať
ščegeľ – stúpatko na rebríku
kumštuvac – vymýšľať

šlauf – hadica
kranflek - podpätok
šuviks - krém na topánky alebo brakový tovar

Keď sme si mysleli, že nám niekde inde bude lepšie ako doma – vedeli nám rodičia povedať –
„Čo si si myslel, že tam kočky madom serú.“
Spracoval - JL 3

Bytčania a bytčiansko v rokoch 1918 až 1939
Týmto číslom začíname už piaty ročník vydávania novín. Neuveriteľne ten čas letí. Teda poďme sa pozrieť do
Veľkej Bytče ako si žila v roku 1934. Na udalosti sa pozrieme cez hlásenia Okresného náčelníka Veľká Bytča a cez
hlásenia oddelení okresného úradu.
Dňa 6. 1. 1934 sa vo Veľkej Bytči konalo valné zhromaždenie Okresného združenia úradníkov, učiteľov
a zriadencov Republikánskej strany zemědeľského a maloroľníckeho ľudu. Predsedom sa stal Emil Pavlák,
inšpektor škôl vo Veľkej Bytči, námestníkom predsedu sa stal Štefan Kuhajdík, správca štátnej ľudovej školy v obci
Veľké Rovné, jednateľ Jozef Badík, úradník Roľníckej pokladnice v obci Veľká Bytča, pokladníkom sa stal Aloiz
Posluch, úradník Roľníckej pokladnice v obci Veľká Bytča.
Dňa 9.1. 1934 spísal notár z obvodu Veľké Rovné správu o dobročinnej akcii konanej v decembri 1933. V zbierke
pre strádajúcich vyzberali spolu 636,30 Kč a obec venovala 124 Kč. Miestny odbor Československého červeného
kríža usporiadal 17.12. 1933 vianočný večierok z ktorého venoval zisk 120 Kč na účely pre strádajúcich. Spolu teda
vyzberali 880,30 Kč a za to nakúpili 40 párov čižiem, 40 párov teplých punčoch pre chudobné školské deti a za 45
Kč boli pre najchudobnejšie deti nakúpené potraviny.
Dňa 14. 1. 1934 sa konalo zhromaždenie v obci Petrovice, Československej sociálnodemokratickej strany
robotníckej. Predseda zhromaždenia bol Karol Barcalík, predseda strany vo Veľkej Bytči a dôverníkom strany bol
Ciprian Gablas. Rečnil Ferdinand Benada, poslanec z Bratislavy. Zúčastnilo sa asi 45 ľudí.
Dňa 28. 1. 1934 sa konalo v obci Štiavnik zhromaždenie Československej strany ľudovej, predsedom zhromaždenia
sa stal Ondrej Kurucár, rečníci L. Mika a V. Janeček. Téma bola hospodárska a politická situácia. Akcie sa
zúčastnilo asi 240 ľudí.
Dňa 10. 1. 1934 hlásil notár okresnému náčelníkovi o priebehu dobrovoľnej predvianočnej akcie pre
nezamestnaných v obci Zemianska Kotešová. Výsledok zbierky bolo vyzberaných 140 bochníkov chleba a 200 kg
múky.
Dňa 3.2. 1935 sa konalo zhromaždenie Republikánskej strany zemědelského a maloroľníckeho ľudu v obci
Maršová. Predsedom sa stal Rudolf Blahovec z Maršovej. Zúčastnilo sa asi 100 ľudí.
Dňa 5.2. 1934 sa konala zasadnutie obecnej rady vo Veľkej Bytči . Z výťahu zo zápisnice sa dozvedáme nasledovné.
Prítomní bol predseda, Dr. Martin Mičura, starosta obce Veľká Bytča, referent Jozef Kroupa, obvodný notár.
Členovia: Michal Fundárek, Armin Reich, Dr. František Vorlíček, Štefan Adamík, Štefan Honza, Ferdinand
Adamík, Jozef Arleth, Dr. Leopold Deutsch, Karol Barcalík.
Starosta obce Dr. Martin Mičura ako predseda obecnej rady zahájil zasadnutie. Skonštatoval, že podľa štatútu je
obecná rada uznášaniaschopná. Predmetom rokovania bola Dobročinná rada pre strádajúcich. Uznesenie: Obecná
rada sa jednohlasne uzniesla, že na dobročinnú podporu vyčleňuje z rozpočtu pre rok 1933 sumu 1500 Kč.
Dňa 10. 3. 1934 sa konalo vo Veľkej Bytči zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany. Témou bola hospodárska
a politická situácia. Predsedom miestnej Slovenskej ľudovej strany bol dekan, farár Štefan Jančovič. Zúčastnilo sa
asi 350 ľudí.
Dňa 11.3. 1934 sa konalo zhromaždenie Československej strany ľudovej v obci Štiavnik, predsedom bol Ján
Nemčák zo Štiavnika a rečníkom bol Jozef Labuda z Bytče, Július Kisš zo Žiliny. Zúčastnilo sa asi 50 ľudí.
Dňa 17. 3. 1934 sa v obci Hričovské Podhradie konala voľba obecného starostu, zvolený bol Cyril Randa.
Koncom marca 1934 riešila žandárska stanica Predmier prípad iredentistických letákov. Z hlásenia spísaného
v Predmieri 31.3. 1934 sa dozvedáme. Hlásenie bolo určené pre Zemské četnícke veliteľstvo v Bratislave.
Dňa 24. 3. 1934 bol doručený traťovému pomocníkovi Československých štátnych dráh, Jánovi Maslovskému
z obce Dolný Hričov dopis, ktorý obsahoval tri Jehličkovi iredentisické letáky. Dva letáky s názvom „Manifest
slovenskému národu“ a jeden leták s názvom“ Čech Slovák „Čechoslovák““. Obálka bola ofrankovaná známkou
v hodnote 1 koruna.
Pre vysvetlenie. František Jehlička, narodený v roku 1879 v Kútoch a zomrel vo Viedni v roku 1939. František
Jehlička vyštudoval teológiu a ako talentovaný študent si vyslúžil diamantový prsteň od cisára Františka Jozefa I. Po
štúdiách pôsobil ako kaplán v Modre a Bratislave. Spolupracoval s Ferdišom Jurigom. V tomto čase. V roku 1906
bol zvolený za pezinský obvod do Uhorského snemu. Neskôr dostal od vedenia cirkvi na výber a to buď sa stane
profesorom na teologickej fakulte v Budapešti alebo ho čaká prenasledovanie pre angažovanie sa v slovenskej veci.
František Jehlička si vybral miesto profesora a vzdal sa mandátu.
Po vzniku Československej republiky sa začal angažovať v ľudovej strane a stal sa poslancom Národného
zhromaždenia v Prahe. Po roztržke s Anrejom Hlinkom, Vavrom Šrobárom odišiel do Budapešti a tam začal
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pracovať pre maďarskú vládu. Založil tu Ľudovú stranu maďarsko–slovenského priateľstva. Maďari však Františka
Jehličku len propagandisticky využili a vsadili na Vojtecha Tuku. František Jehlička teda odišiel do Varšavy.
Predstavil nový plán a to poľsko-slovenská federácia. Snažil sa získať si pre svoj plán amerických Slovákov. Tí ho
odmietli. Vynálezca a katolícky kňaz Jozef Murgaš ho nazval zradcom. Po tomto založil ešte v Ženeve Slovenskú
radu a tá žiadala revízie mierových zmlúv. Cestoval do Berlína a Ríma no nepochodil ani tam. Nakoniec sa utiahol
do Viedne, do kapucínskeho kláštora, kde v roku 1939 zomrel.
Príjemca dopisu Ján Maslovský odovzdal 27.3. 1934 dopis starostovi obce Dolný Hričov Jurajovi Matuškovi a ten
ho odovzdal notárovi Rudolfovi Rusňákovi ten ho odovzdal vrchnému strážmajstrovi Jozefovi Vlčkovi
a strážmajstrovi Rudlfovi Proškovi. Ján Maslovský bol nemecký štátny príslušník. V obci Dolný Hričov žil
s rodinou od roku 1900. Vlastnil tam rodinný dom. Odosielateľ mu bol neznámy.
Dňa 14.4. 1934 sa konalo zhromaždenie strany Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v obci Pšurnovice. Predsedom
bol Ján Šichman. Zúčastnilo sa asi 60 ľudí.
V apríli 1934 zisťovala Štefánikova spoločnosť v Bytči okresný úrad v Bytči o informácie z ktorých okrem iného sa
dozvedáme.
„Hostinskí a majitelia hotelov majú cenníky izieb, jedál a nápojov vyvesené v hotelových izbách so správnou
slovenčinou. Ceny sú nasledovné, priemerné:
Izba pre jednu osobu 8 Kč
Izba pre dve osoby 15 Kč
Celodenná strava od 14 Kč do 16 Kč
Obed od 7 Kč do 8 Kč
Večera od 5 Kč do 6 Kč
Raňajky 2 Kč. „
Takisto notársky úrad v obci Predmier podal informácie pre
Štefánikovu spoločnosť.
„ V tunajšom obvode je jediné výletné miesto a to sú Súľovské
skaly. Na toto miesto je najlepší prístup cez obec Predmier a to
zo železničnej stanice Veľká Bytča hradskou do Predmiera
a ďalej je nutné ísť viniciálnou cestou. Autobusové spojenie nie
je žiadne. Obyvatelia obce sú národnosti slovenskej,
náboženstva prevažne evanjelického. Ľudové zvyky a kroje sa
už u obyvateľstva vyskytuje málo. Ubytovanie je možné
v hostincoch u Jána Tvrdého, Štefana Šefaru a v Turistickom
dome. Celodenná strava stojí od 12 Kč a viac. Nocľah stojí 5
Kč.“
Notársky úrad v obci Veľké Rovné dodal pre Štefánikovu
spoločnosť tieto informácie.
1000 Kč z roku 1934
„V obci Veľké Rovné sa historické pamiatky nenachádzajú. Je tu však krásna príroda, salaše, bačoviská, v lete
nadostač mlieka. Z Veľkej Bytče je do Veľkého Rovného autobusové spojenie od každého vlaku. Takisto je aj
prístup zo stanice Turzovka – Zastávka. Je možné kúpanie sa v horských potokoch.“ Je tu aj zoznam letných bytov
vo Veľkom Rovnom. Je ich spolu 30. No vyberieme pre informáciu len tri.
Jozef Beloň , Ivor, prenajme jednu izbu bez stravy, použitie kuchyne je možné. Mesačne nájom činí 120 Kč. Doba
prenájmu 2 až 3 mesiace.
Pavel Majstrík ml ., hostinský, Žarnov, prenajme 2 zariadené izby s niekoľkými posteľami a stravou. Cena za byt
mesačne činí 100 Kč. Strava denne 12 Kč.
Jozef Knocik, roľník, U Bieščári, prenajme zariadenú izbu s viac posteľami, bez stravy, použitie kuchyne je možné.
Cena podľa dohody. Doba trvania nájmu je 2 až 3 mesiace.
Dňa 28.4. 1934 o 15.00 hodine v obci Hliník nad Váhom sa konalo zakladajúce zhromaždenie Republikánskej
strany zemědelského a maloroľníckeho ľudu . Akcia sa konala v hostinci u Papánka a ako rečníci boli Ferdinand
Adamík, Jozef Skotnický, Matej Janout , všetci z obce Veľká Bytča.
Dňa 1.5. 1934 Všeodborové združenie kresťanského robotníctva a zamestnanectva spolu s Československou
stranou ľudovou (mičurova strana) usporiadali zhromaždenie . Predseda bol Štefan Pálfy, podpredseda združenia
v Považskej Bystrici. Rečníci boli Tido Jozef Gašpar a Leonard Mika. Zúčastnilo sa asi 600 ľudí. Zhromaždenie sa
konalo pred Tatra bankou.
Dňa 1. 5. 1934 usporiadala Československá strana sociálnodemokratická robotnícka oslavy 1. mája. Predseda bol
Jozef Bielik. Rečníci Dr. Haas, advokát z Čadce, Karol Barcalík hostinský z Bytče. Prítomní sa oslovovali ako
súdruh a súdružka.
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Dňa 21.5. 1934 v nedeľu o 20.00 hodine sa
v miestnosti kaviarne Heller konala verejná schôdza
Ligy pre ľudské práva.
Programom schôdze boli nedemokratické pomery
v susednom Nemecku.
Predsedajúci schôdze bol Dr. Berthold Beck, advokát
a predseda odbočky Ligy pre ľudské práva vo Veľkej
Bytči. A Dr. Leopold Deutsch z Veľkej Bytče.
V čele ligy stál francúzsky politik Heriot. Akcie sa
zúčastnilo asi 12 ľudí.
Počas schôdze Curt Hass, bývalý spravodajca
„Berliner Tagblattu“ referoval o nedemokratických
pomeroch v Nemecku. Referoval, kvôli čomu odišiel
z Nemecka do Československa. Curt Hass bol
hosťom u továrnika Ernesta Horna, ktorý ho
Bývalý Heller
vydržiaval.
Dňa 31.5. 1934 dokončili úpravu potoka rieky Dlhopoľky, práce boli započaté 18.9. 1933.
V mesiaci august 1934 sa konal súpis bicyklov v okrese Veľká Bytča. Vykonávali ho žandárske stanice obvodov pre
Zemské četnícke veliteľství v Bratislave. Súpis sa robil pre potreby mobilizácie.
V obvode Štiavnik bolo možné počas mobilizácie získať zánovných 12 bicyklov, ktoré sú majetkom súkromných
osôb. Jednalo sa o značky Premier, Zbrojovka a Stadion. V obvode Setechov a Pšurnovice zánovných bicyklov nie
je. Taktiež sa tu nenachádzajú ani obchody s bicyklami.
Z hlásenia stanice Predmier sa dozvedáme, že ani v obvode Jablonové, Súľov - Hradná, Dolné Hlboké, Horné
Hlboké, Paština Závada, Peklina sa zánovní bicykle nenachádzajú.
V obvode Hrabové to boli: Ján Hrbek, značka Migňoň, Alexander Takáč značka Svivt, Ladislav Szenczi značka
Premier, Ján Filipi, značka Meteor, Pavol Šukala značka Yves, Gašpar Svrček bez uvedenia značky, Štefan Hlucháň
značka Mechana, Gabriel Škripec značka Mechanika, Jozef Moravec značka Ideal, Štefan Bačikovský značka
Hubertus, František Sládek značka Heros, Jozef Raček značka Puch, Karel Doucek značka Baťa
V obvode Rašov – Maršová to boli: Ján Kvašňovský značka Florio, Ludvik Lodńanek značka Ideal, Pavel Butko
značka Brillant, Vincvenc Butko značka Test.
V obvode Predmier to boli: Jozef Bačík značka Onyx, Jozef Jankovič značka Puch, Jozef Minarovský značka Gord,
Štefan Frolo značka Baťa, Tibor Neuman značka Puch, Ján Kočišík značka Praga, Vendelín Bačík značka Mikado,
Pavel Vozatar značka Rakol, Jozef Smolka značka Steyr.
V obvode stanice Dlhé Pole a stanice Zárieč - Keblov to bolo 29 zánovných bicyklov.
V obvode stanice Veľké Rovné to bolo 15 zánovných bicyklov.
V obvode Veľká Bytča to bolo 80 zánovných bicyklov a to vo Veľkej Bytči 40, Malej Bytči 5, Kolárovice
a Petrovice 10, Hliník 10, Zemianská Kotešová a Veľká Kotešová 15.
Jednalo sa všetko o bicykle staré do 3 rokov.
Zásoba bicyklov v obchode Gejzu Ganslera bolo 5
kusov a to značky: Tatra, Velamos, Bulli, Nero.
Taktiež mal Gejza Gansler na sklade 2 bicykle nové,
s pomocným motorom.
Súčiastky sa nachádzajú v obchode Elméra
Laimdorfera a v predajni firmy Baťa a takisto
v obchode Gejzu Ganslera.
Dňa 19.8. 1934 sa v obci Predmier konalo
zhromaždenie
mičurovej
strany,
teda
Československej
strany
ľudovej.
Predseda
zhromaždenia bol Ján Kočišík a rečníkom bol Dr.
Martin Mičura.
V dňoch 28.8. až 31.8. 1934 sa konala na stavbe
cesty Budatín – Kotešová stávka robotníkov.

Ganslerov dom
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Zo zápisnice obecného zastupiteľstva v obci Veľká Bytča opisujeme.
Zápisnica z 10. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 4. 9. 1934 okrem iného hovorí:
Čistý výkaz detí do I. triedy štátnej meštianskej školy pre školský rok 1934/35 to dňa 1.8. 1934 uvádza 66 detí
z Veľkej Bytče a cezpoľných 91 detí. Spolu teda 157 detí.
Z okruhu polomeru 4 km od budovy školy je zapísaných spolu 50 detí a to z obcí: Predmier 7, Malá Bytča 5,
Pšurnovice 3, Hliník 15, Veľká Kotešová 7, Zemianska Kotešová 1, Hričovské Podhradie 3, H. Hlboké 9, Horný
Hričov a Dolný Hričov nikto.
Zostávajúcich 91 detí je zapísaných z okruhu väčšieho ako 4 km.
Dňa 29.10. 1934 boli z okresu Veľká Bytča na dobu nevyhnutnú preložení do obvodu Skalité počas zimného
obdobia títo žandári a to: zo stanice Predmier strážmajster Jozef Sekanina, zo stanice Dlhé Pole strážmajster Jozef
Vahko, zo stanice Štiavnik strážmajster František Dvořáček.
Dňa 3.12. 1934 sa konala v okrese Veľká Bytča zbierka pre menšinové školy, organizovala ju organizácia Slovenská
liga.
V obvode notariátov sa vyzbieralo nasledovne:
Veľké Rovné: 211,50 Kč, Kolárovice nič, Petrovice 25Kč, Pšurnovice nič, Setechov 7 Kč, Dlhé Pole 15 Kč, Zárieč
Keblov 57,10 Kč, Veľká Kotešová 3,50 Kč, Zemianská Kotešová 43,45 Kč, Štiavnik 84 Kč, Hvozdnica 4,50 Kč,
Dolný Hričov 79,90 Kč, Horný Hričov 50 Kč, Horné Hlboké 15,20 Kč, Hričovské Podhradie 5,50 Kč, Paština
Závada 17,50 Kč, Veľká Bytča 72 Kč, Peklina 26,10 Kč, malá Bytča 45 Kč, Mikšová 4,50 Kč, Hliník nad Váhom
16 Kč, Predmier 16,30 Kč, Hrabové 54 Kč, Jablonové 24 Kč, Maršová 8 Kč, Súľov Hradná 14 Kč, Dolné Hlboké 34
Kč.
Dňa 17.12. 1934 sa dozvedáme z hlásenia Žandárskej stanice vo Veľkej Bytči pre Zemské četnícke veliteľství
v Bratislave a to o protidražobnej akcii.
Žandári zistili totožnosť páchateľa vylepenia protidražobnej akcie vo Veľkej Bytči. Ten bol zaistený.
Bol to Ladislav Grunbaum, zamestnaný ako kartáčník vo firme Schlesinger a Brat vo Veľkej Bytči, bytom Veľká
Bytča.
Ladislav Grunbaum priniesol dňa 10.12. 1934 niekoľko plagátov do hostinca Eugena Čmára a žiadal ho o povolenie
vylepiť jeden plagát na okno jeho hostinca. Hostinský Eugen Čmár mu to nepovolil a Ladislav Grunbaum teda
vylepil plagáty sám. Bolo podozrenie, že vylepil 3 plagáty a to jeden na farskom dome a jeden na farských
chlievoch v ulici Sládkovičovej a jeden na kôlňu Eugena Čmára v ulici Hodžovej.
Žandári Ladislava Grunbauma oznámili okresnému úradu.
Dňa 19.12. 1934 o 18.00 hodine, sa konalo v obci Malá Bytča zhromaždenie Československej strany ľudove,
mičurovej. Zhromaždenie sa konalo v hostinci Jozefa Buntu, zástupca okresného úradu bol notár Matej
Woziwodský. Ten zhromaždenie rozpustil pre porušenie verejného poriadku. Na miesto konania zhromaždenia bola
povolaná žandárska hliadka a to práporčík Dvorský a strážmajster Mudruněk. Po rozpustení zhromaždenia sa
v miestnosti konala členská schôdza, mala kľudný priebeh a skončila o 20.00 hodine.
Po skončení schôdze žandári začali vyšetrovanie a zistili nasledovné:
V predvečer schôdze, 15.12. 1934 sa zišlo niekoľko mladíkov v byte Anny Šajtlavovej v malej Bytči , kde bol
ubytovaný jej synovec Štefan Husár. Tu sa dohodli na rušení zhromaždenia a boli to Štefan Husár a Rudolf Šušola.
Keď začalo verejné zhromaždenie, a po podaní návrhu na predsedu, roľníka Jána Hájka z Malej Bytče protestoval
Štefan Husár a navrhoval za predsedu Ladislava Štefúna z Malej Bytče. Zvolený bol Hájek a ten udelil slovo
rečníkovi Viliamovi Janečkovi z Veľkej Bytče. Na to Viliamovi Janečkovi začal Husár vytýkať, že zradil sociálnu
demokraciu že prečo aj oni komunisti nemôžu rečniť a prečo im nepovoľujú schôdze. Husár vykrikoval, na to ho
notár Woziwodský upozornil.
Po Viljamovi Janečkovi rečnil tajomník strany Leo Miko a tu tiež Husár vykrikoval: „Čo urobil pán minister pre štát
dobré?“
Neskôr to už boli výroky trestné a to typu: „My nechceme demokratickou republiku!“, „Nech žije komunizmus!“,
„Preč s demokraciou!“ Ku koncu zhromaždenia tieto výroky vykrikoval tiež Ondrej Valo z Malej Bytče.
Rečník Leo Miko upozorňoval Husára, že tieto výroky sú už trestné.
Notár Woziwodský poslal pre žandárov a ukončil zhromaždenie. Výtržníci po príchode žandárov odchádzali z
miestnosti a spievali pieseň Internacionálu.
Udanie pre okresný súd vo Veľkej Bytči bolo podané na Štefána Husára, Ondreja Vala, Jozefa Mikuša ml, Jozefa
Husára a Rudolfa Šušolu, všetci z Malej Bytče.

Pokračovanie nabudúce...

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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HISTÓRIA A VÝZNAM RODINY
GETTINGOVCOV Z BYTČE 
PREDHOVOR
V nasledujúcej sérii článkov by som sa pokúsil zmapovať históriu významnej rodiny z Bytče – rodiny
Gettingovcov. Keďže som sám „polovičný Getting“, veľa informácií mi bolo podávané ústnou formou od dnes už
nežijúcich predkov, k ďalším veciam som sa dostal dlhoročným výskumom (archív, matriky, internet, knihy, listy od
rodiny...). Pokúsim sa teda čo najvernejšie zrekonštruovať históriu tejto rodiny a poukázať na jej význam lokálny aj
celosvetový. Za prípadné omyly a nepresnosti, ktoré sa sem dostanú, sa všetkým vopred ospravedlňujem.

PÔVOD
O pôvode Gettingovcov v Bytči vieme toho len veľmi málo. Väčšina informácií pochádza z ústneho podania,
prípadne nájdeme pár komentárov od prof. Lowesa (prof. Anglickej literatúry Harvard). Podľa jedného z predkov sa
dozvedáme, že niekedy v 17. stor. si priviezol gróf z Bytče na svoje sídlo anglické kone spoločne s ich trénermi.
Pravdivosť tohto príbehu umocňuje aj stále sa vyskytujúce anglické priezviská v Bytči (Hill, Faith, Murphy
a Artell). Spomínaný prof. Lowes si myslí, že toto priezvisko by mohlo byť welšského pôvodu, pôvodne teda
„Gett“ s príponou ing, ktorý je typický pre welštinu a znamená „syn koho...“. Ak teda títo tréneri ostali v Bytči,
museli byť určite očarení krásnymi slovenskými devami...ako ináč by toto priezvisko prežilo dodnes?
Prvý písomný záznam potvrdzujúci prítomnosť Gettingovcov
v Bytči však pochádza až z 3. Januára 1710. Píše sa v ňom, že
František Getting zakúpil pozemok od majiteľov kaštieľa a pánov
mesta Bytče grófky Polyxeny Jakusith a grófky Terézie Jakusith. Ako
je známe, väčšina zeme patrila v tých časoch pánom a poddaní museli
odvádzať ako desiatky, tak aj fyzicky robiť na pánskom. Ale
František Getting kúpil tento pozemok ako slobodný človek „a
pretože tento dom od nepamäti bol vždy slobodný, a nebolo nutné
platiť žiadne desiatky, a vyžadovať feudálne práce z neho, preto my,
naši potomkovia a naši dedičia, prenášame vyššie popísané slobody,
na Františka Gettinga, jeho potomkov a dedičov tohto domu...“ píše
sa v dokumente. Či boli Gettingovci slobodní pred týmto aktom nie je
celkom isté, ale v roku 1710 určite boli.

Teraz preskočíme jedno storočie
a nájdeme sa v roku 1838, kde sa 3.3.
Ondrejovi Gettingovi narodil (ako ináč) syn
Ondrej, od ktorého budeme pokračovať
v rozprávaní. Mladý Ondrej sa vyučil za
čižmára a asi veľmi dobrého čižmára, keďže
nemal čas sa ani oženiť. Učinil tak až v roku
1876 ako 36 ročný – na tú dobu ozajstný
starý mládenec. Za manželku si vzal o 20
rokov mladšiu Máriu, rodenú Matušekovú,
dcéru (ako ináč) ďalšieho bytčianskeho
obuvníka. V šťastnom manželstve sa im
narodilo spolu 8 detí, z ktorých sa dospelosti
dožilo 6: Jozefína (1877), Milan (1878),
Cyril (1881), Mária (1883), Irena (1885)
a František (1893). Z týchto 6 detí 5
emigrovalo a natrvalo sa usadilo žiť v USA.
Na Slovensku zostal len jeden – syn Cyril.

Zľava: Jozefína (tetka Pepka), Mária s malým Františkom, Milan, Cyril,
Irena, Ondrej a Mária
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Z emigrovaných detí by sme sa pozastavili pri Milanovi Gettingovi – napriek tomu, že
prežil väčšinu života v USA, bol veľkým vlastencom a jedným zo signatárov Pittsburskej
dohody.
Mladý Milan od malička preukazoval veľmi šikovného ducha. Po ukončení
dvojročného gymnázia v Bytči, strávil ďalšie 4 roky ako učeň - mechanik. Pre jeho schopnosti
ho poslali na štúdium do Žiliny zameranom na Westighousové vzduchové brzdy (samočinné
tlakové brzdy), ktoré začínali byť montované do vlakových súprav. V tejto dobe sa veľmi
priatelil s Dr. Dušanom Makovickým, veľkým prívržencom Leva Tolstého. Dvakrát do týždňa
usporadúval Dr. Makovický semináre v jeho dome o slovenskej histórii a jazyku. Po 21. roku
bol Milan zavolaný do rakúsko-uhorskej armády, ktorú z duše neznášal ako konský handliar
(mimochodom ani kone neznášal). Pred odchodom do civilu bol oslovený s ponukou práce inžiniera na expresných
lokomotívach. Túto ponuku však odmietol, keďže od neho požadovali pomaďarčenie mena (v tej dobe štandardnej
veci pracovníkov štátnej správy). Pre Milana neexistovala budúcnosť na Slovensku. V roku 1902 teda emigroval
ako 24 ročný do Pittsburghu v USA, kde pracoval v Baldwinových lokomotívových závodoch. Zablúdená iskra
z vyhne mu raz zasiahla oko a v roku 1905, hlavne z dôvodu slabej lekárskej starostlivosti, prišiel o oko. Po tejto
nehode skúšal veľa iných vecí, ale stále ho to ťahalo k vyučovaniu a písaniu. V Amerike videl okolo seba veľa
Slovákov, ktorých nazývali „Bohunkovia“, keďže si ich zamieňali s Čechmi. Cítil silu demokracie pri práci
v Amerike a veľmi chcel pomôcť Slovákom žijúcim v Amerike a v Európe.
V rokoch 1905-1919 vydával noviny Slovenský Sokol.
Oženil sa s dcérou slovenských emigrantov od Ružomberka,
Hermínou, rodenou Almasy, s ktorou mal 3 deti: Petra, Vlada
a Ivana (vedec, vynálezca GPS technológie – povieme si o ňom
neskôr). V rokoch 1914 - 1918 organizoval v USA kampaň,
ktorá pripravila návštevu T. G. Masaryka – jeho osobného
priateľa. Počas tejto návštevy bola 30. mája 1918 podpísaná
Pittsburská dohoda o spojení Slovákov a Čechov v samostatnom
štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu
a snem. Za slovenskú stranu teda nájdeme na tejto dohode aj
podpis bytčianskeho rodáka Milana Gettinga.
Po založení prvej ČSR sa v roku 1919 na pozvanie Vavra
Šrobára (ministra s plnou mocou pre správu Slovenska) dočasne
vrátil do Bratislavy, aby mu pomohol so zostavovaním vlády a
prebudovaním vojnou zničenej krajiny. Presťahovala sa vtedy
celá rodina a keďže nemali veľké ilúzie o situácii v mladom
štáte, vzali si so sebou všetko, vrátane obliečok či kuchynského
riadu. Syn Ivan si vo svojich pamätiach takto spomína na toto
obdobie: "Bývali sme v Bratislave, v malom byte na Rybnom
námestí. Cez Vianoce sme boli aj na návšteve za rodinou v Bytči, čo bola veľká zábava. S bratmi sme chodili do
slovenskej školy. Bolo to paradoxné - v USA sme museli doma vždy rozprávať po slovensky, aby sme nezabudli, a
v Bratislave z rovnakého dôvodu zasa po anglicky“.
Neskôr vtedajší minister zahraničných vecí Edvard
Beneš ponúkol Milanovi pozíciu hlavy tlačovej kancelárie
na veľvyslanectve vo Washingtone, takže sa rodina
onedlho sťahovala naspäť. Neskôr pôsobil ako konzul
Česko-Slovenska v Západnej Pennsylvánii (1924 - 1932).
Na svoje rodisko a krajinu nikdy nezabudol, čo
dokladá aj obsažná korešpondencia až do jeho smrti
v 1951.
Milan je autorom množstva článkov v slovenčine
uverejňovaných v Slovenskom Sokole, kníh pre deti
(Čítanka, Šlabikár...) ako aj rozsiahleho diela Americkí
Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914
- 1918 (Slovenská telocvičná jednota Sokol v USA, 1933).
Je po ňom pomenovaná Gettingova ulica
v Bratislave - Petržalke. Škoda, že v rodnej Bytči niet po
ňom žiadnej pamiatky...

Pokračovanie nabudúce...

Spracoval Michal Synák
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Otec mi dal náležite na vedomie svoju nespokojnosť za päťku z kreslenia na polročnom vysvedčení. Ja som školské
výkresy predával spolužiakom kus za korunu a preto som nemal odovzdané skoro žiadne práce.

Rozhovor s Bohuslavom Behríkom
Výtvarníkom a grafikom, ktorý v apríli tohto roku oslávi 86 rokov, stále
„čiperný“, plný optimizmu a radosti zo života, rodený Bytčan a tých je
málo.
Pán Behrík, kedy nastal zlom, keď sa dalo povedať – teraz – som začal?
Už od detstva som rád kreslil samozrejme naivne a amatérsky. Nemal som
príležitosť výtvarne sa vzdelávať, bola vojna. Taký vážnejší a naozajstný
rast prišiel počas mojej vojenskej prezenčnej služby (1954) v Karlových
Varoch. Slúžil som u TP,
vojenčil som obklopený architektmi,
projektantmi ktorý mi radili a učili ma. Priblížili mi tvorbu Rabasa Špálu,
Muchu, Mondriana aj Kandinského a ďalších. Bola to moja vysoká škola
výtvarného umenia. Umožnili mi vystavovať v priestoroch Armastavu,
s neočakávaným úspechom. Bola to moja prvá autorská výstava.
Bohuslav Behrík

Pivné a liehové etikety

Ako ste pokračoval po vojne?
V Dome Osvety riaditeľoval vtedy pán Ivan Kamas ktorý a oslovil
a ja som prijal jeho ponuku. Robil som dekorácie interiéru, javiska,
graficko-reklamné práce a iné. Raz mal vystúpenie v DO kúzelník
a jasnovidec, ktorý na znak spokojnosti s plagátom na jeho
vystúpenie, mi daroval štyri voľné lístky. Na celoštátnej výstave
amatérskych prác v Dubnici ma oslovil pán Tkáč z ministerstva
kultúry so žiadosťou či by som nenavrhol značku (logo). Bola to
pre mňa ako amatéra veľká česť. Uspel som a dostal som aj honorár
ktorý mi zdanili v Diele v Martine. Posmelený úspechom som začal
predkladať svoje výtvarné práce pred umelecké komisie a začal
som sa angažovať získaní členstva v Diele a Zväze slovenských
výtvarných umelcov, čo sa mi dlhšom čase podarilo. Komisie
v Diele, ONV odbor kultúry a OVKSS boli prísne a ich rozhodnutia
niekedy až nespravodlivé. Po zamietnutí mojich návrhov, v Martine
mi poradil jeden člen komisie ísť s prekladanými návrhmi do
Bratislavy na komisiu Diela v kaviarni Olympia a nehovoriť
o zamietnutí. V Bratislave mi všetky návrhy schválili honorár
zvýšili. Zaujímavá bola moja spolupráca s reklamným podnikom
ERPO Bratislava v oblasti politického plagátu.

Spomínali ste medaile, pre koho?
Navrhol a u niektorých vyhotovil sadrové odliatky pre významné jubileá. 600 rokov Bytča mestom, 40 rokov
SVETOM Veľké Rovné, 25 rokov JRD Bytča, 40 rokov Slovenského rybárskeho zväzu, Fotoklub Bytča, 25 rokov
Vojenskej fakulty Žilina. Navrhol a realizoval som z príležitosti jubilea 800 rokov obce Hlboké n/ Váhom plaketu
za zásluhy o rozvoj obce a symbolický kľúč.
Spomeniete si na nejakú akciu – nazvime ju
TOP?
Práce celoštátneho významu a pôsobenia sú
vždy TOP. Spolupracoval som s filatelistami –
Celoštátna výstava poštových známok v Bytči
1977. Návrh na medailu, plagát, diplom,
obálku a iné, 600 rokov mesta Bytča,
Medzištátna výstava poštových známok ČSSR
a PĽR. Urobil som grafické návrhy mnohých
rôznych etikiet, obalov pre podniky v Bytči Plagáty: 600. rokov mesta Bytča, medzištátna výstava poštových
i v okolí.
známok ČSSR a PĽR v Budatíne a celoštátna výstava poštových
známok v Bytči.
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Máte nejakú príhodu na ktorej sa zasmejete aj s odstupom času?
Keď som bol zamestnaný v Kinexe vyhlásili Děčínske strojárne verejnú anonymnú súťaž na logo. Na moju žiadosť
mi poslali propozície podľa ktorých som mohol súťažiť s tromi návrhmi. Vyhotovil som štyri návrhy z ktorých tri
som poslal na svoje meno a štvrtý som poslal na meno J. Kasagrandu s jeho zvolením. Asi po dvoch mesiacoch mi
prišlo vyrozumenie, že mi ďakujú za účasť žiaľ neúspešnú, preto, lebo vyhral návrh J. Kasagrandu. Pri stretnutí mi
Jaro Kasagranda povedal, že už je informovaný o výhre a že ho pozvali na uvedenie loga do života, čo kategoricky
odmietol. Tak som v jeho mene organizátorom poďakoval a omluvil sa, že môj zdravotný stav mi nedovoľuje
zúčastniť sa. Honorár poslali poštou a Jaro mi ho do haliera vyplatil.
Príležitostné obálky: 600. rokov mesta Bytča, medzištátna výstava poštových známok ČSSR a PĽR v Budatíne,
Celoštátna výstava poštových známok v Bytči a 60. výročie založenia klubu filatelistov v Žiline

Pán Behrík, čo si najviac „považujete“ zo svojej tvorby?
Predpokladám, že som spravil mnoho kvalitných návrhov.
Veľmi ťažko by sa mi označoval ten najlepší. Môžem
hovoriť o najúspešnejšom. Oslovil ma F. Jach redaktor
s okresných novín, ktorý mal kanceláriu v Dome osvety či
by som nespravil hlavičku, na novo vznikajúce noviny
s názvom Cieľ. Po vzhliadnutí prvotného riešenia bol
nadšený a sľúbil mi aj honorár maximálne do 40 korún. Na
druhý deň bolo logo hotové a napriek všetkým pokusom
o jeho inováciu a zmenu vydržalo 30rokov.

Výstrižok s názvom Cieľ z dobových novín

Ukážka zo súčasnej tvorby Bohuslava Behríka - abstraktná maľba

Čomu sa venujete v súčasnosti?
V poslednej dobe sa venujem maľbe. Pri maľovaní je mojím cieľom pochopiť nové nepoznané, ale zaujímavé
vzťahy medzi jednotlivými prvkami a porovnávať ich s mojím názorom na výtvarnú činnosť. Hľadať a nachádzať to
čo ma upúta a na mňa kladne pôsobí a čoho realizácia ako diela uspokojí autora ako i diváka. Pri maľbe získavam
priestor ktorý mi umožňuje pracovať s farbou tvarom a svetlom voľnejšie. Pri maľbe nie som viazaný danou
tematikou iba svojimi pocitmi, skúsenosťami a túžbou získať diváka ako aktívneho pozorovateľa.
Pán Behrík, keď sme pri maľovaní, pózovala Vám niekedy nahá žena?
Pán Lulák nie, ale ak tomu dôjde pozvem Vás ako konzultanta.

Ďakujem za rozhovor.
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Dnešným prvým číslom V. ročníka začína nový seriál venovaný filatelii, kedysi najrozšírenejšiemu zberateľskému
oboru. A preto filatelia apropo tematická filatelia nemôže chýbať ani v našom kvartálniku. Seriál by mal
„nakopnúť“ osoby, ktoré možno váhajú, možno si nevedia vybrať z veľkého množstva známok a možno začnú
navštevovať aj náš klub.
Dlho som sa pohrával z myšlienkou ako nazvať tento seriál, pretože názvov vo filatelii je nespočetne veľa a niekedy
si človek myslí, že už bolo vymyslené všetko. Nuž a my v „GALZE“ sa snažíme nikoho nekopírovať a byť
originálni (dúfam, že sa nám to darí) a tak som si názov vypožičal z úst Stanka Helmeša – a to pri príležitosti
„natáčania“ relácie Generácia – STV2 v roku 2015 u nás v Bytči. Totiž to keď sa moderátorka Oľga Belešová
pýtala každého zo zúčastnených – čo zbiera, Stanko Helmeš odpovedal – „Ja? Ja zbieram známečky“. Tak dúfam,
že mi to „vypožičanie“ termínu známečky Stanko prepáči.
V úvodnej časti by som adeptom na filateliu rád ukázal obrázkové motívy z prvej polovice 20. storočia (anglické
kolónie) musím konštatovať, že na tieto známky sa v albumoch dá pozerať „furt“.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kto nič nerobí ani nič nepokazí – aj keď v tomto prípade to asi nie je na mieste, pretože chyby
a nezmysly na známkach boli a budú, možno zámerne a určite aj nevedome a zbierajú ich aj
zberatelia. Ukážka ostrovov St. Kitts – Nevis. Na známke vidieť Krištofa Kolumba, ktorý objavil
Ameriku (1492) a pozerá cez ďalekohľad. Ale, ten zostrojili až v roku 1608 - Zacharias Jansen (prvý
zostrojil aj mikroskop).
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...
Ladislav Gondžár (Gondzsar) *1906  1999 rodák z Vrútok, do Bytče prišiel v tridsiatych
rokoch ako traťový dozorca na pošte v Bytči. (telefónne siete sa vtedy nazývali – trate) Filatelia
bola jeho celoživotný koníček, dlhoročný predseda FK, z našej generácie ho poznal hádam
každý chalan mimochodom oslovoval každého – Miško. Aj mňa s bratom „namotal“ na
filateliu – za čo som mu vďačný. Okrem iného bol ocenený najvyšším Izraelským
vyznamenaním Yad vashem (spravodlivý medzi národmi) za pomoc pri záchrane Židov pred
holokaustom (v pivnici Ganzlerovho domu a na poschodí sídlili gardisti).
Veľkosť použitého zberateľského materiálu v článku, bola upravená!
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Oral history
Rozhodol som sa v našom kvartálniku zmapovať a zachytiť určitý časový úsek histórie Hliníka nad Váhom súčasne
mestskej časti Bytča. Na svedomí to má minulosť mojich predkov a to starých rodičov a mamy, ktorí pochádzali
z Hliníka a aj skutočnosť, že tu žijem skoro štvrťstoročie a ako malý som chodieval aj s bratom k dedkovi o ktorého
sme sa pomáhali starať našim rodičom.
Pri písaní budem čerpať z nahrávok, (nebohý Ondrej Petrovský)
ale aj z rozhovorov žijúcich obyvateľov – JUDr. Márie Klagovej
a hlavne Róberta Martinického, ktorý je našim „skalným“
čitateľom aj s manželkou pani Martou. A samozrejme iných
ktorých budem oslovovať „za pochodu“.
Už v minulosti sme vysvetlili prečo Hliničanov volajú „žabiari“
a tak len v krátkosti – pravdepodobne pre jednu z častí Hliníka,
ktorú nazývajú „žabínec“ - stále tam kŕkali žaby a možno preto,
keď sa tu konzumovali žabie stehienka – čo bolo pôstne jedlo.
Ktovie. Preto názov:
Robert Martinický
Ondrej Petrovský

„Žabiarska sága.“ 
Najskôr niekoľko faktov – prvý krát spomenutý názov Hlinyk v roku 1439. V ďalších písomných prameňoch
Hlynnyk v r. 1440, Hlynyk v r. 1482, Hlinik v r. 1598 – v tomto roku mala obec 27 domov. Od r. 1808 – 1863
Hlinnik, 1907 – 1913 Vágagyagos, 1920 – Hliník, 1927 – 1946 Hliník nad Váhom.
Prvé sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v r. 1784 – 392 obyvateľov a 67 domov. Po vyše štyridsiatych rokoch v r.
1828 sčítaných 640 obyvateľov a 106 domov.

Dve pohľadnice (uhorské) ktoré vznikli údajne tak, že fotograf sa otočil na bytčiansku stranu a „cvak“ otočil
sa na podpätku na kotešovskú stranu a druhý „cvak“. (Jakab Spiegel – fotograf v Bytči ktorý mal v Bytči
ateliér a pôsobil tam s dcérou Leou ktorá údajne navrhovala námety na Reittrove zápalkové nálepky).
Hliník bola slobodná obec, mal právo mýta – mýtnica sa údajne nachádzala v mieste Penziónu Royal a
„Mičušíkového skladu“ V minulom storočí taktiež prezývaná „malá Viedeň“ čo malo na svedomí veľa
remeselníkov a židovského osadenstva. Židia tvorili prevažnú časť obyvateľstva – mali tu svoj cintorín, synagógu
a dokonca aj pohrebný koč. Ten parkovali pod cintorínom (tam kde je teraz kanál) škoda len, že sa nám doteraz
nepodarilo zohnať foto synagógy a ani pohrebného koča. Ešte pre úplnosť k častiam Hliníka – už spomínaný
„žabinec“, „kút“, „skotňa“, „záhumnie“, „vystrkov“ a „kúpeľ“ - všetky tieto časti boli zachytené aj na pohľadnici
ktorú vydal zberateľský klub Hliník nad Váhom v roku 2009. A ešte jedna časť menej známa, ale tým skôr
narodeným určite niečo povie - "pod zábrehom" - časť od zvonice smerom k žabincu.
(V článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej.)

Pokračovanie nabudúce...
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Galéria žijúcich osobností mesta Bytča
V tomto čísle Vám predstavíme šéfredaktora Žilinského večerníka
Michala Fileka, bytčianského rodáka. Rozhovor sa uskutočnil v
Chilli bare v Bytči v marci 2017.
Aké boli tvoje novinárske začiatky?
Novinárčina je moje vysnívané povolanie. Začínal som už na
gymnáziu, kde sme so spolužiakom rozbehli projekt školského rádia,
a s inou partiou zase školský časopis. Ihneď po škole som začal
dopisovať do vtedajšieho Cieľa. Naplno ma to však chytilo pred
parlamentnými voľbami v roku 1998. Bolo fascinujúce, ako sa proti
zničujúcemu Mečiarizmu dokázala spojiť väčšina slovenskej
spoločnosti. Hoci som bol pomerne mladý, cítil som, že ako novinár som povinný urobiť všetko preto, aby sa
Slovensko vrátilo medzi demokratické krajiny. Vtedy som pochopil, akú moc majú napísané a vytlačené slová a aké
je to krásne a vzrušujúce zamestnanie. V roku 2002 som nastúpil do Žilinských novín. Prešiel som si tam všetkými
pozíciami, od dopisovateľa, cez športového redaktora, spravodajcu, zástupcu šéfredaktora, a posledných 5 rokov
som bol šéfredaktorom. V súčasnosti už piaty rok pôsobím ako šéfredaktor v Žilinskom večerníku.
Si poslancom zastupiteľstva v Bytči, a tiež sa angažuješ v kultúre, športe a záchrane synagógy. Prečo?
Jednoducho preto, že je to treba. Bytča má neuveriteľný kultúrny, ale najmä historický a turistický potenciál, ktorý
veľmi málo využíva. Bohužiaľ, v zastupiteľstve aj tie najlepšie návrhy prechádzajú veľmi, veľmi ťažko. Preto ma
napĺňa aj organizovanie veci prostredníctvom občianskych združení.
Ktoré sú to združenia a čo všetko sa vám podarilo?
OZ Bytčania Bytčanom už niekoľko rokov organizuje na jar, na jeseň a pred Vianocami obľúbený malý trh, na
ktorom ľudový umelecký remeselníci prezentujú svoje umenie a ľudia si môžu kúpiť ich výrobky. V máji sa
uskutoční tretí ročník Bytčianskeho zámockého dňa – festivalu histórie, folklóru, remesiel, divadla a hudby.
Tentokrát bude v sobotu 27. mája a ako hostia vystúpia opäť veľmi zaujímavé súbory, kapely a interpreti. Najväčšiu
zásluhu na organizácii má moja manželka Erika, ktorej patrí veľká vďaka.
Poďme k tej synagóge. Ako ťa napadlo, že ju treba zachrániť? Veď tomu už nikto v Bytči príliš neveril.
Ono to súvisí s tým nevyužitým historickým a turistickým, ale aj kultúrnym potenciálom, ktorý naše mesto má.
Okolo synagógy som chodil od detstva. Medzi rokmi 2002 – 2010, kedy som bol členom MZ, som niekoľkokrát
kolegom načrtol, aby sme sa pokúsili túto budovu zachrániť. Odpoveď bola väčšinou rovnaká – nedá sa to! Potom
však prišlo združenie nadšencov, ktorí sa do rekonštrukcie pustili. Okrem iného vymenili strechu. Lenže nastal
problém s pozemkom, exekúcie, hrozila dražba. S manželkou sme si uvedomili, že do toho musíme vstúpiť. Lebo ak
to neurobíme, môže mesto o vzácnu pamiatku prísť. Našťastie, aj s prispením mesta, ktoré kúpilo sporný pozemok,
sa podarilo odvrátiť najhoršie. Primátor však budovu nechcel, hoci ju mesto mohlo získať zadarmo. Preto sme
založili OZ na záchranu bytčianskej synagógy, ktoré sa podujalo ju opraviť. Osadili sme Mojžišove tabule,
odstránili sme drevokaznú hubu nad emporami, rozbehli sme projekt adoptuj si svoje okno. Od začiatku tu však
organizujeme aj kultúrne podujatia. Za našej éry tu vystúpili už napr. Eva Pavlíková, Pressburger Klezmer Band,
Miriam Kaiser, bol tu celý rad výstav, koncertov, diskusií. Po rekonštrukcii to bude priestor slúžiaci kultúre.
Čo ďalšie chystáte?
Predovšetkým je to vznik Kultúrneho centra synagóga. 26. – 27. apríla v sobášnom paláci zorganizujeme Bytčiansky
festival komornej hudby a literatúry. Vystúpia na ňom, napríklad Štátny komorný orchester Žilina, Perlatus
Musicus, Tonus Eos, Glória Deo, Zobr Bytča, Jana Kurucárová, Iveta Radičová, Peter Getting, Michal Havran,
Marek Vagovič a ďalší. Srdečne všetkých pozývame. Vstup je voľný.
Pochválim sa, že na ďalšom projekte bude s vami spolupracovať aj naša GALZA. Prezraďte o čo ide.
Je to ďalšie podujatie v rámci Kultúrneho centra synagóga, s názvom AHA! Synagóga. Je to skratka slov Art and
Historical Arena, čiže pôjde o spojenie umenia, histórie a diskusií. Pokúsime sa v synagóge divákom sprostredkovať
pohľad na určité historické obdobie mesta Bytča formou prednášky, výstavy, divadelného prestavenia, koncertov.
Naplánované témy máme zatiaľ tri: Židia v Bytči od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, Bytča v čase
socializmu a Bytča v súčasnosti.
Vydal si aj knihu. Prečo?
Je to vlastne taký zborník rozhovorov so známymi Bytčanmi, na ktorých môžeme byť hrdí, s názvom Bytčianske
rozhovory. Súčasťou sú aj Pavel Král a Ivan Otto Schwarz, ktorý sa v roku 2015 stali na môj návrh čestnými
občanmi mesta Bytča. Som na to hrdý. Postupne začínam zbierať materiál na pokračovanie knižky.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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História a súčasnosť hádzanej v Bytči (5. časť)
Bytča kraľuje mládežníckej hádzanej žien
Obdobie na začiatku rokov 2000 sa nesie v znamení starostlivosti o mládež. Do výboru prišli viacerí rodičia, ktorí
v mladosti športovali a vytvorili pre dievčatá priaznivé podmienky a podporu. Zvýšil sa počet tréningových
jednotiek, začali sa zúčastňovať viacerých medzinárodných turnajov ako v Prahe, Zlíne, Otrokoviciach, Karvinej,
Porube, Olomouci, Kolárove a pod. Toto všetko prispievalo k naberaniu skúseností a zlepšovaniu športového
majstrovstva. Vytvorila sa dobrá partia, získali sa sponzori. Neskôr nechodili na turnaje len s cieľom zúčastniť sa,
ale začali byť ašpirantom na prvé miesta. Trénermi boli F. Garabík, M. Takáč, Z. Minárčiková.
Prvé úspechy prišli už v roku 2005, keď mladšie žiačky v Senci a staršie v Michalovciach vybojovali na
majstrovstvách SR bronzové medaily. Bol to skvelý úspech a presvedčil funkcionárov, že ideme správnym smerom.
V roku 2006 sme na stupne víťazov nedosiahli, ale prebojovali sme sa do finálových turnajov a vyhrali niekoľko
turnajov (Kolárovo).
Hádzanársky oddiel prešiel pod záštitu mesta ako Mestský hádzanársky klub (MHK) Bytča v júni 2006.

Garabik (tréner), Mičiníková S., Baginová, Gablová, Mičiníková I., Gališová V., Balážová, Novosadová,
Micheľová, Janošková, Kostelná, Minárčiková E., Novosadová, Belušová, Holešová M.

Hádzaná na Slovensku už vo veľkom prechádzala do hál a tak naše dievčatá využívali na majstrovské zápasy haly
v Predmieri, Strečne i Považskej Bystrici, keďže v Bytči nebola. Popularita rástla a o hádzanú sa viac zaujímala
verejnosť i predstavitelia mesta, ako i zväzu. Na základe výsledkov poveril Slovenský zväz hádzanej (SZH) MHK
Bytča usporiadaním majstrovstiev SR v hádzanej starších žiačok. Turnaj sa uskutočnil v dňoch 8. - 10. júna 2007,
konali sa v ŠH v obci Predmier, zúčastnilo sa ho 8 družstiev, majstrov jednotlivých krajov z celého Slovenska.
Víťazom po finálovom víťazstve 19:18 nad Michalovcami sa stalo domáce družstvo MHK Bytča a stali sa
majsterkami SR, čo ešte viac zvýšilo záujem o hádzanú.
Družstvo hralo v zostave: Baginová A., Gajdošíková I., Bulová J. - Pistovčáková B., Mitašová, Mičiníková I.,
Mičiníková S., Bučková G., Minárčiková E., Gališová, Balážová D., Gajdošíková L., Jančiová, Tašková,
Micheľová, Holešová M., Janošková. Tréneri: Minárčiková Z., Garabík F. Manažér: Mičiník P.
Mladšie dorastenky i mladšie žiačky boli úspešné tiež keď získali bronzové medaily z majstrovstiev SR.
Epocha pokračovala i v nasledujúcej sezóne 2007/08.
Zodpovedný tréning, dobrá partia a dievčatá sa prebojovali do záverečného turnaja o titul majstra SR z tretieho
miesta dlhodobej súťaže. Neboli favoritom veď hrali so súpermi o rok staršími. Turnaj sa uskutočnil v Šuranoch, t.j.
u víťaza dlhodobej súťaže. Po výsledkoch s ŠKP Bratislava 27:26, Šurany 26:23 a remíze s Trenčínom 25:25 sa stali
po roku opäť majsterkami SR v kategórii mladších dorasteniek.
15

Zostava družstva: Bulová J., Gajdošíková I., Baginová A. - Sahulová, Balážová D., Mičiníková I., Gaňová V.,
Minárčiková E., Janošková, Tašková, Bellušová, Gališová V., Micheľová, Holešová M., Mičiníková S. Trénerka:
Minárčiková Z. Asistent trénerky: Belluš I.

Viac sa čakalo od výborného družstva mladších žiačok. Tie na záverečnom turnaji víťazov krajov po výsledkoch
Michalovce 17:11, Detva 23:14, Nitra 17:4, Bánovce 16:9 prehrali vo finále s Nitrou 11:12 a obsadili konečné 2.
miesto.
Na základe výsledkov sa v nominácií reprezentácie SR do 17 rokov objavili E. Minárčiková, I. Mičiníková, A.
Baginová, L. Janošková.
To, že bol vynikajúci kolektív potvrdil i v nasledujúcej sezóne 2008/09, keď mladšie dorastenky vyhrali dlhodobú
časť súťaže a záverečný turnaj sa odohral v dňoch 22. - 24. mája 2009 v ŠH v obci Predmier. Naplnená hala videla
dramatické súboje o titul opäť pre družstvo MHK Bytča. Po úvodnej prehre s Nitrou zvíťazili nad Trenčínom
a Michalovcami a to stačilo. Zostava družstva: Janešíková Le., Baginová A., Bulová J. - Tašková, Kurotová,
Janošková, Balážová D., Micheľová, Mitašová, Kostelná A., Minárčiková E., Mičiníková I., Holešová M.,
Vaninová, Pistovčáková., Bučková G., Mičiníková S. Trénerka: Minárčiková Z. Asistent trénerky: Belluš I.
Staršie žiačky vybojovali striebro.
Ženy sa prihlásili do II. ligy.
Sezóna 2009/10 bola najúspešnejšou v doterajšej histórií klubu. Trénerom dorasteniek sa stal Peter Bikár. Do
starších dorasteniek prešlo kompletne celé družstvo mladších dorasteniek posilnené dievčatami z Púchova
a Partizánskeho. Záverečný turnaj sa od tejto sezóny nehral a tak víťaz dlhodobej časti sa stal majstrom SR. Naše
staršie dorastenky obsadili 1. miesto a získali titul majstra SR. Zostava družstva: Baginová A., Bulová J., Flašíková
S. – Mičiníková I., Balážová D., Sahulová, Micheľová, Minárčiková E., Urbanová K., Holešová M., Mičiníková S.,
Bučková G., Janošková, Blažeková S., Lapšová L., Mitašová. Tréner družstva: Bikár P. Asistent trénera: Belluš
I. Lekár družstva: MUDr. Horanský D. Zdravotník družstva: Mgr. Balážová J.
Viaceré hráčky si vyskúšali hrať WHIL – česko-slovenskú súťaž žien tým, že hosťovali v Partizánskom.
Do reprezentačného výberu junioriek SR boli nominované A. Baginová, I. Mičiníková, E. Minárčiková, S.
Blažeková.
Mladšie dorastenky získali na majstrovstvách SR bronz.
Majstrom SR sa stali i staršie žiačky, keď vo finálovom turnaji v Bratislave svojich súperov doslova zvalcovali.
Trénerom družstva bol František Garabík a asistentkou trénera bola Ľudmila Danišová. Zostava družstva:
Janešíková Le., Janešíková Lu. – Španihelová, Holincová S., Gajdošíková T., Kostelná A., Šichmanová,
Zahumenská Ra., Zahumenská Re., Ďuriníková, Zahumenská A., Hornáková.
Aj z tohto družstva sa do reprezentácie SR dostali Le. Janešíková, A. Kostelná, T. Gajodšíková, N. Ďuriníková, N.
Španihelová.
Mladšie žiačky pod vedením trénerky Evy Pastorkovej a Zuzany Minárčikovej vybojovali bronz.
Ženy postupujú do I. ligy pod vedením Zuzany Minárčikovej.
Mládežnícke kolektívy boli zaradené v rámci SR medzi útvary talentovanej mládeže.
Spracoval Mgr. Frantíšek Garabík
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Symbolika mesta Bytča
Tento článok sme spracovali za pomoci pracovníkov Krajskej knižnice v Žiline, Mestskej knižnice v Bytči, Štátneho
archívu v Žiline a za pomoci pani Kataríny Kasagrandovej.
Čerpáme z knihy vrútockého rodáka profesora Jozefa Nováka, Pečate miest a obcí na Slovensku I – II, ktorá bola
vydaná v roku 2008.
Všetky jestvujúce pramene dosvedčujú, že historickým symbolom Bytče bol neustále sv. Jozef. Miestny gotický
kostol v Bytči je zasvätený Všetkým svätým, miestna renesančná kaplnka na cintoríne v Bytči je zasvätená sv.
Barbore. Kaplnka na bytčianskom zámku je zasvätená sv. Jozefovi. Tým je teda všeobecne konštatované, že sv.
Jozef sa až v 16. storočí stal symbolom Bytče. Do tohto obdobia je symbol Bytče neznámy, mohol to byť napríklad
symbol Všetkých svätých.
Existuje 6 pečatí z rozpätia obdobia 16. až 20. storočie.
Na všetkých je zobrazený sv. Jozef, v rozličných
podobách.
Na najstaršej pečati z roku 1560 sv. Jozef stojí na
podstavci. Tu sa polmesiac a hviezdička ešte
nenachádzala.
Na druhom pečatidle nestojí na podstavci a pútnickú
palicu drží v ľavej ruke. Odtlačok sa datuje na rok 1660.
Tu pribudla hviezdička a polmesiac a pretrvala.
Tretie pečatidlo zo 17. storočia sa volá aj erbové, lebo sv. Jozef stojí v renesančnom štíte a pred sebou drží pílu.
Nad hlavou má prvý krát gloriolu. Má sa za to, že nie je vylúčené, že kovorytec a v predchádzajúcich prípadoch
chcel vyryť pílu a nie palicu. Odtlačok je z roku 1694.
Štvrté pečatidlo je z 18. storočia. Tu je zobrazený sv. Jozef s pílou v ľavej ruke a s knihou v pravej ruke.
Piate pečatidlo je z druhej polovice 19. storočia. Sv. Jozef tu stojí na nízkej pažiti. Odtlačky sa našli na
dokumentoch v rokoch 1866 – 1878.
Šiesta pečiatka, najmladšia navrhol akademický sochár Stanislav Bíroš v roku 1939. Pečiatka sa našla na dokladoch
s rokom 1940. V strede je vyrytý zámok v netradičnom pohľade. Sv. Jozef má gloriolu a drží pílu. Objavuje sa tu aj
zámok.
Bytči bol vo februári 1950 priznaný štatút mesta. V tomto
období sa mesto Bytča neuchádzalo o mestský erb.
Mesto Bytča o erb, teda o heraldický symbol prejavilo záujem
až v 80tých rokoch 20. storočia. Návrh vypracoval opäť
akademický sochár Stanislav Bíroš. Podotýkam Stanislav Bíroš
zomrel v roku 1983. Bíroš zostal verný svojej predstave
o najvýstižnejšom symbole Bytče a to zámku. Tentoraz, oproti
roku 1939 zámok vložil do štítu. Sv. Jozefa v erbe vystriedal
vchod do zámku. Polmesiac a hviezdička zostali. Zámok je
strieborný na zelenom štíte. Takúto podobu erbu prijalo mesto
Bytča 25. mája 1983. V roku 1993 mesto Bytča renovuje svoj erb. Vracia sa sv. Jozef , farebnosť zostala zachovaná.

Farnosť Bytča
Farnosť Bytča má schválený erb 10. 4. 2014.
Popis erbu: Zelený, striebornými tlapovitými krížmi so zlatým nimbusom
posiaty štít, preložený strieborným priebežným krížom. Nad štítom sa vznáša
čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúrke.
Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu.
Erbový štít vyjadruje zasvätenie farského kostola a farnosti Všetkým svätým.
Čierny kňazský klobúk s jedným uzlom na čiernej šnúre na každej strane
prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.
Autor heraldického návrhu a kresby: PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
Spracovali PhDr. Martin Gácik a Katarína Kasagrandová
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Z dejín dobrovoľného hasičstva v Bytči
(7.časť)
Politické udalosti na sklonku republiky zasiahli aj do života bytčianskeho spolku, hoci politika nemala mať
v hasičskej organizácii miesto, ako to bolo proklamované v návrhu posledných stanov z roku 1937. Skutočnosť však
bola iná. Zbor stál na pozícii obrany republiky proti rozpínavosti nacistického Nemecka a jeho spojencov.
Územné a štrukturálne zmeny v organizácii štátnej správy
v roku 1939 sa vzťahovali aj na hasičstvo. Krajinská hasičská
jednota na Slovensku, premenovaná roku 1942 na Slovenský
hasičský zväz, riadila celú organizáciu. Vytvorilo sa šesť župných
jednôt. Bytča patrila do Trenčianskej župy. Vedeniu slovenského
hasičstva sa celkove darilo odrážať útoky Hlinkovej gardy a iných
združení, ktoré chceli organizáciu pohltiť a využiť rady hasičstva na
fašistickú propagandu. Zdôvodnilo sa to tým, že hasičstvo vždy bolo
a je vo svojej činnosti apolitické. Napokon zostalo samostatné
a naďalej rozvíjalo svoje humánne poslanie. Činnosť OHJ v Bytči
nezanikla pokračovala, jej pôsobnosť a náplň sa podstatne
nezmenila. Jej hlavná úloha naďalej spočívala v pomoci zborom
v obciach okresu Bytča a vo vytváraní priaznivých podmienok pre
požiarnu ochranu. V druhej polovici roku 1939 výbor rozhodol
o neprijímaní židovských spoluobčanov do zboru ( pod nátlakom
politických úradov). Bytčiansky hasiči však nepatrili k politicky
aktívnym zložkám spoločnosti. Vojnové udalosti do polovice roku
1944 Bytču nezasiahli a tak zbor mal pomerne priaznivé podmienky
k práci a nadviazal na dobré a osvedčené metódy z prvej republiky,
Funkcionári zboru - medzivojnové obdobie
hoci boli povolaní do armády najmä mladší hasiči.
V období prvej Slovenskej republiky došlo k výraznejšej modernizácii techniky. Vozový park sa rozšíril roku
1943 zakúpením kropiaceho voza za 185 tisíc korún. V druhej polovici roku 1944 sa podarilo zadovážiť nové
moderné technické prostriedky. Zboru slúžila teraz automobilová striekačka ( ešte z prvej republiky), osobný
hasičský voz, kropiaci voz, sanitný automobil ( zakúpený roku 1944 v Bratislave za 140 tisíc korún) a iné mobilné
zariadenia. Väčšinu inventára však odvliekli na jar 1945 nemecké fašistické vojská. Stretávame sa s údajmi, ktoré
dokumentujú spory zboru a vedením mesta, ktoré nie vždy malo porozumenie pre jeho potreby. Budova hasičskej
zbrojnice bola nevyhovujúca, nebolo kde skladovať výzbroj a výstroj. Snahou velenia a celého zboru bolo
vybudovanie nového hasičského domu, keďže stará zbrojnica slúžila svojmu účelu už niekoľko generácii. O stave
hasičského domu sa rokovalo už na výborových zasadnutiach v roku 1939 ( ale aj predtým za prvej republiky).
Samostatný dom veľmi chýbal. Bol nedostatok priestorov aj na schôdze, školenia a kurzy a chýbala aj
kancelárska miestnosť. Nový hasičský dom, sen mnohých hasičských pokolení sa podarilo vybudovať až koncom
roku 1944 ( slúži hasičom dodnes). Túto akciu možno zaradiť medzi najvýznamnejšie technické počiny hasičstva
v Bytči za Slovenského štátu.
Po vzniku Slovenského štátu sa spoločenský život v Bytči nezmenil a pokračoval v starých tradíciách.
V prostredí malomestského života zbor organizoval zimné a letné zábavy. Po divadelnej činnosti niet v dokladoch
z rokov 1939-1943 stopy, hoci podľa ústnych spomienok vtedajších členov sa divadlá nacvičovali. V zápisnici
z roku 1943 čítame, že „na poli kultúrnom a odbornej výchovy nevykonalo sa tohto roku nič.“ Iba údaj v zápisnici
z valného zhromaždenia 4. februára 1945 dokumentuje, že roku 1944 sa uskutočnilo jedno divadelné predstavenie.
Spomínali sme, že koncom prvej republiky sa podarilo oživiť hasičskú hudbu. Doplnená o niekoľko mladších
členov účinkovala tiež po roku 1939. V roku 1940 vznikla hasičská džezová kapela, o jej ďalšom pôsobení nemáme
v archívnom materiáli informácie.
Činnosť organizácie a výboru v poslednom roku vojny ochabla. Do oslobodenia Bytče 1. mája 1945 sa konala
iba jedna výborová schôdza, na ktorej sa rozdelili dekréty pre funkcionárov a stanovil sa dátum valného
zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 4. februára a zhodnotilo činnosť organizácie v roku 1944. Pri prechode frontu
ustupujúce fašistické vojská odvliekli takmer všetku hasičskú techniku, najmä vozidlá a zničili tiež iný majetok.
Členovia a funkcionári zboru museli vynaložiť veľké úsilie, aby vytvorili ako tak znesiteľné podmienky pre
obnovenie činnosti v oslobodenej vlasti a meste.

Pokračovanie nabudúce...

Spracoval Vrchný inšpektor Ján G ä r t n e r
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Šprímy-rýmy a iné drobné veršovizmy
Milí čitatelia,
táto zima bola trochu iná ako tie predošlé, už sme si aj zvykli na to, že je mierne a pomerne krátke zimné obdobie, a
preto to čo sme prežívali v posledných mesiacoch nás ako vždy nemilo prekvapilo. V minulosti boli mrazy -20°C
bežné a vôbec nie výnimočné a ľudia sa tomu vôbec nečudovali, brali to ako samozrejmosť. Hovorilo sa: "keď je
zima, tak musia byť aj mrazy". Zima sa stala námetom aj tohto môjho príspevku, snažil som sa v ňom s humorom a
trochou irónie poukázať na jej každoročný príchod a veci s tým spojené. Dúfam, že sa mi to podarilo a Vy ste túto
zimu prežili v zdraví a dobrej pohode.

Ako bumerang
Napadlo nám veľa snehu,
prišiel silný mráz,
zo dňa na deň zrazu udrel
zimný čas.

Nastanú nám kruté časy,
krušné chvíle do vtedy,
kým sa zasa nevyčasí,
nezmenia sa pomery.
Každý preto radšej čaká,
čo príroda urobí,
či to "chúďa" zvládne sama
aj bez našej podpory.

Vraj sme dobre pripravení,
tak ako už veľakrát,
naše plány náhle marí
sneh a chlad.

Je to asi to najlepšie,
čo sa práve môže stať,
my to potom - a to vieme,
vyčíslime, vykážeme,
v sume úspor, výdajov a strát,
nik nepríde pritom skrátka,
ani ľudia, ani štát,
chce to iba pevné nervy
a kus šťastia akurát.

Vari je to neskúsenosť,
a či náhoda?
Že nás ako malých chlapcov
cvičí matka príroda.
Stále zas a dookola,
opakuje sa to rok, čo rok,
pokiaľ sniežik nenapadne,
všade vládne poriadok.
A keď zrazu svoju silu
ukáže nám príroda,
poriadok sa mení v chaos,
dovidenia pohoda.

Dnešná realita pozorným okom súčasníka:
- Je príjemné napáchnuť vôňou peňazí, ale lepšie je s tým "smradom" držať sa pri zemi.
- Krása nie vždy výhodou býva, veď peknej tvári častokrát rozum chýba.
- Zas tu vládne arogancia moci, vari nám už niet pomoci?
- Je mladá-pekná a má aj dobrú postavu, nie je pritom žiaden problém zblížiť sa s ňou spredu, ani zozadu.
- Valentín + ruža z chlapca spraví muža.
- Čomu môžeme dneska veriť? Ľuďom? Láske? Peniazom? Vari iba snom. Tie nám nikto nezoberie, zostávajú
naším tajným pokladom.
- Kedysi sme boli ľudia mladí a ambiciózni, dnes sme už len starí, mrzutí a ufrflaní penzisti.
Na záver, len aby sa nezabudlo... doteraz po každej zime prišla jar, na to nezabúdajme, a tak ako každá bolesť raz
prebolí, tak aj my verme tomu, že všetko zlé je na niečo dobré a z toho si berme ponaučenie.
DOPREČÍTANIA ! VL
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Fánky
Suroviny: 25 dkg polohrubej múky, 3 dkg tuku, 2 dkg
cukru, 1 – 2 žĺtka, 2 lyžičky rumu, 3 lyžičky kyslej smotany
alebo mlieka, citrónová kôra.
Postup: Hotové tenké cesto, nakrájame na kosoštvorce
alebo obdĺžniky, ktoré v strede dva krát narežeme. Fánky
potom na rozpálenom oleji alebo tuku dozlata vyprážame.
Vypražené fánky posypeme práškovým alebo škoricovým
cukrom.

Tvarohové chrupky
Suroviny: 10 dkg masla, 10 dkg práškového cukru, 2 žĺtky, 1 celé
vajce, 4 dkg droždia, 50 dkg tvarohu, 65 dkg múky, ¼ L mlieka, soľ,
žemľové omrvinky, olej.
Postup: Maslo, cukor a žĺtky vymiešame do peny. Pridáme
vykysnutý kvások z droždia, postrúhaný tvaroh, múku, soľ a zvyšný
diel mlieka. Necháme to vykysnúť. Vykysnuté cesto rozvaľkáme.
Z cesta vypichujeme kolieska. Obalíme ich v rozšľahanom vajci
a žemľových omrvinkách. Vyprážame na horúcom oleji. Podávame
s ovocným sirupom alebo kompótom.

Miešaný kompót v rume
Rozpočet na celú dávku: 1L rumu, 20 dkg cukru na 25 dkg ovocia.
Postup: Do širokého pohára dáme stálu vrstvu rumu, do ktorého vložíme vrstvu zrelých jahôd. Tie
posypeme tlčeným cukrom, zaviažeme a uložíme do chladna.

Langoše
Suroviny: 1kg hladkej múky, 2 vajcia, 0,4L vlažného mlieka,
3 zarovnané lyžičky soli, 1 kopitá lyžica kryštálového cukru,
1 kyslá pochúťková smotana, 50 g droždia, masť alebo olej na
vyprážanie, cesnak a soľ.
Postup: Droždie rozdrobíme do múky, pridáme vajcia, soľ,
cukor, mlieko a smotanu a vypracujeme cesto. Vložíme ho do
mikroténového vrecka, dobre uzavrieme a dáme do chladničky. O dve hodiny z neho mastnými rukami
vyformujeme asi 20 bochníkov, necháme chvíľu postáť a každý povyťahujeme tak, aby vznikla okrúhla
placka. Placku potom vypražíme na horúcom tuku z obidvoch strán. Hotové langoše potrieme cesnakom
rozotreným so soľou a rozmiešame s trochou vody.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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