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

Informačný „kvartálnik“ nielen o Bytči a okolí, ktorý
chce byť nápomocný k rozšíreniu zberateľských radov na
Bytčiansku...
V elektronickej podobe nás nájdete na:
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Výročná schôdza mestského klubu
Dňa 02.03.2020 v pondelok o 15.00 hodine sa konala výročná schôdza mestského klubu s názvom Klub
muzeálnej a galerijnej spoločnosti v Bytči. Schôdza sa konala v budove Jesienky na ulici Treskoňovej. Jednanie
zahájil predseda klubu PhDr. Martin Gácik. Po príhovore a vyhodnotení činnosti za rok 2019 sa rozprúdila
diskusia členov. Valné zhromaždenie navštívili aj členovia Občianskeho združenia GALZA, Zberateľského
klubu Hliník nad Váhom, Filatelistického klubu v Bytči.
V tomto
čísle
Vám
priblížime foto z mesta
Bytča a to z námestia
Slovenskej
republiky.
Fotky boli fotené v nedeľu
dňa 28.3. 2020 o 10.15
hodine. V tomto čase
obyčajne prebieha svätá
omša. Na námestí nebolo
Z ľava: Vladimír Lulák, Ing. Štefan Putirka,
Z
ľava:
František
Fundárek,
Stanislav
Smanikoho.
Dôvod
je
Ing. Juraj Hajdúch, Michal Krupa a Veronika
tana
a
Mária
Vráblová
koronavírus s označením
Žáková
COVID – 19. Bytčania chodia v týchto dňoch s rúškami na ústach.
Rúška v Bytči šijú komerčne krajčírstva a to za cenu od 2,50 Eur do
3,50 Eur . Napríklad majiteľka krajčírstva pani Viera Begáňová alebo
krajčírstvo Dara móda Bytča. Alebo domáce krajčírky šijú doma.
Samozrejme materiál tiež niečo stojí. V meste Bytča zasadá krízový
štáb na čele s primátorom mesta Bytča Ing. Miroslavom Minárčíkom.
Školy a škôlky sú zatvorené do odvolania. Uvidíme, čo čas prinesie.
Spracoval PhDr. Martin Gácik

Galza informuje...
Novinky v ročníku VIII
Milí čitatelia, keďže zberateľstvo nie je len o poštových známkach, minciach, odznakoch, ... a iných známych
zberateľských odvetviach, ale aj o menej známych ale o to zaujímavejších - preto sme sa rozhodli, od nového ročníka
venovať aj menej známemu odvetviu a to zberateľským – reklamným kartičkám. Od prezentujeme kartičky zo zbierky
Ing. Joža Janiša a Joža Luláka, nuž a keďže sa bude jednať o trochu staršie „vecičky“ dúfam, že nám čitatelia prepáčia
vodoznak ktorým kartičky ochránime. Druhou novinkou budú recepty a gastronómia na Titaniku – prezentované
z knihy Dariny Drábikovej, ktorú nám poskytla zo svojej zbierky, takže sa dozviete čo sa konzumovalo na Titaniku
napr. v 3. triede.
Spracoval JL

Nová brožúra
V mesiaci január vydalo
Občianske
združenie
GALZA a mestský klub
Muzeálnej
a galerijnej
spoločnosti
v Bytči
brožúru s Názvom Čomu
by sa pltník čudoval.
Autorsky
brožúru
spracovala pani Katarína
Kasagrandová
Katarína Kasagrandová

Výroba odznaku v začiatku
Dňa 13.01. 2020 sme podali na Mestský úrad žiadosť o Grant. Názov projektu je „Pripomenutie výročia udalosti:
Návrat československých legionárov do Československej republiky v roku 1920“. Týmto projektom si chceme
pripomenúť 100 rokov od návratu bytčianskych rodákov, členov československých légií do Československej
republiky. Občianske združenie GALZA vydá odznaky s certifikátom v počte 200 kusov. Grantová komisia nám
projekt odobrila a mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie číslo 30/2020 zo dňa 5.3. 2020. Dňa 2. 4. 2020 sme
podpísali s primátorom Mesta Bytča Ing. Miroslavom Minárčikom zmluvu.
Spracoval PhDr. Martin Gácik

Slávnostný sľub farnosti v roku 1710
Po porážke Rákociho povstania roku 1708 vypukla morová
nákaza, ktorá sa rýchlo šírila. Ľudia nakazený morom hromadne
umierali. Bytčianski veriaci z iniciatívy svojho farára Juraja
Vankoviča a mestských predstavených 6. augusta 1710 zložili
slávnostný sľub, že ak sa zastaví mor, zbožne zasvätia sviatok
svätého Františka Xaverského 3. decembra. Tento sľub sa má
každoročne prečítať a obnoviť pri svätej omši na deň svätého
Františka Xaverského, napísal Milan Hromník v knihe Z dejín
Bytče a jej farnosti. Preto nezabúdajme na sľub ktorý dali naši
predkovia. V roku 1710 sa choroba volala mor, dnes sa volá
COVID – 19. Sľub bol slávnostne obnovili 6. augusta 1910.
Prosím, ctime si svojich predkov a obnovme tento sľub:
Na väčšiu slávu Božiu na počesť svätého Františka
Xavesrkého a s nábožnou rozpomienkou na slávnostný
Sľub veriacich bytčianských pred dvesto rokmi učinený.1710 Aug. 6-ho - 1910 Aug. 6-ho
Spracovala Katarína Kasagrandová
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Okienko pre filokartistov a filumenistov
Zápalkové nálepky z éry socializmu
(seriál na pokračovanie)
Časť série venovanej poľnohospodárskej technike pri
pohľade na nálepky so mi vynárajú spomienky z čias keď
som robil na JRD Bytča a takúto a podobnú techniku aj
opravoval. Ale napríklad aj kombajny a čas žatvy keď
chodili na výpomoc kombajnisti z Čajkova a Hruštína a
naši potom na oplátku chodili ku nim. My v dielni sme
mávali služby po pracovnej dobe do večera pri
kombajnoch a pokiaľ sa nič nepokazilo bolo všetko OK,
horšie bolo keď niečo na kombajne „pustilo“ napr. variátor
a bolo o zábavu postarané. O kombajnistov bolo vždy
dobre postarané a mali vždy perfektne navarené. No a my
sme „vyfasovali“ do pojazdnej dielne z kuchyne
prepravku, kde bola rozkrájaná štricľa chleba, štangľa
suchej salámy, paradajky, papriky a basa minerálky...

Ak sa rozhodnete zbierať...
Leopold Gansel – Trenčín
(pohľadnice na pokračovanie)
Pravdepodobne
najvýznamnejšia
tlačiareň
a vydavateľstvo na strednom Považí – založil ju v roku
1850 Leopold Gansel (1826-1905) vydávali pohľadnice
prevažne miestopisnou tematikou a s „dlhou adresou“
s nápisom Gansel Lipót Trencsén po roku 1918
s označením Leopold Gansel Trenčín – po jeho smrti
(1905) pokračujú jeho potomkovia.

Pravidlá Bytčianskeho jazyka
hac – drevený plot

ššep – jablko

miššáfla – zmeták

larva – nepodarená žena

seriputky – zimná spodná kombinéza

bekeška – hokejka z ohybu saní

Keď sme napríklad pozorovali nejakú ženu ktorá si o sebe moc myslela a bola preafektovaná vedeli na jej adresu rodičia
povedať- „Téj sa už ani zastrúhaný vlas do rici nezmescí“.
Spracoval JL
3

Bytčania a bytčiansko v rokoch 1940 - 1945
V tomto čísle si priblížime udalosti, ktoré zažili občania okresu Veľká Bytča v roku 1941.
Informácie čerpáme z internetu Wikipédia a samozrejme bádame v Štátnom archíve v Žiline, fond prezidiálne, rok
1941.
Bol to rok, kedy bol porušený pakt o neútočení medzi nacistickou Treťou ríšou a socialistickým Zväzom
socialistických republík. Dňa 22.06. 1941 začala teda operácia Barbarossa. Dňa 25.06. 1941 sovietske letectvo
bombarduje fínske mestá a fíni vyhlasujú sovietom vojnu.
V mesiaci apríl kapitulovala pred Nemcami Juhoslávia a Gréci. Sovieti podpísali s Japonskom pakt o neútočení.
V auguste kapitulovala Kréta.
Dňa 7.12. 1941 japonské letectvo napadlo americké vojská v prístave Pearl Harbor. Dňa 8.12. 1941 oficiálne vyhlásili
vojnu Japonsku štáty USA, Čína, Holandsko. Dňa 11.12. 1941 Nemecko a Taliansko vyhlásilo vojnu USA. Adolf Hitler
vydal 17.07. 1941 Dekrét na základe ktorého vznikol Ríšsky komisariát Ukrajina. Trval od septembra 1941 do marca
1944 a spravoval ju ríšsky komisár Erich Koch ako nemeckú kolóniu. Kolónia zahŕňala územie podstatnej časti
Ukrajiny a čiastočne aj Bieloruska. Pred vpádom nacistického Nemecka bola Ukrajina zväzovou republikou
Sovietskeho zväzu.
Okresný náčelník Dr. Jozef Trnka píše dňa 9.1. 1941 Prezídiu župného úradu v Trenčíne požiadavku na telefonizáciu
obcí v trenčianskej župe v roku 1941. Píše o účelnosti zaviesť telefonické vedenie do obce Súľov, nakoľko obec hodne
navštevujú turisti. Obec Súľov nemala finančné prostriedky na telefonizáciu.
Okresný náčelník Dr. Jozef Trnka dňa 10. 01. 1941 hlási Prezídiu ministerstva vnútra v Bratislave vo veci Väzenské
trovy za poľských vojenských zajatcov – uhradenie.
V hlásené okresný náčelník spomína osoby menom Cyryl Laščok a Štefan Haško, obaja poľskí vojenskí zajatci . V dobe
od 4.10 1940 do 7.11. 1940 ich väznili v Bytči, teda spolu 34 dní. Rozsudok číslo 1061/40. Obaja sa dopustili
priestupku za prekročenie slovenských hraníc bez cestovného pasu. Obaja boli držaní v zaisťovacej väzbe v Bytči na
základe nariadenia Ústredne štátnej bezpečnosti zo dňa 14.10. 1940 číslo 4473/2/1940 pokiaľ neboli dňa 7.12. 1940
nemeckým poddôstojníkom Bernhardom Masheimom zo zajateckého tábora Stalag VIII B. Leinsdorf, Oberschleisen
prevzatí za účelom dopravenia na patričné miesto. Úradu v Bytči vznikli trovy 306 Korún slovenských.
Tiež v vo Veľkej Bytči si odpykali 38 dní zátvoru od 1.12. 1940 do 8.1. 1941 traja poľskí vojenskí zajatci a to: Vasiľ
Zavorotný, Sawczuk Nikifor, Bezdolnyj Kiryl. Títo ušli z vojenského zajateckého tábora v Moravskej Třebovej. Ich
väzbou vznikli úradu vo Veľkej Bytči 513 Ks. Okresný náčelník teda žiadal od nemeckého zajateckého tábora spolu
819 Ks.
Zo zoznamu notárov okresu Veľká Bytča napísaného 28.01. 1941 sme zistili tieto mená notárov.
Obec Štiavnik: notársky tajomník Rudolf Babjak. Obec Veľké Rovné vedúci notár Karol Bacmańák a pridelený notár
Ján Zluky. Obec Predmier vedúci notár Kazimnír Treskoň a pridelený notár Štefan Vallo. Obec Veľká Bytča vedúci
notár Valent Melluš a pridelený notár Karol Nemček. Obec Zemianská Kotešová František Cepko. Obec Dolný Hričov
Karol Androvič. Obec Dlhé Pole vedúci notár Ján Žilinčár, pridelený notár – notársky elév Jozef Rezák Čička. Obec
Petrovice Emil Rybárik. Obec Kolárovice Alfréd Zwach.
Dňa 24.2. 1941 Okresné žandárske veliteľstvo Okresnému úradu vo Veľkej Bytči oznamuje, že Dr. Dávid Čchikvadze
pôsobí od 7.1. 1941 ako okresný sudca u okresného súdu vo Veľkej Bytči. Čchikvadze si nechal svoje pôvodné ruské
meno poslovenčiť na Čikvan.
Dňa 27.02. 1941 Okresný úrad vo Veľkej Bytči vydal Zoznam zamestnaných cudzincov v podnikoch dôležitých pre
obranu štátu vo Veľkej Bytči. Všetci uvedení mali štátnu príslušnosť Protektorát Čechy a Morava a pracovali
v podnikoch Zápalkáreň veľkonákupná spoločnosť družstiev a Pivovar a sladovňa účastinná spoločnosť .
V zápalkárni to boli: Mária Macková, Mária Dražinová, Štefánia Nohavicová, Leopold Vaclavík, Anna Vaclavík.
V pivovare to boli: Alojz Halada, Karol Stejskal, Ján Kocian, Jozef Kocian, Jozef Zápalka, Konrád Beníček.
Hlinková slovenská ľudová strana, okresná organizácia vo Veľkej Bytči, okresný predseda Štefan Pravoslav Fundárek
pozývali na dňa 7.3. 1941 na riadne valné zhromaždenie okresnej organizácie HSĽS. Valné zhromaždenie sa konalo
dňa 16.03. 1941, nedeľa o 14.00 hodine v miestnosti Katolíckeho kultúrneho domu.
Obvodný notársky úrad vo Veľkej Bytči dňa 11. 03. 1941pod číslom 35/1941 vydáva program osláv štátneho sviatku
v obciach svojho obvodu.
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Obec Veľká Bytča: dňa 13.03. 1941 o 17.30 hodine zraz členov HSĽS, Hlinkovej gardy, Hlinkovej mládeže, DHS,
civilného obyvateľstva a školskej mládeže pred Hlinkovým domom, odkiaľ pôjde sprievod obcou na Hlinkovo
námestie pred Tatrabanku, kde bude o 18.00 hodine slávnostná manifestácia. O 20.30 hodine v katolíckom dome
slávnostné predstavenie divadelnej hry s názvom Zostaň s nami, Pane, s preslovom a recitáciou.
Obec Veľká Bytča: dňa 14.03. 1941 ráno o 8.30 hodine vztýčenie štátnej vlajky Hlinkovou mládežou o 9 až 10 hodine
bohoslužby o 11.00 hodine koncert dychovej hudby DHS dobrovoľného hasičského spolku pred Tatrabankou, o 18.00
hodine spustenie štátnej zástavy za zvukov fanfár Hlinkovej mládeže a od 18.30 do 19.15 spoločný večerný posluch
v Katolíckom kultúrnom dome, kde si vypočujú účastníci prejavy vedúcich štátnych činiteľov.
Obec Petrovice: Oslavy sa konali pri budove Potravinového družstva a rímsko – katolíckej školy.
Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 9298/IIIa-41-ÚŠB vo veci Lukáč Uríček z Predmiera –
kritizovanie podáva správu Okresnému náčelníkovi Dr. Jozefovi Trnkovi.
„Slovenská politika zo dňa 23.03. 1941 pod číslom 68 priniesla správu, že 48 ročný Lukáč Uríček z Predmiera dňa
21.11. 1940 v továrni firmy Links kritizoval naše nové papieroví peniaze. Za túto politickú debatu dostal pokutu 100
Ks alebo 2 dni väzenia. Podajte obratom zprávu.“ Firma Links sa nachádzala v obci Predmier a vyrábala papierové
výrobky a farby.
Dňa 17.04. 1941 Okresný náčelník odpovedá ÚŠB vo veci Lukáča Uríčka. Menovaný dňa 21.11. 1940 o 13.00 hodine
pri nástupe na odpoludňajšiu pracovnú zmenu prišiel k pracovnému stolu a v prítomnosti robotníkov povedal „Prv boly
noviny z lepšieho papieru, ako sú dnes peniaze. Ste stále zaslepený a počúvate len Bratislavu.“ Lukáč Uríček bol pre
tento čin rozsudkom krajského súdu v Trenčíne o dňa 19.03. 1941 číslo TK 74/41 – 14 potrestaný peňažitou pokutou
100 Ks alebo dva dni väzenia.
Dňa 01.05. 1941 Žandárska stanica Predmier vo veci Odovzdanie zbraní pod číslom 78/dôv/41 hlási Okresnému úradu
vo Veľkej Bytči.
Žandári hlásia, že na základe vyhlášky zbraň neodovzdal nikto. Jednalo sa o zbrane držané bez povolenia. V roku
1940 mali vydané zbrojné pasy títo občania:
Alojz Palmann farár zo Súľova, Anton Kaluža úradník SŽ z obce Predmier, Štefan Blahovec roľník z Maršovej,
František Vítek mäsiar – udenár z Predmiera, tento František Vítek mal aj navyše flobertku požičanú od mäsiara Šefana
Majzela z Veľkej Bytče.
Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 135/dôv/41 oznamuje Okresnému úradu vo veci Výsledok
domových prehliadok u osôb podozrivých – výsledok.
Žandári vykonali domové prehliadky dňa 29.04. 1941 u Bedřicha Ševčíka, Rudolfa Trostlera – Trojana, Dr. Leopolda
Deutscha, Rudolfa Šamánka, Roberta Marčiša, Róberta Kováčika, Papánka, Jána Felcána, Viójtecha Grunbauma,
Mateja Huju.
U Mateja Huju žandári našli knihu Komunistický manifest a časopis Slovenský robotník, jednu kandidátnu listinu do
poslaneckej snemovne z čias Československej republiky, leták „Zrušte bojkot demokratického Španielska“, jednu
brožúru od Klementa Gottwalda, jednu brožúru Hlas ľudu, dva letáky „Proletári celého sveta spojte sa“ a adresu
ruského konzula v Bratislave.
U ostatných podozrivých nič závadné nenašli. Tieto osoby ponechali na slobode, ale im bolo pohrozené, že prípade,
že budú rozširované letáky, odznaky a iné závadné predmety vo Veľkej Bytči a po dedinách v obvode, tak ich zatknú
a dodajú do koncentračného tábora v Ilave.
Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom 129/dôvú41 oznamuje Okresnému úradu vo Veľkej Bytči, že v noci
29.05. a 30.05. 1941 a 01.05. 1941 v obvode tunajšej žandárskej stanice neboli rozširované protištátne letáky, odznaky.
Dva poučné letáky niekto pohodil pri moste cez rieku Váh. Bola zriadená zvláštna bezpečnostná služba za účelom
zabezpečenia poriadku počas týchto nocí a aj na noc 02.05. 1941. Služba bola zriadená v každej ulici vo Veľkej Bytči
a tiež v každej dedine. Službu vykonávali členovia Hlinkovej gardy a kontrolovali ich žandári.
Dňa 03.05. 1941 v obci Štiavnik ako jediný Štefan Bobrík mladší mal zamietnutú žiadosť o predĺženie zbrojného pasu.
Flintu mu žandári odobrali.
V obci Dlhé Pole počas noci 29.04., 30.04., 01.05, 02.05. 1941 celú službu a bezpečnostné opatrenia vykonávala
miestna Hlinková garda v sile 5 mužov pod velením riaditeľa tunajšej školy menom Haluška. Nič závadné ako uvádza
v hlásení sa nestalo.
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Žandárska stanica Predmier pod číslom 123/Dob. 1941 oznamuje Okresnému úradu vo Veľkej Bytči sa nachádzajú
osoby, ktoré mali byť zaistené v tábore. Veliteľ žandárskej stanice podpísaný d.zást.Kuciak v.r..
Boli to: František Vítek, mäsiar v Predmieri. Bol pre podvratnú činnosť proti Slovenskej republike dňa 23.10. 1939
tunajšou žandárskou stanicou zatknutý a pod číslom zatknutia 14/39 okresnému úradu vo Veľkej Bytči odovzdaný.
Údajne bol 6 týždňov vo väzbe.
Johanna Vítková, z Predmniera. Agilná komunistka, podozrivá z protištátnej činnosti , často , hlavne vo dne sa u nej
stretávajú cudzí židia. Títo dvaja by mali byť zaistení v tábore.
Tretí bol Emil Hladil z Predmiera. Ako sa píše v Telefonograme z ktorého citujeme. Bol 19,08,1939 pre krádež
ríšskonemeckej vlajky tunajšími žandármi zatknutý a pod číslom V8,39 okresného súdu vo Veľkej Bytči do väzby
odovzdaný.
Dňa 4.5. 1941 Prezídium ministerstva vnútra Ústredne štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 140/tejú1941 ÚŠB
vo veci Mimoriadne opatrenia
a prílohy:
obálka
s heslom
„Prešov“. Dokument označili ako
Prísne tajné.
Adresovaný je okrem iných
všetkým okresným náčelníkom.
„Pre prípad eventuálnych mimoriadnych opatrení zasielam nariadenie pod heslom „Prešov“. Pripojenú
obálku s heslom „Prešov“ otvoríte
na zvláštny rozkaz pod heslom
„Prešov“. Tento rozkaz môže byť
eventuálne daný i denným rozhlasom a preto počínajúc dnešným
dňom teda 04.05. 1941 nariaďujem
povinné počúvania bratislavského
rozhlasu. Za riadnych okolností dostanete rozkaz na otvorenie obálky
s heslom „Prešov“ telefonične.
Otvorenie obálky treba presne zaznamenať v obálke a to dátum
a presný čas, hodinu a minútu. Záznam potvrdiť vlastnoručným podpisom. Obálka s heslom nech je
otvorená prestrihnutím a odposlaná
k tunajšiemu úradu. Na stráž! Podpísaný prednosta ÚŠB.“
Prezídium ministerstva vnútra Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave dňa 04.05. 1941 pod číslom
139/taj.1941 vo veci Povinné hlásenie osôb v skrátenej dobe – úprava.
Heslo Hron. „Každá osoba bez
ohľadu na to, či je tuzemcom alebo
cudzincom a ktorá sa zdržuje viac
ako 12 hodín a nemá tam trvalý pobyt, je povinná po dobu mimoriadných opatrení až do odvolania prihlásiť sa.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Po stopách baróna Poppera
V tomto článku, predstavíme čitateľom baróna Leopolda Poppera (1822 – 1886) a samozrejme aj jeho potomkov.
V Bytči Bytčania hovoria barón Popper no vieme o ňom a jeho rode aj nejaké základné informácie? Preto ich ho
chceme predstaviť. Takisto v súčasnosti Mesto Bytča vypracováva list adresovaný Štátnym lesom štátny podnik, kde
žiada tento podnik o príspevok na opravu hrobky v katastrálnom území Hliník nad Váhom.
Informácie čerpáme z publikácie Heraldická ročenka 2011, časť články a štúdie a diela s názvom „Moc a úspech za
života, neúcta v zabudnutí po smrti. Veľkopodnikateľ barón Leopold Popper a jeho hrobka v Hliníku nad Váhom od
autorky Ing. Arch. Zuzany Grúňovej, PhD. a Mgr. Miloslavy Borošovej Michalcovej.
Leopold Popper (po maďarsky Lipót) žil v rokoch 1822 až 1886. Narodil sa v hornouhorskej obci Hliník nad
Váhom. Jeho rod mal údajne české korene. Jeho predok Samuel, ktorý žil v rokoch 1741 – 1825 sa presťahoval z obce
Kotešová do susednej obce Hliník nad Váhom. Absolvoval dve manželstvá a mal teda veľa potomkov. V druhom
manželstve s Catharinou sa mu ako 6. dieťa narodil syn Herman (údajne žil v rokoch 1798 – 1858). Herman si založil
rodinu s manželkou Jached Neumannovou a bola veľmi početná, ale jej ekonomická situácia nebola najlepšia.
Hermanov syn Leopold sa narodil do veľmi skromných pomerov. Z toho dôvodu odišiel Leopold Popper, neskorší
barón do Budapešti, kde sa živil predajom. Mal obchodný talent a v Komárne si založil svoj vlastný obchod s drevom.
Počas revolúcie 1848 – 1849 bojoval v uhorskej armáde v hodnosti poručík. Po skončení revolúcie nebol z dôvodu, že
bol nižší dôstojník perzekuovaný, zo strany c.k. úradov a teda sa mohol vrátiť k svojmu podnikaniu. Usadil sa v rodnom
Hliníku nad Váhom a založil tu veľkoobchod s drevom. V jeho čase prebiehal búrlivý rozvoj uhorských železníc v 60.
– 70. tych rokoch. Tiež prebiehal aj rozmach stavebníctva v tomto období. Popperov podnik bol jedným z hlavných
európskych vývozcov dreva a dodával materiál na výstavbu Suezského prieplavu. V Haliči vybudoval parné píly a tým
prispel k spriemyselneniu tejto oblasti.
Za svoje zásluhy o monarchiu ho vyznamenali Zlatým krížom a neskôr rádom Železnej koruny tretej triedy. Z tohto
vyznamenania mu prináležal nárok požiadať o rytiersky titul, no nikdy o tento titul nepožiadal. Listinou zo dňa 23.09.
1869 bol za svoje zásluhy o rozvoj ekonomiky krajín svätoštefanskej koruny, najmä lesného hospodárstva
a poľnohospodárstva, vytvorenia niekoľko tisíc
pracovných miest a za podporu chudobného
hornouhorského
obyvateľstva
povýšený
do
šľachtického stavu s predikátom Popper z Podhrády
a udelili mu erb. Názvy boli ešte aj podhrágyi Popper
alebo Popper de Podhrágy.
Dňa 4.5. 1882 Leopold Popper získal najvyšším
rozhodnutím za svoju verejne prospešnú činnosť rád
Železnej koruny druhej triedy.
Dňa 10.12. 1882 Leopold Popper požiadal
predlitavské ministerstvo vnútra o povýšenie do stavu
slobodných pánov.
Dňa 16.12. 1882 bolo jeho žiadosti vyhovené.
Leopolda povýšili do stavu slobodných pánov
s predikátom slobodný pán Popper z Podhrágy alebo
aj Freiherr Popper de Podhrágy. Jeho erb mu vylepšili.
Výrazom jeho patriotizmu sa stala uhorská vlajka,
ktorú držal lev na jednej z prilieb.
Barón Popper patril na konci svojho života medzi najbohatších občanov monarchie (Rakúsko - Uhorsko). Časť
zarobených peňazí investoval do kúpy nehnuteľností a kúpy veľkostatkov. Stal sa patrónom 15 farností.
V roku 1861 si prenajal panstvo Bytča od Esterházyovcov a v roku 1868 toto panstvo od nich odkúpil. Jedným
z jeho sídiel sa stal bytčiansky zámok a Sobášny palác. Zámok a palác veľmi poškodil požiar v roku 1856 a tak barón
Leopold Popper ako nový majiteľ dal opraviť zámok a aj palác. Podporoval židovských spoluobčanov a nechal v Bytči
postaviť židovskú školu.
Barón Leopold Popper zomrel v marci 1886 v meste San Remo a pochovali ho v hrobke, ktorú si nechal postaviť
na židovskom cintoríne v Hliníku nad Váhom.
Prvá manželka baróna Leopolda Poppera sa volala Eveline Rosenthalová (1824 – 1883). Mali spolu početnú rodinu
a dospelosti sa dožilo 9 detí.
Druhá manželka baróna Leopolda Poppera Rosa Eisenbergová, z tohto manželstva mali syna Róberta a dve dcéry.
Ich deti tu všetky nespomíname.
V Leopoldovom podnikaní pokračovali jeho synovia. Najstarší syn Alexander (1855 – 1923) sa v roku 1885 vo
Viedni oženil s markízou Biankou Marchesi di Castrone (1863 – 1940). Šlo údajne o prvý prípad manželstva medzi
židom a katolíčkou a sobáš bol priamo povolený pápežským stolcom. Po rozpade monarchie Alexander ako aj jeho
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bratia používal meno Popper – Podhrágy. Alexander zomrel vo Viedni v roku 1923. V manželstve sa mu narodili traja
synovia.
Najmladší Ernest (1886 – 1978), majiteľ píly v štajerskom Retteneggu, bol v máji 1938, po anšluse Rakúska
deportovaný do Dachau a odtiaľ do Buchenwaldu. V januári 1939 ho prepustili a s manželkou odišli do USA. Zomrel
v Great Barrington. USA, štát Massachusetts.
Fridrich Leopold (1886 – 1953) žil v rakúsku a jeho potomkovia tam žijú dodnes. Bol majiteľom bankového domu
Hermann Korti Co a veľkostatku a zámku Unterber pri dolnorakúskej obci St. Corona am Wechsel. Po anšlusi Rakúska
v roku 1938 podporoval odpor proti Nemcom. Za svoju činnosť ho v roku 1938 a v roku 1939 zatklo Gestapo. V roku
1939 utiekol do Londýna a jeho majetok v Rakúsku mu zabavili. V roku 1919 sa oženil so slávnou opernou speváčkou
Máriou Jeritzou (1887 – 1982), jej vlastné meno bolo Mária Jedličková a manželstvo bolo rozvedené v roku 1935.
Leopold (1886 – 1986) tiež žil vo Viedni.
Ďalší Leopoldovi synovia teda bratia najstaršieho syna
Alexandra (1855 - 1923) boli:
Barón Berthold Arpád (1857 – 1929) založil s bratom
Arminom (1860 – 1924) a spolu s nemeckým podnikateľom
menom Friedrich Julius Schreyro (1861 – 1932)parnú pílu
a hobľovačku Berthold Armin von Popper Schreyer a tiež
neďaleko východohaličskeho mesta Dolina dnes Dolyna na
Ukrajine ďalší veľký drevársky podnik.
Najmladší syn baróna Leopolda Poppera sa volal Armin
(1860 – 1924) zdedil z rodového majetku veľkostatok v Bytči.
Armin podnikal spolu
s bratom
Bertholdom
Hrobka nachádzajúca sa v Hliníku nad Váhom
Arpádom v rokoch 1899
–
1910,
vlastnil
veľkostatok Rožňov pod Radhoštěm a tu bol a v Rožňove pod Radhoštěm aj
spolumajiteľ pivovaru. Armin veľmi ťažil drevo na svojich moravských
panstvách a to sa nepáčilo valašským poslancom moravského zemského snemu.
Zrejme toto bol dôvod, prečo Armin toto panstvo predal. Armin sa stal
poslancom uhorského snemu za mesto Čadca.
Armin Popper mal s manželkou Hermine
von Hahn (1861 – 1938) dvoch synov
a dcéru Hedvigu narodenú 1889. Hedwiga
v roku 1909 vystúpila zo židovskej obce
a vydala sa za veľkopriemyselníka Otta
Redlicha. Mladší syn Arthur narodený 1894
sa
v Brne
oženil
s Gertrudou
Schickhardtovou. Starší syn Lothar (1887 –
1963) vyštudoval gymnázium vo Viedni Hrob na cintoríne v Bytči
a tam získal doktorát. Po otcovi zdedil
veľkostatok v Bytči. Veľkostatok bol však už zmenšený prvou pozemkovou
reformou. Lothar v Bytči zostal počas druhej svetovej vojny a aj po nej a prečkal
v Bytči aj komunistický prevrat v roku 1948. Po roku 1948 teda prišiel o celý svoj
majetok. Lothar tragicky zahynul v septembri 1963 na vlakovej stanici v Bytči. Vystúpil skôr ako na nádraží a prešiel
ho osobný vlak. Lothar sa vracal z Budatína, kde bol pozrieť svojho známeho menom gróf Gejza Čáki, posledný majiteľ
Budatínskeho hradu.
Lothar Popper sa v roku 1920 oženil vo Viedni s Eugeniou
Kohlovou von Kohlenegg a s ňou mal jediného syna Wilhelma (1921
– 2000). Viliam sa stal inžinierom a a z Československa emigroval
a zomrel bez potomkov.
Ešte dodáme, že od roku 1894 bola ústredná správa popperovského
majetku likvidovaná, pretože Popperovcom zostal len veľkostatok
Bytča. Veľkostatok Bytča sa uznesením Okresného súdu v Bytči číslo
E 237/1935 dostal pod vnútornú správu a v roku 1945 pod národnú
správu. V roku 1948 sa popperovský majetok stal vlastníctvom
Rožňov pod Radhoštěm
Československej republiky.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Zemská hasičská jednota na Slovensku a dobrovoľné hasičské zbory na
Bytčiansku
(pokračovanie z minulého čísla)
KOTEŠOVÁ
V Kotešovej sa zameriavali na hlavné zásahy a na ochranu majetku už pred prvou svetovou vojnou. Organizované
hasičstvo tu vtedy neexistovalo, ale obec vlastnila v roku 1913 ručnú štvorkolesovú striekačku. Hasičský zbor založili
až v roku 1924 a jeho prvým veliteľom sa stal notár Imrich Puškár, zástupcom bol Jozef Šimon, tajomníkom Štefan
Špánik a pokladníkom Viktor Ballay. Hasičská ročenka uvádza , že roku 1934 velenie zboru bolo v rukách Juraja
Hozáka, zástupcom veliteľa bol Jozef Lamlech, tajomníkom Štefan Špánik, pokladníkom Vojtech Ráčik a dozorcom
majetku Jozef Janec. Revizormi boli Vincent Janec a Jozef Cypel. V dedine sa používala spočiatku iba ručná striekačka
a bol to typ veľmi zastaralý, skonštruovaný ešte pred prvou svetovou vojnou. Koncom predmníchovskej republiky sa
obecný úrad uzniesol na zakúpení motorovej striekačky do firmy Stratílek z Vysokého Mýta za vyše 25 tisíc korún.
Striekačka slúžila dlhé roky. Novú hasičskú zbrojnicu vybudovali v Kotešovej v roku 1950. Podľa pamätníkov mal
zbor v roku 1924 17 zakladajúcich členov a 25 činných, z toho 12 uniformovaných. O desaťročie neskoršie počet
hasičov poklesol na 17. Po skončení prvej svetovej vojny sa členská základňa rozšírila a v roku 1950ju tvorilo 70
členov.
MALÁ BYTČA
Na základe stanov z roku 1877 pôsobnosť hasičského spolku v Bytči sa v prípade požiaru vzťahovala aj na Malú Bytču.
Pamätníci uvádzajú, že obec po vzniku ČSR vlastnila ručnú štvorkolesovú striekačku na konský poťah. Drevený objekt
oproti cintorínu tesne vedľa koryta Váhu slúžil ako primitívna zbrojnica. K skutočnému založeniu hasičského zboru
došlo 8..marca 1925. Zakladajúce zhromaždenie sa uskutočnilo v ľudovej škole za prítomnosti okresného veliteľ Jozefa
Skotnického a starostu obce Štefana Staríčka.
Členská základňa sa vytvárala pomaly. Prvým veliteľom sa stal Ondrej Kalabus. Na zakladajúcej schôdzi vstúpilo do
radov hasičov 24 obyvateľov. Podľa Hasičskej ročenky v roku 1934 bol veliteľom Jozef Staríček, jeho námestníkom
Ondrej Valo funkciu tajomníka zastával Štefan Valo, pokladníka Juraj Šimo, dozorcu majetku bol František Valo, za
revizorov zvolili Štefana Mikuša a Michala Sakalu. Zbor vtedy tvorilo 19 hasičov. Počet členov kolísal v závislosti od
hospodárských pomerov. Členská základňa sa postupne rozšírila až začiatkom 80-tych rokov. V roku 1981 pristúpilo
12 žien a zbor mal celkovo 83 členov.
Úroveň hasičskej techniky v období predmníchovskej republiky bola primeraná veľkosti dediny. Ručná štvorkolesová
striekačka slúžila celé desaťročia. V inventári majetku sa spomína 24 súkenných kabátov, 30 kožených čiapok,4 kožené
opasky, 18 plátených opaskov, 22 sekier, lampáš a poľnica. Motorizácia hasebnej techniky v Malej Bytči prebiehala
postupne. V roku 1953 pridelili malobytčianským hasičom motorovú striekačku PS-8 a v roku 1974 modernejšiu PS12. Novú hasičskú zbrojnicu v dedine vybudovali v roku 1955.
MARŠOVÁ–RAŠOV
8.decembra 1876 vyhorela celá dedina. To prinútilo občanov, aby si vzájomne chránili svoje majetky. Preto v roku
1910 tu vznikol hasičský spolok, ktorý mal 12 členov. Prvým veliteľom sa stal miestny statkár Grun. V roku 1913 bola
obcou zakúpená ručná striekačka, ktorá slúžila 64 rokov.
Hasičský zbor v Maršovej-Rašove bol založený v roku 1926, podľa niektorých údajov už v roku 1924. Zakladajúcimi
členmi boli Juraj Tomaník, Rudolf Rek,Jozef Kresák,Gál Kadáček a iní. Prvá výzbroj a výstroj bola nedostatočná,
uniformu, blúzu a čapicu zakúpili z vlastných prostriedkov. Náklady na hasičstvo si hradili občania sami vyberaním
hasičskej dávky. V roku 1931 bola hasičská dávka stanovená obecným zastupiteľstvom takto: d jednej izby 5 Kčs, od
dvoch izieb 12 Kčs, od troch izieb 20 Kčs, od maštale a chlieva 4-10 Kčs, od humna 5 Kčs. V rokoch 1928-1931 došlo
v obci k desiatim požiarom, pri ktorých zhorelo 12 humien a hospodárskych budov. Podľa hasičskej ročenky v roku
1935 zbor viedol Rudolf Rek, zástupcom veliteľa bol Jozef Bolšan, tajomníkom Štefan Blehovec, pokladníkom Gál
Kadáček, dozorcom majetku Jozef Kresaň, a revizormi Pavol Roman a Jozef Kresaň. Neskoršie sa vo veliteľskej funkcii
vystriedali Ján Butko, v rokoch 1947-1967 František Smak. Na čele organizácie pôsobil aj Anton Kresaň, Anton Kardoš
a od roku 1970 Alojz Kadáček. Technický stav výstroje bol primeraný dobe. Ručná štvorkolesová striekačka slúžila až
do roku 1949. Prvú motorovú striekačku dostal zbor 24.júla 1949, na ktorú prispeli občania sumou 100 tisíc Kčs, ktoré
dostali ako náhradu za živelné škody. O rok neskoršie pribudlo vozidlo Adler a hasiči sa stali mobilnejšími. Technické
vybavenie sa zlepšovalo roku 1965 prišla nová striekačka PS-8, v roku 1969 modernejšia PS-12. Pri zásahoch bolo
možné využiť i vozidlo Tatra 805. Stará striekačka bola umiestnená v drevenom prístrešku, ktorý plnil svoju funkciu
až do roku 1931. Na tomto mieste uprostred dediny vybudovali murovanú hasičskú zbrojnicu, ktorá fungovala až do
roku 1979. Novú zbrojnicu vybudovali na dolnom konci Rašova v roku 1980.
Ján Gärtner
9

Rozhovor s Dadou Drábikovou – Helíkovou o lodi Titanic
V dnešnom čísle, prvom v roku 2020 čitateľom
predstavíme vášnivú zberateľku Dadu Drábikovú, za
slobodna Helíkovú. Prezradíme Vám, že Dada sa vydala
za nášho webmastra Petra Drábika 11. 1. 2020. Ešte o
nej prezradíme, že sa narodila v roku 1988 v Považskej
Bystrici a žije s manželom Petrom v Kotešovej. Koncom
júna sa im narodí bábätko.
Moja prvá otázka bola teda: Čo všetko zbieraš?:
„Všetky artefakty týkajúce sa lode RMS Titanic. Teda
predmety
z
tejto
Z výstavy v Seredi, ktorej súčasťou bola aj Magdaléna Papánková v lode, ich
žltom, viď. Článok Porcelán prvá trieda
repliky,
články a filmy o lodi, svedectvá vtedajších zachránených ľudí.“
Od koľkých rokov sa venuješ tomuto koníčku? „Samozrejme ako
dieťa sme spolu s
mojím
bratom
Vladom
zbierali
filatelistické známky.
V tejto zbierke sme
Z výstavy v kaštieli Chateau Belá
nepokračovali a s
odstupom času sme túto zbierku odovzdali pánovi, ktorý sa
zberateľstvu venuje viac ako my dvaja. Artefakty o lodi Titanic
zberám asi od svojich 5 rokov. Ako 8 ročná som zložila model lode
z časopisu ABC a mám ho dodnes. “
Dodávame na vysvetlenie, že vrak lode Titanic objavili 1. 9.
1985.
Dada sa narodila v roku 1988. Artefakty zberá teda asi od
Porcelán prvá trieda
roku 1993 – 1994.
Porcelán prvej triedy
Kedy si si kúpila originálny artefakt z lode a čo to bolo? „V roku používaný v jedálni 2015 som si kúpila uhlie z lode. Kúpila som si ho v Bratislave na vzor Wisteria
výstave, ktorá sa konala v Inchebe. Od roku 1988 do roku 2015 som
teda mala v zbierke len predmety - repliky a články, v ktorých sa písalo
o lodi. Uhlie bol môj prvý originál a bolo vyzdvihnuté z vraku lode.“
Predsa, aký máš ešte koníček?: „Áno mám ešte koníčka a to je
záľuba v móde z čias
viktoriánskej a edwardovskej
doby.“
My
pre
čitateľov
podotkneme, že Dada má najväčšiu zbierku artefaktov o lodi Titanic v oblasti
strednej Európy. Netuší, kto je pred ňou, či zberateľ z Francúzska, Anglicka
alebo USA.
Si v kontakte aj s inými zberateľmi? „Áno my zberatelia sa kontaktujeme
vzájomne. Kontaktujeme sa telefonicky, cez facebook a samozrejme aj osobne
a to na výstavách a podujatiach. Podujatia sa konajú hlavne v mesiaci apríl, kedy
je výročie potopenia lode. Jedným zo zaujímavých podujatí je aj „Posledná
večera“. Účastníci majú večeru presne v takom istom štýle a tie isté jedlá ako
boli podávané na lodi pred jej potopením. Posledná výstava sa konala v
septembri 2019 v Seredi, zúčastnila sa jej aj pani Magdaléna Papánková, ktorá
prerozprávala svoj rodinný príbeh, nakoľko jej dedko bol bratranec Michela
Navrátila, ktorý ako jediný zdokladovaný Slovák na lodi zahynul.“
Publikovala si niekedy aj vlastné články a vlastné zistenia o lodi? „Zatiaľ
nie, nepublikovala. Ale mám nápad na film týkajúci sa stavby lode a doby jej
výstavby.“
Dobové šaty s filmu na ktoré
Dadka našila 56000 koráliek
Komu si poskytovala rozhovor pred nami?
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„Rozhovor som poskytla časopisom Šarm- apríl 2018 Život -september 2018, Nový Čas –november 2018, Slovenka
apríl 2019, Téma – máj 2019, Čarovné Slovensko –máj 2019, Považskobystrické novinky- máj 2019.“
Vieme, že ťa videli televízni diváci aj v televíznych reláciách. Aké to boli?: „Tak áno vidím, že si pripravený
na mňa. Bola som v TV JOJ v relácií „S pravdou von“, 2 krát reportáž robila aj považskobystrická televízia, TV
Markíza „Teleráno“, oslovili ma aj z relácie „Reflex“. Z nášho Porcelán tretia trieda (hore), podtým pamätné taniere
projektu TITANIIC sme natočili dokument.“
Pochváľ sa našim čitateľom na akom projekte teraz pracuješ.:
„ Prezradím s radosťou. Jedná sa o projekt stavby lode v mierke 1:1 a
podotýkam, loď bude plne funkčná. Autor projektu pochádza z Českej
republiky, loď bude postavená vo Francúzskej lodenici STX France.
Našim fanúšikom a podporovateľom je aj český herec Martin Hub.“
Vieš nám niečo povedať o hercovi Martinovi Hubovi?: „Český
herec a kaskadér Martin Hub, narodený v roku 1964 hral vo filme
Titanic natočenom v roku 1997 režisérom Jamesom Cameronom. Hral
tam s Leonardom di Capriom a to v úlohe otca menom Michel
Navrátil, ktorý pochádzal zo Slovenska. Poviem pre čitateľov aj niečo
o pánovi Navrátilovi.
Na lodi cestoval so
svojimi dvoma synmi, pochádzal zo Serede, no žil a kariéru si
rozbehol vo Francúzku. Niektoré pramene uvádzajú, že pán Navrátil
bol obuvník a iné zasa, že krajčír. Otec Navrátil cestoval so svojimi
dvomi synmi pod falošnými menami a jeho falošné meno bolo
Hoffmann. Utekal do USA, po tom ako zistil neveru svojej manželky
a svojich dvoch synov vlastne unášal. Otec Navrátil sa nezachránil,
no v poslednej chvíli zachránil svojich dvoch synov, tým, že ich hodil
na posledný záchranný čln. Synovia v súčasti už samozrejme nežijú.
Žije len dcéra jedného syna Michala Navrátila vo Francúzsku a volá
Model Titanicu, ktorého diely sa Elisabeth Navrátilová.“
vychádzali pravidelne v časopisoch Zaujíma ma, či bol na lodi aj niekto z bytčianska alebo zo
Slovenska ešte.: „Povráva sa, že tam bola pani Mária Lovásiková z obce Hričovské Podhradie. Táto verzia ale nie je
priamo a hodnoverne dokázaná. Písal o tom aj časopis Plus 7 dní. Teda zo Slovenska tam bol len pán Navrátil.
So Slovenskom tu je ešte jedna spojitosť. Vo filme Titanic z roku 1997 od režiséra Jamesa Camerona sa vyskytol
diamant v tvare srdca. V skutočnosti bol tento diamant v tvare guličky. Jeho majiteľka Charlotte Cardeza a jej syn
Thomas boli priatelia majiteľa kaštieľa v Oponiciach, odkiaľ sa aj s týmto diamantom pobrali na spiatočnú cestu do
USA práve Titanicom. Potom je tu ešte ďalšia spojitosť so Slovenskom. Bratislavská vinica Víno Rača menom
Chateau Palugyay robili víno, ktoré podávali hosťom na lodi.“
Tvoj manžel Peter je zberateľ, to vieme, poznáme sa, no ako ho ovplyvnil Titanic?: „Peter pridal do svojho
zberateľského hľadáčika mince z éry lode Titanic. Inak nikto z rodiny sa tomuto koníčku nevenuje.“

Porcelán prvá trieda a replika prívesku z filmu Titanic od Jamesa
Camerona

Záber stolovania z "Titanic večere" konanej v kaštieli Chateau
Appony

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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„Het Nederlandse koloniale rijk“ - znamená v holandčine Holandská koloniálna ríša. Kedysi patrila k najmocnejším
koloniám, minimálne na úrovni Španielska alebo Portugalska. Ale z hľadiska filatelie patrí bohužiaľ k najmenším. Po
polovici 18. storočia sa rozmach holandskej ríše začína zmenšovať aj vďaka politicko – hospodárskemu oslabeniu a aj
ekonomike. Holanďania mali viac výborných moreplavcov, medzi najznámejších patrí Ábel Tasman ktorý objavil
Nový Zéland, ale aj ostrov ktorý sa od roku 1855 volá Tasmánia.

Chyba na známke
Chyba na známke je z dielne talianskej poštovej správy – vietor fúka do plachiet doprava,
ale malé vlajky na stožiaroch vlajú opačným smerom.
Známečky a poštovníctvo spojené s Bytčou...
Nakoľko som sa dostal k zopár fotografiám
„spojárov“ z bytčianskej pošty, ktorí
zabezpečovali aj ozvučenie tribúny na 1.
Mája, tak ich budem postupne do seriálu
zaradzovať. Foto je zo sedemdesiatych
rokov vedľa tribúny. Možno viete, že
konštrukciu tribúny ktorá bola postavená
už 30.4. celú noc strážili príslušníci
verejnej bezpečnosti, ale zaujímavé info je,
že ráno pred oslavami konštrukciu tribúny
kontroloval pyrotechnik – bolo to preto
lebo v Novom Meste nad Váhom chcel
nejaký chlapík vyhodiť „partajníkov“ do
vzduchu. (chytili ho a „sedel“ za to)
Na fotografii zľava – Michal Krúpa
(mechanik vonkajších sietí), Jozef Zelník
(vedúci UTO Bytča), Karol Sakala
(mechanik vonkajších sietí), Jozef Helmeš
(drôtový rozhlas), Rudolf Dutka (mechanik), Ladislav Lulák (vtedy THP pracovník JRD Bytča), Július Laurenčík
(vedúci TS Bytča), Milan Tabačík (mechanik)
–JL12

Milí čitatelia, začíname ďalší ročník a začína aj nový dlhodobý seriál na pokračovanie venovaný zberateľským reklamným kartičkám. Určite Vám neuniklo pozornosti, že v niektorých obchodných centrách pri nákupe nad určitú
sumu peňazí dostanete kartičku a môžete si ju vlepiť do albumu – inak celkom šikovný reklamný ťah, aj keď za našich
detských čias to „fungovalo“ trochu inak – stačilo mať známu predavačku ktorá po otvorení napríklad žuvačkových
cigariet Vám odložila kartičku ktorá bola v krabičke. (futbalisti, zvieratá, dobrodružný seriál,...) Kartičky boli číslované
a bez albumu. Obdobne sa zbierali aj vtipy zo žuvačky Donald – inak stála 2,50 Kčs a kvalitou sa nedala porovnať
s naším Pedrom ten sa dal kúpiť za 1,- Kčs, ale bol bez vtipu a zle sa z neho robili bubliny načo z Donalda ste urobili
bublinu ako malá lopta. Ale späť ku kartičkám – v našom seriáli sa budeme venovať kartičkám firmy Hellada a Šotek.
Boli to výrobcovia mydla a drogistického tovaru. No, a je na Vás – porovnať grafické spracovanie dnešných kartičiek
a tých ktoré sa vyrábali zhruba pred osemdesiatimi rokmi.

Hellada Vás zoznamuje s autom

Hoši a děvčata, učte se řídit automobil.

Kuchyňa na Titanicu
Recept, ktorý sa na Titanicu pripravoval pre 3. triedu
Hovädzie ragú s nakladanou zeleninou
V holandskom hrnci variť slaninu na miernom ohni za
stáleho miešania 5 minút. Dať preč prebytočný tuk, pridať
cibuľu, mrkvu, cesnak, tymián, nové korenie, strúhaný
mušk. oriešok.
Za stáleho miešania variť 5 minút.
Medzitým očistiť polovicu zemiakov, nakrájať, pridať do
zeleninovej zmesi, pridať hov. mäso, vývar, paradajkovú
šťavu, soľ, korenie, priviesť k varu, zakryť, variť na miernom ohni 1 a pol hodiny, občas zamiešať.
Olúpať zvyšné zemiaky, nakrájať, pridať do hrnca, zakryť, variť 15 minút, odkryť, miešať 15 minút kým je mäso mäkké
a omáčka jemne zahustená. Pridať ocot, hrášok, variť kým sa hrášok zahreje, dochutiť soľou, korením.
Podávať s nakladanou červenou kapustou. 6 porcií.
Spracoval -JL13

Oral history

„Žabiarska sága“
Pokračujeme v spomienkach veliteľa hasičského zboru v Hliníku nad Váhom Miroslava Frolu – okrem iného
môjho suseda a „kmotra“ v jednej osobe. Faktom je, že jeho organizačné schopnosti mu môžu iný závidieť – totiž
s tým sa človek musí narodiť.
Na Veľkonočné sviatky strážime hrob v kostole v Bytči (za komunistov to bolo zakázané, ale obnovilo sa
to po „revolúcii“) Stojí sa z boku pri hrobe a vedľa je kľakátko kdze sa modlia ľudzia, stoja tam dvaja hasiči
v uniformách od šiestej rána až do vzkriesenia. Ono sa to zdá jednoduché, ale stáva sa, že tam hasič odpadne
jako hnilá hruška. Starí hasiči sme stávali stojku po hodzine myslím tých čo sme „po vojne“ no tí mladší čo
na vojne neboli sa striedajú po pol hodzine. Fakt je, že chlapi odpadli čelom na zem, ale zas vtedy sa ci nič
nestane lebo spadneš na zem jako vreco.
Sme tu hlavne preto aby sme pomohli ľudzom, napríklad kedz bola povodeň v roku 1987 tá bola največšia
aj sme chceli pomáhac, ale čo – mali sme jednu mašinu „osmičku“ a jednu „dvanástku“ hadice všadze ciekli...
to bolo Božie utrpenie. Vtedy bola v noci prietrž mračien v Kolárovicách a z vrchu prišla návalová vlna vody
cez rieku a vytopelo polovicu Hliníka hlavne Skotňu a Kúpeľ až pod cestu. Vtedy som staval chalupu a býval
som na „starém“. To ci poviem takú zaujmavosc – kedz sme chceli tú Tatru 805-ku – sviňu - naštartuvac
tlačeli sme ju kolkorázy až do družstva (dvor Hliník – JRD Bytča) a tam dolu tým briežkom chycela. Ale
v ten dzeň kedz bola povodzeň stanúl so ráno o piatej výdzem ven pred dvere – pozerám – šak tuto žena
nasadzela zemiaky v takém briežku a vravím si kdze máme ty zemiaky – neuvedomoval som si že už boli
zatopené. Vbehnúl som do vnútra a vravím žene asi je povodzeň - idzem do požiarky. Zebral som klúče
a bežal som ku požiarke, pri zátačke z hlavnej cesty na Skotňu som stretnúl starého Klobúckého – išiel do
roboty a vraví „ a to so to tu kdze vzalo“ jak som prichádzal ku požiarke - celá Skotňa – cesta, dvory – jedna
rovina – voda až po zábradlie. Otvorel som dvere, skočel do tej 805-ky – tri razy som hej cupnúl a naštartuval
som ju na prvý šup. Apropo – povodeň v júni 1987 zasiahla značnú časť Hliníka - zaujímavá „pikoška“ sa stala
môjmu susedovi oproti –
Rasťovi
Martinickému
ktorý mal auto (Škoda 105)
kúpené mesiac a nebyť
Petra Treskoňa, ktorý ho
upozornil, tak by mal po
aute, parkoval ho v garáži
pod chalupou...no, stačil ho
vybrať a za 10 minút bola
garáž zatopená.
Popis k fotografii –
stojaci zľava
- Jozef
Gašperec, Pavol Golás,
Milan
Svitek, Milan
Gašperec, Filip Gácik,
Július Višňovský, sediaci
zľava – Jozef Holáň,
Marián
Zajac,
Ján
Čakánek, Jozef Macek

Pokračovanie nabudúce...
( v článkoch sa bude používať dobová terminológia namiesto spisovnej)
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spracoval - JL -

Galéria žijúcich osobností mesta Bytča – Štefan Kremeň
Teraz si spolu zaspomíname na časy minulé spolu s pánom Štefanom Kremeňom z mestskej časti Pšurnovice.
Rozhovor sme robili na záhrade u pána Štefana Kremeňa dňa 26.09. 2019 a rozprával sa s nami aj jeho sused.
Štefan Kremeň sa narodil v roku 1929 a pochádza z piatich detí. Vyučil sa za strojného zámočníka, učil sa vo firme
KOV a. s. vo Veľkej Bytči. Ako spomína, vyrábali tam kovový nábytok a nábytkové doplnky. Robil tam rok aj pol. Po
skončení vojny začali fungovať obnovení živnostníci a on sa šiel učiť k Pavlíkovcom do autoservisu. Pavlíkovci
autoservis prebrali po Rizmanovi. Oproti dnešnému Domu Záhradkárov na ulici Sidónie Sakalovej mal Rizman dielňu.
Rizman odišiel s nemeckým vojskom. Pavlík založil autodielňu tam, kde je teraz postavený Dom záhradkárov. Štefan
Kremeň sa v tejto autodielni doučil, Pavlík ho prijal do učenia. Pán Kremeň si spomína na majiteľov automobilov, boli
to: mlynár Baláž, ten mal až dva automobily, nákladné auto mal Treskoň, automobil mal aj Škultéty.
Pán Kremeň spomína na prašnú cestu z Veľkej Bytče do Pšurnovíc v období po skončení vojny. Spomína na výplatu
400 Korún československých po vojne, a hovorí, že to bol vtedy dobrý peniaz. Spomína na vysoký počet opráv
automobilov. Národné výbory vtedy predávali za cenu 1 koruna autá po nemeckej armáde, ktoré boli odstavené pri
ceste. Národné výbory a týchto áut potrebovali zbaviť a cesty uvoľniť. Nemeckí vojaci ich tam odstavili počas ústupu.
V januári 1946 začal robiť Štefan Kremeň automechanika
v Ostrave. Zamestnal ho tam Ján Lovás. Spomína ako vyhrali voľby
v roku 1946 v Pšurnoviciach komunisti.
V roku 1946 sa
nazad vrátil do
firmy KOV a.s. Ján
Lovás staval firmu
v Hrabovom. Potom
si
túto
firmu
pamätáme
ako
„debničkáreň“.
Pán
Kremeň
spomína firmy Tauš
Myjava,
Svit
Batyzovce fabrika na umelé vlákna, B.B bratia Mayer to bola továreň
na stroje a servis. V tejto firme pán Kremeň robil od 1.10. 1947
a robil tam tri roky až pokiaľ nenarukoval k leteckému útvaru do
Vysokého Mýta. Spomína na rozkaz ministra obrany, že vojaci odvodový ročník 1950 zostávajú na základnej vojenskej
službe do neurčita. Armáda vtedy dostala zo Sovietskeho zväzu nové lietadlá MIG a vojakov zaškolovali. Minister
obrany bol do 25.04. 1950 Ludvík Svoboda a po 25.04. 1950 Alexej Čepička. Obaja ministri boli nominovaní KSČ.
Na vojenskej službe pobudol pán Kremeň tri roky. Tam aj študoval a dostal hodnosť poručíka. Po vojenskej službe sa
vrátil pracovať do Banskej Bystrice a bol tam „úderník“ a tam aj vstúpil do KSČ. Spomína na Búdaja, ktorý sa oženil
do Bytče a bol šéfom strany. Komunistická strana sídlila v budove dnešného Mestského úradu v Bytči. Búdaj bol teda
vedúci tajomník. Spomína na Bachúrka z Predmiera ako ho zaúčal a teda pán Kremeň pracoval 3 mesiace v Bytči na
okresnom výbore národnej fronty, alebo aj okresný akčný výbor.
Pán Štefan Kremeň pracoval teda na rôznych funkciách v Národnom fronte a aj na okresnom výbore KSČ. Pracoval
na Okresnom výbore KSČ v Ilave. Keď rušili niektoré okresy v roku 1969, tak šiel pracovať do Považskej Bystrice.
Posledne pracoval v Považskej Bystrici a to po dobu 20 rokov. Robil na Okresnom výbore Komunistickej strany
Československa na úseku priemyslu a poľnohospodárstva. Do dôchodku šiel 1.5. 1989. Spracoval PhDr. Martin Gácik

Spomienka...
V tomto čísle chcem pridať aj spomienku na moju mamu Máriu Gácikovú rodenú Mahdíkovu. Zomrela dňa
25.03.2000, teda v tomto roku, je to už 20 rokov. Bola vyučená predavačka v učilišti Kalná nad Hronom a dlhé roky
pracovala v Bytči v Drogérií. Mimochodom pred touto Drogériou urobili pár záberov filmári v roku 1981, keď natáčali
film s názvom Otec. Režisér Andrej Lettrich.
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Spomienka pokračuje, keď otočíte stranu

Mária Gáciková rod. Mahdíková

Z ľava: Andrea Slaníčková, Helena Paučková
a Mária Gáciková rod. Mahdíková

Z ľava: Mária Gáciková (zást. predajne), Helena
Paučková a Štefánia Gaňová (vedúca predajne)
Paučková a Štefánia Gaňová (ved. predajne)

Fotografia triedy 8.A, Základná deväťročná škola v Bytči vtedy to bola
Mierová ulica a vedľa sa začínalo budovať sídlisko 9.mája. S identifikáciou

Viera Výchová – Jalovičiarová s manželom
a deťmi.

spolužiakov mi pomáhal pán Marian
Latoš. Tam, kde nemáme uvedené meno
spolužiaka, napíšeme slovíčko neznámy.
Ak by sa niekto z čitateľov identifikoval,
doplníme a uverejníme. Triedna učiteľka
sa volala Zuzana Reháková rodená
Kleinová.
Horný rad zľava: Laurenčík, neznámy,
neznámy, neznámy, Gajdoš Ján, Badík
Gabo, Pradeniak Emil, Behrík Jozef,
Hajdúch Jaro, Plšek Jozef, Kocian Jozef,
Latoš Marian, Červenec Peter
Stredný rad: Galo Jozef, Polko Štefan, Hranicová Mária, Masaryková Štefka, neznámy, neznámy, Miková Vilma,
neznámy, Papánková Betka, neznámy, Jalovičiarová Evka, neznámy, Gulaša Fero
Spodný rad: Mahdíková Mária, Kadlecová Helena, Penáková Mária, neznámy, neznámy, neznámy, Gajdošová
Katka, neznámy, Rumanová Evka, neznámy, Bardyová Milka, Tvrdý Jozef.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Auto „SÚĽOV“
alebo technická archeológia, či zabudnutá automobilka v Bytči
Autor článku: Jozef Janiš
Približne pred 7—8 rokmi som zistil, že bývalá fabrička KINEX na
kraji Hrabového, nie je Kinex, ale že sa jedná o firmu Súľov /no nie
Drevoindustria závod SÚĽOV Bytča/, ale že sa jedná o prvú
slovenskú automobilku z roku 1947- 1948.
Na prvý pohľad asi šialená predstava, ktorá sa ukázala ako
pravdivá ! Starí Hrabovci túto fabričku nazývali „u Bojdu“. Jej
skutočným autorom a majiteľom bol pán Emil BOJDA z OstravyTřebovic O firme pana Bojdu natočila Ostravská televízia
dokument, ktorý sa dá nájsť na YouTube pod názvom: Konec
továrny EMBO. Boli uverejnené aj dva články, jeden od Petra
Fotografia z výstavby firmy SÚĽOV
Gettinga v Plus 7 dní-/ č.15 z 9. apríla 2015 – Slovenský Smart /
v roku 1947 v obci Hrabové.
a v N-ku / č. 15 z 30. októbra 2015/, v článku od Maroša Schmidta:
„Mohli sme mať automobilku....“ . Históriu firmy EMBO si záujemcovia môžu pozrieť v týchto časopisoch, alebo na
internete, no nechcem to v tomto malom článku podrobne rozoberať.
„Znovunarodenie“ auta SÚĽOV z Bytče-Hrabového v roku 2020.
Hneď, keď som zistil tieto pre mňa neuveriteľné skutočnosti, cca pred 7 rokmi, som si povedal, že bolo by fantastické
urobiť aspoň model tohto miniautomobilu. Po náročnom a bohužiaľ neúspešnom naháňaní „osvieteného investora, či
sponzora“ sa mi koncom roka 2019 to podarilo. Zhodou okolností som sa zoznámil s Mgr. Petrom Šimkom,
z Považského múzea v Budatíne, ktorý je autorom a „šéfom“ Dopravného múzea na železničnej staničke v Rajeckých
Tepliciach. S týmto pánom sme rýchlo našli spoločnú reč v oblasti technických
pamiatok v okolí Bytče. Pán Mgr. Šimko prejavil živý záujem o zhotovenie
modelu auta Súľov. Múzeum Budatín bolo ochotné zhotovenie modelu
zafinancovať, čím som bol veľmi milo prekvapený, po viac ako dvojročnom
márnom naháňaní financií.
Viac rokov sa poznám s pánom Zdeňkom Křižom z Jindřichovho Hradca
v Českej republike, ktorý sa nadšene venuje ako amatér modelovaniu a výrobe
rôznych automobilov, aj historických v mierke 1:2, či 1:3, dokáže ich vyrábať
vo veľmi dobrej kvalite.
Vizualizácia auta Súľov ostravskou televíziou.
Múzeum Budatín sa okolo Vianoc 2019 dohodlo zmluvne s pánom Křížom na Obdobne by mal vyzerať aj náš model M 1:1.
zhotovení modelu auta Súľov najprv v mierke 1:2, no neskôr sme v debate
s autorom radšej vybrali mierku M 1:1, teda v skutočnej veľkosti. Prototyp auta Súľov sa bohužiaľ po II. svet. vojne
stratil, resp. bol ukradnutý, no zachoval sa okótovaný výkres s rozmermi karosérie auta.
Podľa tohto výkresu sa už koncom decembra 2019 začalo pracovať na karosérii autíčka Súľov, takže vlastne na začiatku
„šialená“ myšlienka vyrobiť toto auto sa zreálnila. Po dokončení a zhotovení modelu budú mať možnosť návštevníci
múzea zhliadnuť skoro reálne autíčko a urobiť si predstavu o šikovnosti a schopnostiach našich dávno-nedávnych
predkov. Súčasný stav prác, temer hotové tzv. „kopyto“ modelu M 1:1 „Zadobočný“ pohľad na model v skutočnej
veľkosti v M 1:1.

No zároveň ma mrzí, že na Slovensku sa po dobu viac
ako 70 rokov nenašiel slovenský výrobca, ktorý by dokázal súčasne vyvíjať a vyrábať naraz naše motocykle
a automobily. Pán Emil Bojda mal pripravený do výroby aj super zaujímavý minimotocykel, tiež pod názvom
SÚĽOV!
Pokračovanie v ďalšom čísle
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Koniec slovenskej filumenistiky
alebo posledný nech zhasne svetlo…
Uplynulo 51 rokov od doby (1969), kedy vznikol Slovenský filumenistický zväz (ďalej SFZ). Postupne sa objavovali
katalógy, výlepné listy, výmenné stretnutia, výmena zápalkových nálepiek listami, jazykovo zdatní si trúfli i na
zahraničie. Časopis Správy SFZ sa zmenil z „dodacieho listu“ so zoznamom priložených noviniek na celkom slušný
časopis formátu A-5, ostatné číslo 231 sa objavilo v roku 2019.
SFZ stihol 12 členských konferencií, ostatná bola v roku 2014. Webové stránky
www.sfz.szm.sk „zamrzli“ 6. 5. 2015. K výstavám a zberateľským stretnutiam sa
vydávali hárčeky (aršíky), ktoré propagovali zberateľské kluby a filuméniu ako
zberateľskú činnosť. Medzi poslednými to bolo formou korešpondenčných
lístkov. O histórii výroby zápaliek na Slovensku a Podkarpatskej Rusi boli vydané
2 publikácie. Bola nadviazaná spolupráca s Vlastivedným múzeom v Trebišove
(dnes Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove), kde existovalo
i filumenistické oddelenie. Klasické zápalkové nálepky skončili na krabičkách zo
Smrečiny Banská Bystrica v roku 1970. Poslednou „povojnovou“ zápalkovou
nálepkou bola „Chladnička Elektrosvit“, katalógové číslo 1718. Nasleduje
prechod zápalkárni na celokartónové krabičky, pre ktoré sa vžil názov „prírez“
(kartónový obal). A tu niekde začína labutia pieseň slovenských filumenistov. Ako
pokračovať v zbierke, ako a kam prírezy umiestniť a nezanedbateľná je i
narastajúca hmotnosť pri manipulácii so zbierkou. Niektorí prestanú odoberať
prírezy v novinkovej službe, ďalší odlepujú tenkú vrstvu prírezu s potlačou.
Vznikom Slovenska 1. 1. 1993 hovoríme o uzavretej zbierke Československa 1918
– 1992. V Smrečine začínajú experimentovať s podnikaním. Na prírezoch sa
objaví miesto názvu B.Bystrica Prešov, objavujú sa a.s., s.r.o. Smrečina v roku
2002 (po 95 rokoch) a výroba zápaliek na Slovensku (po 169 rokoch) končí. (Pozn.
Malý „jazykovedný“ odskok. Prečo sa píše na Slovensku a nie v Slovensku? Je to Ostatná slovenská zápalková nálepka
pozostatok z historie, kedy sa ešte cestovalo „na horné Uhry“). Zamestnanci kat. číslo 1718 z roku 1970
Smrečiny vyrazia v roku 2002 na celozávodnú dovolenku a už sa nemajú kam vrátiť. Zariadenie je demontované, jedna
linka je snáď odvezená do nemeckého Zündholzmuseum v Grafenwiesen (PSČ 93479). Nastupujú rôzni súkromní
výrobcovia (ale hlavne dovozcovia zápaliek
z Poľska), ale i tento boom končí. Podobný osud
stihne v Česku Solo Lipník a Solo Sušice, v Poľsku
zo 6 zápalkární prežije jedna. Takže takýto je
súmrak filumenistiky. Na Slovensku zostalo dnes
asi 20 organizovaných a vymierajúcich zberateľov.
Chýbajú mladí, filumenisti postupne vymierajú. Nie
je to však len problém tohoto zberateľského oboru.
Aby sa nám nestratili v prepadlisku dejín, pridávam
pár mien slovenských zberateľov, ktorí prispeli
k k rozvoju filumenistiky na Slovensku a už nie sú
medzi nami: JUDr. Ivan Hodža, MUDr. Vladimír
Mikloška, Pavel Franík, Ján Motyčík, Štefan Ziman
a ďalší.
Rok 1925 -1927 – Zápalkáreň Wittenberg a syn Žilina
Vladimír GAJDOŠ
Pokračovanie na budúce
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Šprímy – rýmy a iné drobné veršovizmy
Milí čitatelia,
v dnešnej dobe nás zamestnáva množstvo aktuálnych otázok týkajúcich sa súčasnosti, no vraciame sa aj k otázkam,
ktoré rezonovali v našich mysliach ešte pred nedávnom. Pred očami sa nám vybavia nespočetné diskusie a debaty
o politike v médiách, ale i medzi sebou, v práci, pri obede, na prechádzke a podobne. Ani mňa to neobišlo a tak som
pár postrehov zaradil aj do tohto príspevku.
Niektoré heslá a predvolebné sľuby, ktoré sa nedostali na „bilbordy“:
- Absolventom vysokých škôl zaistíme študijné pobyty v najchudobnejších krajinách sveta za účelom získavania
skúseností v odrážaní sa zo dna spoločnosti.
- Väčšie platy, menšie dane v krátkom čase nečakajme!
- V novom školskom zákone zlegalizujeme používanie fyzických trestov ako sú napríklad: šticovanie, kop do
riti, zaucho a podobne.
- Prídu nové zmeny! Ale kedy?
- Znížime nezamestnanosť jednoduchším vyraďovaním uchádzačov z evidencie.
- Ak Vám klesajú percentá, choďte do čerta!
- Zahraničným firmám pomôžeme ľahšie zohnať lacnú a kvalifikovanú pracovnú silu tu doma, na úkor drahšej
exkluzívnej pracovnej sily zvonka.
- Pomôžeme Vám ľahko minúť Vaše ťažko zarobené peniaze.
- Z neprispôsobivých skupín vytvoríme prosperujúcu spoločenskú vrstvu, ktorá nám bude prinášať väčšie
hodnoty ako sú straty, ktoré spôsobuje ich prítomnosť v spoločnosti.
- Budeme kradnúť ďalej, ale menej!
- Za pomoci emigrantov zastavíme klesajúcu krivku populácie
Nevadí nám farba pleti,
Hlavne je mať kopu detí.
x

x

x

x

x

x

x

Úryvok rozhovoru dvoch malých prváčikov cez prestávku:
...zo všetkých strán počuť len samé eurofondy a zase len eurofondy, na čo sú vlastne Peťko?
Na to, aby sa čerpali, Miško.
- A prečo ich treba čerpať Peťko?
No predsa preto, aby sme sa mali lepšie Miško.
- A treba sa nám mať lepšie Peťko?
Áno, treba, aby sme si mohli viac dovoliť Miško.
- A prečo si máme viac dovoliť Peťko?
No predsa preto, aby sme neboli vždy vo všetkom poslední, Ty balvan.
- A prečo nemáme byť poslední Peťko?
Lebo byť posledný je hanba Miško.
- A prečo je to hanba Peťko?
Lebo máme na viac Miško.
- Na viac??? A to čo znamená? Že sa nám nechce, alebo sa nám nedá Peťko?
To neviem, ale my to tu nevyriešime Miško. Prestávka sa skončila, poďme sa my radšej
učiť...cha-cha-cha...
Myšlienka na koniec: „Všetko sa dobre skončí a keď to nie je dobré, tak to ešte nie je koniec.“
DOPREČÍTANIA!
VL
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Retrorecepty
(odskúšané recepty naše domáce, ale aj recepty našich čitateľov a priaznivcov)
V tom to čísle sa posnažím napísať niečo veľkonočné. Aj, keď táto veľká noc bude asi bez návštev. V čase
písania tohto receptu sú vo svete prísne opatrenia kvôli koronavírusu.
Veľkonočný veniec:
Potrebujeme: 350 g polohrubej múky a plus niečo na poprášenie, 20 g
čerstvého droždia, 60 g krupicového cukru, 120 ml polotučného mlieka, 1
sáčik vanilkového cukru, štipku soli, 2 vajíčka, 1 lyžička nastrúhanej
citrónovej kôry, 60 g hrozienok, 40 g nasekaných mandlí, 70 g masla plus
niečo navyše na formu, 20 g plátkov mandlí na posypanie, a tiež múčkový
cukor na posypanie.
Do misy presejeme múku a v strede urobíme miesto, kde rozdrobíme
droždie. Zasypeme ho lyžicou cukru a zalejeme polovicou vlažného
mlieka. Necháme to asi 10 minút kysnúť.
Potom po vykysnutí prilejeme mlieko, ktoré nám zostalo a pridáme
krupicový cukor všetok a vanilkový cukor, soľ, jedno vajce, citrónovú
kôru, a čiastočne popracujeme. Potom pridáme hrozienka, nasekané
mandle, zachladené rozpustené maslo, a všetko prepracujeme na hladké
cesto. Zľahka ho poprášime múkou a necháme vykysnúť na čas asi 60
minút na teplom mieste.
Vykysnuté cesto zľahka prepracujeme a rozdelíme na 6 dielov, z ktorých vyváľame malé bochníky. Bochníky
rozložíme po obvode tortovej formy priemer asi 30 cm, ktorú vymažeme tukom. Do stredu vložíme vyššiu
guľatú formičku o priemere asi 8 cm. Veniec necháme vykysnúť na teplom mieste ďalších 30 minút. Po
nakysnutí potrieme povrch cesta rozšľahaným vajcom, ktoré nám zostalo a 3 bochníky posypeme plátkami
mandlí. Pečieme v rúre predhriatej na 180 stupňov C 10 minút. Potom teplotu znížime na 16 stupňov C
a dopekáme ďalších 30 minút. Upečený veniec dáme na kovovú mriežku a necháme ho vychladnúť . Pred
podávaním koláč posypeme múčkovým cukrom.
Likér pre dospelých:
Potrebujeme: 2500ml čo je asi 2000g čiernej bazy, 1000g cukru krupicového, 1 vanilkový cukor, 200ml silnej
čiernej kávy, 300ml vodky, 200ml rumu.
Umytý a otrhaný bazový kvet dáme do hrnca a zalejeme litrom vody a rozvaríme. Rozvar scedíme cez jemné
sitko alebo plátno. Šťavu dobre vymačkáme. Do šťavy pridáme krupicový cukor a varíme pokiaľ sa cukor
nerozpustí, Potom pridáme vanilkový cukor, kávu a poriadne to rozmiešame a necháme cez noc odležať.
Druhý deň prilejeme vodku a rum. Premiešame a nalejeme do fľašiek. Likér skladujeme v chladne a temne.
Rebarborová limonáda:
Potrebujeme: 600 g rebarbory, 400 g krupicového cukru, 3 lyžice nastrúhanej
citrónovej kôry, 150 ml citrónovej šťavy.
Olúpanú rebarboru nakrájame na menšie kúsky a vložíme do hrnca spolu s cukrom
a citrónovou kôrou. Na strednom plameni ju za občasného premiešania varíme.
Dovtedy, pokiaľ nepustí šťavu a nieje rozvarená. Potom pridáme citrónovú šťavu
a cez jemné sitko tekutú zmes precedíme do čistej misky. Sirup necháme vychladiť
a potom ho zmiešame so sódovkou a pridáme drvený ľad. Premiešame a pridáme
čerstvé listy mäty.
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