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Marec 2022 „Na Kaplnke“

Aj tu sme sa chodili testovať.
Spracoval PhDr. Martin Gácik

Galza informuje...
Galza gratuluje

Terézia Agáta Fľaková, Pani Vierka Reháková, rodená Slaninková dňa
členka mestského klubu – 14.1.2022 oslávila 90 rokov. Jubilantke srdečne
Klub muzeálno galérijnej gratuluje redakcia.
spoločnosti
v Bytči,
oslávila 3.2.2022 80 rokov.
K výročiu gratulujeme.

Lokomotíva Bytča - TJ Nový Jičín, fotené
14.6.1964, výsledok 10:8. Rozhodca Popelka.
Horný rad (zľava do prava): Macková, V.
Reháková, Kociánová, Čebáková, Bendová,
Šimoníková, Rehák a Letková. Spodný rad:
Zbešková, Ballayová, Hromcová a Vallová

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Pribudlo do našej knižnice75

Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Bytčania a Bytčiansko v roku 1943
V materiáloch prezidiálnych v Štátnom oblastnom archíve v Žiline sme pre rok 1943 našli nasledovné udalosti:
Prezídium ministerstva vnútra, Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave, pod číslom 15 089/3-1942 ÚŠB, „Dôverné“
dňa 30. 05. 1942 vo veci Cudzinci a neznáme osoby, mimoriadne opatrenia píše okrem iných aj Okresnému náčelníkovi
do okresu Veľká Bytča:
„Dôsledkom zavádzaných mimoriadnych opatrení v susedných štátoch, najmä v Protektoráte Čechy a Morava, dá
sa očakávať ilegálny príliv jednak nežiadúceho a jednak štátobezpečnostného hľadiska podozrivého elementu na naše
územie K tomu účelu zriaďujem sprísnený dozor na hraniciach zvlášť zo strany Protektorátu Čechy a Morava a
Generálneho Gubernátu, ktorý nech je prevádzaný častejším a hustejším hliadkovaním bezpečnostných orgánov.
Tiež za tým účelom majú byť prevedené spolu s členmi Hlinkovej gardy, Finančnej stráže, dôverníkmi Hlinkovej
slovenskej ľudovej stravy dve všeobecné razie, síce jedna v prvej polovici mesiaca jún v roku 1942 a druhá v druhej
polovici júna 1942. Termín je potrebné nahlásiť dopredu.
Za takýchto opatrení každú podozrivú osobu zadržte až do ďalšieho pokynu tunajšieho úradu.
Znovu upozorňujem na zákaz poskytovania prístrešia a prechodného ubytovania cudzincom a neznámym osobám
súkromníkmi a v tomto smere na príkaz tunajšieho úradu zo dňa 12. augusta 1941, ktorý prevádzajte do dôsledkov
podľa daných pokynov.
Okresný náčelník vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 466/1942 prezidiálne odpisuje pre Ústredňu štátnej
bezpečnosti. „Oznamujem, že v tunajšom okrese pri vykonaní všeobecnej razií z 12. júna na 13 stého júna 1942, neboli
podozriví cudzinci ani neznáme osoby zatknutí. Blokové pokuty dali 4 osobám, ako dôvod je uvedený priestupok proti
bezpečnosti tela.“
Pre upresnenie, dňa 27. mája 1942 došlo k atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora (roky 1941 – 1942), menom
Reinhard Heidrich. Vojenská operácia mala názov Anthropoid.
Dňa 29. 05. 1942 Prezídium Ministerstva vnútra pod číslom jednania 11-2394/2-1942 vo veci Dejiny židovstva na
Slovensku – sosbieranie materiálu pre knižné vydanie diela. Podpísaný je minister vnútra Alexander Mach.
Z nariadenia citujeme: „Túto prácu v každej obci, meste nech prevedú kronikári alebo iné povolané osoby miestnymi
osvetovými komisiami k tomu určené, za pomoci obecných, mestských a notárskych úradov. Práca táto nech je vecná,
historicky pravdivá a štatisticky podložená. Nech sa využijú všetky obecné, mestské, farské kroniky dotýkajúce sa
židovstva, jeho prvotného usádzania sa. Nech sa vo veci vypočujú starí pamätníci a uvedú i ľudové podania, nech sa
vyšetrí, že z miestnych vynikajúcich rodákov a dejateľov v národnom a cirkevnom živote v minulosti a prítomnosti,
kto a čo a kde o židovstve napísal, alebo čo len poznamenal a podotkol vo svojich spisoch. Materiál má byť odovzdaný
do 31. 10. 1942. V archíve sme našli 3 odpovede a to dve od Obvodného notárskeho úrade v obci Petrovice s dátumom
17. 11. 1943 a 08. 01. 1943 a výťah z kroniky obce Veľká Bytča s dátumom 09. 11.1942.
V dokumente pod číslom 103 prezidiálne rok 1942, dátum vypracovanie 08. 01. 1943 Obvodný úrad Petrovice,
okres Veľká Bytča vypracoval odpoveď a z tejto odpovede citujeme:
„Dodatočne mojej zpráve predostretej pod číslom 94/1942 po vyšetrení veci od najstarších občanov v tunajšom
obvode nemôžem nič mimoriadneho oznámiť.
1, Holczman prisťahoval sa do tunajšieho obvodu, do obce Petrovice cca v roku 1850. Tu zakúpil od panstva krčmu
a býval tu do roku 1910. V roku 1910 sa podľa výpovede najstarších občanov z obce Petrovice vysťahoval.
2, Hochfelder taktiež zakúpil krčmu od panstva a to asi v roku 1910 a v roku 1914 túto krčmu odpredal Rozálií
Mahdíkovej, ktorá spravuje hostinec až po dnešný deň. (teda čase písania sa písal rok 1943)
Mimo mnohých občanov som vypočul aj 84 ročnú Katarínu Gulášovú z obce Petrovice. Táto prehlásila, že židáci
chovali sa slušne a že tu žiadne pogromy na židov prevedené neboli.
V dokumente pod číslom 146 z roku 1943 prezidiálne vypracoval Obvodný notársky úrad Petrovice, okres Veľká
Bytča dňa 17. 11. 1943 odpoveď pre ministra vnútra Alexandra Macha.
Citujeme:
„hlásim, že v obci Pšurnovice, Setechov Židov nebolo. V obci Petrovice boli 2 židovské rodiny. Zmienky o týchto
rodinách niesú v záznamoch ani obecné a farskej kronike sa nenachádzajú. Podľa výpovedí starých pamätníkov prvý
Žid Dávid Holzmann sa do obce Petrovice – Petrovská prisťahoval asi v roku 1850. Tam si od miestneho baróna
Poppera prenajal krčmu. Keďže pre chorobu a starobu prevádzku hostinca nezvládal, tak sa v roku 1910 vysťahoval ku
svojej dcére do Veľkej Bytče. Jeho dcéra bol a v Bytči vydatá. Tejto židovskej rodine sa veľmi dobre neviedlo a
nadobudla tuná niekoľko roličiek, ktoré po odchode miestnym občanom rozpredala.
V rokoch 1860 – 1870 sa prisťahoval do obce druhý Žid menom Jakub Hochfelder. Tento Žid si v centre obce
prenajal krčmu a obchod od baróna Poppera. Postupom času si krčmu aj obchod odkúpil. Občania nákupom tovaru a
pôžičkou boli odkázaní výlučne na tohto Žida a tento Žid pripisovaním a vysokým úrokom zvyšoval dlžobu, tak, že ju
dlžník nebol schopný zaplatiť. Dlžník cestou verejnej dražby majetok predal aj Jakub Hochfelder ho odkúpil. Proti
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rodine Jakuba Hochfeldera nikto nič nepodnikol. Žid Jakub Hochfelder sa tešil priazni obyvateľov a asi cez 10 rokov
bol richtárom obce.
V roku 1908 v obci Petrovice Jakub Hochfelder zomrel. Po jeho smrti viedla jeho obchod a krčmu do roku 1914
jeho manželka. Jeho manželka v roku 1914 odpredala obchod a krčmu Jánovi Mahdíkovi a odsťahovala sa do obce
Veľká Bytča, kde aj zomrela.
Podľa podania pamätníkov bol Žid Jakub Hochfelder veľmi dobrý človek. Zdieranie obyvateľstva podľa jeho
pamätníkov prevádzala jeho manželka. Ona viedla výlučne aj obchod, Tento nazdieraný majetok od nej postupne
obyvatelia obce Petrovice odkúpili.
Židovská obec – Výťah z kroniky. Obsahuje tri strany a vypracoval ju kronikár Meno sa neuvádza v dokumente.
Dokument bol spracovaný vo Veľkej Bytči dňa 09. 11.1942.
„Židovskú „obecnosť“ ako ju účtovné knihy mesta nazývajú vidíme spomenuté už v posledných desaťročiach 18.
storočia. keď platili obci poplatky od živností od hoferstva, za cintorín, za kúpeľ a podobne.
V účtoch z roku 1724 je prvý raz spomenutý Levko. Koľko rodín židovských bývalo vtedy v Bytči, neviem dokázať.
Náhrobníky v židovskom cintoríne na Vápennej sú písané starou hebrejčinou Dnešným židom sa nepodarilo ešte na
dvoch úplne zachovalých pomníkoch ustáliť letopočet. Je však isté, že ich malo byť do roku 1810 mnoho rodín, keď
im husto posiaty breh hrobami na Vápennej na cintorín nestačil, Vtedy s povolením panstva (originál sa nachádza u
Ignáca Schlesingera) kúpili si Židia v roku 1810 od mesta kúsok fundusu pod cintorín za Záhumním.
Židovská obecnosť mala v roku 1820 63 rodín, z ktorých mali len dve nehnuteľnosti. Herschel Leindorfer bol z nich
najbohatší, obchodoval so soľou a maslom.
Veľká povodeň v roku 1813 zapríčinila mu škody za sumu 49.700 Fl, ako toľko utrpeli všetci iní mešťanskí kupci
dovedna.
Druhý Žid Hofmann popri podobnom obchode obrábal pole a chodil na furmanky (Angarie).
Spomenutých 63 rodín vydržiavalo si židovského rabína, speváka a košíra. Spomedzi nich boli niektorí
remeselníkmi ako krajčír, hodinár, sústružník a iné. Väčšina sa biedne živila batožinovým kupčením. Okrem dvoch
vyššie spomenutých majiteľov domov, bývali všetci v prenájme v tesných dvoroch spolu so svojimi domovnými.
Počet židovských rodín ku dňu 30. 06. 1933 činil 100.
Rabína nemajú, bohoslužby konajú zamieňavo v židovskej škole a v synagóge. Speváka a spolu košíra Sterna
zamestnávajú už 35 rokov. Rituálnu jatku obstaráva Jozef Neumann. Rituálny kúpeľ prestal v roku 1927.
Mená hláv židovských rodín ku dňu 30. 07. 1933.
Július Schlesinger, Eugen Schlesinger, Salamon Zlattner, Eduard Ulmer, N. Spiegel, Steiner, Dezider Deutsch, Dr.
Oskar Schwarz, Jozef Kemény, Arpád Gansler, vdova Róza Sonnefeldová, vdova Holzmanová, Ernest Horn, Jozef
Mühler, Ernest Grünbaum, Leo Salner, Sabin Hirschbein, Mikuláš Kalmár, N, Gross, Arpád Heller, Ignác Freud,
Hermína Popperová, Žigmund Novák, vdova Hübschová Kugel, Forbáth , Ľudovít Epstein, Zlattner, Dr Back, Herman
Brichta, Jozef Neumann, N Stern, Eduard Haas, Jakub Klein, Viliam Wittmann, Israel Kohn, Bartolomej Klein, vdova
Leindörferová, Bernárd Trostlerm Salamon Lippa Belo Lang, Armín Zlattner, Viliam Hohenberg, Lea Spiegelová,
Albert Barun, vdova Kohnová, vdova Braunová, Áron Spitzer, Leopold Weisberger, Lea Mülbergerová, Lotta
Richterová, Alexander Golstein, Frida Offnerová, Ľudovít Drucker, Michal Weiss, vdova Hornová, Jakub Leindörfer,
Ignác Grünbaum, Dezider Brichta, vdova Fischerová, Benjamín Drucker, Samuel Wittmann, Viliam Kun, Július
Sonnefeld, Hakšara Weisberger mladší, Ferdinand Eichenbaum, Žigmund Kohn, Martin Kun, Dr. Deutch, Eduard
Deutch, Munk, Rudolf Leimdörfer, Ladislav. Klein, Dávid Gerö, Adolf Gansler, Gejza Gansler, Moritz Gansler,
Ľudovít Polák, Moritz Kaufmann, Eugen Weinberger, N. Grossmann, Leopold Leimdörfer, Moritz Neubauer,
Ferdinand Lipscher, Bandi Horn, Armin Reich, Emil Grünbaum, Alexander Trostler.
Židovská ľudová škola.
Občania židovského vierovyznania mali do roku 1868 nízky drevený domček na južnej strane Hviezdoslavovej ulice
v prenajme.
V roku 1868 daroval bohatý obchodník Ignác Záhn ním kúpený pozemok niekdajšieho humna na uhle
Hviezdoslavovej a Hurbanovej ulice a obec židovská postavila jednoposchodový dom o štyroch priestranných
miestnostiach. S chodbou na prízemí a poschodí pre štvortriednu ľudovú školu s päť posch. ročníkmi. Vyučovací jazyk
bol nemecký až do roku 1888, keď sa započalo všeobecné maďarčenie, Zamestnávali výborné učiteľské sily, Do tejto
školy chodili všetky deti židovského vyznania i okresu, ba i zo susedných okresov.
Organizácia „Ahawath Sion“
Tento spolok bol založený dňa 29. 12. 1920. Účelom spolku je pomáhať pri znovubudovaní národnej vlasti Palestíny.
Po kultúrnej stránke oboznámiť obecenstvo so starou židovskou vlasťou, jej kultúrou a vzbudiť židovské národné
cítenie.
Chewra Kadischa.
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Účel spolku: starostlivosť o chudobných a vekom zošlých spoluveriacich. V roku 1934 vydal spolok pod titulom
podpory miestnym chudobným 8500 Korún slovenských.
Odbor židovskej mládeže III „Hašomer Hazair“
Cieľ: prevrstvenie mládeže v Galute (exil), spoločenská výchova pre život v Kibucu (spoločné hospodárstvo).
Dvoraz na jazyk hebrejský a sionistickú výchovu. Počet členov ku dňu 01. 07. 1933 bol 40.“
Kino Hlinkovej gardy
Úradný záznam zo dňa 12. 01. 1943 nám hovorí: „Podľa získanej informácie v Kine Hlinkovej gardy pri premietaní
žurnálu „Nástup“ živly nepriateľského štátu strhnú z obecenstva niektoré osoby do smiechu pri obrazoch ukazovaných
boj o Stalingrad a priebeh vojny na Kaukaze. Tento smiech začne obyčajne, keď hlásateľ oznámi slová „boj o
Stalingrad“ alebo „boje na Kaukaze“. Úradný záznam činím s tým, aby počas premietania žurnálu „Nástup“ na každé
predstavenie bol vyslaný bezpečnostný orgán, Navrhuje sa, aby sa zdržoval vpredu a tak videl osvietené tváre od filmu,
aby v čas potreby mohol zakročiť“.
Okresný náčelník vo Veľkej Bytči pod číslom 9/1943 prezidiálne dňa 12. 01. 1943 vo veci Služba v kine HG vo
Veľkej Bytči – asistencia píše veliteľstvu žandárskej stanice vo Veľkej Bytči.
„Vzhľadom na spôsoby nepriateľských živlov nášho štátu nariaďujem vyslať dvoch žandárov tamojšej stanice, čo
asistenciu službu majúcemu úradníkovi tunajšieho úradu do Kina HG vo Veľkej Bytči v deň 13, 16 a 17. január 1943.
Podľa získanej informácie v Kine HG pri premietaní žurnálu „Nástup“ nepriateľské živly nášho štátu strhnú obecenstvo
do smiechu, keď hlásateľ oznámi slová „boj o Stalingrad“ alebo „boje na Kaukaze“. V horeuvedených dňoch službu v
Kine HG bude držať policajný agent Emil Slota, v dohode s ktorým nech je proti vinníkom zakročené.“
Veliteľ žandárskej stanice vo Veľkej Bytči dňa 19. 01.1943 pod číslom jednania 7, dôverné/1943 vo veci Služba v
kine HG vo Veľkej Bytči – poskytnutie asistencie píše:
Oznamujem, že v dňoch 13 a 17. 01. 1943 bola vyslaná dvojmužová hliadka tunajšej žandárskej stanice, ktorá
poskytla asistenciu službu majúcemu úradníkovi tamojšieho úradu v kine HG vo Veľkej Bytči. V hore uvedených
dňoch v kine HG počas premietania žiadnu závadu nezistili.
Ústredňa štátnej bezpečnosti v Bratislave pod číslom 4011/6-1943 ÚŠB.SBH dňa 05 02. 1943 vo veci Diapozitívy,
zobrazujúce prevzatie moci Adolfom Hitlerom z príležitosti desiateho výročia, zákaz premietania. Termín je „Hneď“
Materiál rozoslali okrem iného aj na Okresný úrad vo Veľkej Bytči.
Žandárska stanica vo Veľkej Bytči pod číslom jednania 42, dôverné/43 vo veci: Kino Hlinkovej gardy vo Veľkej
Bytči, zákaz premietania zvukového pásu, ktorý súvisí s prevzatím moci Adolfom Hitlerom. Odpoveď na fonogram
Okresného úradu vo Veľkej Bytči z dňa 07. 02. 1943.
„Oznamujem, že správca kina Hlinkovej gardy vo Veľkej Bytči menom Gočík bol dňa 07. 02. 1943 o 16. 00 hodine
strážmajstrom Vojtechom Šebíkom upozornený na to, aby sa v menovanom kine nepremietali diapozitívy so zvukovým
pásom, ktoré zobrazujú udalosti 10 tého výročia prevzatia moci Adolfom Hitlerom. Menovaný správca kina Hlinkovej
gardy vo Veľkej Bytči zákaz vzal na vedomie o čom má tunajšia žandárska stanica písomné potvrdenie.“
Dňa 22. 02. 1943 pod číslom 125/1943 prezidiálne vo veci Stavba Hlinkovho akademického domova pre
vysokoškolskú mládež v Bratislave. Výsledok zbierky v okrese Veľká Bytča.
Adresát je uvedený Sociálny ústav Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Špitálska ulica v Bratislave číslo 50.
„Oznamujem, že na stavbu predmetného domova som v tunajšom okrese sosbieral dovedna Ks 49.800. Z toho na
môj príkaz podniky poslali sumu 36.500 Ks priamo Slovenskej hyp. A komunálnej banke v Bratislave na šekové konto
číslo 4800 a niektoré podniky to učinili cestou tunajšieho úradu, takže sumu 13.300 Ks som Vám poukázal. Výsledok
sbierky som hromadne oznámil Prezídiu župného úradu v Trenčíne.“ pozdrav Na stráž! A podpísaný je okresný
náčelník.
Žandárska stanica Štiavnik pod číslom jednania 215, dôverné/42 dňa 12. 12. 1943 vo veci Výdavky na účel štátnej
bezpečnosti na rok 1942 píše Okresnému úradu vo Veľkej Bytči následovné:
„Oznamujem, že v obvode tunajšej žandárskej stanice sa nenachádzajú hodné osoby, ktoré by behom roku poslúžili
nejakým príspevkom štátnej bezpečnosti.“ Podpísaný je strážmajster Závodský a nachádza sa tu aj poznámka, „veliteľ
stanice na dovolenej“.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Spracoval PhDr. Martin Gácik
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MATKA BOŽIA S DIEŤATKOM V SLOVENSKOM KROJI
Rozmer dosky: 26 x 35 cm Drevená doska: smrek s glejovo-kriedovým
podkladom, Suchá vaječná tempera, Svätožiara zlátená plátkovým 23,75
karátovým zlatom
Hodegetria, čiže Ukazujúca Cestu, ikona, ktorá je podľa tradície
inšpirovaná prvým obrazom Márie, napísaná sv. Lukášom. Preto má čestné
miesto v ikonografii. Madona, plná majestátu, podopiera ľavou rukou Syna,
pravou ukazujúc na Toho, ktorý je ,,Cesta, Pravda a Život,,. Ježiško, ktorý
má však tvár dospelého človeka, vedomý si svojho poslania a určenia, drží
v jednej ruke otvorenú knihu a druhou s dôstojnosťou žehná.
V knihe je napísane: ISKONI BIE SLOVO I SLOVO BIE U BOGA
I BOG BIE SLOVO
Námetom ikony je predovšetkým dôverná blízkosť medzi Synom a jeho
Matkou. Svätá Panna nesie Dieťa na ľavej ruke a pritíska ho k sebe. Matka
je zjednotená so Synom, ktorý dáva život za hriechy sveta, prihovára sa uňho
za tých, čo sa k nej modlia.
Po stranách svätožiary Matky Božej sú dve skratky MP a THY.
Ide o skratku, ktorá znamená Božia Matka, po grécky MétérTheu.
Pri hlave Ježiška je skratka IC a XC, ktorá znamená Ježiš Kristus.
V svätožiare, kde je napísaný kríž, sa nachádzajú vždy tri písmená:
O W N, ktoré znamenajú „JA SOM“ - meno Pána, ktoré bolo oznámené Mojžišovi pred horiacim krom.
Meno Ježiš znamená – Boh zachraňuje
3. január Najsvätejšie meno Ježiš
8. september Narodenie Panny Márie
12. september Najsvätejšie meno Márie
Symboly Panny Márie – flóra
Najrozšírenejšom symbolickou oblasťou pre vyjadrenie vlastností a cností Panny Márie je flóra – nazýva sa aj
Máriine kvetenstvo, alebo Máriine rastlinstvo.
Typickými mariánskymi kvetmi sú ľalie a ruže. Ľalia symbolizuje telesnú a duševnú čistotu, lásku, nevinnosť
a panenstvo.
Ruža je kráľovnou kvetov, symbolom cti, hodnosti Nebeskej Kráľovnej a tiež modlitby svätého ruženca.
Zvláštnym druhom ruže je pivonka. Je to ruža, ktorá nemá tŕnie. V známej mariánskej piesni sa spieva „Ruža si bez
tŕnia ó Mária...“
Ďalšie kvety a rastliny majú nasledovný mariánsky význam: zvonček –zvolávanie ľudí, bodliak – utrpenie,
prvosienka – kľúč k nebesiam, kosatec – vtelenie, snežienka – symbolizuje nádej, konvalinka pokoru, narcis –
znovuzrodenie, karafiát panenstvo, púpava – horkosť a utrpenie, palma – duchovný triumf, hrach – vzrast cností, klas
– plodnosť, vinič – plod slávy a bohatstvo, jablko – dedičný hriech, čerešňa – dobré skutky, strom – strom života,
jahoda – pokoru a dobré skutky, slnečnica – obrátenie sa k svetlu, ostružina – nezničiteľnosť a panenstvo.
Reč symbolov je vo viacerých prípadoch viacznačná a niekedy aj protichodná. Znamená to, že jeden symbol môže
súčasne vyjadrovať kladnú, ale aj zápornú vlastnosť. Záleží na tom pod akým uhlom pohľadu sa na vec dívame
a z akých informácií vychádzame. Jeden výklad, či zmysel symbolu, nenarúša a neneguje druhý.
Symboly Panny Márie – fauna
Zvláštnou kategóriou mariánskych symbolov tvorí skupina pochádzajúca z oblasti zvieracej ríše – fauny.
Z radu cicavcov je tu zastúpený lev – symbol moci, baránok – symbol čistoty, a obety, slon – poukazuje na litánie
„veža zo slonovej kosti“.
Pomerne široké zastúpenie v mariánskej symbolike majú operenci. Labuť – symbolizuje čistotu a vznešenosť, holub
– chrámovú obetu, orol – vznešenosť a nanebovzatie, papagáj – panenstvo, páv – vznešenosť, pštros, alebo pštrosie
vajce – počatie, stehlík – utrpenie, lásku a dobrotu, lastovička – starostlivosť, sup – bezbolestný pôrod.
Zástupcovia hmyzu majú nasledovný význam : včela – materstvo, usilovnosť, čistota, udatnosť a cudnosť, motýľ –
zmŕtvychvstanie, krásu, a rajskú záhradu, kobylky – súdržnosť, had – neoddeliteľnú súčasť zobrazenia Imaculaty,
korytnačka – plodnosť, obnova života, večnosť, vernosť a opatrnosť, lastúra s perlou – rodiaci sa život, plodnosť,
šťastie, skrytosť, neporušenosť, koral – ozdravenie, ruženec.
Jednorožec je bájnym výtvorom zvieraťa v podobe koňa s jedným rohom uprostred čele. V mariánskej symbolike
poukazuje na pohlavnú čistotu spojenú s rozumom.
(Voľne spracované z časopisu Sv. Gabriel)
Spracovala Katarína Kasagrandová
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Kominársky dom v Bytči na Mičurovej ulici – pri cintéri.
V archíve Žiline v krabici prezidiálne rok 1943 sme objavili dokument s dátumom 16. február 1939.
Dokument má číslo 6.000/1939 prezidiálne a vydal ho v Bratislave úrad s názvom Prezídium krajinského úradu v
Bratislave a adresovali ho Okresnému úradu vo Veľkej Bytči. Šetrenie informácií mali previesť osobne a prísne
dôverným spôsobom. Bolo potrebné sa zaoberať každým kominárskym majstrom v obvode okresu a to aj
nezamestnaným kominárskym majstrom Odpoveď bolo nutné vypracovať a doručiť do 20. 03. 1939. Predmet veci boli
„Kominárske koncesie na Slovensku“.
Krajinský úrad si zisťoval: údaje o kominárskom majstrovi,
majetkové, vzdelanie, politickú príslušnosť, odbornú spôsobilosť a
podobne, údaje o kominárskych pomocníkoch a učňoch
kominárskeho majstra a takisto údaje o nezamestnaných
kominárskych majstroch.
Okresný náčelník vo Veľkej Bytči odpovedal dňa 22. 03. 1939 pod
číslom jednania 154/1939 prezidiálne.
„Úctive oznamujem, že kominársku živnosť v okrese Veľká Bytča
na základe Priemyselného listu, vydaného okresným úradom vo
Veľkej Bytči dňa 17. 12. 1924 pod číslom 20/B. 9185/1924 prevádza
kominárska majstriňa.“
Zuzana Szolosi (začiernený údaj, priezvisko), prvý manžel
nebohý Dominik Michaeli.
Štátna krajinská a domovská príslušnosť pred rokom 1918: podľa manžela Alberta Szólosiho odo dňa svatby,
domovským právom prislúcha do mesta Nitra. Teda ako taká má krajinskú príslušnosť v Krajine Slovenskej a je
slovenskou štátnou občiankou.
V remesle je nevyučená a obchodvedúcim je jej syn Arpád Michaeli, a ten je vyučený kominár. Nebola ani
tovarišom.
Zuzane Szolosi vydali Priemyselný list na prevádzanie kominárskeho priemyslu v roku 1924, kde ako dielovedúci
bol prihlásený Arpád Michaeli. O tomto svedčí dokument. Verejno notárska listina, spísaná dňa 21. 09. 1898 pod číslom
104/1898 Doktorom Maxom Friedmanom, bývalým verejným notárom vo Veľkej Bytči, podľa ktorej dal Dominik
Michaeli pre prípad svojej smrti manželke Zuzane rodenej Špačkovej doživotné právo užívať jeho živnosť kominársku
v zmysle štátnych zákonov, zaistených práv a benefície. Dominik Michaeli kominársku živnosť prevádzal v okresoch
Žilina, Považská Bystrica, Veľká Bytča, Čadca na základe Priemyselného listu vystaveného bývalým hlavným
slúžnovským úradom v Žiline dňa 15. 07. 1888 pod číslom B. 4548.
Dominik Michaeli kominársku živnosť nadobudol od kominárskeho
majstra Toscaniho, bývalého obyvateľa v Trenčíne.
Majetkové pomery: dom vo Veľkej Bytči, 6 meríc poľa.
Detí v počte 6:
Valeria Stachová rodená Michaeli, 48 ročná, vydatá za úradníka
v súkennej továrni v Trenčíne,
Šarlota, 37 ročná a tá žije so svojou mamou vo Veľkej Bytči,
Rudolf Michaeli, 40 rokov, kominársky majster v Turčianskom
svätom Martine,
Arpád Michaeli, 40 ročný, obchodvedúci kominárskej živnosti
matkinej, obyvateľ Považskej Bystrice,
Milan, 37 ročný, úradník Dzevosu v Bratislave,
Marta Bieliková rodená Michaeli, 34 ročná manželka prokuristu
v Pivovare vo Veľkej Bytči, volal sa Július Bielik.
V odpovedi je uvedené, že politicky nebola exponovaná pred 06. 10. 1938, nebola trestaná, vedie bezúhonný život
súkromný a verejný. Roduverná Slovenka.
Dielvedúci: Arpád Michaeli, slovenský štátny občan. Vyučil sa remeslu v podniku svojej matky v dobe od 15. 01.
1916 do 15. 01. 1917. O tomto vyučení existuje svedectvo vydané bývalým slúžnym úradom vo Veľkej Bytči zo dňa
10. 02. 1917.
Tovarišom v matkinom podniku bol od 28. 10. 1918 doteraz a aj ako dielvedúci. Takisto nebol politicky činný pred
06. 10. 1938.
Kominárski pomocníci boli zamestnaní v podniku Zuzany Michaeli. Pomocník Anton Boško, Jozef Dvorák, Pavel
Václavík. Títo pomocníci dostávali svoju mzdu. Pomocník Pavel Václavík dostával svoju mzdu a k tomu aj celé
zaopatrenie. Učeň Ondrej Puchoň dostával svoju odmenu celé zaopatrenie a oblečenie.
V okrese Veľká Bytča neboli nezamestnaní kominári.
Spracoval PhDr. Martin Gácik
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Doplňujúce informácie k textom

Týmto doplňujeme informáciu Galzapress 3, ročník
IX., rok 2021, strana 7. V dolnom rade tretia zľava je
Štefánia Božeková, rod. Matiašovičová, vedľa nej
(štvrtá zľava) je Róza Vnuková, rod. Matiašovičová.

Mici Holzmann
Text k pohľadniciam vydaným v roku 2021

OZ Galza vydalo v roku 2021 tieto pohľadnice. Edícia 10x15 – lamino v počte 200 kusov Chaty Ostrého vrchu č. 1
a 200 kusov Chaty Ostrého vrchu č. 2 Tieto námety pre nás nafotil Ing. Michal Synák z Beluše (vnuk Radoslava
Gettinga z Bytče). Edícia privátne v počte 50 kusov Gréta z Bytče a Sofia Elizabeth z Venezuely a Ján Hrtánek,
československý legionár vo Francúzsku. Gréta Gáciková, trieda 1.B, ZŠ v Bytči. Tri pohľadnice – edícia 100 - 33
v počte 100 kusov – bývalá hájovňa urbáru v Bytči a tancová, na tejto chate v čase socializmu chata patrila pivovaru
v Bytči a Bytčania ju volali Pivovarská. V deň výbuchu pekárne v Bytči sa na tejto chate nachádzala delegácia zo
Sovietskeho zväzu a udelili v tento deň Jednotnému roľníckemu družstvu v Bytči titul JRD Československo –
sovietskeho priateľstva. Edícia 100 – 34 kríže v Bytči v počte 100 kusov, edícia 100 - 35 kríže a božie muky v Bytči
v počte 100 kusov.
Smútime za...
Mgr. Iboja Salajková rod. Évová, manželka nášho člena Fedora
Salajku (2.8.1935 -9.1.2018, člen Zberateľského klubu Hliník nad
Váhom) a dlhoročná učiteľka na ZŠ Mierová v Bytči nás navždy
opustila 24.3.2022 vo veku 83 rokov. Narodila sa 7.7.1938
v Rimavskej Sobote. Posledná rozlúčka s p. Mgr. Ibojovu
Salajkovou bola 28.3.2022 na mestskom cintoríne v Bytči.

učiteľka Mgr. Táňa Tlustáková, p. Mgr. Gabriela Uhliariková (v strede), Mgr. .
Iboja Salajková (vpravo), reštaurácia U palatína
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Pani Kamila Šukalová nás navždy
opustila 27.3.2022 vo veku 94 rokov.
Posledná rozlúčka s pani Kamilou sa
uskutočnila dňa 30.3.2022 na cintoríne
v Bytči.
Spracoval PhDr.
Martin Gácik

Ako som sa stal filumenistom
Bol som požiadaný Maťom Gácikom, aby som dal dve stránky svojich spomienok spojených so zbieraním
zápalkových nálepiek (ďalej len ZN) – filumenistikou. Rád prinášam hrsť spomienok spojených s týmto, u mňa dnes
už viac ako 60 ročným koníčkom.
Začiatky boli niekde v 2. triede ZŠ, v tej dobe v ZDŠ (základná
deväťročná škola), v rokoch 1960/61. Neexistovali mobily, počítače,
čiernobiely televízor bol jeden na dvoch poschodiach v činžiaku. Škola a
„mimotriedna činnosť“ bola o niečom inom ako dnes. Všetci niečo
zbierali a vymieňali. Dievčatá servítky, obaly z čokolád, obrázky a fotky
hercov a herečiek, u chlapcov prevládalo zbieranie známok (dokupovanie
obálok v trafikách s 10 ks známok za 3 Kčs), odznakov ale i ZN.
K zbieraniu ZN prispeli i albumy v papiernictvách (so zápalkovými
nálepkami pod fóliou na obale) za 35 Kčs. Prílohou bol balíček s asi 10
ks ZN ale hlavne zistenie, že existujú i čisté, neodlepované ZN.
Prehistória bola spojená s odlepovaním vo vode, sušením, lisovaním a
žehlením ZN z drevených zápalkových krabičiek. „Zlatou baňou“ na
doplňovanie krabičiek so ZN boli odpadkové popolnice baníckych
slobodární v Handlovej. Podmienkou doplňovania zbierok ZN bola účasť
aspoň 2 detských, začínajúcich filumenistov. Ten druhý držal
vyčnievajúcu spodnú časť prvého, loviaceho krabičky z útrob popolnice.
O tom, že existujú nielen ZN zo Smrečiny B. Bystrica ma presvedčili
prázdninové pobyty u babky v Kolároviciach. Neviem, prečo všetci
hovoria a píšu „u babky“, plnému zdraviu a sile sa tešili aj dedovia. Takže
smetisko, cudne sa ukrývajúce za WC u Melocíka. Tu sa už objavovali
krabičky z Lipníka a Sušice (pozor, ako Slováci užívame termín zo
Sušíc!), po fajčiacich hosťoch z Čiech. K veľkému rozmachu filuménie prispeli Zberné suroviny, ktoré mladým
zberateľom, hlavne starého papieru (1 kg = 0, 40 Kčs), pridávali za odmenu ZN a hárčeky (aršíky). Nezabudnem na
kamaráta, ktorý sa „odborne“ pustil do strihania hárčeku so ZN krivými nožničkami na nechty z manikúry. Aby nedošlo
k odcudzeniu vznikajúcich zbierok ZN, došlo k ich lepeniu do zošitu, pre majetnejších do albumu na ZN. Podomácky
vyrobené lepidlo z múky nahradila lepiaca páska (hnedá), neskôr sa objavili biele tuby s lepidlom Drago a
„majstrovskou“ triedou bolo potom lepidlo Kanagon. A logickou úvahou (v 10 rokoch) som usúdil, že séria ZN musí
mať 10 kusov. Išlo o obdobie, kedy ešte neexistovali katalógy. Zrychlím dej. V roku 1968 boli založené zväzy,
v Čechách Český filumenistický svaz (ČFS) a na Slovensku Slovenský filumenistický zväz (SFZ). Postupne sa objavili
katalógy, časopisy, výmenné schôdzky, výstavy, prísun noviniek ZN pre členov, neskôr výlepné listy, chybky, nové
slovo „prírez“ (rozlepená kartónové krabička), webové stránky, atď. Zberatelia sa formovali z rôznych skupín,
prevládali železničiari, vojaci, atď., prevládala výmena ZN poštou v listoch. Na výmenných schôdzkach sa často
objavovali zberatelia pivných nálepiek. Od staršej generácie zberateľov som pochytil „pár rozumov“, ktorými som sa
riadil. Išlo o doplňovanie zbierky podľa katalógu postupne od začiatočného číslovania, brať len celé kompletné série a
čisté, neodlepované ZN. Od výmeny som postupne prešiel k nákupom. Takto sa mi nakoniec podarilo, asi po 30-ich
rokoch, s rôznymi prestávkami, skompletovať zbierku Československo 1945 –1992 až na 2 ZN – exportnú The Pen
(kat. číslo 921) a slovenskú - Zväzarm R.I.- veľký krúžok (kat. číslo 109c). Pustil som sa i do obdobia ČSR 1918 – 45,
u domácnostných som doplnil asi 30%, u exportu viac ako 70%. Na otázky „koľko, že mám ZN“, som sa naučil
odpovedať „koľko ich nemám“. Než sa ocitli moje zbierky v „dobrých“ rukách (rovným dielom v ČR a na Slovensku),
ponúkol som ich asi piatim múzeám na Slovensku, bez odpovedí.
Takže, čo na záver mojej filumenistickej „jesene“? Z fotiek sa na mňa pozerajú šedivé hlavy filumenistov, ktorí už
nie sú medzi nami. Po niektorých zostali len tie fotky… Mám za sebou funkciu predsedu SFZ (2000 – 2007), asi 200
článkov a štúdií v časopisoch Filumenie a Správy SFZ, 2 publikácie o histórii výroby zápaliek na Slovensku a
Podkarpatskej Rusi, vydané katalógy Slovensko 1993 – 2007, atď. Venujem sa zbieraniu starých ZN do roku 1918,
z bývalých zápalkární ex Uhorska, dnes na území Slovenska. Snažím sa navštevovať i zahraničné výmenné stretnutia,
nekonečnú zbierku doplňujem rýchlosťou 1-5 nových prírastkov za rok. Výmenné stretnutia dnes nahradili internetové
aukcie a filuménia/filumenistka sa klesajúcim počtom zberateľov presúva pomaly do kategórie zberateľov kuriozít.
Spojitosť s Bytčiaskom. Dedo Michal Prda (nar. 1894), babka Štefánia (Šefina) Dúbraviková "Dúbravka" (nar.
1899). Do Kolárovíc prišli z Malých Karlovíc po I. svet. vojne, matka (nar. 1923) aj jej sestra Emília (nar.1921),
vydatá Ciesaríková. Kedysi som robil rodokmeň. dostal som sa asi k rokom 1850, boli tam zaujímavé osoby - drotár,
misionár, nezvestní z I. svet. vojny. "amerikáni", atď.
Vladimír GAJDOŠ, marec 2022
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Mechanická éra záznamu a reprodukcie zvuku
Ľudia od dávnych čias dokázali a tvoriť úžasné a krásne veci a zanechávať po sebe nejakú stopu. Maľby, kresby,
obrázky, písmo, sošky, stavby to všetko tu je už prakticky odpradávna. Ale čo zvuk? Nakoniec sa aj toto podarilo. Čo
je na tom ešte viac zaujímavejšie je fakt, že aj bez elektrickej energie. Dnes by bolo nepredstaviteľné vytvorenie a
fungovanie prakticky čohokoľvek bez jej pomoci. Autá, domáce prístroje, stroje, telefóny, prakticky všetko na čo sa
pozrieme potrebuje nejaký zdroj elektriny. Elektrifikácia nastúpila výrazným skokom až po druhej svetovej vojne,
dovtedy bolo potrebné všetko riešiť bez jej pomoci. Už ako malého chlapca ma pred elektrická éra fascinovala, no ma
najviac zaujal vynález záznamu a reprodukcie zvuku – fonograf a gramofón. Zbieraniu, renovácii a opravám
kľukových gramofónov a fonografov sa venujem intenzívne viac ako 25 rokov a vo svojej zbierke mám momentálne
60 prístrojov a niekoľko stoviek dobových zvukových nosičov. Posledné roky sa špecializujem už len na jazz obdobia
1920-30 a to bol aj ďalší fakt, že som sa chcel k mechanickému gramofónu dostať a vypočuť si originálnu jazzovú
15
nahrávku zo šelakovej platne na dobovom gramofóne.
17
9
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Ako to celé bolo a kto za tým stál

Všetko to vlastne začal slávny americký vynálezca Thomas Alva Edison (1847-1931),
ktorý 21. novembra 1877 vynašiel fonograf – prístroj na záznam a reprodukciu zvuku. Tento
1
prvý prístroj bol ešte dosť primitívny, kde pohon bol ešte ručný, priamym prevodom cez kľuku
13
a zvuk sa zaznamenával na valček z hliníkovej fólie. V roku 1896 založil firmu National
Phonograph Company a predával svoj vylepšený fonograf (ktorý mal už pružinový motor s
odstredivým regulátorom otáčok) Edison Home Phonograph za 40 $ (obr. 1. Edisonov domáci
fonograf, 1909), veľmi podobný, ale lacnejší model Standard za 20 $ a o niečo neskôr
historicky najlacnejší model pod názvom Gem (Drahokam) za 7,50 $. Zvukové médium bol
najprv voskový, žiaľ málo odolný valček. Narúšala ich vlhkosť, pri nízkych teplotách praskali
a pri vysokých sa zas deformovali. V roku 1902 preto prišiel na trh s vylepšeným tvrdeným
tzv. „gold moulded“ (angl. zlatoliaty) valčekom s približne 2 minútovým záznamom. V roku
1912 prichádza s vylepšenými valčekmi Amberol, ktoré mali už 4 minútový záznam. Na ich
prehrávanie súčasne uviedol na trh fonograf Amberola s vnútornou ozvučnicou väčšinou
v stolnom alebo skriňovom prevedení. Valčeky sa v Európe prestali vyrábať už okolo roku
1909. Naproti tomu v Spojených štátoch prišiel Edison s vylepšeným valčekom Blue Amberol, ktorý bolo možné
prehrať údajne až 2000-krát bez straty kvality reprodukcie. Okolo roku 1925 mali jeho tvrdené modré valčeky omnoho
vyššiu kvalitu záznamu než v tom čase vyrábané šelakové platne, ktoré mali vyšší povrchový šum. Už je málo známe,
že od roku 1912 začal aj Edison vyrábať gramoplatne a gramofóny vlastnej konštrukcie. Predaj a výroba fonovalčekov,
gramoplatní aj prístrojov na ich prehrávanie bola v Edisonových závodoch po celých štátoch na jeho rozhodnutie
zastavená v roku 1929 najmä z príčiny hospodárskej krízy, ale aj z Edisonovho presvedčenia, že budúcnosť je fonograf.
Fonograf na prelome 19. a 20. storočia začal z trhu vytláčať praktickejší gramofón – prístroj na
prehrávanie plochých diskov (platní). Patent na tento vynález dostal nemecký vynálezca Emile
Berliner (1851 – 1929) už v roku 1887 (obr. 2. Vynálezca gramofónu Emile Berliner). Spočiatku
tento prístroj predával ako hračku s platňami o dĺžke záznamu asi jedna minúta. Berliner bol aj
spoluzakladateľom The Gramophone Co., Ltd (v Amerike Victor Company) jednou
z najznámejších gramofónových spoločností po celom svete. Ich ochrannou známkou sa v roku
1900 stal obraz od maliara F. Barrauda znázorňujúci psa, ktorý načúva Hlas Jeho Pána
z gramofónu (His Master´s Voice, skr. HMV). Úspech gramofónu oproti fonografu bol spôsobený
hlavne bezproblémovým vytváraním kópií, ale napr. aj skutočnosť, že záznam bolo možné robiť na oboch stranách
platne. (obr. 3 Svetoznáme logo spoločnosti His Master´s Voice
s gramofónom typickým pre obdobie okolo 1900)
Pri prvých typoch gramofónu, ale aj fonografu sa záznamové médium
poháňalo ručne cez jednoduchý prevod a prístroj nebol vybavený ani
regulátorom otáčok. To znamená, že ten, čo prístroj poháňal musel mať
pevnú ruku a udržovať konštantnú rýchlosť otáčania pri zázname a
následne aj pri reprodukcii, aby zvuk nebol skreslený. V roku 1896
prišiel Berliner na trh s už vylepšeným typom gramofónu, ktorý mal
pružinový motor a regulátor otáčok. Naťahovanie motora sa
uskutočňovalo pri prvých typoch gramofónov pohybom páky do strán.
To bolo len krátky čas a páku nahradila neodmysliteľná kľuka. Od roku 1898 začali gramofón vyrábať aj množstvo
ďalších spoločností a tak začala jeho cesta k širokej verejnosti. Medzi najznámejšie patria napr. dodnes fungujúce
Švajčiarske spoločnosti Thorens či Paillard alebo už spomínaná anglická His Master´s Voice. Gramofóny sa ponúkali
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v najrôznejších prevedeniach od jednoduchších až po luxusné a salónne, či dokonca vyrábané na zákazku alebo pri
určitej príležitosti. Zo začiatku bol gramofón veľmi drahá záležitosť a mohol si ho dovoliť len naozaj bohatý človek a
preto najmä začiatkom 20. storočia sa začali ponúkať aj ako mincové automaty pre hostince a reštaurácie (obr. 4.
Gramofón na mince, okolo 1910). Po natočením kľukou motora a vhodením mince stanovenej hodnoty sa mechanizmus
spustil. Takého typy prístrojov ponúkali niektorí obchodníci dokonca už v tej dobe aj na
splátky, ktoré kupujúci vlastne splácal z výnosov samotného gramofónu. Prvé gramofóny
mali vonkajšiu ozvučnicu – „trúbu“, ktorá sa vyrábala z rôznych materiálov, všakovakých
prevedeniach a tvarov. Dokonca sa na trhu vyskytli aj gramofóny s dvomi alebo tromi
trúbami pre silnejšiu reprodukciu. Bývali z plechu, mosadze, hliníka dreva, skla, celuloidu,
kože či papiera. Spočiatku sa vyrábali v jednoduchších tvaroch neskôr často bývali ručne
maľované a boli to priam umelecké diela, ktoré ozdobovali miestnosť, kde sa gramofón
nachádzal. Na druhej strane však boli dosť nepraktické, náročné na priestor a niekedy aj
obsluhu. Éra gramofónov s trúbou končí začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia.
Začali ich vytláčať najmä veľmi praktické kufríkové gramofóny. Tieto spĺňali úplne
rovnakú funkciu no boli oveľa menšie, ľahko prenosné a aj lacnejšie. Obľúbené sa stali aj
stolné či skriňové gramofóny, ktoré zapadli do interiéru ako kus nábytku. Na trhu sa
vyskytli aj minigramofóniky, z ktorých azda najmenší na svete sa vyrábal v rokoch 192427 pod značkou Mikiphone. V zloženom stave vyzeral ako malá okrúhla plechová krabička
o priemere necelých 11 cm, výškou 4,5 cm a hmotnosťou 1,1 kg.(Obr. 5 Najmenší
mechanický gramofón na svete zn. Mikiphone).
Hlasitosť na mechanických gramofónoch je
možné regulovať prakticky len typom ihly – čím bola ihla hrubšia, tým bol
zvuk silnejší. Ihly sa vyrábali väčšinou jednorázové – od tzv. „slabo
zvučných“ až po „extra silno zvučné“. Na prehratie jednej strany štandardnej
78-otáčkovej platne bola potrebná jedna kovová ihla. Takéto ihly boli
predávané v maľovaných plechových krabičkách zvyčajne po 200 ks a sú
obľúbeným zberateľským artiklom.
Gramoplatne boli najprv vyrábané len s jednostranovým záznamom a od roku
1904 s dvojstranovým. Koncom 19. storočia sa pre platne používala rýchlosť
asi 100 otáčok za minútu, ale už na prelome storočí to bolo 80 respektíve 78 otáčok (tzv. štandardné platne). Tieto
platne sú nazývané aj šelakové, pretože šelak sa používal ako prímes do hmoty na ich výrobu. Je to výlučok chrobáka
– červca lakového a zistilo sa, že práve pridaním tejto živice je zvuk z platne oveľa lepší. Šelakové platne boli síce
tvrdé, ale zároveň aj krehké a pri neopatrnom zaobchádzaní často dochádzalo k ich poškodeniu. Výrobcovia skúšali aj
iné materiály väčšinou však so slabým výsledným efektom.
V roku 1926 príde Edison s vynálezom dlhohrajúcej platne
(12 minút na jednej strane platne s priemerom 25 cm a až 20
minút na jednej strane! S priemerom platne 30 cm
a rýchlosti otáčania 80 za minútu – obr. 6). Žiaľ Edison
jednak nevyužil dostatočne jej potenciál a na druhej strane
vtedy používané zvukovky neboli schopné tento typ platne
dokonale prehrávať. Zaznamenal sa malý komerčný úspech
a týchto platní bolo predaných pomerne málo. V súčasnosti
sú vzácne a zberateľmi vyhľadávané. Štandardné 78
otáčkové platne sa vyrábali do konca 50-tych rokov, kedy bola aj produkcia mechanických – kľukových gramofónov
definitívne ukončená. Takéto platne poznáte iste aj mnohí z Vás. Na jednej strane takejto platne bola nahrávka v trvaní
približne 3 až 4 min. Čo je pri dnešných záznamových médiách už nepredstaviteľné a nehovoriac o tom, že aj samotné
prehrávanie na mechanickom gramofóne je pomerne „náročná“ záležitosť.
Mechanický gramofón, jeho zloženie a funkcia
Mechanické gramofóny sa rozdeľujú na dve skupiny. Gramofóny s tzv. vonkajšou ozvučnicou - trúbou a s vnútornou,
ukrytou väčšinou v skrinke alebo kufríku.
Ozvučnica má za úlohu ako je zrejmé aj z jej názvu zosilniť zvuk. Najbežnejší materiál na ich výrobu bol plech a drevo,
ktorý dáva reprodukovanému zvuku mäkší, jemnejší hlas, pretože časť z neho pohltí.
Mechanický gramofón sa skladá z viacerých častí, ale má dve základné a to je motor, ktorý zabezpečuje pohon taniera
a zvukovka, ktorá zabezpečuje reprodukciu záznamu z platne. Motor sa v prevažnej väčšine vyrábal ako pružinový, ale
vyskytli sa aj iné druhy pohonu, ktoré sa však neujali pre ich technickú alebo ekonomickú náročnosť.
Pokračovanie v ďalšom čísle

Spracoval Ing. Michal Tokovský
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Školské fotky z Veľkej Bytče
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Spracoval PhDr. Martin Gácik za spolupráce s K. Kasagrandovou, A. Harantovou, Mgr. M. Harantovou a B. Behríkom

15

Životné jubileum Milana Vároša
V marci tohto roku oslavuje významné životné jubileum - 85. výročie narodenia, spisovateľ,
publicista, literát, autor literatúry faktu, redaktor, čestný občan Bytče, Milan Vároš.
Milan Vároš sa narodil 30. marca 1937 v robotníckej rodine, v Bytči. V Bytči tiež navštevoval
jedenásťročnú strednú školu. Po jej ukončení
(1955) sa zamestnal ako redaktor okresných
novín Nová roľa. Absolvoval štúdium
žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v
Bratislave (1956-1962). Pracoval pre redakciu
denníka Smena (1960-1969). Po nástupe
normalizácie bol za postoj k udalostiam r. 1968 a vstupu vojsk
Varšavskej zmluvy politický prenasledovaný. Súčasne s
prepustením z redakcie denníka bol postihnutý zákazom
publikovania. Od roku 1969 pracoval vo vydavateľstve Smena, ako
redaktor redigujúci edíciu Dobrodružné romány. Po páde
komunistického režimu v Československu sa vrátil k novinárskej
práci. V rokoch 1990-1995 ako šéfredaktor viedol týždenník Život
a od roku 1995 mesačník Rodina. V súčasnosti žije a tvorí
Bratislave.
Knižne debutoval reportážou Hitler žije, chyťte ho! (1964).
Neskôr v roku 1967 vydal knihu Osudy zlatých pokladov a jej voľné
pokračovanie Poklady smrti (1970). Počas obdobia normalizácie
skúmal a zhromažďoval materiály o záhadách vzácnych a
nevyčísliteľnej hodnoty pokladov z ktorých pripravil knihu Vraky
plné pokladov. Táto publikácia bola vydaná najskôr v zahraničí, v Milan Vároš, Valika Kurejová, Zdenka Jankechová rod.
bývalej Juhoslávii. Vyšla v r. 1988 v Záhrebe, v chorvátčine ako Rešová a Anna Várošová – mama M. Vároša
Olupine zovu (Vraky lákajú). Prepracované a doplnené slovenské
vydanie sa objavilo v kníhkupectvách v roku 2002 pod názvom Vraky plné pokladov. Po politických zmenách v krajine
vydal knihu Posledný let generála Štefánika (1991), opisujúcu tragickú smrť tejto významnej osobnosti
československých dejín. Zážitky zo stretnutí zaujímavých ľudí so slovenskými koreňmi, žijúcimi v zahraničí, boli témou
jeho publikácie Putovanie za krajanmi (1995), za ktorú bol odmenený Zlatou medailou OSN a Cenou a prvým čestným
uznaním Pamätnej nadácie Dr. Jána Papánka v New Yorku.
Začiatkom 21. storočia sa opäť vrátil k literatúre faktu v knihách:
Stratené slovenské poklady (1.). Osudy umeleckých pamiatok šľachty a
panovníkov (2006), Záhady Nesmrteľnej milenky. Beethoven, ženy,
Slovensko (2006) a Stratené slovenské poklady (2.). Osudy našich
umeleckých diel a pamiatok (najmä v maďarských múzeách a galériách
(2007). Neskôr vydal: Osudy umeleckých diel a ich tvorcov (2011),
Velikáni výtvarného umenia. Osudy slávnych maliarov a ich obrazov
(2015), Poklady panovníkov a slovenskej šľachty. Osudy stratených
umeleckých pamiatok (2015), Osudy umeleckých zbierok (2015),
Vzrušujúce príbehy slávnych zberateľov (2016), Osudy korunovačných
klenotov a šperkov vo víre dejín (2018), Osudy slovenských umeleckých
a starožitných pamiatok (2019).
V roku 2007 získal Cenu ministra kultúry za dlhoročnú literárnu a
publicistickú činnosť a Vianočnú cenu Matice slovenskej za knihu
Stratené slovenské poklady (1.) aj s prihliadnutím na doterajšie
celoživotné dielo.
V roku 1997 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Bytča.
Fotky sú zo súkromného albumu pani Anny Kianicovej Kurejovej
Literatúra:
https://www.litcentrum.sk/autor/milan-varos/zivotopis-autora, 24.04.2021
https://www.pantarhei.sk/autori/varos-milan.html, 24.04.2021
https://referaty.aktuality.sk/milan-varos/referat-6407, 24.04.2021
Milka Kurejová, Laco Vároš, Anna Várošová
mama, Milan Vároš, Zuzka Rešová a Ján Vároš

Spracoval Waldemar Ireneusz Oszczęda
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150 rokov od zahájenia výroby zápaliek v Bytči
V roku 2022 si Bytča pripomenula i toto výročie,…
I keď niektoré zdroje udávajú zahájenie výroby zápaliek v Bytči, v priestoroch prenajatých od grófa Armína Poppera
už v roku 1870, skutočný rok zahájenia výroby bol 1872 (in F. Neubauer). História výroby zápaliek v Bytči je spojená
s menami Friedler, Fischer, Wittenberg, Reitter, Reich, Steiner. Histórii zápalkárne v Bytči sa v minulosti venovali i
českí filumenisti Jan a Tomáš Jelínkovi, František Neubauer a ďalší. Aby som sa neocitol v kategórii: „opísal a chybami
doplnil“, tak pre ďalších vážnych záujemcov uvádzam odkaz, kde nájdu vyčerpávajíce informácie. Ide o stránku Český
filumenistický svaz, z. s. /https://www.filumenie.com/. Cez odkazy –
Časopisy - Filumenie, (SFZ) sa dostanete na dôležitý odkaz Souhrnný
obsah časopisu Filumenie 1967 – 2021 a tu už si vyberiete autora, názov
článku, ročník a číslo v ktorom pojednáva o zápalkárni v Bytči. Pre staršiu
generáciu bez internetu, si stačí napríklad prelistovať Galzapress 2/2018 –
str. 16 – „História výroby zápaliek v Bytči“. A pre špiecialistov a
budúcich bádateľov ešte odkaz v bloku Katalogy – Staročeši do roku
1918 – Soupis klasických nálepek starých sirkáren (Soupis 4, 5, 6).
Možno by sa pri zápalkárni č. 18 - Bytča hodil text „staroslováci“.
Podstatné je, že autor Jaromír JINDRA tu katalogizoval asi 85 starých
bytčianských zápalkových nálepiek a obalov, vrátane farebných vyobrazení. História „zápalkovej“ v Bytči na prelome
19. a 20. storočia bola dosť neprehľadná. Prispeli k tomu úmrtia výrobcov zápaliek (I. Friedler †1891, J. Reitter st.
†1892), končiace prenájmy. S. Wittenberger napr. hľadal miesto pre svoju zápalkáreň v Banskej Štiavnici – Piargu
(Štiavnické Bane pozn. editora) než presunul výrobu do Žiliny. Aby toho nebolo dosť, tak v objekte na Pšurnovickej
ceste vyrábali zápalky 2 zápalkárne (podľa V. Kvasničku 3). Dnes už s
kolegom Jožom Lulákom sme sa pokúsili v minulosti rozlúštiť „záhadu
tajomnej fotografie“ zo zápalkárne J. Reittera o čom sme Vás informovali
i na stránkach Galzapressu (1/2016 str. 16-17, 3/2016 str. 17-18). V roku
2015 som ešte v Prahe stihol vyspovedať „chodiacu bytčiansku
encyklopédiu“ p. Pavla Krála (vl. menom Kalmára, †2018). Pomerne málo
sa objavujú krstné mená u Reicha a Steinera, tak len pre pripomenutie
Reich Armín, Steiner Viliam. A keď už sme pri priezviskách, tak obdobie
I. Slovenskej republiky (1939 – 1945) sa podpísalo na zmene priezviska
v rodinách židovských výrobcov. Alexander Goldstein sa zmenil na
Gregora (syn - reprezentant ČSSR v hádzanej, pravnuk
- reprezentant SR v hokeji). Synovia A. Reicha sa
objavili ako Karol a Pavel Rohanovi, Wittenberg ako
Martin. Koniec výroby zápaliek v Bytči prišiel po 82
rokoch v roku 1954 (bližšie Správy SFZ č. 176 4/2003
str. 8-10, „Čo predchádzalo ukončeniu výroby v
zápalkárni Bytča“, str. 8 - 10). Na Správy SFZ sa
dostanete na stránke ČFS cez odkazy „Časopisy“.
Najčerstvejšie a komplexné informácie prináša F.
Neubauer v 10 dielnom bloku „Výroba zápalek
v Bytči“, ktorý vychádzal na pokračovanie vo
Filuménii 3/2019 až 4/2021. Na bytčianských
(Reitterových) zápalkových nálepkách sa často
objavovala ochranná známka „labuť“. Lakované
žartovné (vtipové) série zápalkových nálepiek boli
z tlačiarne Gebrüder Légrády v Budapešti, niečo tlačil i
Samuel Spiegel v Bytči. (Pozn. priložené nálepky majú
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rozmery 55 x 35 mm). Rovnaké motívy boli i na
zápalkových nálepkách pre ďalšie zápalkárne,
stačilo dotlačiť názov zápalkárne. Na zápalkových
nálepkách z Bytče sa postupne objavil švédsky,
nemecký, maďarský, poľský, český text. Bežný
ľud si vystačil s „murárskými“ zápalkami
v jednoduchých papierových obaloch. (Ani PC
vám nepomôže, slovenčina nepozná termíny sáčik,
sáčok, pytlík a preklad vrecúško tu moc nesedí).
I keď som sa snažil „do roztrhania tela“ na
bytčianských „známečkárov“, kartičkárov, hasičov
a zberateľov v oblasti filokartia, notafília,
numizmatika, faleristika a ďalších zatiaľ nemám.
(Aby ste si nemysleli, že v Galze je zberateľský
„pupok sveta“, tak Francúzi evidujú asi 150
zberateľských
oborov).
Nové
informácie
nepribúdajú, niet odkiaľ brať, začínam sa
opakovať. A je tu i ďalšie jubileum. Občianské
združenie GALZA má „tíško“
za sebou prvých 10 rokov, kvartálnik Galzapress zavŕši 10. jubileum koncom roku 2022. Čo ešte dodať? Týmto by som
chcel popriať hodne úspechov a elánu hlavne tandemu Martin Gácik a Jozef Lulák, pani Kataríne a ďalším a aby bolo
o čom a pre koho písať. Samozrejme prísun ďalších mladých, ktorí prevezmu štafetu a zostane po nich stopa v histórii
Bytče.
Vladimír GAJDOŠ

Odznak brannosti HG
Pokračovanie z minulého čísla.
Záverečných skúšok v Sennheime sa na konci februára 1942 zúčastnil aj náčelník štábu HG Otomar Kubala a
poradca pre HG Nageler. Na rozlúčkovom večierku 24. februára Otomar Kubala prvýkrát udelil Odznaky brannosti
HG. Ich nositeľmi sa stali desiati príslušníci SS „na znak vďaky a ďalšej spolupráce“. Z 30 gardistov, ktorí sa zúčastnili
kurzu, splnilo podmienky pre získanie odznaku 24 osôb. Odznaky brannosti im boli slávnostne odovzdané na
gardistickej slávnosti v Bratislave, ktorá sa konala pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky v sobotu 14. marca 1942
popoludní. Vyznamenávanie previedol po svojom prejave hlavný veliteľ Alexander Mach.1 Prvým nositeľom odznaku
sa stal veliteľ úderného oddielu z Bratislavy 28 ročný Jozef Golský, ktorý skončil v súťaži o odznak v nemeckom
Sennheime ako prvý so ziskom 1038 bodov.
V júli 1942 Štátna mincovňa na objednávku Hlavného veliteľstva HG zhotovila ďalších 50 odznakov, v auguste
1944 až 600 odznakov. Ďalšie vyznamenávanie sa uskutočnilo na záver kurzu Veliteľskej školy HG v Bojniciach
koncom júla 1942. Tam podmienky splnilo a odznak získalo 40 gardistov, z nich na prvom mieste skončil gardista
Balážik. V lete tohto roku získalo odznak dohromady 84 gardistov. Celkovo bol však udelený iba malý počet odznakov
(do mája 1944 bolo udelených len 148 odznakov), preto ich môžeme zo zberateľského hľadiska považovať za vzácne.
So súhlasom hlavného veliteľa HG mohli odznak získať aj zahraniční občania. Keďže s HG spolupracovali hlavne
príslušníci SS, môžeme predpokladať, že väčšinou práve oni mohli byť zahraniční nositelia tohto odznaku.
Odznak v jedinom stupni predstavoval výlisok v tvare vavrínového venca. Veniec je v dolnej časti previazaný
stuhou. Vo venci sú v dolnej časti skrížené meče, nad nimi je dvojkríž. Na rube sú tri nožičky, ktoré slúžili na
pripevnenie odznaku k uniforme. Súčasťou odznaku bola miniatúrka na civilný odev. Odznaky vyrábala Štátna
Mincovňa Kremnica. Vzhľadom k malému počtu vyrobených odznakov nepredpokladám výskyt jeho variánt, aj keď
nevylučujem možné neoficiálne úpravy, týkajúce sa nosenia odznakov.
Odznak brannosti je zaujímavou pamiatkou na jedno krátke a rozporuplné obdobie slovenských dejín a právom je
ozdobou každej zbierky. Niekoľko odznakov môžeme vidieť aj v stálej expozícií Múzea Slovenského národného
povstania.

Spracoval PhDr. Martin Karásek
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Z pera amatéra Vladimíra Luláka
Verše nerania...
Milí čitatelia,
Naši starí rodičia sú výnimoční ľudia a my ich často obdivujeme a uznávame viac ako svojich rodičov. Je to preto, lebo sú k nám
milí, láskaví a dobrí a dovolia nám často robiť veci, ktoré by sme za iných okolností robiť nemohli, jednoducho povedané,
rozmaznávajú nás a my deti to máme radi. V dospelosti sú našou studnicou vedomostí a skúseností, ktorými nás zahŕňajú, aby náš
život, ktorý nás čaká bol lepší a znesiteľnejší. Buďme im za to vďační a ich starobu im spríjemňujme dobrým slovom,
trpezlivosťou a ohľaduplnosťou a uvidíme, že nám to naši starkí nikdy nezabudnú. V básničke „Dedko Jozef“ si pripomínam
maminho otca Jozefa Mrenu z Hliníka, od ktorého som sa naučil veľa z toho, čo dnes viem.
Dedko Jozef
Pre nás ste vždy boli
ten najlepší dedko na svete,
láskavý, milý, starý pán,
takého už dnes ťažko nájdete.
Srdečnosť ste mali v krvi
a dobráckosť v oku,
ľudia Vás mali radi, dedko,
bolo to cítiť v každom kroku.
Vaše návštevy u nás,
to bol vždy veľký sviatok
a slová z Vašich úst,
vracali spomienky na začiatok.
Radi sme ich počúvali,
tie príbehy veselé i smutné,
boli obrazom dávnej doby
a zrkadlom Vašej duše.
Boli to krásne chvíle,
čo sme s Vami prežívali,
tá pohoda a voľnosť,
takú sme doma nemávali.
Vďaka za všetko, dedko,
čo sme sa od Vás naučili,
bolo to múdre a vzácne,
nič sme za to neplatili.
Veliká vďaka Bohu,
za to, že ste vôbec boli,
vďaka, že sme mohli prežiť,
to najkrajšie detstvo pri dedkovi.
Na všetko zostali už iba spomienky
a to si z nás uvedomuje každý,
Hliník bol náš malý „raj“,
je ním a zostane navždy.
Myšlienka na záver: „Našou hlavnou túžbou v živote je mať niekoho, kto nás prinúti robiť to, na čo máme schopnosti.“
R.W.Emerson
DOPREČÍTANIA!
VL
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Ahojte.
Vítam Vás v ďalšom čísle aj s mojimi receptami. Tentokrát začneme sladkou dobrotou, ktorú som robila
prvýkrát nedávno a musím povedať, že mala obrovský úspech.
Mrkvový koláč.
Tento recept je odporúčaný piecť na klasickom štandardnom plechu, ak chcete do okruhlej formy stačí koláčik
robiť z polovičnej dávky. Ingrediencie: 600g nastrúhanej mrkvy, 4 vajíčka, 280 ml oleja, 400g práškového
cukru, 350g polohrubej múky a 2 balíčky kypriaceho prášku do pečiva, no a ja som na potretie korpusu použila
redší jahodový džem, ale môžete použiť Váš obľúbený. Do krému budeme potrebovať: jedno mascarpone,
250 ml smotany na šľahanie, 2 biele malé jogurty, jeden jemný tvaroh a 3 balíčky vanilínového cukru. Postup:
Najskôr si očistíme a nastrúhame mrkvu na hrubé slzičky. Potom si pripravíme cesto zmiešaním vajíčok a
cukru do peny. Keď už máme penu vymiešanú postupne pridáme ostatné ingrediencie ako olej múku a
kypriaci prášok. Dáme si záležať aby bolo cesto poriadne vymiešané a hlavne bez hrudiek. Do takto
vymiešaného cesta pridáme a ručne vmiešame nastrúhanú mrkvu. Plech si vystelieme papierom na pečenie a
s radosťou nanesieme naše chutné mrkvové cesto, ktoré v plechu šupneme do rúry a pečieme na 180ich
stupňoch približne 30 minút. Kým sa nám cesto upečie pripravíme si ten najlahodnejší krém. Najskôr si
vymiešame šľahačku do tuha, potom pridáme ostatné ingrediencie, teda jogurty tvaroh a vanilínové cukre
podľa chuti, niekto má rád sladšie a niekto nie. Keď už máme upečený korpus dáme ho vychladnúť. Na takto
vychladnutý korpus nanesieme redší džem podľa vlastnej chuti a náš pripravený krém. Musím povedať, že
tento koláčik chutí najlepšie riadne vychladený a stuhnutý. Ja som ho nakrájala na trojuholníky a dozdobila
mletými orechmi a čerstvým ovocím. Ďalšia šmakocina bude sedliacky chlieb. Prečo sedliacky? Pretože je
to dobrota, ktorá sa papá z jedného bochníka :-)
Čo budeme potrebovať? Jeden okrúhly chlieb, ak nezoženiete okrúhly, môže byť aj klasický, ale potrebujeme
viac surovín, ďalej oravskú slaninku, papriky, najlepšia je trikolóra ktorá sa dá zohnať v každom schopnom
supermarkete, teda červená, žltá a zelená, nech nám papanie hrá farbami no a kyslú smotanu, najlepšie velké
balenie a 3 črievka taveného syra, soľ a korenie.
Postup: Najskôr si odkrojíme vršok z chlebíka a opatne ho vydlabeme, tak aby nám ostali také stredne veľké
kúsky striedky, ktoré si poukladáme na pekáč hneď vedľa vydlabaného chlebíka. Potom si osmažíme na kocky
nakrájanú oravskú slaninu do zlatista aby nám pustila masť s ktorou potrieme vnútro vydlabaného chlebíka a
striedku. A teraz to najlepšie. Papriky si nakrájame na nie úplne malé kocky, pridáme vytopené kúsky
slaninky, kyslú smotanu, tavené syry a podľa chuti soľ a korenie. Poriadne zmes premiešame a vylejeme hustú
hmotu do vydlabaného a vymasteného chlebíka, na vrch položíme odkrojený vršok z chlebíka a uzavrieme
ho. Takto krásne naplnený chlebík vložíme do rúry na 180stupňov približne na pol hodinu. Táto dobrôtka sa
konzumuje z jednej tácky pričom si zmes naberáme opečenou striedkou a úlomkami z chlebíka. No a posledný
recept na odľahčenie varím vždy keď ma už nenapadá. Sú to hocijaké cestoviny s mojou najobľúbenejšou
omáčkou na ktorú mám suroviny vždy doma. Čo budeme potrebovať? Hocijaké cestoviny, čo nájdeme doma,
pene, vrtulky, kolienka, či mašličky. No a omáčku robím rada s kuracím mäskom, šampiňónmi, kukuricou,
mliekom a zahusťujem buď syrokrémom alebo smotanou na varenie a dochucujem korením soľou a taktiež
obľúbeným korením na kuracinu či iným podľa fantázie.
Postup: Najskôr si dám variť cestoviny podľa návodu, samozrejme pridáme soľ a olej. Medzitým ako sa nám
cestoviny uvaria pripravíme si omáčku. Ja rada používam vykostené kuracie stehná nakrájané na kocky, ktoré
osmahnem na oleji, ochutím soľou a korením. Keď už máme mäsko osmahnuté pridám šampiňóny, môžu byť
čerstvé nakrájané alebo aj v konzerve, kukuricu a podlejem vodou a nechám chvíľu podusiť. Potom pridám
syrokrém, najradšej bambino a zalejem mliekom podľa hustoty akú mám rada. Podľa možnosti môžeme
použiť aj smotanu. Takúto omáčku si zmiešame spolu s cestovinami. Servíruje ozdobené s nastrúhaným
tvrdým syrom a nakrájanými cherrinami a pórom. Dobrú chuť...
Spracovala Barbora Šperková.
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